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Το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν κόµµατα και υποψήφιοι για τις γυναίκες 

ψηφοφόρους είναι µεγάλο. Η γυναίκα, όπως δείχνουν τα πάρτι, είναι το 

αγαπηµένο... κουκί αυτών των εκλογών 

 

Φλερτ µε τις ψήφους γυναικών 

 

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ∆. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο θα προσφερθεί σε κάθε γυναίκα που θα ανταποκριθεί 

στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού και των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης 

και θα πάει στις 8 Μαρτίου - Ηµέρα της Γυναίκας - στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.  

Και τα κόκκινα τριαντάφυλλα µπορεί µεν να είναι ένα ακόµη επικοινωνιακό «τρiκ» - 

εµπνεύσεων Κώστα Λαλιώτη - αλλά και αυτά έρχονται να υπογραµµίσουν ότι η 
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γυναίκα είναι το αγαπηµένο... κουκί αυτών των εκλογών. Η σηµασία που δίδεται στις 

θηλυκές ψήφους, σε αυτές τις εκλογές, είναι πασιφανής - καταρχήν, από την κίνηση 

των υποψηφίων:  

 

«Έλα µόνη σου»  

Τον... χορό άνοιξε ο γραµµατέας του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης  

διοργανώνοντας ένα πάρτι µε χορό και µουσική, «2000 γυναίκες για το 2000» και 

«Έλα µόνη σου» έγραφε η πρόσκληση  κι αυτές που ανταποκρίθηκαν ήταν πολύ 

περισσότερες από ό,τι ανέµενε ο κ. Σκανδαλίδης. Αν κι υπήρχαν γυναίκες όλων των 

ηλικιών, η συντριπτική πλειοψηφία ανήκε στις νεώτερες γενιές  µε το... σήµα 

κατατεθέν της εποχής: χορός επαγγελµατικής δεινότητας πάνω στα τραπέζια. Ο 

γραµµατέας του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την «αµηχανία του ως πολιτικού και ως άνδρα» 

ανάµεσα σε τόσες γυναίκες και δώρισε σε κάθε καλεσµένη µια αφίσα του Ταλαγάνη.  

Το παράδειγµά του σπεύδουν τώρα να ακολουθήσουν άλλοι υποψήφιοι - στο πιο... 

συγκρατηµένο: εκδήλωση για την ισότητα των δυο φύλων πραγµατοποιεί ο Στέφανος 

Μανίκας στις 6 Μαρτίου - και όπως λέει «οι γυναίκες είναι σταθερές στις σχέσεις 

τους: άµα σ' αγαπούν είναι µαζί σου. Εγώ αυτή τη στήριξη τη θέλω και στην 

πολιτική». Συζήτηση µε γυναίκες διοργανώνει κι ο Στέφανος Τζουµάκας, ενώ «κάτι 

για τις γυναίκες» ετοιµάζει κι ο Γιάννος Παπαντωνίου. Σε... παραλλαγή ο Χρήστος 

Πρωτόπαπας, κάλεσε για ένα ποτό τις εκλεγµένες γυναίκες τις περιφέρειάς του και τα 

γυναικεία στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή.  

 

Για την Ηµέρα της Γυναίκας  

Φυσικά, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας  χώρο στον οποίο θα µιλήσει ο Κώστας 

Σηµίτης στις γυναίκες, στις 8 Μαρτίου  ασφαλώς δείχνει και µεγαλύτερες φιλοδοξίες. 

Ασχέτως εάν ο Κώστας Καραµανλής τους πρόλαβε όλους  µίλησε στις γυναίκες της 

Ν.∆. ήδη από τον ∆εκέµβριο.  

Το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν κόµµατα και υποψήφιοι για τις γυναίκες 

ψηφοφόρους δεν είναι τυχαίο: η συµπεριφορά της γυναίκας στην κάλπη δεν 

ταυτίζεται πλήρως µε αυτήν του άντρα, κυρίως στην κατηγορία των γυναικών που 

δεν ανήκει στον οικονοµικώς ενεργό πληθυσµό. Όπως λέει ο Στράτος Φαναράς, της 

Metron Analysis, οι γυναίκες αυτές µπορεί να επηρεάζονται περισσότερο από σύζυγο 
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ή παιδί, αλλά ταυτόχρονα δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στην τηλεόραση, στην 

εξωτερική εµφάνιση και στο στοιχείο της ασφάλειας. Ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανό 

µια γυναίκα αυτής της κατηγορίας να ιεραρχήσει υψηλότερα θέµατα όπως η 

λαθροµετανάστευση ή η εγκληµατικότητα, και χαµηλότερα την εξωτερική πολιτική.  

 

Η «οικογενειακή ψήφος»  

Ο πολιτικός αναλυτής, Ηλίας Νικολακόπουλος, από την πλευρά του, αποδίδει όλες 

αυτές τις κινήσεις κοµµάτων και υποψηφίων να προσελκύσουν τη γυναικεία ψήφο 

στο γεγονός ότι η λεγόµενη «οικογενειακή ψήφος» δεν είναι τόσο ισχυρή όσο 

παλαιότερα  τότε που ο αναζητών το σταυρό αρκούσε να απευθυνθεί στον άντρα για 

να «εισπράξει» και την ψήφο της γυναίκας. ∆ιευκρινίζει ακόµη ότι δεν επαρκούν τα 

στοιχεία για να αποφανθεί κανείς εάν «οι γυναίκες ψηφίζουν γυναίκες». Όπως λέει, 

είναι κάτι που υποθέτουν τα κόµµατα, αλλά δεν µπορεί να τεκµηριωθεί.  

Σηµειώνει ακόµη πως το λεγόµενο gender gap (χάσµα φύλων) έχει αρχίσει και στην 

Ελλάδα να εξαφανίζεται: παλαιότερα, οι γυναίκες είχαν την τάση να ψηφίζουν πιο 

«συντηρητικά» από τους άντρες. Το φαινόµενο είναι σε ύφεση στην Ευρώπη και 

τώρα ακολουθεί κι η χώρα µας. «Στη δεκαετία του '90 η γυναικεία ψήφος είναι πιο 

ανεξάρτητη και πιο... αριστερή», λέει ο κ. Νικολακόπουλος.  

 

Οι «γυναίκες υποψήφιοι»  

Ο... εξευρωπαϊσµός ωστόσο, στο επίπεδο της εκλογικής συµπεριφοράς, δεν βρίσκει 

το αντίστοιχό του στο κεφάλαιο «γυναίκες υποψήφιοι». Τις τελευταίες ηµέρες τα δυο 

µεγάλα κόµµατα αναζητούσαν πυρετωδώς γυναίκες για να τις «εκθέσουν» σε κάποια 

περιφέρεια  µε µικρή επιτυχία. Το αποτέλεσµα είναι ελάχιστες γυναίκες να 

στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια, ενώ ακόµη κι οι λίστες επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και 

της Ν.∆., εκτός απροόπτου, θα κλείσουν χωρίς κάποια γυναίκα σε εκλόγιµη θέση.  

Για τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, 

το φαινόµενο δεν είναι ούτε παράδοξο ούτε ανεξήγητο: «Η πολιτική απαιτεί χρόνο κι 

οι γυναίκες είναι ήδη πνιγµένες µε τη δουλειά και την οικογένεια. Επιπλέον, ο τρόπος 

που γίνεται η πολιτική δεν τραβά τις γυναίκες, αφήστε που δεν έχει υπάρξει ποτέ 

κάποια στελεχιακή επένδυση. Θέλουµε πάντα γυναίκες για τον τύπο και όχι την 

ουσία και την ισότητα».  
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Στέλεχος του Τοµέα Γυναικών του ΠΑΣΟΚ µιλά πολύ πιο κατηγορηµατικά: «Οι 

γυναίκες έχουν βαρεθεί να τις φωνάζουν µόνο για να βουλώσουν κάποιες τρύπες σε 

ψηφοδέλτια και µετά να τις αφήνουν στο... λάκκο µε τα θηρία. Κι όλα αυτά µε 

οικονοµικό κόστος: ποια γυναίκα µπορεί µε άνεση να σκορπίσει πέντε εκατοµµύρια  

γιατί αυτό είναι το ελάχιστο που στοιχίζει µια υποψηφιότητα  µόνο και µόνο για να 

κάνει τη γλάστρα;».  

 

Τα διλήµµατα  

Η Βάσω Αρτινοπούλου, επίκουρος καθηγήτρια Εγκληµατολογίας, στην οποία έγινε 

πρόταση να είναι υποψήφια, θέτει τα διλήµµατα πιο «κοµψά»: «Η πολιτική είναι ένα 

ενδιαφέρον πεδίο και θα µπορούσα να το δω σαν πρόκληση, σαν ένα πέρασµα από τη 

θεωρία στην πράξη. Ωστόσο, στις περισσότερες περιφέρειες προϋποθέτει τη δαπάνη 

ενός σεβαστού οικονοµικού ποσού. Κι επιπλέον, εγώ τυγχάνει να έχω µια καριέρα 

που µε ικανοποιεί  αφήστε που σκέφτοµαι και τις... αναταράξεις που θα επέφερε η 

πολιτική στην οικογενειακή µου ζωή».  

Μια διαφορετική διάσταση θίγει η ευρωβουλευτής της Ν.∆. και υποψήφια στην Α' 

Αθήνας, Μαριέττα Γιαννάκου: «Τα τελευταία χρόνια, και σε ό,τι αφορά τα αστικά 

κέντρα, η ελληνική κοινωνία φαίνεται να έχει υπερβεί τα αρνητικά στερεότυπα του 

παρελθόντος. ∆υστυχώς δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο για την περιφέρεια, όπου 

εξακολουθούν να κυριαρχούν οι παγιωµένες προκαταλήψεις που θέλουν τη γυναίκα 

στο περιθώριο της κοινωνικής δράσης... Είναι απαραίτητο να υπάρξει κατά κύριο 

λόγο εκσυγχρονισµός της νοοτροπίας στο θεσµικό επίπεδο, µε θετικές δράσεις, 

ξεκινώντας από τα κόµµατα».  

Μεσαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία 

αναζήτησης υποψηφίων γυναικών και των αλλεπάλληλων αρνήσεων, υποστηρίζει ότι 

τα κόµµατα στην πραγµατικότητα ψάχνουν να κατεβάσουν γυναίκες για να µην 

κατηγορηθούν ότι δεν έχουν γυναίκες  κι όχι διότι αυτή είναι η πολιτική τους. Και 

συµπληρώνει: «∆υστυχώς, οι γυναίκες πια δε µασάνε χόρτο  κι έτσι βρήκαµε 

λίγες...».  

 

Πώς ψηφίζουν οι γυναίκες  
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Υπάρχουν κόµµατα γυναικεία, υπάρχουν κόµµατα ανδρικά  υπάρχουν και κόµµατα 

ισόρροπα. Παράδοξο; Όχι και τόσο, αρκεί να δει κανείς τα αποτελέσµατα των 

τελευταίων ευρωεκλογών (πίνακας). Τα τελευταία χρόνια, λέει ο κ. Νικολακόπουλος, 

το ΠΑΣΟΚ πάει καλύτερα από παλαιότερα στις γυναίκες κι αυτή είναι µια τάση που 

ξεκίνησε πριν ακόµη αναλάβει την πρωθυπουργία ο κ. Σηµίτης. Αντιθέτως, η Ν.∆. 

υπερτερούσε στις γυναίκες, ενώ τώρα έχει ισορροπήσει. Ωστόσο, η αξιωµατική 

αντιπολίτευση εµφανίζει τεράστια αδυναµία στις γυναίκες 25-45 ετών, σε αντίθεση 

µε τις γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας, όπου το ποσοστό της Ν.∆. εξακοντίζεται στο 

46%. Ενδεχοµένως αυτή η οµάδα των 25-45 είναι και αυτή που βρίσκεται στο 

στόχαστρο των διαφόρων «πάρτι».  

Για τα υπόλοιπα κόµµατα, σε γενικές γραµµές, µπορεί κανείς να πει ότι το ΚΚΕ είναι 

ισόρροπο (ενώ παλαιότερα ήταν ανδρικό), το ∆ΗΚΚΙ είναι ανδρικό, ο ΣΥΝ  όπως και 

το ΠΑΣΟΚ  γυναικείο, ενώ οι µικρότεροι και περιφερειακοί σχηµατισµοί είναι 

ανδρικοί.  
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ΤΑ ΝΕΑ, 21/05/1999 

 

ΡΙΓΚΟΜΠΕΡΤΑ ΜΕΝΤΣΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΑ  

Γυναίκες κατά της παγκοσµιοποίησης 

 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Η ανθρωπότητα έχει τελικά ελπίδα: τις γυναίκες που νοιάζονται για τους 

ανθρώπους, όπως η Ριγκοµπέρτα Μεντσού.  

Η Ινδιάνα από τη Γουατεµάλα, που κέρδισε το 1992 το 

Νόµπελ Ειρήνης για τους αγώνες της υπέρ των δικαιωµάτων 

του λαού της, ήταν παρούσα στη ∆ιάσκεψη Γυναικών της 

∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ελεύθερων Συνδικάτων, που έγινε 

αυτή την εβδοµάδα στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Στην οµιλία της 

κάλεσε τις γυναίκες εργαζόµενες να ενωθούν εναντίον της 

παγκοσµιοποίησης: «∆εν ξέρουµε πώς θα τελειώσει. ∆εν 

ξέρουµε πού οδηγεί... Το µόνο που ξέρουµε είναι ότι η 

παγκοσµιοποίηση είναι αρνητική για την ανθρωπότητα, 

αρνητική για τις γυναίκες», τόνισε. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

που συγκέντρωσε η UNICEF το 1998, από το 1,3 δισεκατοµµύριο ανθρώπους που 

ζουν στον πλανήτη κάτω από το όριο της φτώχειας, 70% είναι γυναίκες. Συνήθως 

έχουν τις χειρότερα αµειβόµενες και τις λιγότερο σταθερές θέσεις εργασίας, αυτές 

που πρώτες καταργούνται σε δύσκολους καιρούς.  

 

Ριγκοµπέρτα Μεντσού: «Η 

παγκοσµιοποίηση είναι 

αρνητική για την 

ανθρωπότητα, αρνητική 

για τις γυναίκες» 

Το θέµα της διάσκεψης, που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια και στην οποία φέτος 

πήραν µέρος 350 γυναίκες από σχεδόν 140 χώρες, ήταν «Οι εργαζόµενες στον 21ο 

αιώνα: Απαιτούµε τον χώρο µας, παίρνουµε τη θέση µας». «Το εργατικό είναι από τα 

ισχυρότερα κινήµατα στον κόσµο», τόνισε η νοµπελίστρια. «Τα συνδικάτα µπορούν 

να χρησιµοποιήσουν την ισχύ και την εξουσία τους για να επιτύχουν θεσµικές και 

συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει µια κοινή ατζέντα». Η τάση 

της ιδιωτικοποίησης ευθύνεται, σύµφωνα µε τη Μεντσού, για πολλά από τα κακά του 

σύγχρονου κόσµου. Οι κρατικές εταιρείες, οι οποίες προέβλεπαν ένα «δίχτυ 

ασφαλείας» για τους εργαζοµένους, πωλούνται σε πολυεθνικές που ενδιαφέρονται για 
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τα κέρδη µάλλον, παρά για την ευηµερία του πληθυσµού. Οι επιχειρήσεις 

µετακινούνται τώρα ευκολότερα από κράτος σε κράτος, αλλά εκµεταλλεύονται τη 

φθηνή εργασία κι αυτό συντελεί στην όξυνση µάλλον, παρά στην ανακούφιση των 

κοινωνικών προβληµάτων. «Η ιδιωτικοποίηση υπονοµεύει την ισχύ, την κυβερνητική 

σταθερότητα. Πιστεύω σε σταθερές κυβερνήσεις. Μπορούµε να έχουµε δηµοκρατία, 

ειρήνη, ανάπτυξη, µόνον αν οι κυβερνήσεις είναι σταθερές, αν µπορούν να 

υπολογίζουν στους εθνικούς πόρους», τόνισε. Στη Λατινική Αµερική, εξήγησε, η 

ανεργία και η τεράστια ψαλίδα ανάµεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς 

οδήγησαν σε κοινωνική αναταραχή και βία, ιδιαίτερα εναντίον των γυναικών. 

«Πρέπει να προσπαθήσουµε να ανακαλύψουµε και πάλι την ελπίδα για την 

ανθρωπότητα πιέζοντας για καλύτερη εκπαίδευση, δικαιοσύνη και ανάπτυξη  τα 

θεµέλια µιας ειρηνικής κοινωνίας», κατέληξε η νοµπελίστρια της Ειρήνης. «Θέλουµε 

να οικειοποιηθούµε την παγκοσµιοποίηση για να την µετατρέψουµε σε εργαλείο για 

τη ζωή και την ευτυχία του ανθρώπου».  
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ΤΑ ΝΕΑ , 15/10/2005 

 

Ένας από τους Αµερικανούς στρατιώτες, που η γιατρός πολέµησε, κρατούσε για 

35 χρόνια τις αναµνήσεις της και αποφάσισε να τις εκδώσει για να µάθει ο 

κόσµος τι συνέβη τις ηµέρες του πολέµου 

 

H Άννα Φρανκ του Βιετνάµ «θυµάται» 

 

Πέθανε υπερασπιζόµενη το νοσοκοµείο, αλλά το ηµερολόγιό της σώθηκε 

 

Του DAVID MCNEIL 

 

 

Επί 35 χρόνια το ηµερολόγιο της 27χρονης γιατρού από το Βιετνάµ βρισκόταν 

στα χέρια του εχθρού - ενός Αµερικανού στρατιώτη. Ο Αµερικανός στρατιώτης, 

δικηγόρος σήµερα, άφησε πίσω του την παλιά του ιδιότητα και την Ιστορία και 

αποφάσισε να το εκδώσει για να γνωρίσει, λέει, ο κόσµος τι συνέβη τις θλιβερές 

εκείνες ηµέρες της δεκαετίας του '60.  

«Έπρεπε να κάνω την εγχείρηση µε λιγοστά φάρµακα. Είχα µόνο λίγη νοβοκαΐνη 

(είδος αναισθητικού), όµως ο τραυµατισµένος στρατιώτης δεν έκλαψε, ούτε φώναξε. 

Συνέχισε να χαµογελά και να µε ενθαρρύνει. Κοιτάζοντας το ψεύτικο χαµόγελο στα 

ξηρά χείλη του, γνωρίζοντας την κόπωσή του, ένιωσα τέτοια λύπη... Χάιδεψα απαλά 

τα µαλλιά του. Θα ήθελα να του πω το εξής: "Ασθενείς σαν εσένα, τους οποίους δεν 

µπορώ να γιατρέψω, µου προκαλούν τη µεγαλύτερη θλίψη και η ανάµνησή τους δεν 

θα ξεφτίσει"».  

Έτσι ξεκινά το ηµερολόγιο της στρατιωτικής γιατρού Ντανγκ Θάι Τραµ, από το 

Βόρειο Βιετνάµ. Της νέας γυναίκας που πολέµησε τους Αµερικανούς κατά τον 

πόλεµο του Βιετνάµ και πέθανε υπερασπιζόµενη το νοσοκοµείο στο οποίο εργαζόταν, 

αφού πρώτα έσωσε όσους µπορούσε να σώσει ένας άνθρωπος µε µόνη δύναµη εκείνη 

της ψυχής.  
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 «Μην το κάψεις». Τριακόσιες 

χιλιάδες αντίτυπα πούλησε το 

βιβλίο αυτό - στις Ηνωµένες 

Πολιτείες και στο Βιετνάµ - από 

τη στιγµή που ο Αµερικανός 

βετεράνος του πολέµου Φρεντ 

Γουάιτχερστ αποφάσισε να το 

εκδώσει. Αυτός το έσωσε από 

βέβαιη καταστροφή, όταν στα 22 

του χρόνια ως αξιωµατικός των 

µυστικών υπηρεσιών εξέταζε 

έγγραφα που είχαν αποσπαστεί 

από τον εχθρό. «Μην το κάψεις 

αυτό Φρεντ», του είπε ο 

µεταφραστής του, «έχει φωτιά µέσα του». Συγκινήθηκε τόσο που το κράτησε.« Ήταν 

εχθρός µου, όµως οι κουβέντες της µου ράγισαν την καρδιά...», λέει σήµερα. Αυτό το 

βιβλίο θα ταξιδέψει παντού στον πλανήτη».  

H δρ Ντανγκ, προερχόµενη από µια ευκατάστατη οικογένεια γιατρών, εργάστηκε ως 

εθελόντρια στο στρατιωτικό νοσοκοµείο στην επαρχία Γκουάνγκ Νγκάι στο Κεντρικό 

Βιετνάµ το 1967. Το ηµερολόγιο ξεκινά τον Απρίλιο του επόµενου έτους, όταν η 

επίθεση του Τετ (βιετναµέζικης Πρωτοχρονιάς) από τους Βιετκόνγκ είχε αρχίσει να 

πείθει πολλούς ότι ο πόλεµος κατά των Κοµµουνιστών δεν µπορούσε να κερδηθεί. 

Παράλληλα, όµως ενδυνάµωσε την αποφασιστικότητα του Αµερικανού προέδρου 

Νίξον να δώσει εντολή για έναν από τους ισχυρότερους αεροπορικούς 

βοµβαρδισµούς στην Ιστορία.  

«Την πυροβόλησαν». Όταν οι βόµβες απείλησαν το νοσοκοµείο, η Ντανγκ είχε ήδη 

κουραστεί να µάχεται για να σώζει ζωές µόνο µε γάζες και ασπιρίνες: «Το σκυλί ο 

Νίξον είναι ανόητος και τρελός γιατί διευρύνει τον πόλεµο... Πόσο µισητός είναι! 

Είµαστε όλοι άνθρωποι, όµως ορισµένοι είναι τόσο σκληροί που επιζητούν το αίµα 

άλλων για να ποτίσουν το χρυσό τους δέντρο». Ήταν 27 ετών. Λίγο πριν πεθάνει, οι 

βόµβες σκότωσαν πέντε από τους ασθενείς της. Βοήθησε να µεταφερθούν οι 

υπόλοιποι σε ασφαλή περιοχή και στη συνέχεια πολέµησε τους Αµερικανούς 

 

H 81 ετών µητέρα µε το πορτρέτο της κόρης της... (επάνω). Το 

ηµερολόγιο της γιατρού - µια προσωπική αφήγηση του 

πολέµου του Βιετνάµ - έχει προκαλέσει ρίγη συγκίνησης στην 

πατρίδα της. Το ηµερολόγιο έχει γίνει µπεστ σέλερ στο 

Βιετνάµ. Πολλοί εκδοτικοί οίκοι απ' όλο τον κόσµο ζητούν να 

το εκδώσουν 
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στρατιώτες που είχαν εισβάλει στο έρηµο πλέον νοσοκοµείο. «Την πυροβόλησαν στο 

µέτωπο», εξηγεί ο Γουάιτχερστ. «Της είχαν ζητήσει να παραδοθεί... Σκοτώθηκε 

προστατεύοντας τους ασθενείς της και τις νοσοκόµες, αποκρούοντας τους βαριά 

οπλισµένους Αµερικανούς µε ένα παλιό κινεζικό SKS µιας βολής».  

Ο Γουάιτχερστ ήταν και αυτός εθελοντής, όµως στον αµερικανικό στρατό. Ο δικός 

του ο σεβασµός προς τις αµερικανικές αρχές, όµως, άρχισε να κλονίζεται στο 

Βιετνάµ. Καταστράφηκε πλήρως κατά την ακόλουθη καριέρα του ως χηµικού στο 

FBI, η οποία και τερµατίστηκε όταν αποκάλυψε τη διαφθορά και την παραβίαση της 

δεοντολογίας στην έρευνα για την επίθεση το 1993 του Παγκόσµιου Κέντρου 

Εµπορίου. «Το αρχηγείο του FBI είναι σαν να βγήκε από µια παλιά ταινία για τη 

Σοβιετική Ένωση. Φοβούνται και να αναπνεύσουν ακόµη...».  

Στόχος ζωής. Εξοργισµένος ο πρώην στρατιώτης, δικηγόρος πλέον, έθεσε ως στόχο 

ζωής να παραδώσει τα ηµερολόγια της Ντανγκ στην οικογένειά της.  

Ένας φίλος του Γουάιτχερστ, πρώην βετεράνος και αυτός, ανέλαβε το δύσκολο έργο 

της αναζήτησης της οικογένειας Ντανγκ. Και την εντόπισε. H µητέρα της γιατρού ζει 

και είναι σήµερα 81 ετών. Όταν ο δικηγόρος έφτασε στο Βιετνάµ, αιφνιδιάστηκε µε 

την υποδοχή. Όλη η χώρα τον υποδέχθηκε σαν να ήταν παιδί της.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Λίγο πριν από τον θάνατό της  

Το βάρος ήταν αβάσταχτο για τη θαρραλέα γιατρό λίγο πριν από τον θάνατό της. 

Σχεδόν προφητικά έγραψε: «Έχω µεγαλώσει και είµαι ήδη δυνατή λόγω των 

δυσκολιών που αντιµετώπισα, όµως τώρα γιατί χρειάζοµαι τόσο πολύ το χέρι της 

µητέρας να µε φροντίσει ή το χέρι ενός στενού φίλου ή απλώς ενός ανθρώπου που 

γνωρίζω; Σε παρακαλώ έλα και κράτησε το χέρι µου, τώρα που νιώθω τόσο µόνη, 

αγάπα µε και δώσε µου δύναµη να ταξιδέψω όλα τα δύσκολα κοµµάτια του δρόµου 

που ανοίγεται µπροστά µου...».  

Επιµέλεια: Ρένα ∆ηµητρίου  

 



 

ΤΑ ΝΕΑ, 10/02/2005 

 

ANNH BPYXEA 

Ο πόλεµος κατά των διακρίσεων έχασε µια µπροστάρισσα 

 

Της ΕΦΗΣ ΦΑΛΙ∆Α 

 

Αιρετική αρχιτέκτων, πολιτικοποιηµένη γυναίκα, 

δραστήρια επιστήµων. H Άννη Βρυχέα, η καθηγήτρια 

Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

έχασε χθες τον αγώνα µε τον καρκίνο, κληροδοτώντας 

το στίγµα του ακαδηµαϊκού έργου της και του σπάνιου 

ήθους της. Από τα σηµαντικά ονόµατα της ευρύτερης 

Αριστεράς, η Άννη Βρυχέα είχε θέσει υποψηφιότητα για 

τις ευρωεκλογές του 2004 µε το αποκλειστικά γυναικείο κόµµα Γυναίκες για µια 

άλλη Ευρώπη. Στάση που δήλωνε και τη θέση της απέναντι στα γυναικεία ζητήµατα 

και στον τρόπο συµµετοχής των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής και 

της κοινωνικής ζωής. H Άννη Βρυχέα διαµόρφωσε την επιστηµονική της κατάρτιση 

από τα έδρανα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στη συνέχεια µέσα από τον κύκλο 

των µεταπτυχιακών και διδακτορικών της σπουδών στο Παρίσι. Ανήσυχο πνεύµα 

καθώς ήταν, συνέχισε στην Αγγλία, στην Αµερική και ξανά στη Γαλλία να διερευνά 

το πεδίο της αρχιτεκτονικής ως επισκέπτρια ερευνήτρια διαφόρων πανεπιστηµιακών 

ιδρυµάτων. Από τις έρευνές της άρχισε να εστιάζει το ενδιαφέρον της στους χωρικούς 

αποκλεισµούς και τις χωρικές διακρίσεις στην πόλη (ακόµα και µεταξύ των δύο 

φύλων), στα ζητήµατα κατοίκισης και κατοικίας των ευπαθών οµάδων, καθώς και 

στην αναζήτηση εναλλακτικών προτάσεων για την αναβάθµιση και την τοπική 

ανάπτυξη συνοικιών και τόπων σε κρίση, µε τη συµµετοχή των κατοίκων και των 

τοπικών φορέων.  

 

 

Ανάµεσα στις καθηγητικές της υποχρεώσεις και στη συγγραφή άρθρων και βιβλίων, 

η Άννη Βρυχέα αφιέρωνε χρόνο και ενέργεια για να προσφέρει τις γνώσεις της σε 
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επιτροπές, οµάδες εργασίας και τοπικές διεπιστηµονικές οµάδες ανά την Ευρώπη ως 

ειδική σε θέµατα κοινωνικής κατοικίας, γειτονιών σε κρίση, κοινωνικού αποκλεισµού 

και φτώχειας. Με την ανάλογη ευαισθησία υποστήριξε τη διάσωση των προσφυγικών 

κατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.  
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ΤΑ ΝΕΑ , 13/12/1999 

 

Η πρώτη Ελληνίδα στη Βουλή 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 20ος ΑΙΩΝΑΣ 

 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1953 

 

 

Του ΘΑΝΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Οι πληγές από τον Εµφύλιο πόλεµο µένουν ακόµη 

ανοικτές και το 1953. Και πονούν και πυορροούν, 

όπως φαίνεται και από τις δύο µεγάλες δίκες που 

συντάραξαν την ελληνική κοινή γνώµη: * Τη δίκη 

των Αεροπόρων στο Αναθεωρητικό Στρατοδικείο, 

που άρχισε σις 24 Φεβρουαρίου και τελείωσε στις 

30 Νοεµβρίου, και αποκάλυψε ακατονόµαστα 

βασανιστήρια εις βάρος αξιωµατικών και πολιτών και έφερε την κυβέρνηση Παπάγου 

σε πολύ δύσκολη θέση. * Τη δίκη του Νίκου Πλουµπίδη, που άρχισε στις 24 Ιουλίου 

στο ∆ιαρκές Στρατοδικείο Αθηνών και κατέληξε στην καταδίκη του «δις εις 

θάνατον» ως κατασκόπου, ενώ το ΚΚΕ του Ν. Ζαχαριάδη τον είχε καταγγείλει ως 

προδότη τού Μπελογιάννη και πράκτορα τής Ασφάλειας. *Όµως, παρ' όλα αυτά, 

στον ορίζοντα αρχίζουν να εµφανίζονται και σηµάδια µιας δύσκολης ανάρρωσης από 

την τραγωδία. Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 1953 στην αναπληρωµατική εκλογή στον 

Νοµό Θεσσαλονίκης (που τότε περιελάµβανε και τον Νοµό Χαλκιδικής) 

αναδεικνύεται η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής: η Ελένη Σκούρα, υποψήφια του 

Συναγερµού. Σπουδαίο, επίσης, είναι ότι και το Κέντρο (όπως και άλλοι συνδυασµοί) 
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σ' αυτή την αναµέτρησή του είχε υποψήφια γυναίκα: την Ελένη Ζάννα. Από την 

Ε∆Α, εξάλλου, υποψήφιος ήταν ο Ιωάννης Πασσαλίδης.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, στα 222 Εκλογικά Τµήµατα από τα 225, που 

δηµοσίευσαν «ΤΑ ΝΕΑ» την εποµένη (∆ευτέρα 20.1.1953, σελ. 1), ήταν τα 

παρακάτω:  

* Ελένη Σκούρα, (Συναγερµός) 46.650.  

* Ελένη Ζάννα (ΕΠΕΚ - Φιλελεύθεροι) 23.808.  

* Ι. Πασσαλίδης (Ε∆Α) 42.727.  

Έτσι η ελληνική Βουλή απέκτησε την πρώτη βουλευτίνα της. Όταν µάλιστα, κατά 

την πρώτη εµφάνισή της σε συνεδρία, ο Πρόεδρος της Βουλής την προσφώνησε 

«κυρία βουλευτής», προκλήθηκε ειδική συζήτηση για την καθιέρωση του «σωστού» 

όρου για τις γυναίκες-µέλη του Κοινοβουλίου, που προβλεπόταν να πληθύνουν.  

Πάντως, παρά τη συντριπτική υπεροχή των γυναικών και των κυνηγηµένων, σ' αυτή 

την εκλογή σηµειώθηκε µεγάλη αποχή, που σύµφωνα µε το υπουργείο Εσωτερικών 

έφτασε το 32,40%. Η επαναληπτική εκλογή είχε προκληθεί µετά τον θάνατο του 

βουλευτή Ι. Μπακονίκα (Συναγερµός) στα µέσα ∆εκεµβρίου και ελλείψει 

επιλαχόντος.  

«Πώς έγινεν η εκλογή»  

(Του ανταποκριτού µας).  Οι Θεσσαλονικείς, και γενικώτερον οι ψηφοφόροι του 

Νοµού Θεσσαλονίκης, είχαν πρώτοι χθες εξ όλων των Ελλήνων την τιµήν να 

ψηφίσουν και να αγωνισθούν διά την ανάδειξιν γυναικός εις το βουλευτικόν αξίωµα, 

κατόπιν της υποδείξεως γυναικών, ως επισήµων υποψηφίων υπό του Ελληνικού 

Συναγερµού και των συνεργαζοµένων κοµµάτων ΕΠΕΚ - Φιλελευθέρων. Η υπόδειξις 

γυναικών είχε βεβαίως δυσαρεστήσει µίαν µερίδα ανδρών οι οποίοι, µολονότι 

εδέχθησαν την χορήγησιν του δικαιώµατος ψήφου εις τας γυναίκας, πάντως 

εθεώρουν υπερβολικήν την ταυτόχρονον παραχώρησιν εις το ασθενεές φύλον και του 

δικαιώµατος τού εκλέγεσθαι. Τούτο άλλως τε κατεφάνη και εκ της σηµαντικής 

αποχής των ανδρών από την ψηφοφορίαν. Οπωσδήποτε η χθεσινή εκλογή απέδειξεν 
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ότι η µεγαλυτέρα µερίς των ανδρών ηνέχθη τον αιφνιδιασµόν αυτόν των κοµµάτων 

και εψήφισε τας υποψηφίας γυναίκας. Επίσης η χθεσινή εκλογή απέδειξεν ότι αι 

γυναίκες ψηφοφόροι, της πόλεως τουλάχιστον, αι µη ανήκουσαι εις την αριστεράν 

παράταξιν και θεωρούµεναι συνεπώς ως συντηρητικαί, εψήφισαν µετά φανατισµού 

τας οµοφύλους των. Τουναντίον αι γυναίκες, αι ανήκουσαι εις την Αριστεράν, 

εψήφισαν άνδρα, τον υποψήφιον της Ε∆Α Πασσαλίδην. Ως προς τον τελευταίον, 

δέον να σηµειωθή ότι, ενώ είναι πρόεδρος της Ε∆Α και αρχικώς ανηγγέλθη ότι 

κατέρχεται εις την αναπληρωµατικήν εκλογήν ως εκπρόσωπος αυτής, εν τούτοις 

τόσον κατά την κατάθεσιν της υποψηφιότητός του εις το Πρωτοδικείον όσον και εις 

το ψηφοδέλτιον, απέφυγε να αναγράψη ότι είναι υποψήφιος της Ε∆Α και ούτω 

ενεφανίζετο ως απλούς ανεξάρτητος υποψήφιος. Τούτο φαίνεται εγένετο εν τη 

προσπαθεία του, όπως αποσπάση ψήφους από άλλα κόµµατα. Κατ' άλλους υπήρχε 

προς τούτο και συνεννόησις µε δυσηρεστηµένα στελέχη της ΕΠΕΚ.  

 

Τα εκλογικά τµήµατα  

Κατά τας προηγουµένας εκλογάς εις την πόλιν της Θεσσαλονίκης υπήρχον 

εβδοµήκοντα επτά Εκλογικά Τµήµατα. Κατόπιν όµως της συµµετοχής των γυναικών 

τα τµήµατα ηυξήθησαν εις εκατόν είκοσι τέσσαρα. Εξ αυτών εις τα 69 εψήφισαν 

µόνον άνδρες, εις τα 48 µόνον γυναίκες και 7 ήσαν µικτά. Το σύνολον των εκλογικών 

τµηµάτων της πόλεως και της υπαίθρου ήτο εν συνόλω 216.  
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Αι εκλογαί διεξήχθησαν εις ολόκληρον την πόλιν ηρέµως. Εις τα τµήµατα των 

ανδρών δεν υπήρχε σειρά λόγω της επιδειχθείσης απροθυµίας προσελεύσεως ανδρών 

ψηφοφόρων. Εις τα γυναικεία όµως τµήµατα αντιθέτως η προσέλευσις ήτο 

πυκνοτέρα και η κίνησις ζωηροτέρα, παρατηρηθέντος σχετικού φανατισµού.  

Γενική υπήρξεν η εντύπωσις ότι κατά τας χθεσινάς εκλογάς αι γυναίκες ψηφοφόροι 

επροτίµησαν κατά µεγαλύτερον ποσοστόν τας γυναίκας υποψηφίους κ.κ. Σκούρα και 

Ζάννα, ενώ οι άνδρες εψήφισαν κατά σηµαντικόν ποσοστόν τον κ. Πασσαλίδην. Εις 

τας ανατολικάς συνοικίας της πόλεως συνεκέντρωσεν αρκετούς ψήφους ο 

ανεξάρτητος υποψήφιος Αηδονάς, ο οποίος υπερεψηφίσθη και εις τα γυναικεία 

τµήµατα, εν αντιθέσει προς ό,τι συνέβη εις άλλας συνοικίας. Ο κ. Αηδονάς 

υπερεψηφίσθη επίσης και εις την ιδιαιτέραν του πατρίδα, την Επανωµήν.  

Χαρακτηριστικόν επίσης της χθεσινής εκλογής υπήρξεν η σηµειωθείσα αποχή εις τον 

γυναικείον τοµέα του Σωχού, όπου επί 602 εγγεγραµµένων εψήφισαν µόνον αι 72.  

Η Ελένη Σκούρα 

Αµέσως µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων η Ελένη Σκούρα έκανε τις 

καθιερωµένες δηλώσεις, όπου σε πρώτο πλάνο ανέδειξε την κοµµατική νίκη, και 

µόνο προς το τέλος αναφέρθηκε στη θέση της ως γυναίκας. ∆ήλωσε:  

«Είµαι βαθύτατα συγκεκινηµένη από την νίκην, που επετεύχθη ύστερα από ένα 

σκληρόν αγώνα. Η σκέψις µου στρέφεται µε µεγάλην ευγνωµοσύνην προς τον 

στρατάρχην Παπάγον και τους συνεργάτας του. Θα προσπαθήσω να πράξω παν το 

δυνατόν διά να φανώ ανταξία της εµπιστοσύνης των ψηφοφόρων µου, τους οποίους 

θερµώς ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι ως πρώτη και µοναδική γυναίκα εις την Βουλήν έχω 

µεγάλας ευθύνας και πολλά καθήκοντα. Είναι πολλά εκείνα που πρέπει να πράξωµεν 

υπέρ των Ελληνίδων, ιδίως εις τον τοµέα της κοινωνικής µερίµνης». 

150 γυναίκες οδηγούν τρακτέρ στη Θεσσαλία  

Αν στη Βουλή οι γυναίκες έκαναν πρεµιέρα µε την είσοδο σχεδόν του 1953, στον 

κάµπο και στις πόλεις της Θεσσαλίας είχαν από καιρό αναδειχθεί σε ήρωες της 

δουλειάς, οδηγώντας τρακτέρ, δουλεύοντας στη λινοτυπική και τα τυπογραφεία ή 

διευθύνοντας διαφηµιστικό γραφείο.  
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«ΣΤΑ ΝΕΑ» (1.8.1953, ΣΕΛ. 3) διαβάζουµε το ρεπορτάζ του Κ.Σ. Τουρνά:  

Και ιδού περί τίνος πρόκειται:  

Στην ξανθή πεδιάδα, που ευωδιάζει το ώριµο σιτάρι και οι δουλειές του αλωνισµού 

βρίσκονται στο φόρτε τους, πολλές, πάρα πολλές γυναίκες, νεαρές κατά το πλείστον, 

επήδησαν από το ειδυλλιακό δρεπάνι εις τα τρακτέρ. Έγιναν οδηγοί τρακτέρ και 

δουλεύουν σκληρά πλάι στους άντρες, δέκα και δώδεκα ώρες το εικοσιτετράωρο. 

Αρκετές από αυτές, όπως µας επληροφόρησαν, είναι γέννηµα θρέµµα, όχι του 

κάµπου και της υπαίθρου γενικά, αλλά των Θεσσαλικών εργατουπόλεων, όπου τα 

γυναικεία καθαρώς επαγγέλµατα περνούν περίοδον κρίσεως. Και όχι λίγες είναι 

απόλυτα χειραφετηµένες, που κυττάζουν τον άντρα ως ίσες προς ίσον, κατάµατα, 

χωρίς να σκύβουν, χωρίς να κοκκινίζουν και χωρίς να παρασύρωνται από 

ροµαντισµούς και φαντασιώσεις ποιητικές. Τις βλέπει κανείς ακόµη και µε... 

τσιγαράκι, κοντό παντελόνι της δουλειάς, στραβό καπελλάκι για τον ήλιο, να 

ιδρώνουν επάνω στα τρακτέρ, να καπνίζουν και να δροσίζωνται στον ίσκιο, την ώρα 

της διακοπής του µόχθου...».  

...«Και δεν είναι λίγες, ώστε να νοµισθή ότι το πράγµα ως εξαίρεσις, στερείται 

γενικώτερης σηµασίας. Μέχρι της στιγµής, τις υπολογίζουν σ' αυτή την ειδικότητα 

µόνο  των οδηγών τρακτέρ  εις 150 και πλέον...»  
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∆ιαφηµίστρια  

«Υπάρχουν και άλλες ανδρικές ειδικότητες που έχουν κατακτήσει οι γυναίκες στη 

Θεσσαλία. Στη Λάρισα λ.χ. υπάρχουν γυναίκες λινοτύπισσες, που χειρίζονται άριστα 

τη λινοτυπική µηχανή και κερδίζουν όσο δύο άντρες εις άλλα ανδρικά συγγενικά 

επαγγέλµατα. Και ας µας επιτραπή να αναφέρωµε, για να µη θεωρηθή µύθος ή 

ύπαρξίς των, την κυρία Λουίζα Θανοπούλου, σύζυγον του ∆ιευθυντού της 

Μηχανικής Καλλιεργείας του υπουργείου Γεωργίας εις την Θεσσαλικήν 

πρωτεύουσαν, η οποία εργάζεται τώρα, µε θαυµαστή απόδοσι, τέσσαρα χρόνια σε 

λινοτυπική µηχανή βγάζοντας µιάµιση στήλη εφηµερίδος την ώρα, την Μαρία 

Καρατζούλη και την Πολυξένη Πολυζώη. Τυπογράφοι γυναίκες υπάρχουν αρκετές 

και από παληά χρόνια στις Θεσσαλικές πόλεις και ως δηµοσιογράφοι έχουν επιτύχει 

αρκετές, όπως η ∆/νίς Νίτσα Κολιού που εργάζεται στον "Ταχυδρόµο" του Βόλου και 

είναι αρίστη ρεπόρτερ. Αξίζει όµως στις άλλες ειδικότητες γυναικείων 

επαγγελµατικών πρωτοτυπιών να αναφέρωµε και την ∆ίδα ∆ήµητρα Πετράκη, η 

οποία ίδρυσε µε δική της πρωτοβουλία και διευθύνει διαφηµιστική επιχείρησι µε 

τόση επιτυχία, ώστε πολλοί Βολιώτες να την θεωρουν ψυχή της Πανθεσσαλικής 

Εκθέσεως η οποία οργανούνται επ' ευκαιρία της Εµποροπανηγύρεως Βόλου της 6ης 

Αυγούστου (Μεταµορφώσεως) και απο την επιτυχία της οποίας πολλά περιµένει η 

µαραζωµένη σήµερα µεγάλη Θεσσαλική πόλις...».  
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Τα Νέα 9/3/2004 

 

Ψήφος εµπιστοσύνης στις γυναίκες  

 

35 βουλευτίνες καταλαµβάνουν έδρες στη νέα Bουλή , περισσότερες από κάθε άλλη 

φορά  

 

Της ΜΑΤΙΝΑΣ ΗΡΕΙΩΤΟΥ 

 

Είναι νέες, δηµοφιλείς και... ωραίες, αλλά και περισσότερες από κάθε άλλη φορά. 

Τριάντα πέντε γυναίκες καταλαµβάνουν έδρες στη νέα Βουλή, κατά τέσσερις 

περισσότερες από το 2000 όταν τότε τριάντα µία γυναίκες είχαν περάσει το 

κατώφλι του Κοινοβουλίου.  

Ο αριθµός τους όµως είχε µειωθεί τελικά, καθώς τουλάχιστον τέσσερις (οι κυρίες M. 

Αποστολάκη, Χρ. Μανωλιά, Χρ. Αράπογλου, Σ. Μερεντίτη) έχασαν στη συνέχεια το 

βουλευτικό τους αξίωµα στο Εκλογοδικείο.  

 

Συλβάνα Ράπτη  

Οι περισσότερες εκτιµούν πως δεν κρίθηκαν από τους 

ψηφοφόρους βάσει του φύλου τους και διαπιστώνουν πως οι 

πολίτες πλέον δεν διστάζουν να ψηφίσουν γυναίκες. «Κατ' αρχήν 

είναι θετικό να µπαίνουν περισσότερες γυναίκες στη Βουλή, 

αλλά κριτήριο είναι οι ικανότητές τους και όχι το φύλο τους», 

λέει η κ. Συλβάνα Ράπτη, νεοεκλεγείσα βουλευτής A' Αθηνών µε 

το ΠΑΣΟΚ και επισηµαίνει πως δεν είναι αυτοσκοπός να 

εκλέγονται περισσότερες γυναίκες. Παρατηρεί πάντως πως το 

γυναικείο µυαλό µπορεί να δώσει στο σώµα των βουλευτών την 

ευαισθησία που λείπει ως ένα βαθµό από τους άνδρες, αλλά και 

να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα.  

 

 

 

Συλβάνα Ράπτη: «Το 

γυναικείο µυαλό µπορεί να 

δώσει στο σώµα των 

βουλευτών την ευαισθησία 

που λείπει» 
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Σοφία Βούλτεψη  

Παρά το γεγονός ότι οι βουλευτίνες αναγνωρίζουν την αξία της 

ποσόστωσης υπέρ της συµµετοχής των γυναικών στα κοινά - 

«έδωσε ώθηση στις γυναίκες να βγουν από το σπίτι και θάρρος 

για να δοκιµασθούν» όπως λέει η νεοεκλεγείσα βουλευτής B' 

Αθηνών µε τη N.∆. κ. Σοφία Βούλτεψη - συµφωνούν πως δεν 

µπορεί το µέτρο να διατηρηθεί εσαεί. «Κρινόµαστε µε βάση τη 

διάθεση να προσφέρουµε, κρινόµαστε γι' αυτό που είµαστε. ∆εν 

παρακαλούµε να µας ψηφίσουν. Στη δηµοκρατία πρέπει να 

συµµετέχουν και να εκπροσωπούνται όλοι, άρα και οι γυναίκες», 

λέει η κ. Βούλτεψη.  

 

Έλενα Ράπτη  

Τι γίνεται όµως, όταν µια νέα γυναίκα αποφασίσει να έχει 

µεγαλύτερη συµµετοχή στα κοινά; Γίνεται τροχοπέδη για την 

προσωπική της ζωή, περιορίζει επιλογές; H κ. Έλενα Ράπτη, στα 

28 της χρόνια, δεν είναι απλώς ένα από τα νεαρότερα µέλη της 

νέας Βουλής, είναι η πρώτη γυναίκα έπειτα από 45 χρόνια που 

εκλέγεται βουλευτής Θεσσαλονίκης από τον συντηρητικό χώρο. 

«Ήταν η τρίτη εκλογική µου αναµέτρηση», λέει. «Είχαν 

προηγηθεί δύο στον δήµο Θεσσαλονίκης και πιστεύω ότι οι 

ψηφοφόροι µε τίµησαν µε κριτήριο τη δηµόσια παρουσία µου. 

Αναγνωρίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για µια γυναίκα να συµµετέχει στα κοινά και 

δεν κρύβω πως στόχος µου είναι να καταφέρω να συνδυάσω και άλλους ρόλους, όπως 

της συζύγου και της µητέρας αργότερα. ∆εν θέλω να έχω καριέρα, θέλω να έχω ζωή. 

Πολλές τα έχουν καταφέρει, γιατί όχι και εγώ;», λέει.  

 

 

 

 

Σοφία Βούλτεψη: 

«Κρινόµαστε µε βάση τη 

διάθεση να προσφέρουµε, 

κρινόµαστε γι' αυτό που 

είµαστε» 

 

Έλενα Ράπτη: «Πιστεύω ότι 

οι ψηφοφόροι µε τίµησαν µε 

κριτήριο τη δηµόσια 

παρουσία µου» 
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Τόνια Αντωνίου  

Όπως και άλλες συναδέλφισσές της, η κ. Τόνια Αντωνίου, 

βουλευτίνα Φθιώτιδας πλέον, δεν θεωρεί πως κρίθηκε βάσει του 

φύλου της. Ίσα ίσα, που στη «συντηρητική» Φθιώτιδα µέχρι 

προχθές είχαν εκλεγεί µόνο δύο γυναίκες, αλλά η κ. Αντωνίου 

είναι η πρώτη που εκλέγεται µε το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, κατάφερε 

να έρθει πρώτη µεταξύ όλων των συνυποψηφίων της, τόσο από 

το κόµµα της όσο και από τη N.∆., παρά το γεγονός ότι το 

ΠΑΣΟΚ υπολείπεται κατά 11 ποσοστιαίες µονάδες της N.∆. στη Φθιώτιδα. «Νοµίζω 

πως και οι γυναίκες πλέον ψηφίζουν γυναίκες. Έπαιξε ρόλο βέβαια το γεγονός ότι µε 

γνώριζαν από την παρουσία µου στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά ήταν πραγµατικά 

ευχάριστη έκπληξη η παρουσία τους στις συγκεντρώσεις ακόµη και στα καφενεία των 

µικρών χωριών».  

 

 

 

Τόνια Αντωνίου: «Νοµίζω 

πως και οι γυναίκες πλέον 

ψηφίζουν γυναίκες» 



ΤΑ ΝΕΑ , 11/10/2003 

 

ZIΓKPIT ΣKAPΠEΛH-ΣΠEPK 

H ανταρσία των «Έξι» 

 

Το «κακό κορίτσι» των Γερµανών Σοσιαλδηµοκρατών µιλάει στα «ΝEA» 

 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΠΑ  

  

 

Ο εφιάλτης του '82, µε την πτώση του τότε καγκελάριου 

Χέλµουτ Σµιτ, ξαναζωντανεύει στο SPD. Έξι, τουλάχιστον, 

βουλευτές - «πέντε κακά παιδιά και ένα κακό κορίτσι» - της 

αριστερής πτέρυγας του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος, 

απειλούν να καταψηφίσουν ένα µεγάλο µέρος του 

µεταρρυθµιστικού πακέτου της «ατζέντας 2010», µε 

σηµαντικές περικοπές στα επιδόµατα 

ανεργίας.  
 

 

Ο καγκελάριος Σρέντερ, εκβιάζοντας µε την 

απειλή παραίτησης, θέλει την έγκριση των 

νοµοσχεδίων µε την κυβερνητική πλειοψηφία. 

Αλλά ο κυβερνητικός συνασπισµός διαθέτει µία 

ισχνή πλειοψηφία µόλις τεσσάρων βουλευτών 

στο Μπούντεστακ. H κρίσιµη ψηφοφορία θα 

διεξαχθεί την ερχόµενη Παρασκευή.  

Το «κακό κορίτσι» είναι η Ζίγκριτ Σκαρπέλη-Σπερκ. Σε συνέντευξή της στα «NEA» 

χαρακτηρίζει την κατάσταση «σοβαρή, αλλά όχι απελπιστική». Βεβαίως ο Σρέντερ 

«θέλει να περάσει τη γραµµή του, αλλά έπειτα από τρεις περιφερειακές εκλογές 

ήττες, αν συνεχισθεί αυτή η πορεία, θα χάσουµε την επόµενη χρονιά όλες τις τοπικές 

εκλογές. Και αυτό θα είναι ένα "σοβαρό πρόβληµα για την ικανότητα διακυβέρνησης 

της χώρας από τον σηµερινό συνασπισµό". Πρέπει από κοινού καγκελάριος, 

Κοινοβουλευτική Οµάδα, κόµµα, να δούµε πώς θα αλλάξουµε αυτή την πορεία».  
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Τα µέτρα . Πρόκειται, µεταξύ άλλων, για τη µείωση του επιδόµατος ανεργίας στα 

επίπεδα του κοινωνικού βοηθήµατος απορίας, της χαµηλότερης ενίσχυσης που δίνει 

το κοινωνικό κράτος. Το βοήθηµα αυτό το παίρνουν σήµερα 1,7 εκατ. άνεργοι, στην 

πλειονότητά τους ηλικιωµένοι και «γκασταρµπάιτερ». Και δεν είναι όπως στην 

Ελλάδα, που ο καθένας σχεδόν «έχει το σπιτάκι του», λέει (στα ελληνικά) η κ. 

Σκαρπέλη-Σπερκ. «∆εν µπορούµε να αφήσουµε τους ανθρώπους αυτούς σε ελεύθερη 

πτώση».  

∆ηµοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρζα για το περιοδικό «Στερν» δείχνει ότι το 58% 

θεωρεί «δικαιολογηµένες» τις αλλαγές που ζητούν οι αντιρρησίες και µόνο το 28% 

«αδικαιολόγητες». «Αυτό µας ενισχύει», σηµειώνει η κ. Σκαρπέλη-Σπερκ, καθώς «η 

απήχησή µας µέχρι τώρα δεν ξεπερνούσε το 14%». Σύµφωνα µε την ίδια 

δηµοσκόπηση, το 48% θα λυπούνταν αν ο Σρέντερ παραιτούνταν, αλλά το 46% θα 

χαιρετούσε την αποχώρησή του από την εξουσία.  

Είναι τόσο σηµαντικές οι διαφορές, ώστε να δικαιολογούν την πτώση του 

καγκελάριου, όπως απειλεί ο Σρέντερ; «Όχι. Θέλουµε να κρατήσουµε αυτή την 

κυβέρνηση και τον καγκελάριο». Αλλά για να µείνει, «πρέπει να αλλάξει γραµµή», 

πιστεύει η κ. Σκαρπέλη-Σπερκ, όπως έγινε στα θέµατα «ειρήνης και πολέµου». Τώρα 

τον στηρίζουν όλοι, αλλά στην περίπτωση του Κοσόβου «πολλοί από µας ήταν 

αντίθετοι». Μία τέτοια «στροφή» περιµένει τώρα από τον Σρέντερ και στην 

εσωτερική πολιτική. Αλλά αν την κάνει, δεν θα είναι πλέον ο 

Σρέντερ.  

Καµένο χαρτί. H αντιπαράθεση βγάζει στην επιφάνεια τις 

θεµελιακές αντιρρήσεις για τη γενική κατεύθυνση της 

µεταρρυθµιστικής «ατζέντας 2010» µε την οποία ο 

καγκελάριος Σρέντερ έχει συνδέσει το πολιτικό του µέλλον. 

Για την οικονοµολόγο δρα Σκαρπέλη-Σπερκ, δεν είναι µόνο 

«κοινωνικά άδικη, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τους 

αδύναµους, αλλά οδηγεί σε µεγαλύτερη στασιµότητα την 

οικονοµίας, είναι δηλητήριο για την ανάπτυξη». Άλλωστε, η 

ίδια ποτέ δεν θα συµβιβαζόταν µε την αντικατάσταση του 

γερµανικού κοινωνικού κράτους από το «µοντέλο Μπε-Μπε» 
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(B-B, Μπους-Μπλερ). Γι' αυτό και ζητά «αλλαγή πλεύσης» της κυβέρνησης² «πριν 

φύγει στην επόµενη στροφή όχι δύο, αλλά πενήντα µέτρα στον γκρεµό».  

Ο καγκελάριος Σρέντερ δεν θα προχωρούσε στον «πληθωρισµό» των απειλών 

παραίτησης (όγδοη κατά σειρά), αν είχε εσωκοµµατικό αντίπαλο. Ο Όσκαρ 

Λαφοντέν είναι - ακόµα - «καµένο χαρτί» για τους περισσότερους 

Σοσιαλδηµοκράτες, που δεν του συγχωρούν την παραίτηση από την προεδρία του 

SPD πριν από τέσσερα χρόνια. Αλλά η Σοσιαλδηµοκρατία «δεν έχει ένδεια 

προσώπων», αντικρούει η κ. Σκαρπέλη-Σπερκ, σηµειώνοντας ότι «µπροστά στον 

κίνδυνο να πέσει το αεροπλάνο, µπορούν να γίνουν τα πάντα για να αποτραπεί η 

πτώση». Που σηµαίνει ότι και οι δύο εκδοχές είναι ανοιχτές. Και η πτώση του 

καγκελάριου Σρέντερ και ο πειθαναγκασµός, την τελευταία στιγµή, των ανταρτών.  

 

Παραµένει δεµένη µε την Ελλάδα  

 

Η 58χρονη Ζίγκριτ Σκαρπέλη-Σπερκ εκλέγεται από το 1980 βουλευτής του SPD. Με 

την Ελλάδα δεν τη συνδέει µόνο ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Σκαρπέλης, αλλά και 

οι σχέσεις που σφυρηλάτησε ως φοιτήτρια ακόµη στον αντιδικτατορικό αγώνα. Οι 

σχέσεις αυτές αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της πολιτικής της σταδιοδροµίας. Σήµερα 

είναι πρόεδρος της µεικτής Γερµανοελληνικής Κοινοβουλευτικής Οµάδας και 

πρόεδρος της Ένωσης Γερµανοελληνικών Εταιρειών της Γερµανίας. Τα τελευταία 

χρόνια προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να προωθήσει διάφορες προτάσεις για την 

πολιτική επίλυση του προβλήµατος των γερµανικών πολεµικών αποζηµιώσεων προς 

την Ελλάδα. Έχει κάποια σύσταση προς τους σοσιαλιστές συναδέλφους της; «Να µη 

φροντίζουν µόνο να ανταποκρίνονται στις κυβερνητικές τους υποχρεώσεις. Υπάρχει 

και η ψυχή των µελών, η οποία για τα σοσιαλιστικά κόµµατα είναι η ιδιαίτερη 

ευαισθησία σε θέµατα κοινωνικής δικαιοσύνης».  
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ΤΑ ΝΕΑ 23/10/1999 
 

ΧΑΝΑΝ ΑΣΡΑΟΥΙ 

Η Παλαιστίνη δεν είναι «Μπανανία» 

 

Κατεβαίνει σε διαδηλώσεις στον δρόµο. Αρνείται κυβερνητικούς θώκους. 

Απολαµβάνει την επικοινωνία µε τους φοιτητές της. Μάχεται να ανοίξει τον δρόµο 

της πολιτικής στις γυναίκες της πατρίδας της. ∆εν θα ήθελε ποτέ να δει την 

Παλαιστίνη ως «Μπανανία». Καπνίζει αρειµανίως τα αγαπηµένα της τσιγάρα µε τη 

γεύση της µέντας. ∆εν τρελαίνεται για το µαγείρεµα κι όταν ήταν µικρή δήλωνε «εγώ 

θα ζω σε ξενοδοχείο». Στο σπίτι συν-διοικεί µε τον άντρα της και στην πολιτική, 

όπως και στην προσωπική ζωή, δεν φόρεσε ποτέ «µαντίλα»: προτιµά να λέει τα 

πράγµατα µε το όνοµά τους. Μόνο για έλλειψη δυναµικότητας δεν µπορείς να 

κατηγορήσεις την δρα Hanan Asrawi, µία χριστιανή φεµινίστρια στην παλαιστινιακή 

Βουλή. Άλλοτε «δεξί» χέρι του Γιάσερ Αραφάτ, σήµερα κριτική «αντίπαλός» του, 

και αύριο, ποιος ξέρει;..  

«Μπαίνοντας στην Bet Xanina, τριακόσια µέτρα µετά το check point, στο αριστερό 

σας χέρι είναι ένα κτίριο µε πράσινα παράθυρα, το Al Qandumi. Εκεί είναι το 

γραφείο της δρος Ασράουι. Θα σας περιµένει στις 12.00 το µεσηµέρι».  

Τρίτη 5 Οκτωβρίου. Με το αυτοκίνητο οι αποστάσεις είναι γελοίες στην Ιερουσαλήµ. 

∆εκαπέντε λεπτά από την περιοχή του ξενοδοχείου «Larome», στη γειτονιά δηλαδή 

όπου διαµένουν ο Ισραηλινός Πρόεδρος Βάισµαν και ο πρωθυπουργός Έχουντ 

Μπαράκ,  αν δεν πέσεις σε κίνηση  και φθάνεις στην ανατολική πλευρά της πόλης, 

δηλαδή τη γειτονιά των Παλαιστινίων. Σήµερα ευτυχώς δεν έχει κίνηση. Μόνο τη 

γνωστή ζέστη των 25 βαθµών Κελσίου που ψήνει αρκούντως τις λευκές πέτρες µε τις 

οποίες  υποχρεωτικά  είναι χτισµένα όλα τα οικήµατα στα Ιεροσόλυµα. Αν έλειπε και 

το δροσερό αεράκι που χαρίζουν τα επτακόσια µέτρα υψόµετρο στην Ιερή Πόλη, 

βεβαίως τα πράγµατα θα ήταν πολύ χειρότερα από πλευράς κλιµατολογικών 

συνθηκών...  

Οι φαντάροι κάθονται πάνω στους σάκους µε την άµµο στο Σηµείο Ελέγχου µε το 

όπλο στο χέρι και ένα βαριεστηµένο ύφος στην έκφραση. Σπάνια πλέον σταµατούν 
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για ελέγχους τα οχήµατα, «µόνο καµιά φορά, για να µας σπάσουν τα νεύρα», όπως 

σχολιάζει µε νόηµα ο Άραβας οδηγός. Στον 1ο όροφο του κτιρίου Al Qandumi, εκεί 

όπου στεγάζεται το Παλαιστινιακό Ινστιτούτο για την Παγκόσµια Προώθηση του 

∆ιαλόγου και της ∆ηµοκρατίας «Miftah»  που σηµαίνει «κλειδί» στα αραβικά  

δουλεύουν νέοι άνθρωποι. Κορίτσια µε µοντέρνα παντελόνια και κοστούµια και 

αγόρια µε κοντοµάνικα, προσηλωµένοι στις οθόνες του υπολογιστή. Κάποιοι 

καπνίζουν και πίνουν καφέ, η ατµόσφαιρα ολόιδια µε οποιοδήποτε «δυτικού» τύπου 

γραφείο. Μέχρι να ετοιµαστεί το καυτό τσάι µε τη φρέσκια µέντα, το οποίο όµως 

σερβίρει µια λιγότερο µοντέρνα Παλαιστίνια που έχει τυλιγµένα τα µαλλιά µε µια 

πολύχρωµη µαντίλα, περιµένω σ' ένα µικρό σαλονάκι παρατηρώντας τους συνεργάτες 

της δρος Χάναν Ασράουι. Η Παλαιστίνια πολιτικός που πήρε ως ανεξάρτητη 

υποψήφια 17.944 ψήφους (και τη δεύτερη θέση στις προτιµήσεις των ψηφοφόρων 

συµπατριωτών της στην εκλογική της περιφέρεια) έχει τη φήµη ανθρώπου που «τα 

λέει έξω από τα δόντια στον Αραφάτ», ο οποίος «την ακούει ακόµα», παρ' ότι 

αρνήθηκε να συµµετάσχει στο τελευταίο κυβερνητικό σχήµα για λόγους που εξηγεί 

µε σαφήνεια η ίδια.  

 

Λοιπόν, ∆ρ Ασράουι, πώς είναι να είσαι γυναίκα πολιτικός στον αραβικό κόσµο 

σήµερα;  

«Στον αραβικό κόσµο και ειδικά στην 

Παλαιστίνη, ως γυναίκα αισθάνεσαι ότι 

εισβάλλεις σε µια πατριαρχική 

ανδροκρατούµενη περιοχή. Τόσο ο χώρος της 

πολιτικής όσο και της οικονοµίας είναι δύο 

τοµείς οι οποίοι θεωρούνται αποκλειστικά 

κλαµπ για άνδρες και αντιστέκονται ιδιαίτερα 

στις γυναίκες που εισέρχονται σε αυτά. Αν 

µάλιστα είναι ικανές και δείχνουν ότι µπορούν 

να είναι πιο ικανές από τους άνδρες, υπάρχει 

αντίσταση. Κάποιες φορές εκφράζουν ζήλια, κάποιες φορές ευγνωµοσύνη, 

θαυµασµό, σεβασµό, εκτίµηση. Αλλά κατά µια έννοια, οπουδήποτε στον κόσµο δεν 

είναι εύκολο το να έχουν οι γυναίκες δική τους φωνή στην πολιτική. Αυτό είναι 

µεγάλη πρόκληση. Την ίδια στιγµή δεν είναι κάτι που µια γυναίκα µπορεί να κάνει 
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µόνη της. Πάντα πίστευα στη συλλογική δουλειά και στα υποστηριζόµενα 

συστήµατα. Οτιδήποτε κάνει µια γυναίκα πρέπει να το κάνει µε στόχο προσέλκυσης 

και άλλων γυναικών. Να µη χρησιµοποιείται ως εξαίρεση σε ένα σύστηµα για άνδρες, 

αλλά να ενισχύει και να φέρνει και άλλες γυναίκες σ' αυτό. Το γυναικείο κίνηµα στην 

Παλαιστίνη πηγαίνει πολύ πίσω, στο 1920. ∆εν είναι καινούργιο. Αλλά από το 1970 

αρχίσαµε να δουλεύουµε µέσα σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, πιστεύοντας πως η 

φωνή της γυναίκας θα πρέπει να ακούγεται συνειδητά».  

 

Πόσες γυναίκες υπάρχουν σήµερα στην παλαιστινιακή κυβέρνηση;  

«∆υστυχώς, τώρα έµεινε µόνο µία. Ήµασταν δύο. Και θα εξηγήσω γιατί. Στη 

διάρκεια της Ιντιφάντα (η ένοπλη εξέγερση των Παλαιστινίων), οι γυναίκες ήταν 

στην πρώτη γραµµή, όχι µόνο στην πολιτική αλλά και στους δρόµους και στη 

διαχείριση της κοινοτικής ζωής, δηµιουργώντας εναλλακτικές οικονοµικές δοµές. Οι 

Παλαιστίνιες έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Ιστορικά έρχονταν στην πρώτη 

γραµµή του αγώνα. Όταν όµως τα πράγµατα τακτοποιούνταν και ηρεµούσαν, οι 

άνδρες ήθελαν να είναι πάλι αυτοί που λαµβάνουν τις αποφάσεις και έτσι είχαµε τη 

µάχη από τους άνδρες να ξανακερδίσουν την εξουσία. Οι γυναίκες δεν ενεργούν 

παρακινούµενες από τη δύναµη της εξουσίας, αλλά, µε κέντρο τον ανθρώπινο 

παράγοντα, αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. ∆εν λειτουργούν 

ως ανεξάρτητες µονάδες, µα µε σκοπό το κοινό συµφέρον, και είναι πρόκληση το να 

βρουν τρόπους να επηρεάζουν τα πράγµατα».  

 

∆ιατελέσατε υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης από το 1996 έως το 1998. Γιατί 

δεν δεχτήκατε το υπουργείο Τουρισµού που σας προσέφερε ο πρόεδρος Αραφάτ 

µετά τον τελευταίο ανασχηµατισµό;  

«∆εν δέχτηκα καµία θέση στο Κοινοβούλιο, όχι για άλλους λόγους, αλλά γιατί δεν 

είχα εµπιστοσύνη στη Βουλή. Έχουµε καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

έχουµε κατηγορίες κακής διαχείρισης, κατάχρησης εξουσίας και διαφθοράς από το 

Συµβούλιο και βέβαια από την ειδική επιτροπή που ερευνά το θέµα. Υποσχεθήκαµε 

γενική µεταρρύθµιση. Όταν δηµιουργήθηκε το νέο κυβερνητικό σχήµα, ανακάλυψα 

ότι όλοι οι παλιοί είχαν κρατήσει τη θέση τους και υπήρχαν άλλοι δέκα καινούργιοι. 

Έτσι, είπα στον πρόεδρο: "Μα δεν έχουµε έλλειψη υπουργών. Έχουµε ήδη πάρα 
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πολλούς. Το θέµα είναι κατά πόσο µπορούµε να αλλάξουµε τα πράγµατα, αν 

µπορούµε να υπολογίζουµε σε αυτούς. Οι άνθρωποι που κατηγορήθηκαν πρέπει να 

ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και αυτό δεν έγινε". Έτσι δεν δέχτηκα καµία θέση και 

ζήτησα να µην ανακοινωθεί το όνοµά µου, γιατί θα έπρεπε να αρνηθώ δηµοσίως. 

Σεβάστηκε τη θέση µου, την κρίση µου, τη δουλειά µου, και έχουµε πολύ καλές, 

ειλικρινείς σχέσεις».  

Πριν από δύο ηµέρες, η κ. Ασράουι είχε συναντήσει τον πρόεδρο Αραφάτ. Όχι στη 

Γάζα, στην Ανατολική Ιερουσαλήµ. Για να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας 

χρειάζεται, όπως όλοι οι Παλαιστίνιοι της ∆υτικής Όχθης, άδεια από την κυβέρνηση 

του Ισραήλ. Βεβαίως και θα µπορούσε να είναι κάτοχος µιας κάρτας VIP, ώστε να 

µην υφίσταται τις καθηµερινές ουρές και την ταλαιπωρία περισσότερων των 50.000 

Παλαιστινίων, για παράδειγµα, που διασχίζουν καθηµερινά το πέρασµα του ΕΡΕΣ για 

να δουλέψουν στο Ισραήλ... «∆εν θέλω ειδική µεταχείριση, δεν µε κάνει σηµαντική. 

Είµαι σηµαντική γιατί είµαι ανθρώπινο ον και δεν έχουν δικαίωµα να εµποδίζουν ή 

να αποκλείουν τα δικαιώµατά µου, να υποπτεύονται τις κινήσεις µου. Όταν ανέλαβε 

ο Νετανιάχου, έβαλε να µε παρακολουθούν. Όλα αυτά τα χρόνια αρνούµαι τη VIP 

κάρτα. Το θέµα δεν είναι να έχω το προνόµιο ως µονάδα, αλλά το κοινό καλό, και 

αυτό είναι θέµα αρχών και γι' αυτό παλεύω. Όλα τα άλλα, τα προσωπικά οφέλη, είναι 

ανοησίες».  

Για τη γενική γραµµατέα του «Miftah», ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει αυτήν τη στιγµή ο λαός της Παλαιστίνης είναι η κατάκτηση της 

δηµοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα θέµατα που αφορούν τον νόµο, που 

οικοδοµούν το Σύνταγµα. Η ίδια δεν κουράζεται να επισηµαίνει διαρκώς µέσα από 

διαλέξεις, συνεντεύξεις, δηµόσιο διάλογο ότι «αυτό που µπορούµε να κάνουµε µόνοι 

µας είναι να καταθέσουµε περισσότερη υπευθυνότητα. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να µη 

σεβόµαστε και να µην εκτελούµε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, δεν υπάρχει 

κανένας λόγος οι υπηρεσίες, ιδιαίτερα οι δηµόσιες, να καταχρώνται την εµπιστοσύνη. 

Πιστεύω ότι έχουµε χάσει την αίσθηση της δηµοκρατίας. Εάν κάποιοι πιστεύουν ότι 

είναι πάνω από τον νόµο, πώς µπορούν να διαφυλάξουν τους νόµους και να 

οικοδοµήσουν το σύστηµα;».  

 

Τι ακριβώς εννοείτε;  
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«Ειλικρινά είναι οδυνηρό, δεν είναι αυτό που θέλουµε. Υπάρχουν στοιχεία 

δηµοκρατίας, έχουµε εκλογές, έχουµε κατοχυρωµένο Συµβούλιο, αλλά ταυτόχρονα 

έχουµε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δεν έχουµε ελευθερία έκφρασης. 

Κάποιοι συνάδελφοί σας συνελήφθησαν τώρα τελευταία και δεν υπάρχει λόγος γι' 

αυτό. Μερικές φορές οι άνθρωποι ξεπερνούν το καθήκον και κακοµεταχειρίζονται το 

σύστηµα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Υπάρχουν άνθρωποι που εκµεταλλεύονται τη θέση 

τους. ∆εν έχουµε προσέγγιση του Συντάγµατος που να βασίζεται σε κανόνες και αυτό 

µε ενοχλεί, γιατί ακόµα δεν έχουµε εδραιώσει τη δηµοκρατία. ∆εν έχουµε σεβασµό 

για τη δηµόσια γνώµη, για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τώρα πρέπει να δουλέψουµε, 

να περιφρουρήσουµε τη δηµοκρατία. Να θεσπίσουµε ένα πολιτικό σύστηµα που να 

προστατεύει ενάντια σε ένα στρατιωτικό. ∆εν θέλουµε µια Banana Republic 

(Μπανανία). 

 

Για τις γυναίκες:  

«Βεβαίως και έχουµε περιπτώσεις γυναικών που παίζουν κεντρικό ρόλο στην 

πολιτική ζωή αραβικών χωρών. Υπάρχουν, όµως, ως προεκτάσεις των ανδρών. 

Κάποιου κόρη, κάποιου σύζυγος...  

Για µια γυναίκα ανεξάρτητη όπως εγώ η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. 

Πιστεύω όµως στη νοηµοσύνη των ανθρώπων και την ακεραιότητα.  

Τη στιγµή που γύρω υπάρχουν άνθρωποι που χρησιµοποιούν κατά περίσταση τους 

άλλους, τότε κρίνεται η δική σου ακεραιότητα, ο δικός σου αυτοσεβασµός». 

 

Για τη Γάζα:  

«Είναι µια φυλακή. ∆εν ελέγχουµε τα κρίσιµα σηµεία, τις µεταφορές, τις 

επικοινωνίες,  

τις πηγές, ακόµα και τους ανθρώπους µας. Οι Ισραηλινοί κρατούν στάση κατοχής και 

είναι ρατσιστές.  

∆εν έχουν το δικαίωµα να ελέγχουν λόγω υπεροχής».  

 

Για την οικογένεια:  
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«Με τον άνδρα µου πιστεύουµε στη συνεργασία, στον συνεταιρισµό.  

Είναι αφοσιωµένος στα δικαιώµατα των γυναικών.  

∆εν αισθάνεται κατώτερος δίπλα σε µια δυνατή γυναίκα, µε υποστηρίζει.  

Στο σπίτι έχουµε δηµοκρατικό σύστηµα».  

 

Για την πολιτική:  

«Ποτέ δεν σταµάτησα να είµαι δραστήρια. Μερικοί µου λένε πως είναι γελοίο να 

πηγαίνω σε διαδηλώσεις.  

Είµαι πολιτικός και λέω όχι.  

∆εν σεβόµαστε, δεν παίρνουµε πολιτικές αποφάσεις αν διαχωρίζουµε τους εαυτούς 

µας από τον λαό». 

 

Μια χριστιανή φεµινίστρια στην 

παλαιστινιακή Βουλή  

Η ∆ρ Hanan Mikhail Ashrawi 

(aiashrawi@jeeves.la. utexas. edu) 

γεννήθηκε στη Ραµάλα, την πρωτεύουσα της 

∆υτικής Όχθης, το 1947, και ζει στην 

Ιερουσαλήµ. Προέρχεται από µια 

χριστιανική οικογένεια (σήµερα είναι η µία 

από τους χριστιανούς που συµµετέχουν στο 

Παλαιστινιακό Συµβούλιο για την 

Ιερουσαλήµ), της οποίας πολλά µέλη ανήκαν στη Φατάχ. Είναι η νεώτερη από τις 

πέντε κόρες της οικογένειας. Μεγάλωσε στο Αµµάν της Ιορδανίας, εξόριστη από την 

πατρίδα της, όπως η πλειοψηφία των Παλαιστινίων. Ξεκίνησε τις σπουδές της στο 

περίφηµο αµερικανικό Πανεπιστήµιο της Βηρυτού, όπου µάλιστα είχε συγκατοικήσει 

µε δύο Ελληνίδες, τη Βασιλική Καµπά και τη Ρούλα, «δυστυχώς δεν θυµάµαι το 

επίθετό της, αλλά θα ήθελα πολύ να ξανασυναντήσω και τις δύο». Απέκτησε 

διδακτορικό στη µεσαιωνική λογοτεχνία στο Πανεπιστήµιο της Βιρτζίνια των ΗΠΑ. 

Όταν επέστρεψε στην πατρίδα της και είδε για πρώτη φορά «µε ώριµα µάτια τα 

αποτελέσµατα της ισραηλινής κατοχής» στους συµπατριώτες της, αποφάσισε ότι δεν 

θα έµενε πουθενά αλλού στον κόσµο παρά µόνο στα Κατεχόµενα. Έγινε ενεργό 

Ψηφίζοντας για την ∆ηµοκρατία και τα 

δικαιώµατα των γυναικών στην παλαιστινιακή 

Βουλή 
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µέλος της PLO, όπου γρήγορα ξεχώρισε για το πνεύµα και την κριτική της µατιά, ενώ 

παράλληλα ξεκίνησε να διδάσκει αγγλική λογοτεχνία στο µοναδικό έως σήµερα 

Πανεπιστήµιο των Παλαιστινίων, το Bir Zeit. Εξέχουσα φυσιογνωµία ανάµεσα στην 

αντιπροσωπεία που ξεκίνησε τις διαπραγµατεύσεις µε τους Ισραηλινούς στη Μαδρίτη 

από το 1991 έως το 1993, ήταν από αυτούς που χρεώθηκαν κατ' αρχήν την ευθύνη να 

αλλάξουν το στερεότυπο «του τροµοκράτη». Ήταν η εποχή που µερικές χιλιάδες 

χιλιόµετρα ανατολικά και βόρεια, στο Όσλο, ο Γιάσερ Αραφάτ υπέγραφε, ύστερα από 

απευθείας µυστικές διαπραγµατεύσεις, το πρώτο κείµενο συµφωνίας για την ειρήνη 

µεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Η Hanan Ashrawi, η οποία είναι πολιτικά πιο 

κοντά στον Faisal Husseini, τον επικεφαλής του Orient House (του άτυπου 

υπουργείου Εξωτερικών των Παλαιστινίων στην πόλη των Ιεροσολύµων, την οποία 

διεκδικούν και οι δύο πλευρές), διατηρεί κριτική µατιά για τη συµφωνία του Όσλο. 

Πιστεύει πως δίνει το προβάδισµα στους Ισραηλινούς και τους δίνει το δικαίωµα να 

καθορίζουν την ειρηνευτική διαδικασία  στάση που διατύπωσε στο βιβλίο «This side  

of Peace».  

Το 1994 ίδρυσε την Ανεξάρτητη Παλαιστινιακή Επιτροπή για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα. Το 1996 εξελέγη ανεξάρτητο µέλος του παλαιστινιακού Κοινοβουλίου 

και διετέλεσε υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης έως τον Αύγουστο του 1998. Είναι 

παντρεµένη και µητέρα δύο κοριτσιών ηλικίας 18 και 22 ετών. 

 

«Τουλάχιστον ο Αραφάτ µ' ακούει...»  

«Ο Αραφάτ είναι ένα σηµαντικό πρόσωπο για 

τους Παλαιστίνιους, τους κρατά ενωµένους. 

Αλλά, ταυτόχρονα, αν δεις τις δηµοσκοπήσεις 

σήµερα, έχει τη χαµηλότερη δηµοτικότητα. Οι 

άνθρωποι, όµως, πάντα διαχωρίζουν την Αρχή 

και την Κυβέρνηση από τον Αραφάτ. Γιατί ο 

Αραφάτ είναι σύµβολο εθνικής ταυτότητας, 

αντιπροσωπεύει µια επανάσταση. Όµως δεν 

µπορούν να τον συγχωρήσουν... Ο λαός αισθάνεται ότι οι άνθρωποι αναζητούν το 

προσωπικό τους συµφέρον κι όχι το κοινό καλό. ∆εν εµπιστεύονται τις πολιτικές 

αποφάσεις ούτε το οικονοµικό σύστηµα. Υπάρχει ανεργία, η οικονοµία επιδεινώνεται 

Γιάσερ Αραφάτ, Μαντλίν Ωλµπράιτ και Χανάν 

Ασράουι 
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και οι συνθήκες διαβίωσης χειροτερεύουν. Κι επιπλέον, το Ισραήλ εξευτελίζει την 

Αρχή, φαίνονται ανήµποροι».  

Η δυσαρέσκεια των Παλαιστινίων και η λαϊκή αντίδραση είναι ορατή σήµερα 

σύµφωνα µε την πολιτικό Ασράουι. Για την ίδια, µια από τις ρίζες του κακού 

βρίσκεται στο παρελθόν, στην αρχική συµφωνία µε τους Ισραηλινούς που προώθησε 

ο Αραφάτ κάνοντας απευθείας µυστικές διαπραγµατεύσεις.  

Όταν έπιασε στα χέρια της το κείµενο της Συµφωνίας του Όσλο η πρώτη της 

αντίδραση ήταν να πει: «Μπορούµε να το αλλάξουµε;» Οι βασικές της διαφωνίες 

παραµένουν οι ίδιες ακόµη και σήµερα. Θεωρεί πως αφήνει στο Ισραήλ τον έλεγχο 

της ειρηνευτικής διαδικασίας και ανοιχτά τα θέµατα των Παλαιστίνιων πολιτικών 

κρατουµένων σε ισραηλινές φυλακές (περίπου 2.000 άνθρωποι), της Ιερουσαλήµ 

(διεκδικείται και από τις δύο πλευρές για πρωτεύουσα του κράτους) και των 

εποικισµών. Την ώρα που η ίδια διαπραγµατευόταν στη Μαδρίτη, στο Όσλο 

έµπαιναν υπογραφές. Πόσο επηρέασε αυτή η διαφωνία την προσωπική της σχέση µε 

τον πρόεδρο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης; Η ίδια δεν του 

συγχώρησε ποτέ ότι την άφησε απέξω;  

Χαµογελάει, βγάζει µε µια κοµψή κίνηση ένα τσιγάρο από την δερµάτινη θήκη, 

κοιτάζει για ένα δευτερόλεπτο την οθόνη του υπολογιστή κι απαντά:  

«Κοιτάξτε, δεν έχω ego problem (πρόβληµα "εγώ"), δεν το βλέπω προσωπικά. ∆εν µε 

ενδιαφέρει ποιος υπογράφει, µε ενδιαφέρει όµως τι υπογράφει. Το Όσλο ξεκίνησε 

στο σπίτι µου στο Λονδίνο σαν πρόκληση σε θέµατα οικονοµικής συνεργασίας 

κυρίως. Μην ξεχνάµε πως τότε η PLO δεν ήταν αναγνωρισµένη πολιτικά. Ενώ 

διαπραγµευόµουν, τον Αύγουστο του '93 έµαθα ότι υπήρχε ένα κανάλι που δρούσε 

παρασκηνιακά, αλλά δεν ήξερα ποιο ήταν αυτό. Όταν είδα το κείµενο, είπα πως δεν 

µπορούµε πρώτα να υπογράφουµε και µετά να διαπραγµατευόµαστε».  

 

Η Χανάν Ασράουι ακόµα και σήµερα ανήκει σε εκείνους που κάνουν ιδιαίτερα 

σκληρή κριτική στον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ για τις επιλογές του. 

Και όχι µόνο για το Όσλο. Ποια είναι η σχέση τους σήµερα;  

«Πάντα συζητάµε. Μιλώ µαζί του ειλικρινά, του λέω τι σκέφτοµαι, τι αισθάνοµαι, 

πώς βλέπω τα πράγµατα. Μετά δύο χρόνια δουλειάς στη Βουλή, τον έπεισα γι' αυτό 

που κάναµε. Κι όταν ήρθε ο καιρός, είπα "δεν κρατάµε τους ανθρώπους µόνο επειδή 

είναι πιστοί. Αν θες να τους ανταµείψεις, δώσ' τους ένα µετάλλιο. ∆εν τους 
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διορίζουµε". Τουλάχιστον ακούει. ∆εν έχω πει ποτέ τίποτα πίσω από την πλάτη του. 

Έχουµε µια σχέση αµοιβαίου σεβασµού και ακόµα φιλική».  

Η ∆ρ Ασράουι επιλέγει πολύ προσεκτικά τις λέξεις όταν καλείται να µιλήσει για τη 

µετα-Αραφάτ εποχή στην Παλαιστίνη και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Κατ' αρχάς 

υπενθυµίζοντας πως «ίσως κάποιοι επιχειρήσουν να µας στραγγαλίσουν, να µας 

χωρίσουν. Όµως αυτοί που µιλούν για εµφύλιο είναι απογοητευµένοι, δεν πρόκειται 

να γίνει».  

 

Υπάρχει η άποψη πως µετά τον Αραφάτ θα επιβραδυνθεί η ειρηνευτική 

διαδικασία και θα αναβληθεί η διακήρυξη ανεξάρτητου παλαιστινιακού 

κράτους.  

«Ο Αραφάτ κυριάρχησε στην σκηνή πολιτικά και εθνικά. Αντιπροσωπεύει ένα 

φαινόµενο στον αραβικό κόσµο, έναν δυνατό άντρα, όχι ένα σύστηµα. Είναι η 

παράσταση του ενός ανθρώπου. Μετά το τέλος του Αραφάτ θα δούµε ίσως το τέλος 

µιας ολόκληρης εποχής, της εποχής του ενός ηγέτη που µιλά και µαγνητίζει. Μια 

εποχή που τελειώνει γενικότερα στον αραβικό κόσµο, στην Αίγυπτο, στη Νότια 

Αφρική µε τον Μαντέλα, στην Ευρώπη. Η διακήρυξη δεν είναι το θέµα. Για µένα 

είναι αναπόφευκτο να συµβεί. Το ερώτηµα είναι ποιες είναι οι δοµές του κράτους, 

ποια είναι η φύση του συστήµατος, ποιες οι σχέσεις µας µε τον αραβικό και τον 

υπόλοιπο κόσµο. Η ανεξαρτησία δεν αµφισβείται. Άλλωστε έχουµε διαδικασίες, ο 

πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από τον λαό».  

 

Είναι ώριµες οι συνθήκες ώστε να θέσει µια γυναίκα υποψηφιότητα για τη θέση 

του προέδρου; Εσείς θα δεχόσασταν την πρόσκληση;  

«Πρώτα πρώτα, δεν είχα ποτέ πολιτικές φιλοδοξίες, είχα ακαδηµαϊκές φιλοδοξίες. Η 

δουλειά µου ήταν πάντα να υπηρετώ τους ανθρώπους σε θέµατα ανθρώπινων 

δικαιωµάτων, να παρέχω νοµική βοήθεια και θα συνεχίσω να το κάνω. Από την άλλη, 

πιστεύω στις εκλογές, δεν πιστεύω στους διορισµούς. Υποθετικά τώρα, κι αφού µε 

πιέζετε, θα σας πω. Ξέρω τι γίνεται. Η γυναίκα στην Παλαιστίνη είναι υπό 

αµφισβήτηση. Οι άνδρες κυριαρχούν στην ισλαµική κοινωνία, δεν πρόκειται να είναι 

εύκολο. Προσωπικά δεν πρόκειται να κινηθώ προς µια τέτοια κατεύθυνση. Κι όσο για 

τους διαδόχους του Αραφάτ, είµαστε άνθρωποι που έχουν µόνο ένα Νο 1 και έχουµε 

άλλους 2.000 που πιστεύουν ότι είναι Νο 2». 
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