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βιασμό πολλών γυναικών στις εμπόλεμες 
χώρες. Αλλά υπήρξαν στο παρελθόν και 
καταγγελίες για κακοποίηση Γυναικών  και 
στις Ένοπλες Δυνάμεις ακόμη και στην  Αυ-
στραλία. Ο Επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας 
που ερεύνησε τα περιστατικά κακοποίησης 
Γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Αυ-
στραλίας είχε δηλώσει έκπληκτος από την 
έκταση και τη φύση των καταγγελιών! Στο 
Γκουάμ υπάρχουν άνδρες που η μόνη τους 
δουλειά είναι να ταξιδεύουν ανά τη χώρα 
και να διακορεύουν παρθένες. Γι’αυτές τους 
τις υπηρεσίες αμοίβονται αδρά. Ο λόγος; 
Σύμφωνα με τους νόμους του Γκουάμ απα-
γορεύεται στις παρθένες να παντρεύονται. 
Ο ηγέτης του Στρατού Αντίστασης του Κυ-
ρίου, μιας επαναστατικής ομάδας στην Ου-
γκάντα, έδινε διαταγές για βιασμούς και σε-
ξουαλική υποδούλωση Γυναικών. Αλλά και 
στις «πολιτισμένες» κοινωνίες ο πόλεμος 
παρέχει ασπίδα προστασίας στα σεξουαλι-
κά εγκλήματα σε βάρος των Γυναικών. Και 
αυτές οι σεξουαλικές κακοποιήσεις Γυναι-
κών πηγάζουν από μακροχρόνιες προκα-
ταλήψεις, από την έλλειψη Ισότητας μεταξύ 
των δυο Φύλων και τις διακρίσεις, που κά-
νουν ανεκτική αυτή του είδους τη βία. Τι θα 
πει τα σεξουαλικά αυτά εγκλήματα σε βάρος 
των Γυναικών να θεωρούνται ως αναπό-
φευκτες συνέπειες των ενόπλων συγκρού-
σεων; Ποιος νόμος το λέει οι Γυναίκες να 
γίνονται υποχείρια των εμπολέμων και να 
μην υπάρχει στον 21ο αιώνα κανένα κα-
ταφύγιο προστασίας; Μεγάλα είναι και τα 
ποσοστά Γυναικών που αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο σεξουαλικής βίας όχι μόνο στην 
προσωπική τους ζωή αλλά ακόμη και στην 
εργασία τους, όπως είδαμε πρόσφατα και 
στις ελληνικές ειδήσεις. Όποια και να είναι 
η αποζημίωση, ο ψυχικός και σωματικός 
υποβιβασμός της Γυναίκας δεν έχει Τιμή! 
Οι δε κυβερνήσεις των κρατών του πλανήτη 
μας αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αποτε-
λεσματικά το πρόβλημα του βιασμού και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης ακόμη και στο 
χώρο εργασίας. 
     ΤΗΝ 8η Μαρτίου γιορτάζει η Γυναίκα. 
Ποια Γυναίκα όμως, εκείνη του Γκουάμ, της 
Ουγκάντα, της Αιθιοπίας, της Γκάνας, του 
Ουζμπεκιστάν, της Συρίας, των εμπόλεμων 
χωρών και τόσων άλλων; Ή η Γυναίκα της 
Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ελβετίας, 
της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Γερμανίας; 
Σίγουρα οι δεύτερες θα γιορτάσουν, γιατί οι 
πρώτες είναι βουτηγμένες καθημερινά στη 
δυστυχία, στη φτώχεια, στην ανέχεια και το 
Φεμινιστικό Κίνημα δεν έφτασε ακόμη στις 
«παρακατιανές» του Τρίτου Κόσμου που θα 
βελτίωνε τις θέσεις τους στις κοινωνίες που 
ζουν σκλάβες, μιας αρρωστημένης παρακα-
ταθήκης και ξεχασμένες από τον αναπτυγ-
μένο και καταναλωτικό κόσμο. Η υποκρι-
σία σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια!
      ΥΠΑΡΧΟΥΝ και Γυναίκες που στην 
εορταστική αυτή «Ημέρα της Γυναίκας» 

είτε θα καγχάσουν ειρωνικά για την υπο-
κρισία του εορτασμού τους, που δίνει την 
ευκαιρία να επαναληφθούν χιλιοειπωμένες 
καλές προθέσεις, είτε θα κρυφοκλαίνε σε 
κάποια γωνιά του σπιτιού τους, ανακαλώ-
ντας στη μνήμη τους τον σωματικό ή ψυ-
χολογικό πόνο από τις ανεξίτηλες πληγές 
που της προξένησαν η βίαιη συμπεριφορά 
ενός άνδρα: Του συζύγου, του συντρόφου, 
του πατέρα, του αδελφού, ακόμη και του 
παιδιού της. Αλλά όσα και να γράψουμε 
η φριχτή πραγματικότητα δεν αλλάζει: Οι 
Γυναίκες τρώνε ξύλο μέσα στα σπίτια τους 
από τους άνδρες τους! Κατά τη γνώμη μου 
σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που 
προκύπτει από την Έρευνα ότι είναι μια στις 
τρεις Γυναίκες. Γιατί η κακοπαθούσα Γυναί-
κα σπανίως καταφεύγει στην αστυνομία να 
καταγγείλει τον «Νταή» σύζυγό της. Ποιος 
αμφιβάλλει με τα όσα αναφέραμε ότι η Ισο-
τιμία των Φύλων δεν είναι ένας Μύθος; 
      ΟΛΟΙ γνωρίζουμε πως η καθιέρωση 
της 8ης Μαρτίου ως «Ημέρα της Γυναί-
κας», ύστερα από τόσες κατακτήσεις και 
προόδους σε όλους τους τομείς, η Ισοτι-
μία των Φύλων στον πλανήτη μας εξακο-
λουθεί να είναι ένας Μύθος. Η λύση στο 
πρόβλημα δεν μπορεί παρά να είναι μια. 
Να αγωνιστούμε για το μύθο της Ισότητας 
με το προσωπικό μας παράδειγμα. Να τον 
υπηρετήσουμε μέσα από τις επιλογές μας. 
Να πείσουμε πρώτα από όλους τους ίδιους 
τους εαυτούς μας, ότι μπορούμε να αλλά-
ξουμε όλα εκείνα που εξακολουθούν μέχρι 
σήμερα να ΜΗΝ είναι Δεδομένα για μια 
Γυναίκα. Και η 8η Μαρτίου ας αποτελέσει 
το Ορόσημο του Αγώνα της Ισότητας των 
Δυο Φύλων.

Η
ΜΕΡΑ της Γυναίκας έχει καθι-
ερωθεί η 8η Μαρτίου και γιορ-
τάζεται σε παγκόσμια κλίμακα. 
Έχουμε όμως χρέος να επιση-

μάνουμε προκαταβολικά μερικές αλήθειες 
που θα θέσουν στη σωστή αγωνιστική πο-
ρεία τον δίκαιο αγώνα της Γυναίκας για την 
Ισοτιμία των Φύλων. Women’s Liberation! 
Κάθε χρόνο τέτοια Ημέρα η κάθε Γυναίκα 
έστω για λίγα λεπτά αναλογίζεται τη θέση 
της, το ρόλο της, τον προορισμό της. Σκέ-
φτεται αν έχει κερδίσει δικαιωματικά την 
ισότιμη αξία της στον πολιτισμένο κόσμο. 
Αν στους πολλούς και δυναμικούς αγώνες 
του περασμένου αιώνα και μέχρι σήμερα 
για την αναγνώριση της προσωπικότητάς 
της έχει αποδοθεί το δίκαιο σε όσα από 
τη φύση της προσφέρθηκαν ως δώρο, που 
θα είναι ταυτόχρονα το ανάχωμα για κά-
ποια άλλα. Σκέφτεται αν πράγματι μπορεί 
να πραγματοποιήσει όσα θέλει και όσα θα 
είχε τη δυνατότητα. Αν τέλος η ισοτιμία, οι 
ίσες ευκαιρίες, τα ίσα δικαιώματα ήταν μια 
χείμαιρα, που μπορεί να οδήγησε στο πα-
ρελθόν σε «μικρές επαναστάσεις», σε τομές 
που άλλαξαν την κοινωνία, σήμερα όμως 
είναι ένας μύθος για τον οποίο καμιά Γυ-
ναίκα δεν έχει τη διάθεση και την πίστη να 
αγωνιστεί. Ποια απάντηση μπορεί να δώσει 
η «σύγχρονη» και «πολιτισμένη» κοινωνία 
μας στις σκέψεις αυτές της Γυναίκας;
      Η αλήθεια είναι μια και μοναδική, 
αλλά δεν πρέπει να είναι μονοσήμαντη. Για-
τί όλοι γνωρίζουμε, σήμερα ύστερα από τό-
σες κατακτήσεις και τόσες αλλαγές οι ρόλοι 
των δύο Φύλων εξακολουθούν να είναι επι-
λεγμένοι και οι ευκαιρίες να μην είναι ούτε 
ίδιες ούτε ίσες σε πολλές χώρες του πλα-
νήτη μας. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι το 
2021 η Γυναίκα δεν έχει κατακτήσει ακόμα 
το δικαίωμα να θεωρείται ίση με τον άνδρα, 
ούτε και στη μισθοδοσία. Μια Έρευνα που 
έγινε απόδειξε πως η Αυστραλέζα που άρ-
χισε πριν περίπου έναν αιώνα να δίνει τη 
μάχη της ίσης πληρωμής με τον άνδρα, μέ-
χρι σήμερα η ίση πληρωμή παραμένει ένας 
μύθος. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
και αν φτάσουν στα κορυφαία αξιώματα των 
επιχειρήσεων με τεράστιους μισθούς, οι Γυ-
ναίκες πληρώνονται λιγότερα σε ανάλογες 
θέσεις. Όμως δεν είναι μόνο στην πληρωμή 
που υστερούν οι Γυναίκες, αλλά στις περισ-
σότερες δραστηριότητες της κοινωνίας μας. 
Στην πολιτική λιγότερες οι Γυναίκες, στα 
Κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις, στα μεγά-
λα διεθνή κέντρα αποφάσεων περισσότεροι 
οι άνδρες, στο στρατό, στα ταξίδια, στο διά-
στημα, στις παροικιακές οργανώσεις, άρχο-
ντας είναι ως επί το πλείστον ο άνδρας.
       ΙΣΟΤΙΜΙΑ των Φύλων, αλήθεια τι 
υποκρισία! Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες σε ανακοίνωσή της 
είχε αναφέρει ότι «Η βία κατά των Γυναι-
κών έχει λάβει διαστάσεις Πανδημίας». 
Όλοι είδαμε στις τηλεοπτικές ειδήσεις τον 
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