
ΤA NEA, 22/04/2000 

 

Ενισχύεται η θέση τους µε προτάσεις που συζητούνται στη βουλή. Θα µπορούν, 

µεταξύ άλλων, να παίρνουν ευκολότερα διαζύγιο και θα ταξιδεύουν στο 

εξωτερικό χωρίς την άδεια του συζύγου τους  

 

∆ικαιώµατα αποκτούν οι γυναίκες στην Αίγυπτο

 

 

 

 

Στην Αίγυπτο. Γυναίκες µε παραδοσιακό ένδυµα 

«νικάµετ». Τώρα οι γυναίκες αποκτούν περισσότερα 

δικαιώµατα 

Μεταρρυθµίσεις στους νόµους που διέπουν τον θεσµό της οικογένειας συζητεί το 

αιγυπτιακό κοινοβούλιο και εφόσον εφαρµοστούν οι προτάσεις που κατατίθενται, οι 

γυναίκες σύζυγοι θα µπορούν πλέον να παίρνουν διαζύγιο ευκολότερα καθώς και να 

ταξιδεύουν στο εξωτερικό, χωρίς την άδεια του συζύγου τους.  

Σήµερα στην Αίγυπτο ένας άνδρας µπορεί να χωρίζει τη γυναίκα του όποτε θέλει, 

ενώ η σύζυγος επιβάλλεται να αποδείξει ότι έπεσε θύµα κακοποίησης. Αν το 

προτεινόµενο νοµοσχέδιο περάσει, µια γυναίκα θα µπορεί να στρέφεται στη 

 1



δικαστική εξουσία µε το αιτιολογικό ότι, για παράδειγµα, ο σύζυγός της δεν της 

επιτρέπει να ταξιδέψει εκτός της χώρας.  

Για πρώτη φορά, επίσης, θα είναι σε θέση να καταθέσει αίτηση διαζυγίου, 

υποστηρίζοντας διαφορές µεταξύ του ζευγαριού, µε την προϋπόθεση όµως ότι θα 

παραιτηθεί του δικαιώµατός της για διατροφή και θα επιστρέψει την προίκα της.  

Οι υποστηρικτές των αλλαγών ισχυρίζονται ότι οι ρίζες τους ανάγονται στο Ισλάµ. 

Λέγεται ότι ο προφήτης Μωάµεθ είχε πει πως µια γυναίκα µπορεί να εγκαταλείψει 

τον άνδρα της ακόµη και στην περίπτωση που ο τελευταίος δεν την έχει βλάψει, υπό 

τον όρο όµως να του επιστρέψει τον κήπο που της είχε δωρίσει.  

Οι προτάσεις έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη συντηρητική κοινωνία της 

Αιγύπτου και η συζήτηση µέσα στο κοινοβούλιο είναι έντονη.  

Οι γυναίκες παραπονιούνται ότι οι προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις είναι επιφανειακές 

και ότι από αυτές θα επωφεληθούν µόνο οι πλούσιες, που µπορούν να επιστρέψουν 

την προίκα τους και να παραιτηθούν του δικαιώµατος της διατροφής.  

Παρά το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο έγινε αποδεκτό από τις ανώτατες θρησκευτικές 

Αρχές της Αιγύπτου, πολλοί άνδρες ισχυρίζονται ότι είναι αντιισλαµικό και θα 

συµβάλει στη διάλυση του θεσµού της οικογένειας. Ένας βουλευτής µάλιστα δήλωσε 

ότι είναι πιθανόν να οδηγήσει σε περισσότερες δολοφονίες γυναικών, διότι, όπως 

είπε, οι άνδρες δεν θα δεχτούν να τους εγκαταλείψουν οι γυναίκες τους.  

Οι διαφορές που προκύπτουν µε αφορµή τη συζήτηση των προτεινόµενων 

µεταρρυθµίσεων αντικατοπτρίζουν µια εικόνα της σηµερινής αιγυπτιακής κοινωνίας. 

Όλο και περισσότερες γυναίκες παίρνουν τον νόµο στα χέρια τους, προχωρώντας 

ακόµη και στη δολοφονία του συζύγου τους.  

Οι περισσότερες από αυτές φτάνουν στο σηµείο να σκοτώσουν, επειδή οι σύζυγοί 

τους έχουν δεσµό και µε κάποιαν άλλη ή επειδή δεν αντέχουν πλέον να 

κακοποιούνται από τους άνδρες τους. Σύµφωνα µε το Αιγυπτιακό Εθνικό Κέντρο για 

Κοινωνικές και Εγκληµατολογικές Έρευνες, οι περισσότερες δολοφονίες γίνονται 

από νοικοκυρές που είναι 20 ως 40 ετών. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις, οι 

γυναίκες ακρωτηριάζουν τα πτώµατα των συντρόφων τους ως ένδειξη εκδίκησης. Το 

υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι οι γυναίκες που καταδικάστηκαν 

για τον φόνο του συζύγου τους αυξήθηκαν από 18 το 1997 στις 21 το 1999. Στις 

περισσότερες επιβλήθηκε η ποινή του θανάτου ή της ισόβιας κάθειρξης. Ωστόσο, 
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βάσει του αιγυπτιακού νόµου, αν ένας άνδρας σκοτώσει τη γυναίκα του επειδή 

διέπραξε µοιχεία, αυτό εµπίπτει στα εγκλήµατα τιµής και είναι πιθανό να αφεθεί 

ελεύθερος σε λιγότερο από ένα χρόνο. 

Προκαταλήψεις  

Ενδεικτικό όσο και ακραίο για τις προκαταλήψεις και τη νοοτροπία που επικρατεί σε 

πολλές αυταρχικές  εξαιτίας κυρίως του πατέρα  αιγυπτιακές οικογένειες είναι το 

γεγονός που πρόσφατα έκανε τον γύρο του κόσµου: Ένας πατέρας φυλάκισε την 

23χρονη κόρη του επί τρεις µήνες, σε µια µικρή αποθήκη του σπιτιού του, επειδή 

τόλµησε να χωρίσει τον 80χρονο σύζυγό της που, προφανώς, ο ίδιος είχε επιλέξει γι' 

αυτήν.  

Η νεαρή κοπέλα, η Μαντίχα Άλι, απελευθερώθηκε χάρη στην επέµβαση των ανδρών 

της αστυνοµίας, οι οποίοι ερευνούσαν γειτονικό σπίτι και άκουσαν τυχαία τις 

κραυγές της για βοήθεια. Η 23χρονη κατάφερε να επιβιώσει στο διαστάσεων 1Χ1 

σκοτεινό δωµάτιο, χάρη στη στήριξη που είχε από τον ετεροθαλή αδελφό της, ο 

οποίος της προµήθευε κρυφά, µέσω µιας τρύπας, ψωµί και νερό.  

Η Άλι, εξαιρετικά αδύναµη, µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο, ενώ ο πατέρας της έχει 

εξαφανιστεί και αναζητείται από την αστυνοµία.  

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Σόχαγκ, 400 χιλιόµετρα νοτίως του Καΐρου. 
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Τα Νέα 27/07/2002 

 

Μια γυναίκα που είναι παγιδευµένη σε έναν βίαιο γάµο, ουσιαστικά δεν έχει κανέναν 

τρόπο να διακόψει αυτήν τη σχέση 

 

Η απόγνωση τις κάνει φόνισσες 

 

∆εκάδες κακοποιηµένες Ιρανές σκότωσαν τους συζύγους τους 

 

Της ΑΜΑΛΙΑΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ 

 

Τι µπορεί να κάνει µια γυναίκα που ζει σε µια ανελεύθερη, απόλυτα ανδροκρατούµενη 

κοινωνία, όταν είναι παντρεµένη για 30 χρόνια - από τα 13 της - µε έναν άνδρα 18 χρόνια 

µεγαλύτερό της, ο οποίος συστηµατικά την κακοποιεί; Βάζει να τον σκοτώσουν. Αυτή 

µοιάζει να είναι η απάντηση που έδωσε µια Ιρανή η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο και 

τώρα περιµένει την εκτέλεσή της στη φυλακή.  

Τριάντα χρόνια κόλασης υπέµεινε η Φερντόουζ το ξύλο και τις 

προσβολές, από τον κατά πολύ µεγαλύτερο σύζυγό της. 

Κάποια στιγµή όµως φαίνεται ότι το ποτήρι ξεχείλισε. Έτσι, η 

απελπισµένη Ιρανή πλήρωσε 3.750 δολάρια σε έναν εκτελεστή 

για να µαχαιρώσει τον άνδρα της. Πράγµα που συνέβη. Το 

έγκληµα αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο, όταν η αστυνοµία 

βρήκε το πτώµα του δολοφονηµένου συζύγου σε µια 

εγκαταλελειµµένη πολυκατοικία.  

Σε λιγότερο από δύο µήνες, τόσο η Φερντόουζ όσο και ο 

εκτελεστής είχαν καταδικαστεί σε κλειστή δίκη. Σήµερα η Φερντόουζ αναµένει την εκτέλεσή 

της στο κελί των µελλοθανάτων.  

∆εν είναι όµως η µόνη. Η γυναίκα αυτή είναι µία µονάχα από τις παραπάνω από σαράντα 

γυναίκες της Τεχεράνης, που έχουν καταδικαστεί για δολοφονία των συζύγων τους από τον 

Φεβρουάριο.  

Αρχικά οι αναφορές για τις συζυγοκτονίες περνούσαν απαρατήρητες. Όλα άλλαξαν, όµως, 

όσο ανέβαινε ο αριθµός των κρουσµάτων και οι Ιρανοί άρχισαν να αντιµετωπίζουν τις 

δολοφονίες ως... κοινωνικό φαινόµενο.  

Ο πρόεδρος Μοχάµεντ Χαταµί µε 

οµάδα γυναικών µε ενεργό πολιτική 

και κοινωνική δράση στο Ιράν 
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«Η δολοφονία συζύγων είναι ένα νέο φαινόµενο της ανδροκρατούµενης κοινωνίας τού Ιράν. 

Αυτό σηµαίνει ότι τα οικονοµικά προβλήµατα έχουν φέρει την κατάσταση σε επίπεδο 

κρίσης», όπως λέει ο κοινωνιολόγος Μοχάµεντ Αχµάντι.  

Η ίδια η Φερντόουζ, πάντως, είναι ξεκάθαρη για το ποιος φταίει στην περίπτωσή της: το 

θύµα, δηλαδή ο σύζυγός της, ο οποίος επί τριάντα χρόνια την κακοποιούσε συστηµατικά. 

«Μου έκανε τη ζωή κόλαση», σηµειώνει σήµερα η Φερντόουζ.  

Και γιατί δεν έπαιρνε διαζύγιο; Σύµφωνα µε τον ισλαµικό νόµο, ενώ οι Ιρανοί άνδρες 

µπορούν να παίρνουν διαζύγιο κατά βούληση, µια γυναίκα που θέλει να πάρει διαζύγιο 

πρέπει να διεξάγει µια πολύ οδυνηρή νοµική µάχη, η οποία µπορεί να διαρκέσει έως και 20 

χρόνια και να καταλήξει τελικά χωρίς λύση του γάµου.  

Επιπλέον, πάλι βάσει του ισλαµικού νόµου που ισχύει στο Ιράν, ένας άνδρας επιτρέπεται 

ταυτοχρόνως να έχει τέσσερις συζύγους - ένα δικαίωµα που δεν έχουν ούτε κατά διάνοια οι 

γυναίκες.  

Σαν να µην έφτανε αυτό, ακόµα και αν ο σύζυγος έχει µια σχέση εκτός γάµου - εκτός των 

τεσσάρων γάµων, δηλαδή! - δεν µπορεί κανείς να τον µεµφθεί, καθότι µπορεί εκείνος να 

ισχυριστεί ότι δεν πρόκειται για παράνοµη σεξουαλική σχέση, αλλά για... προσωρινό γάµο!  

Και αυτό γιατί ο ιρανικός νόµος προβλέπει και την ύπαρξη του «σαιέχ», όπως ονοµάζεται η 

άτυπη σύµβαση που συνάπτει ένας άνδρας µε µια γυναίκα, σύµφωνα µε την οποία τα δύο 

άτοµα είναι «παντρεµένα» για όσο χρονικό διάστηµα το επιθυµούν. Οι επικριτές του 

συστήµατος αυτού - και δεν είναι λίγοι - λένε ότι πρόκειται για µια µορφή νόµιµης πορνείας.  

Έτσι, µια γυναίκα που είναι παγιδευµένη σε έναν βίαιο γάµο, ουσιαστικά δεν έχει κανέναν 

τρόπο να διακόψει αυτήν τη σχέση.  

«Μια γυναίκα πρέπει να φέρει τέσσερις άνδρες για µάρτυρες στο δικαστήριο, που να 

επιβεβαιώσουν ότι ο άνδρας της την κακοποιούσε», λέει η δικηγόρος Σάρα Ιράνι. «Πώς όµως 

θα µπορούσε ποτέ µια γυναίκα στο Ιράν να κρατάει τέσσερις άνδρες µέσα στην 

κρεβατοκάµαρά της, για να δουν ότι ο άνδρας της την κακοποιεί;».  

Η Ιράνι µάλιστα τονίζει ότι η δολοφονία ανδρών από τις συζύγους τους είναι το αποτέλεσµα 

«της ταπείνωσης που υφίστανται οι γυναίκες στο Ιράν και των διακρίσεων σε βάρος τους». 

Και η δικηγόρος, που είναι και γνωστή αρθρογράφος για θέµατα ισότητας, προσθέτει ότι 

µοναδική λύση του προβλήµατος είναι η άσκηση πίεσης στους ηγέτες της χώρας, ώστε να 

βελτιωθεί αισθητά η νοµική προστασία των γυναικών στο Ιράν.  



 1

TA ΝΕΑ 12/01/2002 

 

Η Λατίφα ήταν ένα συνηθισµένο 16χρονο κορίτσι, που λάτρευε την ποπ µουσική 

και το σινεµά, όταν οι Ταλιµπάν µετέτρεψαν τη ζωή της σε κόλαση. Εκείνη όµως 

δεν σταµάτησε στιγµή να καταγράφει όσα έβλεπε στο κρυφό της ηµερολόγιο... 

 

Η Άννα Φρανκ του Αφγανιστάν 

 

Της ΡΕΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Η Λατίφα ξεκρέµασε τα πόστερ του Έλβις. 

Ύστερα στοίβαξε τα κόµικς, τις κασέτες της 

µουσικής, του βίντεο. Μαζί τους εξαφάνισε 

το κραγιόν της και το βερνίκι των νυχιών... 

Όλα εκείνα που λατρεύουν 16χρονα 

κορίτσια, όπως εκείνη: «Με κατακλύζουν 

δάκρυα. Στέκοµαι στη µέση του δωµατίου, 

µόνη, ανάµεσα στα βιβλία που πρέπει να 

πακεταριστούν...».  

Τα στρίµωξε σε κουτιά και τα έκρυψε βαθιά στο ντουλάπι. Το ίδιο έκανε και η 

αδελφή της η Σοράγια, αεροσυνοδός. Μέσα σε µια νύχτα, οι γόβες της, το µέικ απ, τα 

κοντά µπλουζάκια σε έντονα χρώµατα έγιναν άσεµνα.  

Η Λατίφα ήταν 16 ετών όταν οι Ταλιµπάν κατέλαβαν την Καµπούλ, το 1996. Η 

λατρεµένη, µικρότερη κόρη της οικογένειας του επιχειρηµατία πατέρα και της 

γιατρού µητέρας - φιλελεύθεροι και θρησκευόµενοι ταυτόχρονα. Της άρεσε να 

ακούει «δυτική» µουσική, να κολυµπάει, να βλέπει ταινίες στο σινεµά και 

ονειρευόταν να γίνει δηµοσιογράφος. Επί πέντε χρόνια αυτή η ζωντανή, χαριτωµένη 

και µορφωµένη νεαρή γυναίκα παγιδεύτηκε στο σπίτι της, στο Μικροραγιάν, από τα 

πλέον αριστοκρατικά προάστια της Καµπούλ. Έγινε µάρτυρας όλης εκείνης της 

παράλογης καταδυνάστευσης και της βίας που στιγµάτισαν το πρόσφατο παρελθόν 

τού Αφγανιστάν και µαζί µε αυτό χιλιάδες ψυχές. Με τα µάτια της έφηβης, τα χάραξε 

βαθιά µέσα της. Ως σύγχρονη Άννα Φρανκ, από την εξορία της, το Παρίσι, 

δηµοσιεύει το ηµερολόγιό της.  

Η µπούρκα. Η 16χρονη Αφγανή περιγράφει πώς 

µέσα σε µια νύχτα οι γόβες της, το µέικ απ, τα 

κοντά µπλουζάκια, τα βαµµένα νύχια έγιναν 

άσεµνα 
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Η πρώτη εικόνα στις 27 Σεπτεµβρίου 1996, µε την εισβολή των Ταλιµπάν, στην 

πλατεία Αριάνα, στην καρδιά της Καµπούλ. ∆ύο πτώµατα αιωρούνται, ο πρόεδρος 

Νατζιµπουλάχ και ο αδελφός του: «Το πρόσωπο του προέδρου αναγνωρίζεται, αν και 

είναι µπλε, µε καφέ και κίτρινους µώλωπες. Οι Ταλιµπάν έβαλαν τσιγάρα στο στόµα 

του και γέµισαν τις τσέπες του µε χαρτονοµίσµατα, για να δείξουν, λέει, την 

απληστία του. Το θέαµα είναι ταπεινωτικό και τροµακτικό. Ξεσπώ σε κλάµατα. Είµαι 

αηδιασµένη και φοβάµαι».  

Ο πατέρας της την αποµακρύνει. Καθώς φεύγουν, βλέπουν Ταλιµπάν µε µεταλλικές 

βέργες να κτυπούν ανθρώπους... Ένα παιδί διπλώνεται στα γόνατα. Αυτό που η 

Λατίφα σκεπτόταν εκείνο το βράδυ ήταν ότι δεν θα µπορούσε να φορέσει το 

καινούριο της φόρεµα στον οικογενειακό γάµο. ∆εν είχε ακόµη συνειδητοποιήσει ότι 

θα περνούσαν τέσσερις µήνες για να ξαναβγεί από το σπίτι.  

«Μας σκοτώνουν στη σιωπή», έγραφε λίγο αργότερα, «µας περιθωριοποιούν... όλες 

τις γυναίκες. Όχι πια σχολεία, ούτε ιατρική περίθαλψη ούτε οξυγόνο να 

αναπνεύσεις...».  

Αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο το καναρίνι που είχαν στο σπίτι, προβλέποντας 

εύστοχα ότι, αφού απαγορεύθηκαν οι φωτογραφίες ζώων - ως προσβολή των 

δηµιουργηµάτων του Αλλάχ -, η κατοχή κατοικίδιων σύντοµα θα γινόταν παράνοµη. 

«Παρακολουθώ το καναρίνι να διστάζει µπροστά στην άγνωστη ελευθερία. Ύστερα, 

µε ένα φτερούγισµα, πετά µακριά και εξαφανίζεται στον συννεφιασµένο ουρανό του 

Σεπτεµβρίου. Παίρνει µαζί του την ελευθερία µου. Τα δύο µαζί, ελπίζω να βρουν 

καταφύγιο σε µια γαλήνια κοιλάδα»: Εικόνα δεύτερη.  

Μία ηµέρα αποφάσισε να τολµήσει να βγει στον έξω κόσµο, πηγαίνοντας µια βόλτα 

µε τη φίλη της Φαρντία και τον αδελφό τής φίλης της, Σαµπέρ, ντυµένη πρώτη φορά 

µε µπούρκα: «... Μπορώ να νιώσω την ανάσα µου. Είµαι ζεστή και τα πόδια µου 

µπερδεύονται στο ύφασµα. ∆εν είναι ρούχο αυτό, µια κινητή φυλακή είναι».  

Εικόνα τρίτη: «Ξαφνικά, εµφανίζεται ένα αυτοκίνητο από το πουθενά και σταµατά 

µπροστά από τέσσερις γυναίκες. Βγαίνουν Ταλιµπάν κρατώντας µαστίγια και χωρίς 

καµία εξήγηση αρχίζουν να µαστιγώνουν τις γυναίκες, που όµως είναι απόλυτα 

καλυµµένες µε µπούρκα. Οι γυναίκες ουρλιάζουν, αλλά κανείς δεν πάει να τις 

βοηθήσει. Αρχίζουν να τρέχουν, αδέξια στη βαριά τους περιβολή, όµως οι Ταλιµπάν 

τις κυνηγούν. Βλέπω αίµα να ξεχειλίζει από τα παπούτσια των γυναικών». Το 
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έγκληµά τους; Φορούσαν λευκά υποδήµατα, το χρώµα της σηµαίας των Ταλιµπάν, 

άρα και απαγορευµένο για τις γυναίκες. Λίγο µετά, η Λατίφα άκουσε για µία άλλη 

γυναίκα που η θρησκευτική αστυνοµία τής έκοψε τα δάχτυλα επειδή είχε βαµµένα 

νύχια. Η µητέρα της δεν άντεξε πολύ. Λειτούργησε κρυφά το ιατρείο και το 

χειρουργείο της για τις γυναίκες που δεν µπορούσαν να επισκεφθούν ούτε άνδρα 

γιατρό ούτε γυναίκα, αφού απαγορευόταν να εργάζονται. Πρώτος της ασθενής µια 

κυρία που χρειαζόταν ράµµατα σε όλο της το στήθος και τον κορµό. Ταλιµπάν την 

είχαν µαστιγώσει γιατί είχε τολµήσει να βγει από το σπίτι χωρίς τη συνοδεία άνδρα 

συγγενή. «Ο πατέρας µου σκοτώθηκε σε µάχη το 1994. ∆εν έχω σύζυγο, αδελφό ή 

γιο. Πώς θα ζήσω αν δεν βγω µόνη;», προσπάθησε να εξηγήσει.  

Κάποια ηµέρα, µία φίλη τής αδελφής της Σοράγια έφερε τρεις εξαδέλφες της, 15-16 

ετών. Πονούσαν πολύ και ήταν τόσο τροµοκρατηµένες που αρνήθηκαν να βγάλουν 

την µπούρκα µέσα στο σπίτι. Αµίλητη η Λατίφα βοηθούσε τη µητέρα της να 

στρώσουν ένα αυτοσχέδιο χειρουργικό κρεβάτι και να αποστειρώσουν παλιές 

χειρουργικές βελόνες. Η γιατρός τούς µιλούσε χαµηλόφωνα. Αποκαλύφθηκε ότι µία 

οµάδα 15 στρατιωτών Ταλιµπάν τις είχε βιάσει και στη συνέχεια αφαίρεσε από τα 

κορίτσια τα γεννητικά τους όργανα. Από τις 10 το βράδυ ώς τις πέντε το πρωί η 

µητέρα της προσπαθούσε να αποκαταστήσει... ό,τι ήταν δυνατό. Η Λατίφα θυµάται 

τα κορίτσια στο πάτωµα να κλαίνε µε λυγµούς. Σιωπηλά. Μια κοπέλα είχε σπασµούς, 

ήταν κουλουριασµένη. Η 16χρονη δεν θυµάται να έχει ξαναδεί τέτοια απόγνωση. 

«∆εν τόλµησα να ρωτήσω τη µητέρα µου αν αντέχουν τον πόνο. ∆εν τολµούσα ούτε 

να το φανταστώ... ∆εκαπέντε κτήνη να κατασπαράζουν τρία κορίτσια, τρεις 

παρθένες. Αδελφές µου».  

 

«Ξαναβρήκα το νόηµα στη ζωή µου»  

Πέρασαν δύο χρόνια για να ξαναβρεί η 18χρονη πλέον νεαρή νόηµα στη ζωή της. Η 

ίδια και οι φίλες της αποφάσισαν να διδάξουν σε µικρά παιδιά τα αγαπηµένα τους 

µαθήµατα, θρησκευτικά, ιστορία, γεωγραφία, περσική λογοτεχνία, γραφή, ανάγνωση 

και ορθογραφία. Η βοήθεια, τελικά, ήρθε από το κρυφό ιατρικό κύκλωµα στο οποίο 

ανήκε και η µητέρα. Το γαλλικό περιοδικό «Elle» είχε πληροφορηθεί το έργο τους 

και τους κάλεσε στη Γαλλία να µιλήσουν για την κατάσταση των γυναικών στην 

πατρίδα τους, καθώς και για να απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τη 



 4

σκιά του φόβου πάνω από το κεφάλι τους, αφήνοντας την αδελφή της Σοράγια και 

τον αδελφό της Νταούντ µε τη γυναίκα του, η Λατίφα, η µητέρα της και ο πατέρας 

της έφυγαν πέρυσι για το Πακιστάν και από εκεί για το Παρίσι. Η Λατίφα, αν και 

διστακτική στην αρχή, εξοικειώθηκε γρήγορα στις οµιλίες και τις εµφανίσεις. Παρά 

τις προφυλάξεις, οι Ταλιµπάν τούς αναγνώρισαν. Πήγαν στο σπίτι τους και τα 

κατέστρεψαν όλα.  

Μετά την πτώση των Ταλιµπάν, επέτρεψε πρώτη φορά στον 

εαυτό της να φωτογραφηθεί. Σήµερα, φοβάται ακόµη να 

αποκαλύψει το επίθετο της οικογένειας και δεν γνωρίζει την 

τύχη των υπόλοιπων µελών. Ελπίζει να επιστρέψει σύντοµα:  

«Τα µαύρα τουρµπάνια των Ταλιµπάν εξαφανίζονται σιγά 

σιγά από τους εφιάλτες µας. Είναι σηµαντικό τώρα να 

µιλήσουµε για ελπίδα και ελευθερία».  

 

 

 

Το κρυφό ηµερολόγιο. Η 

Λατίφα έγινε µάρτυρας 

όλης εκείνης της παράλογης 

καταδυνάστευσης και της 

βίας 



ΤA NEA 19/2/2005 

 

Το καθεστώς θέλει να σκεπάζει τα πάντα. Τις γυναίκες, τις επιγραφές στα 

αγγλικά, τις φωτογραφίες των µανεκέν χωρίς µαντίλα στα κουτιά καλλυντικών, 

αλλά από κάτω υπάρχει ένας άλλος κόσµος. Ένας κόσµος που ζει, που κινείται, 

που βράζει 

 

Το «µέσα» και το «έξω» της Tεχεράνης 

 

Στο «έξω» κυβερνούν οι ηγέτες της επανάστασης, στο «µέσα» ζουν οι πολίτες 

Η µαντίλα της Ναφισέ σκεπάζει ελαφρά το κεφάλι της και ο κρύος αέρας που 

κατεβαίνει από το όρος Νταµαβέντ ανεµίζει στα µαύρα της µαλλιά µε τις ξανθές 

ανταύγειες. Το φεγγάρι ξεπροβάλλει από το χιονισµένο βουνό που δεσπόζει 

επιβλητικό πάνω από την Τεχεράνη. Είµαστε καλεσµένοι σε µια συνάντηση 

φίλων.  

 

Η πόρτα του σπιτιού ανοίγει και µια νέα, όµορφη 

γυναίκα µε στενό τζιν και µαύρο µπλουζάκι χωρίς 

µανίκια µάς υποδέχεται µε χαµόγελο. H Ναφισέ 

βγάζει το παλτό και τη µαντίλα της, τα αφήνει 

στον διάδροµο µαζί µε τα παλτά και τις µαντίλες 

των υπόλοιπων καλεσµένων και µπαίνουµε στο 

σαλόνι. Άνδρες και γυναίκες, όλοι σχεδόν γύρω 

στα τριάντα, άλλοι όρθιοι, άλλοι στους καναπέδες 

και τις πολυθρόνες, συζητούν και γελούν.  

Στα καταστήµατα καλλυντικών της 

Τεχεράνης, καλύπτουν τα πρόσωπα των 

µοντέλων που απεικονίζονται στις δυτικές 

βαφές µαλλιών επειδή δεν φορούν 

µαντίλα...  

Στο µεγάλο τραπέζι διάφορα φαγητά και γλυκά, σε ένα τραπεζάκι δίπλα, πολλών 

ειδών οινοπνευµατώδη και αναψυκτικά. Οι γυναίκες είναι όµορφα µακιγιαρισµένες, 

µε παντελόνια, άλλες µε στενά µπλουζάκια, άλλες µε πουκάµισα. Βουλιάζω άνετα σε 
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έναν καναπέ. Αισθάνοµαι ξαφνικά ότι είµαι αλλού, σε ένα οποιοδήποτε σπίτι στην 

Ελλάδα και για µια στιγµή φοβάµαι ότι τρελάθηκα.  

 

«Στο Ιράν υπάρχει το "µέσα" και το "έξω". Στο "έξω" κυβερνούν οι ηγέτες της 

επανάστασης, στο "µέσα" κυβερνάµε εµείς», µου λέει η οικοδέσποινα που κατάλαβε 

ότι τα έχω χαµένα. Το «µέσα» και το «έξω»: «Βεβαίως αυτό δεν έχει θεσπιστεί από 

τον νόµο αλλά κανείς δεν έρχεται να ελέγξει τι κάνουµε στο σπίτι µας, εκτός αν 

κάνουµε πάρτι µε δυνατή µουσική οπότε υπάρχει ο κίνδυνος να έρθει η Αστυνοµία». 

Από τα δωµάτια µέσα έρχεται η µητέρα της, χωρίς µαντίλα και αυτή, που διδάσκει σε 

Πανεπιστήµιο.  

 

«Το καθεστώς θέλει να σκεπάζει τα πάντα. Τις γυναίκες, τις επιγραφές στα αγγλικά, 

τις φωτογραφίες των µανεκέν χωρίς µαντίλα στα κουτιά καλλυντικών, αλλά από 

κάτω υπάρχει ένας άλλος κόσµος. Ένας κόσµος που ζει, που κινείται, που βράζει», 

µας λέει.  

 

Τρόπος ζωής. «Και αυτό που βλέπεις δεν είναι καινούργιο. Και εµείς οι πιο µεγάλοι 

βρισκόµαστε µε τους φίλους µας σε σπίτια και το κάναµε πάντα. ∆εν είναι αντίσταση, 

δεν είναι µόδα, είναι απλά ο τρόπος ζωής µας», συνεχίζει ανάβοντας ένα τσιγάρο.  

 

«Η ιρανική κοινωνία µετά την επανάσταση του Χοµεϊνί δεν έγινε πιο ισλαµική, τα 

τζαµιά δεν έχουν περισσότερο κόσµο από όσο είχαν την περίοδο του Σάχη. Μάλλον 

το αντίθετο. Το κράτος αυτοαποκαλείται ισλαµικό, ισχύουν νόµοι που κατά βούληση 

βαφτίζονται "ισλαµικοί", αλλά ένα σηµαντικό µέρος της κοινωνίας παραµένει 

κοσµικό και µακριά από εξτρεµισµούς, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν είναι 

συντηρητικό».  

H µαντίλα. «Βεβαίως, στην πλειονότητα των σπιτιών στο Ιράν, οι γυναίκες δεν είναι 

ντυµένες έτσι και φορούν τη µαντίλα ή το τσαντόρ όταν υπάρχουν ξένοι αλλά αυτό 

είναι στη µουσουλµανική παράδοση και υπάρχει εδώ και αιώνες», λέει καπνίζοντας 

και µε ρωτάει ρητορικά: «Στην Τουρκία για παράδειγµα, που είναι αυστηρά κοσµικό 

κράτος, οι περισσότερες γυναίκες δεν φοράνε τη µαντίλα και µέσα στο σπίτι τους;». 
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H σηµαντικότερη επίτευξη των αλλαγών που έγιναν µετά την άνοδο στην προεδρία 

του Χατεµί, είναι ακριβώς ότι το «µέσα» έχει βρει τρόπους να υπάρχει και στο 

«έξω»: Το δείχνουν τα ανάλαφρα κεφαλοµάντιλα που καλύπτουν µόνο το πίσω µέρος 

του κεφαλιού, αφήνοντας ελεύθερα τα µαλλιά µπροστά - σε πλήρη αντίθεση µε τις 

παραδοσιακές ισλαµικές επιταγές που ισχύουν σε όλες τις µουσουλµανικές χώρες -, 

τα έντονα χρώµατα των ρούχων, το µακιγιάζ, τα καφέ όπου µπερδεύονται άντρες και 

γυναίκες. Χαρακτηριστική επίσης είναι η παρουσία τού «µέσα» στο Ίντερνετ όπου 

αγόρια και κορίτσια επικοινωνούν καθηµερινά και ανταλλάσσουν φωτογραφίες, 

χωρίς βεβαίως µαντίλες και αυστηρά κουµπωµένα πουκάµισα.  

 

∆ιπλές ζωές. «Εδώ και ενενήντα χρόνια αναγκαζόµαστε όλοι να λέµε ψέµατα και να 

ζούµε διπλές ζωές: άλλη µέσα, άλλη έξω», µου λέει µε θλιµµένο χαµόγελο µια 

πανέµορφη κοπέλα και συνεχίζει: «Πριν από την επανάσταση, ο Σάχης απαγόρευε τη 

µαντίλα στους δηµόσιους χώρους και οι γυναίκες φορούσαν τις µαντίλες µέσα στα 

σπίτια τους. Τώρα συµβαίνει το αντίθετο». «Το νόµιµο και το παράνοµο έχουν 

µπερδευτεί και όλα καλύπτονται από ένα γκρίζο σύννεφο αβεβαιότητας. Συνηθίσαµε 

πια αλλά είµαστε κουρασµένοι και στο βάθος υποφέρουµε».  

 

Η βραδιά έφτασε στο τέλος της, οι καλεσµένοι φεύγουν. H Ναφισέ φοράει το παλτό 

και τη µαντίλα της. Η πόρτα πίσω µας κλείνει και το νυχτερινό αγιάζι µε προειδοποιεί 

σκληρά ότι είµαστε τώρα στο «έξω».  

 

 

 3



ΤΑ ΝΕΑ , 07/08/2006 

 

H κραυγή της «Tατιάνας» στον ΟHE 

 

Mια Pωσίδα παντρεµένη µε Έλληνα περιγράφει την κακοµεταχείριση που βίωσε 

από τον σύζυγό της 

 

Του ΧΑΡΗ ΚΑΡΑΝΙΚΑ 

 

«Πριν από έναν χρόνο ο Έλληνας σύζυγός µου άρχισε να βρίζει τα παιδιά µου 

καθώς και να χρησιµοποιεί βία εναντίον τους, προκαλώντας τους τραύµατα. Το 

περασµένο φθινόπωρο άρχισε να χτυπάει και εµένα».  
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«Έπειτα από ένα σοβαρό επεισόδιο που, ανάµεσα σε άλλα, µου προκάλεσε πρόβληµα 

στην ακοή, πήγα στο αστυνοµικό τµήµα και ανέφερα τι συνέβη. Εκεί µου είπαν ότι 

έπρεπε να κάνω µήνυση, ειδάλλως δεν µπορούσαν να επέµβουν. Από τη στιγµή που η 

άδεια παραµονής µου στην Ελλάδα δεν είχε εκδοθεί και µη γνωρίζοντας πού αλλού 

µπορούσα να απευθυνθώ, αποφάσισα να µην υποβάλω µήνυση».  

Με αυτά τα λόγια περιγράφει η «Τατιάνα» - µια 40χρονη Ρωσίδα, παντρεµένη στην 

Ελλάδα µε Έλληνα - στην κ. Ροζάριο Μανάλο, πρόεδρο της Επιτροπής του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων κατά των 

Γυναικών, την κακοµεταχείριση που βίωνε αυτή και τα παιδιά της στο σπίτι όπου 

διέµεναν στα περίχωρα της Αθήνας. Εν όψει µάλιστα της σχετικής έκθεσης του ΟΗΕ 

για την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, η κατάθεση της «Τατιάνας» αναµένεται 

να παίξει ιδιαίτερο ρόλο στο πόρισµα. Σύµφωνα µε µελέτη του Κέντρου Ερευνών για 

Θέµατα Ισότητας, µία στις δύο γυναίκες στην Ελλάδα υφίσταται λεκτική και 

ψυχολογική βία ενώ µία στις τέσσερις γνωρίζει κάποια στο περιβάλλον της η οποία 

κακοποιείται.  

Σωµατική βία χωρίς τέλος  

H «Τατιάνα» θα ζούσε το ίδιο επεισόδιο σωµατικής βίας αρκετές φορές. «Νωρίτερα 

αυτόν τον χρόνο µού ζητούσε να βάλω την υπογραφή µου σε κάτι χαρτιά για µία 

χρηµατική συναλλαγή, κάτι που αρνήθηκα». Τότε, ένας γνωστός της τής έδωσε το 

τηλέφωνο µιας µη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) που σε συνεργασία µε την 

Πολιτεία διατηρεί στην Αθήνα «καταφύγιο» για γυναίκες-θύµατα ενδοοικογενειακής 

βίας. Έχοντας πλέον την άδεια παραµονής στα χέρια της, η «Τατιάνα» πήγε µε τα 

παιδιά της και έµεινε εκεί.  

Χωρίς φαγητό  

«Μας παρείχαν ένα δωµάτιο, ψυχολογική υποστήριξη αλλά όχι και φαγητό, το οποίο 

έπρεπε να ψάξω να βρω µόνη µου. Γνωρίζοντας τα δικαιώµατά µου ήθελα πλέον να 

υποβάλω µήνυση κατά του συζύγου µου ώστε να εξασφαλίσω την προστασία µας. H 

µη κυβερνητική οργάνωση δεν µου παρείχε νοµική βοήθεια - αυτό που έκαναν µετά 
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τις επίµονες εκκλήσεις µου ήταν να µας παραπέµψουν στο τοπικό αστυνοµικό τµήµα. 

Εκεί κατέθεσα προφορικά στα αγγλικά µε τη βοήθεια ενός µέλους της ΜΚΟ που 

γνώριζε τη γλώσσα - αλλά όχι στα ρωσικά, τα οποία είναι η µητρική µου γλώσσα... 

Γι' αυτό πιστεύω ότι η κατάθεσή µου ήταν ανεπαρκής. Ωστόσο, ο εισαγγελέας 

διέταξε προανακριτική έρευνα».  

Στη συνέχεια η «Τατιάνα» αναζήτησε δικηγόρο ώστε να χειριστεί καλύτερα την 

υπόθεση. Μάταια. Σε κρατικά συµβουλευτικά κέντρα στην Αθήνα και τον Πειραιά οι 

δικηγόροι απλώς κρατούσαν σηµειώσεις για την υπόθεσή της χωρίς να της 

προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια. «Σε χρηµατοδοτούµενη από το κράτος ΜΚΟ που 

παρέχει νοµική υποστήριξη σε µετανάστες, κυριολεκτικά µε έστησαν. Τελικά, µε 

παρέπεµψαν σε δικηγόρο που µου ζητούσε 300 ευρώ. ∆εν µπορούσα να δώσω αυτά 

τα χρήµατα και η ΜΚΟ αρνήθηκε να µε βοηθήσει».  

«∆εν παρέχουν βοήθεια»  

Τελικά, η λύση βρέθηκε µέσω του Παρατηρητηρίου των Συµφωνιών του Ελσίνκι που 

ανέλαβε τη νοµική υποστήριξη της «Τατιάνας», η οποία καταλήγει στην επιστολή της 

προς τον ΟΗΕ: «Ελπίζω ότι η ιστορία µου θα βοηθήσει την Επιτροπή να κατανοήσει 

ότι το καλά διαφηµισµένο ελληνικό κράτος ή τα κρατικά χρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα δεν παρέχουν ουσιαστική βοήθεια σε παιδιά και γυναίκες θύµατα βίας, 

τουλάχιστον στην περίπτωση που δεν πρόκειται για Έλληνες. Παράλληλα, τα τοπικά 

αστυνοµικά τµήµατα δεν φαίνεται να είναι ''εκπαιδευµένα'' ώστε να αντιµετωπίζουν 

τέτοιου είδους περιπτώσεις, ούτε οι ελληνικές αρχές παρέχουν αυτεπαγγέλτως 

προστασία στα θύµατα όταν αυτά είναι φοβισµένα για να υποβάλουν µηνύσεις από 

µόνα τους ή - ακόµα πιο σοβαρό - όταν είναι παιδιά. Εγώ κατάφερα να αποδράσω και 

ελπίζω ότι θα βρω το δίκιο µου. Χιλιάδες άλλες γυναίκες µπορεί και όχι»...  

Με εκτίµηση, «Τατιάνα»  
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ΤΑ ΝΕΑ , 24/10/2006 

 

ΤΑ ΙΣΛΑΜΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ΙΡΑΚ  

 

Λιθοβόλησαν 22χρονη µέχρι θανάτου µε τον νόµο της σαρίας 

 

ΜΙΑ 22ΧΡΟΝΗ Ιρακινή λιθοβολήθηκε, σε απόσταση 320 χιλιοµέτρων από τη 

Βαγδάτη, από οπαδούς της Αλ Κάιντα ως µοιχαλίδα. Στο Ιράκ είχε να συµβεί πολλές 

δεκαετίες να τιµωρηθεί µία γυναίκα σύµφωνα µε νόµους των ισλαµικών 

δικαστηρίων.  

Η είδηση έγινε γνωστή το Σάββατο και σηµατοδοτεί µια σηµαντική καµπή. Η νεαρή 

γυναίκα λιθοβολήθηκε µέχρι θανάτου στο αλ-Κάιµ, κοντά στα σύνορα µε τη Συρία, 

και, όπως έκανε γνωστό ένας γιατρός της πόλης, την ποινή επέβαλαν και εκτέλεσαν 

«οπαδοί της Αλ Κάιντα», οι οποίοι είχαν καλέσει όλο τον πληθυσµό να 

παρακολουθήσει τον λιθοβολισµό, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι Ταλιµπάν στο 

Αφγανιστάν. Λίγο µακρύτερα, στο Χιτ, το Συµβούλιο των Μουτζαχεντίν (πρόσκειται 

στην Αλ Κάιντα) µοίρασε φυλλάδια µε τα οποία καλεί τα κορίτσια άνω των 14 ετών 

να µην πηγαίνουν σχολείο και τα απειλεί µε θάνατο αν παρακούσουν.  

Η κατάσταση των γυναικών επιδεινώνεται διαρκώς στο Ιράκ, σύµφωνα µε όλες τις 

πηγές, τοπικές και διεθνείς. Η δικτατορία του µπααθικού καθεστώτος έπληττε εξίσου 

τα δύο φύλα, τα κορίτσια όµως είχαν δικαίωµα στην εκπαίδευση και µετά στην 

εργασία. Γίνονταν βιαιότητες σε βάρος τους, όχι όµως περισσότερες απ' όσες 

συµβαίνουν σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες. «Τώρα όµως είναι η χειρότερη στιγµή 

για τις Ιρακινές», δήλωσε πρόσφατα η βουλευτής Αΐντα Ουσαργιαράν. «Η 

σεξουαλική βία χρησιµοποιείται για ξεκαθαρίσµατα λογαριασµών του θρησκευτικού 

πολέµου», δήλωσε η Γιανάρ Μοχάµαντ, του ∆ικτύου Ιρακινών Γυναικών.  
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