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Το Βήµα 09/02/1997 

Τι πιστεύουν οι Ελληνίδες 

«Ανθόσπαρτος βίος» γεµάτος προβλήµατα 

 

Η ΕΛΛΗΝΙ∆Α γυναίκα παντρεύεται για λόγους που ελάχιστα έχουν να κάνουν µε 

τον ίδιο τον γάµο. Η «απόδραση» από την προβληµατική οικογένεια, η οικονοµική 

εξασφάλιση, αλλά κυρίως η κατάκτηση του απαραίτητου «νοµικού» πλαισίου για την 

απόκτηση παιδιών είναι µερικά από τα κίνητρα που την «σπρώχνουν» στον γάµο. 

Ανεξάρτητα από το τίµηµα, η γυναίκα παραµένει στον γάµο. Ακόµη κι όταν 

δυστυχεί, δύσκολα χωρίζει.  

Αυτό προκύπτει από µια πρωτότυπη έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 

Ερευνών µε θέµα τη φθορά στη σχέση του γάµου. Η υπεύθυνη της έρευνας κυρία 

Μαρία Σαµαρτζή αναλύει  µε έναν µάλλον πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα 

τρόπο  τις σχέσεις ανάµεσα στο ζευγάρι. Τα ευρήµατά της είναι εντυπωσιακά. 

Κυρίως γιατί αποφεύγουν την παντοδυναµία των αριθµών.  

Σύµφωνα µε την έρευνα (που κυκλοφορεί σε βιβλίο µε τίτλο «Γυναίκες στον χορό 

της οργής»), ο «ανθόσπαρτος βίος» είναι για τους νεονύµφους στρωµένος µε 

προβλήµατα. Η έλλειψη επικοινωνίας είναι µόνο η αρχή καθώς δεν είναι λίγες οι 

φορές όπου ακόµη και η συζήτηση ανάµεσα στο ζευγάρι θεωρείται κατόρθωµα. «Οι 

γυναίκες παραπονιούνται ότι ο σύζυγος δεν τις καταλαβαίνει. Στην πραγµατικότητα τα 

δύο φύλα χρησιµοποιούν απλώς διαφορετικούς κώδικες», επισηµαίνει η κυρία 

Σαµαρτζή.  

Στην έρευνα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη βία που ασκείται, µάλιστα αµοιβαία! «Η 

κακοποίηση µπορεί να είναι ψυχική και σωµατική. Το φαινόµενο είναι πολύ συχνό», 

τονίζει η κυρία Σαµαρτζή, και προσθέτει: «Υπάρχει µια µυθολογία γύρω από τη βία, 

που τη συντηρεί και τη συγκαλύπτει». Το σύνδροµο της κακοποίησης, όµως, δεν 

αφορά ένα µικρό µόνο ποσοστό του πληθυσµού. ∆εν είναι προνόµιο µόνο των 

κατώτερων και οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων. Η βία ανάµεσα στους συζύγους 

δεν έχει ταξική καταγωγή και ταυτότητα. Οι οικονοµικές δυσχέρειες µπορεί να 
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επιδεινώνουν µια κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν την προκαλούν. Η βία ασκείται 

ανεξάρτητα από το κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο των συζύγων. Η κυρία 

Σαµαρτζή είναι στο σηµείο αυτό κατηγορηµατική: «Πολλοί κατηγορούν τη φτώχεια 

ως αιτία της κακοποίησης. Κάτι τέτοιο δεν έχει όµως τεκµηριωθεί. Αντίθετα, η 

κακοποίηση των γυναικών φαίνεται να συνδέεται µε την επαγγελµατική απασχόλησή 

τους. Εργαζόµενες και οικονοµικά ανεξάρτητες γυναίκες είναι πιθανότερο να 

κακοποιηθούν, ενώ τα περιστατικά βίας εντοπίζονται µε µεγαλύτερη ένταση όταν ο 

σύζυγος είναι λιγότερο επιτυχηµένος επαγγελµατικά».  

Ύστερα από όλα αυτά, η φθορά στον γάµο µοιάζει σχεδόν νοµοτέλεια. ∆εν 

συµβαίνει, όµως, το ίδιο και µε τον χωρισµό. Το αντίθετο µάλιστα. Οι λόγοι που 

µπορούν να οδηγήσουν µια γυναίκα στην απόφαση του χωρισµού είναι τόσοι όσοι 

και εκείνοι που αρκούν για να την εγκλωβίσουν σε µια εξαιρετικά επιζήµια σχέση.  

Τα παιδιά, η οικονοµική ανασφάλεια, αλλά ακόµη και ο κοινωνικός περίγυρος και ο 

φόβος για την καινούργια ζωή αναστέλλουν στην πράξη την απόφαση του διαζυγίου. 

Η γυναίκα παραµένει τις περισσότερες φορές στον γάµο. Η διάρκεια όµως ενός 

γάµου δεν έχει πάντα να κάνει µε την επιτυχία του. Κάθε άλλο. Επιτυχηµένος µπορεί 

να είναι και ο γάµος από τον οποίο επιλέγει να φύγει κανείς µε αξιοπρέπεια.  
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Το Βήµα 19/12/1999 

 

H «πάλη των φύλων» δεν είχε νικητή 

Η µελέτη της εξέλιξης της θέσης των γυναικών παραπέµπει αναπόφευκτα και 

στην πορεία της γυναικείας αµφισβήτησης, στο πλαίσιο της οποίας θέµατα που 

αναφέρονται στο δικαίωµα στην εργασία και στη διεκδίκηση πολιτικών 

δικαιωµάτων κατέχουν εξέχουσα θέση κατά το πρώτο µισό του αιώνα  

 

 ΤΗΣ Μ.ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ - ΜΑΛΟΥΤΑ  

 

Κάθε µελέτη που αναφέρεται στην πορεία της 

κοινωνικής και πολιτικής θέσης των γυναικών αποτελεί 

παράλληλα και µελέτη της εξέλιξης ενός συστήµατος 

σχέσεων, όπως είναι αυτό των φύλων. Γιατί η ιστορία 

ενός φύλου είναι ουσιαστικά η ιστορία των σχέσεών του 

µε το άλλο. Συνεπώς δεν αρκεί η σύγκριση της 

σηµερινής θέσης των γυναικών µε την αντίστοιχη στις αρχές του αιώνα, αλλά 

επιβάλλεται και η διερεύνηση του κατά πόσο οι όποιες αλλαγές στη θέση των 

γυναικών συνέβαλαν στην ουσιαστική µείωση της ανισότητας των φύλων. Και 

βέβαια η ανισότητα αυτή δεν αναφέρεται µόνο στο τυπικό επίπεδο της κατοχύρωσης 

δικαιωµάτων, αλλά και στον τρόπο που χρησιµοποιούνται αυτά από τους φορείς τους, 

δηλαδή στην ουσία των σχέσεων των φύλων. Σύµφωνα µε αυτή τη λογική, οι 

απαντήσεις στο ερώτηµα «τι σηµαίνει κοινωνικά και πολιτικά να είναι κανείς 

γυναίκα» στις αρχές του αιώνα, και αντίστοιχα στο τέλος του, θα εντυπωσίαζαν µε το 

µέγεθος των παρατηρούµενων αλλαγών, αλλά και µε την πληθώρα των ουσιαστικών 

κοινών σηµείων.  

Η µελέτη της εξέλιξης της θέσης των γυναικών κατά τον 20ό αιώνα παραπέµπει 

αναπόφευκτα και στην πορεία της γυναικείας αµφισβήτησης την αντίστοιχη περίοδο, 

στο πλαίσιο της οποίας θέµατα που αναφέρονται στο δικαίωµα στην εργασία και στη 

διεκδίκηση πολιτικών δικαιωµάτων κατέχουν εξέχουσα θέση κατά το πρώτο µισό του 

αιώνα. Τα πολιτικά δικαιώµατα δεν διεκδικούνται αµέσως µε την αυγή του 20ού 

αιώνα, γιατί για τις φεµινίστριες της εποχής προέχει η διεκδίκηση στοιχειωδών 
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αστικών δικαιωµάτων, ενώ οι διεκδικήσεις που κυριαρχούν σχετίζονται µε εργασιακά 

θέµατα αλλά και µε το δικαίωµα στη µόρφωση.  

 

Η συµµετοχή στην εργασία  

Αναµφίβολα στη διάρκεια του 20ού αιώνα έγιναν τεράστιες αλλαγές στον τοµέα της 

γυναικείας απασχόλησης. Σήµερα βρισκόµαστε προφανώς πολύ µακριά από την 

Ελλάδα των αρχών του αιώνα µε τις απροσδιορίστου αριθµού αγρότισσες, τις λίγες 

δασκάλες και τις ελάχιστες εργάτριες που αµείβονταν µε το µισό περίπου του 

ηµεροµισθίου των εργατών, και όπου οι γυναίκες διεκδικούσαν πρόσβαση στο 

∆ηµόσιο. Είµαστε πράγµατι µακριά από την εποχή των περιορισµών στην 

απασχόληση των παντρεµένων γυναικών, από την απαγόρευση ορισµένων κλάδων 

και την άρνηση συνδικαλιστικών φορέων να εγγράψουν γυναίκες ως µέλη τους. Οι 

γυναίκες αποτελούν πλέον το 39,2% του εργατικού δυναµικού της Ελλάδας και το 

36,7% των απασχολουµένων, αλλά µόνο το 18,2% και το 18,9% εργοδοτών και 

αυτοαπασχολουµένων. Παράλληλα συµµετέχουν κατά 60% περίπου στους ανέργους, 

αφού η γυναικεία ανεργία είναι υπερδιπλάσια αυτής των ανδρών, ενώ οι γυναίκες 30-

44 ετών εµφανίζονται ως η πιο ευάλωτη κατηγορία στη µακροχρόνια ανεργία.  

Η συνολική αύξηση της γυναικείας απασχόλησης συνοδεύεται και από µεταβολές 

στην κατανοµή της στους βασικούς παραγωγικούς τοµείς, όπου σηµειώνεται µείωση 

στον πρωτογενή κυρίως και αύξηση στον τριτογενή, κάτι που υποδηλώνει και τη 

βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης: σήµερα το ποσοστό των πτυχιούχων 

πανεπιστηµίου επί συνόλου γυναικών εργαζοµένων (17,1%) είναι υψηλότερο από το 

αντίστοιχο των ανδρών (13,2%). Παράλληλα, και ενώ στον τοµέα της εκπαίδευσης οι 

λίγες δεκάδες φοιτήτριες των αρχών του αιώνα έδωσαν τη θέση τους στη µαζική 

είσοδο κοριτσιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σηµειώνεται αύξηση της 

συµµετοχής των γυναικών σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες, όπου 

παρουσιάζεται αύξηση µε ρυθµούς ταχύτερους από αυτούς των ανδρών, ιδιαίτερα δε 

στην κατηγορία των επιστηµόνων/ελευθέρων επαγγελµατιών. Εξαίρεση όµως 

αποτελούν οι διευθύνοντες και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, κάτι 

που καταδεικνύει και τις διακρίσεις που υφίστανται ακόµη οι γυναίκες στην αγορά 

εργασίας, διακρίσεις οι οποίες εκφράζονται και µέσω της διαφοράς στις αποδοχές και 

αποτελούν έκφραση της υποδεέστερης κοινωνικής θέσης των γυναικών, η οποία 

εκδηλώνεται πολλαπλά στον χώρο της απασχόλησης: Η µερική απασχόληση 

εµφανίζεται ως υπόθεση των γυναικών κατά τα 2/3, ενώ οι γυναίκες απασχολούνται 
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αναλογικά περισσότερο από τους άνδρες σε προσωρινές ή άτυπες µορφές 

απασχόλησης, σε µικρές οικογενειακές µονάδες ως συµβοηθούντα µέλη, στην 

αδήλωτη εργασία και γενικότερα σε τύπους απασχόλησης όπου είναι ιδιαίτερα 

διαδεδοµένες τόσο η εκµετάλλευση όσο και οι διακρίσεις που παραπέµπουν στο 

φύλο. Στον δε χώρο του συνδικαλισµού αποτελούν µικρή µειονότητα ή και 

απουσιάζουν παντελώς σε όλες τις δοµές λήψεως αποφάσεων, ακόµη και στους 

φορείς εκείνους όπου ως εργαζόµενες είναι πολυπληθέστατες (εκπαίδευση).  

 

Τα πολιτικά δικαιώµατα  

Όσον αφορά τη θεσµοθετηµένη πολιτική διαδικασία, ενώ για τους άνδρες το δεύτερο 

µισό του προηγούµενου αιώνα αποτελεί ορόσηµο, αφού µε το Σύνταγµα του 1864 

κατοχυρώθηκε στην Ελλάδα η «καθολική» ψηφοφορία (ανδρική), οι γυναίκες 

απέκτησαν πλήρη πολιτικά δικαιώµατα έναν αιώνα αργότερα, το 1952. Ενώ γυναίκες 

ψηφοφόροι συµµετείχαν στις εκλογές του Απριλίου του 1944 που έγιναν στην 

Ελεύθερη Ελλάδα, προηγουµένως, ήδη από το 1930, ορισµένες (οι εγγράµµατες άνω 

των 30 ετών) είχαν δηµοτική ψήφο. Οι δε προσπάθειες των φεµινιστριών για 

απόκτηση του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι απέτυχαν το 1933, οπότε µόνο ένα 

Πρωτοδικείο ενέκρινε γυναικείες υποψηφιότητες στις δηµοτικές εκλογές. Οι 

Ελληνίδες τελικά απέκτησαν πλήρη εκλογικά δικαιώµατα στο επίπεδο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης το 1949, δηλαδή τρία χρόνια προτού αποκτήσουν πλήρη πολιτικά 

δικαιώµατα. Αυτά τα τελευταία, ενώ είχαν αποτελέσει αντικείµενο δυναµικής 

διεκδίκησης από τις φεµινίστριες του Μεσοπολέµου, για µερικές από τις οποίες η 

κατάκτησή τους συµβόλιζε το ξεσκλάβωµα των γυναικών, τελικά αποδόθησαν ως 

απόρροια διεθνών συµβάσεων τις οποίες είχε συνάψει µεταπολεµικά η Ελλάδα, αφού 

πλέον είχαν αποσυνδεθεί από τους γυναικείους αγώνες προηγούµενων δεκαετιών.  

Η όλη πορεία της εκλογικής συµπεριφοράς των γυναικών στην Ελλάδα το δεύτερο 

µισό του αιώνα µπορεί να συνοψιστεί στη σταδιακή ακύρωση της παραδοσιακής 

δεξιόστροφης απόκλισης του γυναικείου εκλογικού σώµατος και, µε ορόσηµο το 

1985, στην πρωτόγνωρη σταθερή υπερψήφιση µη δεξιού κόµµατος, του ΠαΣοΚ. 

Βέβαια η υπερψήφιση αυτή δεν είναι άσχετη από ένα εντυπωσιακό πλέγµα µέτρων 

για την «ισότητα» που θεσµοθετήθηκαν την περίοδο αυτή µετά από σχετικούς αγώνες 

φεµινιστικών οµάδων και γυναικείων οργανώσεων, τα οποία, παρά τις όποιες 

ατέλειες, έµοιαζαν πρωτοποριακά. Τα σηµαντικότερα από αυτά αφορούν αλλαγές στο 

οικογενειακό δίκαιο (1329/83), την προστασία της µητρότητας (1302/83), την 
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εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών (1342/83), την ισότητα των 

φύλων στις εργασιακές σχέσεις (1414/84), τον βιασµό (1419/84), διευκολύνσεις σε 

εργαζοµένους µε οικογενειακές υποχρεώσεις (1483/84) κ.ά.  

Όσον αφορά την εκλογή γυναικών στο κοινοβούλιο είναι προφανές ότι δεν 

ικανοποιήθηκαν οι αναµονές που δηµιουργήθηκαν µετά την εκλογή της Ελένης 

Σκούρα, πρώτης ελληνίδας βουλευτή, η οποία εκλέγεται την πρώτη φορά που 

συµµετέχουν γυναίκες σε βουλευτικές εκλογές (πρόκειται για αναπληρωµατική 

εκλογή στη Θεσσαλονίκη το 1953). Στα σχεδόν 50 χρόνια που ακολούθησαν γύρω 

στις 50 γυναίκες έχουν αποκτήσει βουλευτικό αξίωµα σε 14 εκλογικές αναµετρήσεις, 

ενώ ο µεγαλύτερος αριθµός γυναικών βουλευτών στην ίδια Βουλή δεν ξεπερνά τις 19 

(6,3% του συνόλου των βουλευτών) ή τις 20 αν συνυπολογίσουµε την περιορισµένης 

διάρκειας συνύπαρξη του αντίστοιχου αριθµού γυναικών στη Βουλή του Νοεµβρίου 

του 1989 (6,7%). Αντίστοιχη είναι και η εικόνα της γυναικείας παρουσίας στην 

κυβέρνηση: µετά την ορκωµοσία της Λ. Τσαλδάρη ως υπουργού Κοινωνικής 

Πρόνοιας το 1956, πέρασαν 25 χρόνια ώσπου να υπάρξει δεύτερη γυναίκα υπουργός 

το 1981 (η Μ. Μερκούρη), ενώ ελάχιστες άλλες µετά τη δικτατορία είχαν καταλάβει 

θέσεις υφυπουργού ή αναπληρωτή υπουργού.  

 

Ελλιπής εκπροσώπηση  

Συνολικά σε καµία κυβέρνηση οι γυναίκες δεν έχουν αποτελέσει πάνω από το 12% 

του συνόλου των µελών της, µε συνηθέστερο αριθµό κατά την τελευταία δεκαετία τις 

δύο µε τρεις γυναίκες. Στον δε χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης η γυναικεία 

παρουσία αυξάνεται µε ακόµη µικρότερους ρυθµούς, αφού λιγότερο του 2% των 

δηµάρχων και γύρω στο 1% των κοινοταρχών είναι σήµερα γυναίκες, ενώ στην 

ελληνική αντιπροσωπεία στο Ευρωκοινοβούλιο µοιάζει σήµερα σχετικά ενισχυµένη 

(16%).  

Γενικότερα, ο αιώνας που εκπνέει παρουσιάζει για τις γυναίκες ιδιαίτερη σηµασία 

αφού καταγράφει ορισµένες αλλαγές που είναι πραγµατικά ορόσηµα (όπως η 

κατοχύρωση πολιτικών δικαιωµάτων και η µαζική είσοδος στην αγορά εργασίας), 

αλλά και στο µέτρο που τεκµηριώνει την υπόθεση ότι η τυπική ισότητα µπορεί να 

συνυπάρχει µε τη βαθύτατη ουσιαστική ανισότητα στις σχέσεις των φύλων. Την 

αντίφαση αυτή εικονογραφεί και το ότι ενώ η φεµινιστική θεωρία και πράξη 

κατάφεραν να προσβάλουν αιώνες πολιτικού στοχασµού, στο πλαίσιο του οποίου οι 

γυναίκες ή δεν υπήρχαν ή αντιµετωπίζονταν ως φύσει υποδεέστερες, παράλληλα η 



 5

τυπική πολιτική ισότητα των φύλων δεν µετουσιώθηκε σε ισοκατανοµή της πολιτικής 

εξουσίας µεταξύ φορέων διαφορετικού φύλου. Και ενώ η εικόνα της πολιτικής 

εξουσίας παραµένει κυριαρχικά ανδρική, το ότι η πολιτική περιθωριοποίηση των 

γυναικών δεν αποτελεί την πηγή αλλά απόρροια της κατώτερης κοινωνικής θέσης 

που τους επιφυλάσσεται δείχνει τις δυσκολίες (και τις ενδεχόµενες παγίδες) της 

απόπειρας αναγωγής τους σε ουσιαστικούς συµµετόχους της πολιτικής διαδικασίας 

µέσω παρεµβάσεων κυρίως στο επίπεδο των αριθµών της «εκπροσώπησής» τους.  

 

Συνεπώς, οι γυναίκες γενικά, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα, πέτυχαν πάρα πολλά 

στη διάρκεια του 20ού αιώνα, τα οποία συγχρόνως είναι και πολύ λίγα. Γιατί οι 

σηµαντικές αλλαγές στο επίπεδο των δικαιωµάτων και οι όποιες µεταβολές στα 

πρότυπα ζωής των γυναικών είναι αµφίβολο αν είναι ουσιώδεις ως προς τον 

εξουσιαστικό χαρακτήρα του συστήµατος σχέσεων και φύλων, ενώ παράλληλα ο 

εκσυγχρονισµός της υποτέλειας ο οποίος επετεύχθη δεν ευνοεί την αµφισβήτηση. 

Αποτιµώντας τις εξελίξεις που σηµειώθηκαν, αυτό στο οποίο θα µπορούσε να 

προσβλέπει κανείς για την πορεία των γυναικών στον 21ο αιώνα θα ήταν να πάψει η 

πορεία αυτή να αποτελεί ιδιαίτερο αντικείµενο διερεύνησης, όχι βέβαια διότι θα τη 

σκεπάσει και πάλι ένα πέπλο σιωπής, αλλά γιατί θα ακυρωθεί η πραγµατικότητα 

εκείνη που µας επιτρέπει να τη βλέπουµε ως «ειδική», ξεχωριστή από την 

«οικουµενική» πορεία, αυτή των ανδρών.  

 

Η κυρία Μ. Παντελίδου-Μαλούτα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια της Πολιτικής 

Επιστήµης στο Τµήµα ΠΕ∆∆ του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  



ΤO BHMA 14/03/1999 

 

Οι «φεµινίστριες του Ισλάµ» 

 

Της ΤΑΝΙΑΣ ΜΠΟΖΑΝΙΝΟΥ  

 

«Εγκαινιάστηκε η πρώτη βιβλιοθήκη στο Ιράν που ειδικεύεται στα γυναικεία ζητήµατα» 

είπε η Ζάρα Σοτζάιε, σύµβουλος του ιρανού προέδρου Μοχάµεντ Χαταµί επί 

γυναικείων θεµάτων. Η Σοτζάιε βρέθηκε πριν από λίγες ηµέρες στην Αθήνα 

καλεσµένη του Ελληνικού Ιδρύµατος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 

(ΕΛΙΑΜΕΠ), για να µιλήσει για τον ρόλο των γυναικών στο Ιράν, αλλά σύντοµα 

έγινε εµφανές ότι ο τίτλος «Καταλύοντας τα δυτικά στερεότυπα» θα ήταν πιο 

ταιριαστός στη διάλεξή της.  

 

«Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνόλου των φοιτητών στα ιρανικά πανεπιστήµια 

και το 70% όσων εισήχθησαν εφέτος µέσω των εθνικών εισαγωγικών εξετάσεων... 

Περισσότερα από δύο εκατοµµύρια γυναίκες αγροτικών περιοχών συµµετείχαν στα 

προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης πέρυσι... Είκοσι ένα δισεκατοµµύρια ριάλ 

(περίπου 3,5 δισ. δραχµές) αφιερώθηκαν για την προώθηση του γυναικείου 

αθλητισµού... Παρ' ότι οι γυναίκες αποτελούν το 11,1% του συνολικού εργατικού 

δυναµικού, κατέχουν το 34% των θέσεων εργασίας που απαιτούν επιστηµονική 

κατάρτιση» είπε η Σοτζάιε η οποία κατέχει ένα από τα υψηλότερα αξιώµατα που 

έχουν κατακτήσει οι γυναίκες στη χώρα της. Η θέση της συµβούλου του προέδρου 

επί γυναικείων ζητηµάτων έχει αναβαθµιστεί σηµαντικά και η κάτοχός της 

παρίσταται στις συνεδριάσεις του υπουργικού συµβουλίου.  

 

* Τεράστια πρόοδος  

 

Η εµφάνισή της ωστόσο πολύ απέχει από τα δυτικά πρότυπα της χειραφετηµένης 

γυναίκας: φορά το παραδοσιακό µαντίλι που κρύβει επιµελώς τα µαλλιά ενώ τα 

ρούχα της δεν αφήνουν παρά τους καρπούς και το πρόσωπό της στην κοινή θέα. 
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«Υπάρχουν ενδυµατολογικοί κανόνες στο Ιράν», παραδέχεται, «αλλά υπάρχει και το 

περιθώριο µικρής παρέκκλισης από αυτούς».  

 

Οι Ιρανές όπως η Σοτζάιε είναι γνωστές ως «φεµινίστριες του Ισλάµ» λόγω των 

άµεµπτων θρησκευτικών πεποιθήσεών τους. Ισχυρίζονται ότι οι αυστηροί 

ενδυµατολογικοί κανόνες έπεισαν τις παραδοσιακές οικογένειες να στείλουν τα 

κορίτσια τους στο σχολείο, γι' αυτό σήµερα το 74% των γυναικών είναι µορφωµένες.  

Το Ιράν σηµείωσε τεράστια πρόοδο στο ζήτηµα της βελτίωσης της θέσης της 

γυναίκας επί προεδρίας του µετριοπαθούς Χαταµί  ο οποίος άλλωστε εξελέγη το 1997 

κυρίως χάρη στις ψήφους των γυναικών και των νέων. Σύµφωνα µάλιστα µε τα 

αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών που έγιναν γνωστά την περασµένη εβδοµάδα 

οι γυναίκες υποψήφιες «σάρωσαν» τουλάχιστον σε 20 µεγάλες πόλεις  και οι 

«Χαταµίκοί» εδραίωσαν για τα καλά τη θέση τους.  

 

Στην Τεχεράνη την τρίτη θέση στην προτίµηση των ψηφοφόρων κατέλαβε η Τζαµίλε 

Κάντιβαρ, πρώην σύµβουλος του Χαταµί. «Η ιρανική κοινωνία φαίνεται ότι επιθυµεί 

να δώσει στις γυναίκες την ευκαιρία να αποδείξουν ότι αξίζουν» δήλωσε. «Οι άνδρες 

δεν τα έχουν καταφέρει τόσο καλά, έτσι ο κόσµος σκέπτεται "ας δώσουµε µια ευκαιρία 

και στις γυναίκες"».  

 

Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν µόνο 5.000 εκ των 300.000 υποψηφίων στις εκλογές 

αλλά το ποσοστό επιτυχίας τους είναι υψηλότερο από το ποσοστό συµµετοχής τους. 

Μεταξύ των νικητών είναι και η αδελφή του Χαταµί, Φάτιµα Χαταµί, 61 ετών και 

µητέρα έξι παιδιών, η οποία ήρθε πρώτη στην Αρντακάν, τη γενέτειρα του προέδρου, 

συγκεντρώνοντας σχεδόν τριπλάσιες ψήφους από τον δεύτερο.  

 

• Γυναίκα αντιπρόεδρος  

 

Όσο και αν ακούγεται παράδοξο η ισότητα και η ελευθερία των ιρανών πολιτών ήταν 

ανάµεσα στα κορυφαία συνθήµατα του αγιατολάχ Χοµεϊνί. Σήµερα, 20 χρόνια 

αργότερα, πολλοί πιστεύουν ότι η επανάσταση δεν εκπλήρωσε τις υποσχέσεις της  το 

βιοτικό επίπεδο π.χ. έχει µειωθεί  αλλά αναµφίβολα έχουν σηµειωθεί και θετικές 

αλλαγές.  
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Μια από αυτές είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες παίζουν εµφανώς πιο δραστήριο ρόλο 

στην κοινωνία. Ήδη ο Χαταµί έχει ορίσει την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο  τη 

Μασουµέ Εµπντεκαρ η οποία, σε ηλικία 19 ετών το 1979, είχε αναλάβει τις διεθνείς 

σχέσεις των ισλαµιστών φοιτητών που κράτησαν 52 οµήρους στην αµερικανική 

πρεσβεία της Τεχεράνης επί 444 ηµέρες. Από τα 270 µέλη του σηµερινού 

κοινοβουλίου όµως µόνο τα 14 είναι γυναίκες (σηµ.: ποσοστό σχεδόν ίσο µε το 

αντίστοιχο της Ελλάδας). «Έχουµε ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουµε µέχρι να 

µπορέσουµε να πούµε ότι οι γυναίκες κατέχουν µια καλή θέση στην ιρανική κοινωνία» 

παραδέχτηκε η Σοτζάιε. Ο νόµος π.χ. δίνει το δικαίωµα µόνο στους άνδρες να 

παίρνουν διαζύγιο από τις συζύγους τους και η επιµέλεια των παιδιών πηγαίνει 

σχεδόν αυτοµάτως στον πατέρα· τα χρήµατα που ένας δολοφόνος πληρώνει στην 

οικογένεια του θύµατος για να αποφύγει τη θανατική ποινή είναι διπλάσια αν το θύµα 

ήταν άνδρας.  

 

Αλλαγές όµως έχουν γίνει στο Ιράν και είναι πολλές. Αυτό τόνισε µεταξύ άλλων και 

η επίσηµη επίσκεψη του Χαταµί στο Βατικανό και στη Ρώµη την περασµένη 

εβδοµάδα, η πρώτη επίσκεψη ιρανού ηγέτη στην Ευρώπη από το 1979.  
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Το Βήµα 08/03/1998 

 

Τα πιο θλιβερά ρεκόρ του πλανήτη είναι γένους θηλυκού 

1 δισ. γυναίκες θα γιορτάσουν νηστικές 

Σε πολλές περιοχές της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αµερικής δεν 

έχουν αρκετούς λόγους για να γιορτάζουν. Ωστόσο δεν λείπουν και οι 

προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση 

Είναι γυναίκες: 

* Το 70% των εξαθλιωµένων 

* Το 80% των προσφύγων 

* Το 70% των αναλφάβητων 

 

Της ΤΑΝΙΑΣ ΜΠΟΖΑΝΙ∆ΟΥ  

 

 

 

Όταν πριν από τρία χρόνια η Ινδία έκανε απογραφή του πληθυσµού της, ο αριθµός 

που προέκυψε ήταν λανθασµένος. Το τεράστιο έργο της καταγραφής των κατοίκων 

της δεύτερης πολυπληθέστερης χώρας του κόσµου έπρεπε να επαναληφθεί γιατί στην 

ερώτηση «Πόσα παιδιά έχετε;» πολλοί είχαν δηλώσει µόνο τον αριθµό των γιων τους. 

∆εν είχαν βεβαίως πρόθεση να παραπλανήσουν τις αρχές· απλώς «παιδί» στην Ινδία 
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νοείται µόνο το αγόρι ενώ τα κορίτσια είναι µάλλον κατάρα εφόσον απαιτείται 

προίκα για να παντρευτούν.  

Αν στη ∆ύση οι γυναίκες έχουν λύσει τα περισσότερα προβλήµατά τους και τώρα 

έχουν την πολυτέλεια να απασχολούνται µε τις σηµαντικές ή ασήµαντες 

λεπτοµέρειες, τη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας ένα δισεκατοµµύριο 

γυναίκες θα πεινάσουν έναντι 450 εκατοµµυρίων αντρών (σύµφωνα µε την 

UNESCO, το 70% όσων ζουν σε απόλυτη φτώχεια είναι γυναίκες), 540 εκατοµµύρια 

γυναίκες δεν θα µπορέσουν να απολαύσουν ένα βιβλίο ή να βάλουν µια υπογραφή 

έναντι 280 εκατοµµυρίων αντρών (σύµφωνα µε στοιχεία της UNESCO, περισσότερα 

από τα δύο τρίτα των αναλφάβητων ενηλίκων είναι γυναίκες) και 6.000 γυναίκες θα 

υποστούν ακρωτηριασµό των γεννητικών οργάνων τους (σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή 

Αµνηστία, 6.000 γυναίκες «χάνουν» την κλειτορίδα τους ηµερησίως).  

Από όλες τις Ασιάτισσες οι Αφγανές έχουν τους λιγότερους λόγους να γιορτάσουν τη 

σηµερινή ηµέρα. Γιατί το Αφγανιστάν είναι ίσως η µόνη χώρα που οπισθοδροµεί αντί 

να σηµειώνει έστω και ελάχιστη πρόοδο όσον αφορά τη θέση των γυναικών. Ο λόγος 

είναι προφανής. Από τον Απρίλιο του 1992, όταν οι Μουτζαχεντίν κατέλαβαν την 

εξουσία στην Καµπούλ, το Σύνταγµα της χώρας, το οποίο περιείχε εγγυήσεις για τα 

δικαιώµατα των γυναικών, καταργήθηκε. Όλες οι γυναίκες απολύθηκαν από τις 

δουλειές τους, έλαβαν τους µισθούς τους κανονικά τους δύο πρώτους µήνες και 

έκτοτε υποχρεώθηκαν να κάνουν νέο επαγγελµατικό προσανατολισµό απορρίπτοντας 

οποιοδήποτε επάγγελµα προϋποθέτει εργασία εκτός σπιτιού.  

«Στο Σαρόµπι είδαµε µια γυναίκα να λιθοβολείται δίπλα στο ποτάµι. Μας είπαν ότι 

ήταν παντρεµένη µε κάποιον διοικητή των 

Χεζµπ Ισλάµι, ο οποίος την εγκατέλειψε 

και δεν έδωσε σηµεία ζωής για οκτώ 

χρόνια. Ο πατέρας της τελικά της 

επέτρεψε να παντρευτεί άλλον άντρα. 

Αλλά τώρα ο διοικητής επέστρεψε και διέταξε να την λιθοβολήσουν µέχρι θανάτου» 

είπε στη ∆ιεθνή Αµνηστία οικογένεια που δραπέτευσε από το Αφγανιστάν. 

Παρεµπιπτόντως, το 80% των προσφύγων ανά των κόσµο είναι γυναίκες, οι οποίες 

µάλιστα συχνά αναγκάζονται να υποκύψουν στις σεξουαλικές απαιτήσεις 

λαθρεµπόρων και µεθοριακών φρουρών για να φθάσουν στον προορισµό τους.  
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Στο Πακιστάν η εκλογή της Μπεναζίρ Μπούτο το 1988 είχε αναπτερώσει τις ελπίδες 

των συµπατριωτισσών της για µια καλύτερη θέση στην κοινωνία, και η επανεκλογή 

της το 1993 ακόµη περισσότερο. Ωστόσο η κυβέρνηση της Μπούτο κινήθηκε, 

σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Αµνηστία, προς την αντίθετη κατεύθυνση.  

Αν µια Πακιστανή βιασθεί και καταγγείλει τον βιασµό της, κλείνεται πάραυτα στη 

φυλακή µε την κατηγορία τού «ζίνα», δηλαδή της σεξουαλικής επαφής εκτός γάµου. 

Ο µόνος τρόπος για να γλιτώσει είναι είτε ο βιαστής να παραδεχθεί την ενοχή του 

είτε να υπάρξουν τέσσερις άντρες αυτόπτες µάρτυρες που θα επιβεβαιώσουν τους 

ισχυρισµούς της. Γιατί η µαρτυρία µιας γυναίκας δεν µετρά. «Έχουν υπάρξει 

περιπτώσεις όπου ο βιαστής έχει αθωωθεί και το θύµα έχει κλειστεί στη φυλακή» λέει η 

∆ιεθνής Αµνηστία.  

Επιπλέον, ενώ οι άντρες θεωρούνται ενήλικοι από 18 ετών και πάνω, οι γυναίκες 

«ενηλικιώνονται» όταν φθάσουν στην εφηβεία, δηλαδή στα 11 ή 12 χρόνια τους. Και 

από τη στιγµή που κάποιος είναι ενήλικος είναι δυνατόν να του επιβληθούν ποινές 

ενηλίκου, δηλαδή λιθοβολισµός µέχρι θανάτου ή µαστίγωµα.  

Στις αποµακρυσµένες περιοχές του Πακιστάν οι γυναίκες εµποδίζονται ακόµη και να 

ασκήσουν τα πολιτικά δικαιώµατά τους. Τον Ιανουάριο του 1997, λ.χ., ένα µήνα πριν 

από τις τελευταίες εκλογές, τα συµβούλια πολλών χωριών αποφάσισαν ότι θα έκαιγαν 

το σπίτι όποιου επέτρεπε στα θηλυκά µέλη της οικογενείας του να ψηφίσουν, γιατί «η 

ψήφος των γυναικών είναι αντιισλαµική και πηγαίνει κόντρα στις παραδόσεις µας». Ως 

αποτέλεσµα, ελάχιστες γυναίκες των περιοχών αυτών τόλµησαν να πλησιάσουν την 

κάλπη.  

Η οικιακή βία είναι ένα οικογενειακό θέµα που δεν αφορά τις αρχές, ωστόσο αφορά 

άµεσα το 95% των γυναικών στο Πακιστάν. Κάθε χρόνο πολλές γυναίκες καίγονται 

ζωντανές σε «ατυχήµατα» που τους συµβαίνουν στην κουζίνα τους. Στην 

πραγµατικότητα δράστες είναι ο σύζυγός τους και οι συγγενείς του και αιτία η 

ανεπαρκής προίκα, η υπόνοια για απιστία, η υποτιθέµενη στειρότητα του θύµατος ή η 

«αδυναµία» του να γεννήσει αγόρι. Στη Λαχώρη µόνο, κάθε ηµέρα 60 µε 70 γυναίκες 

που υποφέρουν από σοβαρά εγκαύµατα αγωνίζονται να επιβιώσουν· λιγότερες από το 

10% τα καταφέρνουν.  
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«Η αύξηση των θανάτων των γυναικών από εγκαύµατα ανάγκασε το ανώτατο 

δικαστήριο της Λαχώρης να ζητήσει από την αστυνοµία να ερευνά κάθε τέτοια 

περίπτωση  µια οδηγία που συνήθως αγνοείται ή στην καλύτερη περίπτωση εφαρµόζεται 

επιφανειακά» λέει η ∆ιεθνής Αµνηστία. Ειδικά όταν αιτία της δολοφονίας είναι η 

υποψία ότι η γυναίκα ήταν άπιστη στον άντρα της, ο δράστης αντιµετωπίζεται µε 

εξωφρενική επιείκεια γιατί η πακιστανική κοινωνία θεωρεί ότι ο σύζυγος αντέδρασε 

µε θεµιτό τρόπο στις «σοβαρές προκλήσεις» από την πλευρά της γυναίκας του.  

Στη γειτονική Ινδία υπολογίζεται ότι κατά µέσον όρο 17 παντρεµένες γυναίκες 

πέφτουν θύµατα δολοφονίας καθηµερινώς γιατί ο πατέρας τους δεν κράτησε τις 

υποσχέσεις του για την προίκα που θα έδινε στον γαµπρό του. Η εθνικιστικών 

αποκλίσεων κυβέρνηση της χώρας ενθάρρυνε την άνοδο του Ινδουισµού και έτσι 

αναζωπυρώθηκε το απάνθρωπο «σάτι». Το σάτι είναι µια παλαιά παράδοση των 

Ινδουιστών, την οποία είχαν απαγορεύσει οι Βρετανοί χωρίς ωστόσο να καταφέρουν 

να την εξαφανίσουν, που απαιτούσε από τις γυναίκες να καίγονται ζωντανές στην 

πυρά όταν πέθαινε ο  συνήθως πολύ γηραιότερος  άντρας τους. Το εκπληκτικό είναι 

ότι µε την άνοδο του Ινδουισµού υπάρχουν γυναίκες που πέφτουν αυτοβούλως στην 

πυρά για να γίνουν «σάτι» που ισοδυναµεί περίπου µε αγία.  

Η Ινδία είναι από τις λίγες χώρες όπου ο αριθµός των ανδρών ξεπερνά εκείνο των 

γυναικών. Γιατί στην αγροτική Ινδία (όπως και στην αγροτική Κίνα) όταν ένα 

νεογέννητο κοριτσάκι βρεθεί πνιγµένο ή καµένο όλοι κάνουν ότι δεν πρόσεξαν τίποτε 

και δεν ειδοποιούν την αστυνοµία. Το κορίτσι είναι ανεπιθύµητο µωρό ενώ ένα αγόρι 

είναι καλοδεχούµενο, όχι µόνο γιατί θα αυξήσει τα εισοδήµατα της οικογένειας µε 

τον γάµο του αλλά και γιατί θα εξασφαλίσει τη µετενσάρκωση των γονιών του (οι 

ινδουιστές γονείς µετενσαρκώνονται κανονικά µόνο αν ο γιος τους χορέψει έναν 

τελετουργικό χορό γύρω από την πυρά όπου θα καούν όταν πεθάνουν). Έτσι ο 

τοκετός γίνεται στο σπίτι µε τη βοήθεια µιας «άγιαα», δηλαδή µαίας, και το µωρό 

σκοτώνεται επί τόπου αν δεν έχει το πολυπόθητο φύλο. Η µητέρα βεβαίως δεν 

ερωτάται· όλα συµφωνούνται µεταξύ πατέρα και άγιαα, η οποία δηλώνει ότι το µωρό 

γεννήθηκε νεκρό.  

Λόγω των προγραµµάτων για τη µείωση του πληθυσµού, που περιλαµβάνουν µεταξύ 

άλλων και δωρεάν αµβλώσεις, στις αστικές περιοχές εφαρµόζεται µια λιγότερο 

φρικιαστική αλλά εξίσου µεροληπτική µέθοδος για την αποφυγή θηλυκών απογόνων. 
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Αν η αµνιοκέντηση, που παρέχεται δωρεάν, δείξει ότι το έµβρυο είναι γένους 

θηλυκού, τότε η άµβλωση είναι σχεδόν επιβεβληµένη. Η πρακτική αυτή εφαρµοζόταν 

επί χρόνια χωρίς κανείς να έχει την παραµικρή αντίρρηση αλλά πήρε δηµοσιότητα 

µόνο όταν κατά λάθος έγινε άµβλωση σε κάποιο αρσενικό έµβρυο και οι γονείς 

µήνυσαν τον γιατρό.  

Στην Ινδία γεννιούνται περίπου 15 εκατοµµύρια κοριτσάκια τον χρόνο αλλά, 

σύµφωνα µε τη UNICEF, τα πέντε εκατοµµύρια από αυτά δεν προλαβαίνουν να 

γίνουν 15 ετών. Το ένα τρίτο πεθαίνει προτού κλείσει ένα έτος. Είναι σύνηθες επίσης 

στα κορίτσια να δίνεται λιγότερο φαγητό από τα αγόρια. Στην Ινδία και στο 

Πακιστάν ωστόσο υπάρχουν πολύ ισχυρά φεµινιστικά κινήµατα. Έτσι στην Ινδία, 

λ.χ., έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται προγράµµατα κατά του γυναικείου 

αναλφαβητισµού και να γίνονται εκστρατείες για την πληροφόρηση των γυναικών για 

τα δικαιώµατά τους.  

Σε ολόκληρη την Ασία παρατηρούνται προσπάθειες για τη βελτίωση της θέσης των 

γυναικών. Η Τερέζα Λόαρ, Επικεφαλής Συντονίστρια ∆ιεθνών Γυναικείων 

Ζητηµάτων στο αµερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει ενδεικτικά ότι στην 

Κίνα η κυβέρνηση εισήγαγε ένα πενταετές πρόγραµµα (1996-2001) για την 

εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση της αγρότισσας· στο Νεπάλ οι γυναίκες 

θα µπορούν πλέον να κληρονοµούν περιουσία· και στο Πακιστάν µη κυβερνητικές 

οργανώσεις εργάζονται σκληρά για τον περιορισµό της οικιακής βίας.  

Στην Αφρική ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες 

είναι ο ακρωτηριασµός των γεννητικών οργάνων τους. Η πιο απάνθρωπη µορφή του 

είναι ο αγκτηριασµός, γνωστός και ως «φαραωνική περιτοµή», που εφαρµόζεται στο 

15% των περιπτώσεων σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Αµνηστία. Η διαδικασία αυτή 

συνίσταται στην αφαίρεση της κλειτορίδας και των χειλέων και στην πρόσδεση του 

τραύµατος ώστε να καλυφθεί ο κόλπος. Το υπόλοιπο 85% των γυναικών 

απαλλάσσεται είτε από την κλειτορίδα είτε από τα χείλη.  

Οι περισσότεροι ακρωτηριασµοί πραγµατοποιούνται όταν τα κορίτσια είναι µεταξύ 

τεσσάρων και οκτώ ετών αλλά, σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, ο 

µέσος όρος ηλικίας µειώνεται. Συνήθως δεν λαµβάνεται κανένα µέτρο για να 

περιοριστεί ο πόνος και ο ακρωτηριασµός γίνεται µε τη βοήθεια ενός σπασµένου 
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γυαλιού, ψαλιδιού ή οποιουδήποτε άλλου αιχµηρού αντικειµένου χωρίς καµία 

πρόληψη κατά της εξάπλωσης του ιού του AIDS.  

«Υπολογίζεται ότι δύο εκατοµµύρια κορίτσια τον χρόνο υφίστανται ακρωτηριασµό των 

γεννητικών οργάνων τους. Η πρακτική αυτή εφαρµόζεται σε περισσότερα από 28 κράτη 

της Αφρικής καθώς και στην Αίγυπτο, στο Οµάν, στην Υεµένη και στα Ενωµένα 

Αραβικά Εµιράτα» λέει η ∆ιεθνής Αµνηστία. Οι επιπτώσεις κυµαίνονται από µόλυνση 

ως σηψαιµία.  

Ο λόγος του ακρωτηριασµού είναι η πεποίθηση ότι αυτός µειώνει τη διάθεση της 

γυναίκας για σεξ, άρα µειώνει και τις πιθανότητες να απατήσει τον σύζυγό της. Άλλοι 

λόγοι που δίνονται είναι ότι ο ακρωτηριασµός αυξάνει την ευχαρίστηση του άντρα 

και ότι η ακρωτηριασµένη γυναίκα είναι πιο καθαρή  άλλωστε ο όρος «σίλι τζι» που 

χρησιµοποιείται στο Μάλι για να υποδηλώσει τον ακρωτηριασµό σηµαίνει, στην 

κυριολεξία, κάθαρση. Σε ορισµένες κοινωνίες µια µη ακρωτηριασµένη γυναίκα είναι 

αδύνατο να παντρευτεί.  

«Βεβαίως θα τους κάνω περιτοµή, ακριβώς όπως έγινε και µε µένα και τη γιαγιά τους. 

Αυτό είναι το έθιµό µας» δήλωσε µια Αιγύπτια στη ∆ιεθνή Αµνηστία αναφερόµενη 

στις τέσσερις κόρες της. «Η περιτοµή καθαρίζει τις γυναίκες, ευνοεί την παρθενία και 

την αγνότητα και τις προφυλάσσει από τη σεξουαλική απογοήτευση νεκρώνοντας την 

επιθυµία τους» είπε µια γυναίκα από την Κένυα  αποδεικνύοντας ότι συχνά οι ίδιες οι 

γυναίκες διαιωνίζουν την καταπίεση του φύλου τους.  

Ωστόσο και στην Αφρική γίνονται προσπάθειες για τον περιορισµό των διακρίσεων 

κατά των γυναικών. Σύµφωνα µε την Τερέζα Λόαρ, το Μάλι υιοθέτησε ένα τετραετές 

πρόγραµµα 22 εκατοµµυρίων δολαρίων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της 

περίθαλψης, των νοµικών δικαιωµάτων και της οικονοµικής κατάστασης των 

γυναικών· η Αίγυπτος απαγόρευσε στα κρατικά κέντρα υγείας να πραγµατοποιούν 

γυναικείες περιτοµές· στο Καµερούν διπλασιάστηκε ο αριθµός των γυναικών - 

δηµάρχων από 400 σε 800· στην Τανζανία ψηφίστηκε νόµος που επιβάλλει το ένα 

τρίτο των βουλευτών να είναι γυναίκες· και στη Ναµπίµπια θεσµοθετήθηκε η ισότητα 

µεταξύ των δύο φύλων (στο παρελθόν οι γυναίκες δεν µπορούσαν να ανοίξουν 

τραπεζικό λογαριασµό ή να υπογράψουν ένα συµβόλαιο χωρίς τη συγκατάθεση των 

συζύγων τους).  



 7

Σε πολλές χώρες της Λατινικής Αµερικής, παρ' ότι οι γυναίκες δεν είναι θύµατα τόσο 

ωµής βίας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους όσο στις 

προαναφερθείσες ηπείρους, τα µέλη των φεµινιστικών κινηµάτων και των γυναικείων 

οργανώσεων ζουν συχνά σε καθεστώς τροµοκρατίας. Στη Γουατεµάλα, λ.χ., τα µέλη 

της CONAVIGUA, µιας γυναικείας οργάνωσης που προσπαθεί να εντοπίσει τα ίχνη 

«εξαφανισµένων», «γίνονται στόχος απειλών και επιθέσεων» λέει η ∆ιεθνής 

Αµνηστία.  

Στην Αργεντινή ωστόσο το Κογκρέσο ψήφισε νόµο που υποχρεώνει τα κόµµατα να 

περιλαµβάνουν 30% γυναίκες στις λίστες των υποψηφίων τους, λέει η Τερέζα Λόαρ. 

Η Βραζιλία ίδρυσε ειδική αστυνοµική υπηρεσία όπου µπορούν να καταφεύγουν τα 

θύµατα οικιακής βίας· η Κολοµβία καθιέρωσε την υπογραφή και των δύο συζύγων 

για να χορηγηθεί διαζύγιο· και στη Γουατεµάλα κρατικό πανεπιστήµιο εισήγαγε 

υποτροφίες για αυτόχθονες γυναίκες που επιθυµούν να σπουδάσουν πολιτικές 

επιστήµες µε απώτερο σκοπό τη µεγαλύτερη συµµετοχή τους στα κοινά.  

Παρά τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται το γυναικείο φύλο σήµερα σε ορισµένες 

κοινωνίες, πολλές γυναίκες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αµερικής 

έχουν διαπρέψει σε διάφορους τοµείς της επιστήµης ενώ, εν καιρώ πολέµου, 

σηκώνουν πάντα επάξια τα βάρη της οικονοµίας. Την αντίθεση αυτή την απεικονίζει 

καλύτερα γελοιογραφία που δηµοσιεύθηκε σε εφηµερίδα της Ινδίας για να 

διακωµωδήσει τη διαταγή των αφγανών Ταλιµπάν να βαφτούν όλα τα παράθυρα 

µαύρα ώστε να µη φαίνονται οι γυναίκες από το εσωτερικό των σπιτιών: µια Αφγανή 

τυλιγµένη στην µπούρκα της (ρούχο που σκεπάζει το σώµα από την κορυφή ως τα 

νύχια) έβαφε µαύρο το παράθυρό της συνοδευόµενη από την εύγλωττη λεζάντα 

«Windows 95».  

 



 1

Το Βήµα 26/04/1998 

Οι γυναίκες της Καµπούλ πίσω από το πέπλο 

Οι γυναίκες ενοχοποιούνται καθολικά και εκ των προτέρων· µια βιασµένη 

γυναίκα είναι εξ ορισµού ένοχη, ένα βιασµένο κορίτσι πρέπει να αποδείξει µε 

τέσσερις αυτόπτες µάρτυρες ότι δεν προκάλεσε το ίδιο τον βιασµό του, αλλιώς 

εκτελείται σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ένοχο είναι το γυναικείο σώµα, όπως 

ένοχη είναι η θηλυκότητα, η σεξουαλικότητα 

 

Της ΕΛΕΩΝΟΡΑΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗ - ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ  

 

Με το σύνθηµα «ένα λουλούδι για τις γυναίκες 

της Καµπούλ» η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιέρωσε 

τη φετινή Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας 

στην κινητοποίηση αλληλεγγύης στις γυναίκες 

του Αφγανιστάν µε ψηφίσµατα, δηµοσιεύµατα 

και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη. Στην 

Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, τώρα στον Βόλο και αµέσως µετά στα Χανιά φιλοξενείται 

η διεθνής έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο «Ας σηκώσουµε το πέπλο από το πρόσωπο 

της γυναίκας του Αφγανιστάν», οργανωµένη από το Γραφείο Ανθρωπιστικής 

Βοηθείας της ΕΕ (ECHO) και την επίτροπο κ. Έµα Μπονίνο σε συνεργασία µε τους 

«Γιατρούς του κόσµου». Στις φωτογραφίες αποτυπώνονται σκηνές από τη ζωή των 

γυναικών στο Αφγανιστάν και οι επισκέπτες της έκθεσης καλούνται να σηκώσουν τα 

«πέπλα» που καλύπτουν τις φωτογραφίες για να αντιµετωπίσουν την πραγµατικότητα 

που κρύβεται εκεί.  

Οι φωτογραφηµένες Αφγανές, όλες τους καλυµµένες· άλλες ακουµπισµένες σε 

ρηµαγµένους τοίχους και άλλες βαδίζουν στο πουθενά της ερήµου, άλλες θρηνούν 

σωριασµένες δίπλα σε τάφους και άλλες φορτωµένες στην καρότσα ενός φορτηγού, 

κάποιες προβάλλουν από τα σκοτάδια του σπιτιού τους και άλλες χάνονται στις σκιές 

του δρόµου. ∆ύο µάνες µε τα παιδιά στην αγκαλιά, χαµένα και αυτά στα πυκνά 

ενδύµατα· γυµνό το γυναικείο χέρι αγκαλιάζει την υποψία του παιδικού σώµατος, ένα 

ποδαράκι ξεφεύγει κάτω από το µπαλωµένο ρούχο της άλλης  πίσω από το δίχτυ 

µόλις διαφαίνεται η αφοσίωση του βλέµµατος, η προστατευτική στάση του σώµατος. 
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Παραδίπλα µια ξέσκεπη νέα γυναίκα χαµογελά καθισµένη στο πρόχειρο χειρουργικό 

κρεβάτι του συνεργείου ανθρωπιστικής βοήθειας  τα πόδια της κρέµονται από το 

ανασηκωµένο ρούχο ελεύθερα, ίσως γιατί είναι µόνο δύο λάµες µε αρθρώσεις και 

παπούτσια. Οι γυναίκες της Καµπούλ µε τις µπούρκες τους.  

 

Τι σηµαίνει χιτζάµπ  

Η µπούρκα, το τσαντόρ των Αφγανών, αποτελείται από το τσιλµπάµπ, τον φαρδύ 

επενδύτη και το κιµάρ, την καλύπτρα που σκεπάζει το κεφάλι και το σώµα κρύβοντας 

τα µάτια πίσω από ένα πυκνό διχτυωτό «άνοιγµα». Η κάλυψη των γυναικών 

ακολουθεί τον κανόνα του χιτζάµπ, δηλαδή τις οδηγίες του Κορανίου και της 

προφορικής παράδοσης σχετικά µε τη σωστή εµφάνιση των πιστών. Χιτζάµπ 

σηµαίνει σωστή ένδυση και άρα σεµνότητα και ντροπή, και χιτζαπλί είναι η 

καλυµµένη γυναίκα, που γι' αυτό δείχνει σεµνή και ντροπαλή και άρα πιστή 

µουσουλµάνα. Ας προσέξουµε, γιατί ο όρος χιτζάµπ προέρχεται από το χατζάµπα που 

σηµαίνει κρύβω, απαγορεύω τη θέαση, δεν επιτρέπω να φαίνεται, σφραγίζω. Με άλλα 

λόγια, καλύπτω, δηλαδή σκεπάζω και περιβάλλω, αλλά και: φυλάσσω και 

προστατεύω· και: κρύβω και αποκρύπτω· και: συγκαλύπτω και σκεπάζω· και, άρα, 

αποσιωπώ και κατασιγάζω· και, επιπλέον, επισκιάζω και εξουδετερώνω και, τέλος, 

πλακώνω, συνθλίβω και ενταφιάζω.  

Για να καταλάβουµε τι σηµαίνει το χιτζάµπ πρέπει να το εντάξουµε στο σύστηµα 

εκείνων των απαγορεύσεων οι οποίες, ελέγχοντας την εµφάνιση των ανθρώπων, 

ορίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Στη σύγχρονη πραγµατικότητα του Αφγανιστάν οι 

άντρες πρέπει να έχουν καλυµµένο το κεφάλι στον δηµόσιο χώρο, οι γυναίκες πρέπει 

να είναι τελείως καλυµµένες µε την µπούρκα. Οι άντρες εργάζονται και 

κυκλοφορούν, αλλά µπορούν να συγκεντρώνονται πάνω από πέντε άτοµα µόνο την 

ώρα της προσευχής, οι γυναίκες δεν εργάζονται (τα παιδιά και οι οικιακές εργασίες 

δεν θεωρούνται εργασία). Σπουδάζουν το Κοράνι, τα κορίτσια όµως µόνον ως τα 

εννιά τους. Απαγορεύονται τα παιχνίδια (οι µανάδες που αφήνουν τα παιδιά τους να 

παίζουν τιµωρούνται). Στις γυναίκες απαγορεύεται η έξοδος και η κυκλοφορία σε 

δηµόσιο χώρο, αν δεν συνοδεύονται από τον πατέρα, τον σύζυγο, τον αδελφό ή τον 

γιο. Οι προγαµιαίες σχέσεις απαγορεύονται και η µοιχεία τιµωρείται µε θάνατο. 

Απαγορεύονται τα χαµάµ, η µουσική, ο χορός, η τηλεόραση, οι φωτογραφίες, οι 

γιορτές και οι τελετές (ακόµη και του γάµου). Απαγορεύεται η ενηµέρωση. 

Απαγορεύεται η αντίσταση.  
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Το χιτζάµπ συνοψίζει, από µιαν άποψη, όλες τις απαγορεύσεις. Η κάλυψη των 

γυναικών δηλώνει ότι η σωστά καλυµµένη γυναίκα είναι µουσουλµάνα, άρα έχει 

ηθικό χαρακτήρα και άρα κανείς δεν πρέπει να την ενοχλήσει, εκτός αν δεν είναι 

σωστά ή αρκετά καλυµµένη, εποµένως αν δεν είναι σωστά ή εντελώς σωστά 

µουσουλµάνα. Η µπούρκα είναι κάλυµµα, πυκνοϋφασµένη, όχι γυαλιστερή ούτε 

φανταχτερή, φοριέται ριχτά και χαλαρά πάνω στο γυναικείο σώµα, έτσι ώστε να µη 

φαίνονται οι εξοχές ή οι ιδιαιτερότητές του ούτε καν το περίγραµµά του· κάθε 

µπούρκα όµως µπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι η σωστή µπούρκα. Το καλυµµένο 

σώµα κινείται αργά και µαζεµένα για να παραµείνει αφανές στον δηµόσιο χώρο· 

δηλαδή παντού, αφού ακόµη και ο ιδιωτικός χώρος µπορεί να αποδειχθεί τελικά 

δηµόσιος, αν έχει ανοίγµατα ή όταν υπάρχει ξένος ή όταν κάποιος αποφασίσει απλώς 

ότι το σπίτι του είναι δηµόσιος χώρος. Αποτέλεσµα; Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να 

καταγγελθεί οποιαδήποτε γυναίκα, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγµή για 

παραβίαση του χιτζάµπ. Οι γυναίκες ενοχοποιούνται καθολικά και εκ των προτέρων· 

µια βιασµένη γυναίκα είναι εξ ορισµού ένοχη, ένα βιασµένο κορίτσι πρέπει να 

αποδείξει µε τέσσερις αυτόπτες µάρτυρες ότι δεν προκάλεσε το ίδιο τον βιασµό του, 

αλλιώς εκτελείται σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ένοχο είναι το γυναικείο σώµα, 

όπως ένοχη είναι η θηλυκότητα, η σεξουαλικότητα.  

 

Ενταφιασµός της ζωής  

Η µαστίγωση, ο λιθοβολισµός, το ράντισµα µε καυστικά οξέα, η επί τόπου εκτέλεση 

περιµένουν τις παραβάτιδες. Το Τσαράλ, ανώτατο ιεροδικείο, είναι το κέντρο της 

εξουσίας των στρατιωτικών και συνάµα θρησκευτικών αρχόντων της Καµπούλ, του 

Τζαλαµπάντ, του Ναγκαρχάρ. Εκτελεστές των εντολών του οι Ταλιµπάν, οι 

«αληθινοί µουσουλµάνοι» σπουδαστές, που διδάχτηκαν από τους ουλεµάδες τους 

νόµους του Κορανίου και του Χαντίθ, της προφορικής ιερής παράδοσης για τον 

Προφήτη, οι «µαχητές του Αλλάχ» που επιδεικνύοντας τις πληγές τους από τον 14ετή 

τζιχάντ κατά των Σοβιετικών κήρυξαν νέο ιερό πόλεµο κατά των «αναίσχυντων 

πολιτικών» της Καµπούλ, κατέλαβαν την εξουσία τον Σεπτέµβριο του 1996 και, µε 

την ευκαιρία, επέβαλαν την αυστηρή τήρηση της σαρία στο Αφγανιστάν. («Η ζωή µε 

τους Ταλιµπάν είναι χειρότερη από τη ζωή στον πόλεµο· τουλάχιστον στον πόλεµο 

ήµασταν ελεύθερες» λέει µια Αφγανή).  

Εγκλεισµός των γυναικών, ενταφιασµός της ζωής. ∆ηµόσιοι χώροι - νεκροταφεία, 

σπίτια - κλουβιά («Το σπίτι είναι σαν τη φυλακή, µόνο που ακόµη στη φυλακή 
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µπορείς να πας µέχρι τον κήπο...). Απαγορεύεται να διατηρούν πουλιά στα κλουβιά 

(Σεπτέµβριος, 1996: οι Ταλιµπάν διατάζουν να βαφτούν όλα τα παράθυρα των 

σπιτιών µαύρα, ώστε να µη φαίνονται οι γυναίκες από το εσωτερικό των σπιτιών  

υπάρχουν κλουβιά και κλουβιά). Η ισλαµική, όπως και οποιαδήποτε 

φονταµενταλιστική, βία είναι απόλυτη στη λογική της. Η κλοπή τιµωρείται µε 

ακρωτηριασµό του δεξιού χεριού, που είναι το καλό χέρι, αφού µε αυτό τρώνε. (14 

Οκτωβρίου 1996: ένα δεκάχρονο κοριτσάκι που είχε βάψει τα νύχια του τιµωρείται 

µε ακρωτηριασµό των δακτύλων  τι να 'χανε αρπάξει αυτά τα χέρια που τόλµησαν να 

προβάλουν έτσι βαµµένα κάτω από το κάλυµµα;).  

Η µπούρκα ορίζει το γυναικείο σώµα εξαφανίζοντας τη διαφορετικότητά του, όµως 

το χιτζάµπ προβάλλει τη διαφορά των φύλων, επενδύει σε αυτήν και την ελέγχει 

πολιτικά. Οι γυναίκες καθίστανται ιδιοκτησία του κοινωνικού συστήµατος· οι 

πατεράδες, οι σύζυγοι και τα άρρενα µέλη της οικογένειας µετατρέπονται σε 

καθηµερινούς διαχειριστές του κανόνα, ενώ τον απόλυτο έλεγχο πάνω στις γυναίκες 

και στα παιδιά ασκεί η κοινωνία µε τα διαπιστευµένα όργανά της. Σε µιαν από τις 

πλέον εφιαλτικές εκδοχές του φονταµενταλισµού, οι πιστοί εγκαλούνται να 

αποδείξουν την πίστη τους µε την υποταγή στις αρχές του αλλά και µε την ενεργό 

συµµετοχή τους στην άσκηση ελέγχου των γυναικών, που καµία µπούρκα δεν µπορεί 

να προστατεύσει εκεί όπου το σύστηµα στηρίζεται στη λογική της απόλυτης 

αδιαλλαξίας.  

Γιατί το χιτζάµπ δεν διευκρινίζει πώς δεν πρέπει να είναι κάποιος και κυρίως κάποια· 

άρα οι κανόνες του είναι ρευστοί, δηλαδή δεν έχουν συγκεκριµένα όρια, και άρα η 

εφαρµογή τους µπορεί να είναι τόσο απόλυτη όσο την επιθυµούν αυτοί που έχουν τον 

έλεγχο του επί του συγκεκριµένου ορισµού των κανόνων. Πρόκειται για µια 

αδιαλλαξία απέναντι στη διαφορετικότητα, για µια αδιαλλαξία «σε άγρια 

κατάσταση», σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό του Ουµπέρτο Εκο· αδιαλλαξία δηλαδή 

που καταφέρνει να ξεγλιστρά από κάθε προσπάθεια ορισµού, από κάθε κριτική: αν 

έτσι το λέει η σαρία, έτσι ας είναι· και αν δεν το λέει ακριβώς έτσι, έτσι είναι γιατί 

έτσι πρέπει να είναι.  

 

Απροκάλυπτη βία και καταπίεση  

∆εν έχει σηµασία αν η πρακτική των Ταλιµπάν νοµιµοποιείται από την ανάγνωση και 

την ερµηνεία των ιερών κειµένων ή όχι· σηµασία έχει η απεριόριστη δύναµή τους να 

επιβάλλουν φονταµενταλιστική πολιτική. Σηµασία έχει ότι η Unacol Corporation θα 
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κατασκευάσει τον αγωγό αερίου όταν οι Ταλιµπάν δεχθούν (ύστερα από πίεση της 

Εθνικής Οργάνωσης Γυναικών και της Φεµινιστικής Πλειοψηφίας στις ΗΠΑ) να 

απασχολήσουν στο έργο και γυναίκες, που θα µείνουν όµως τυλιγµένες στις 

µπούρκες τους. Σηµασία έχει ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, που κρίνουν τη 

διακυβέρνηση των Ταλιµπάν «αναχρονιστική αλλά όχι αντιδυτική», ενδιαφέρονται 

για τον έλεγχο των πετρελαίων και της παραγωγής ναρκωτικών στην Κεντρική Ασία 

και όχι για τους ανθρώπους. Πάντως, όχι για τις γυναίκες και τα παιδιά, που µπορούν 

να υπάρχουν µόνο σε σπίτια - κιβούρια, µε σάβανα - καβούκια που τα σέρνουν µαζί 

τους και σέρνονται από αυτά.  

Πώς να απλώσουν οι γυναίκες της Καµπούλ το χέρι τους να πάρουν «το λουλούδι», 

σε αυτόν τον κόσµο όπου, αν η κακοµεταχείριση και οι ανισότητες σε βάρος των 

γυναικών και των παιδιών είναι πρόβληµα παγκόσµιο, διαταξικό, διεθνικό, 

διαθρησκευτικό και διαπολιτισµικό, αυτές, οι πιο καταπιεσµένες των καταπιεσµένων, 

ζουν την πιο ακραία έκφραση της πατριαρχικής βίας;  

Καταγράφοντας τις τρέχουσες πραγµατικότητες εκεί τότε (τη στιγµή της 

φωτογράφησης), όµως και εκεί τώρα, τούτη την κάθε στιγµή που αποκαλύπτεται η 

κάλυψη εδώ τώρα, οι φωτογραφίες της έκθεσης δείχνουν την απροκάλυπτη βία, η 

αποκάλυψη της οποίας πρέπει να σηµαίνει ως πραγµατικότητα το ξεσκέπασµα, το 

φανέρωµα, τη γνωστοποίηση, τη δηµοσιοποίηση, τον έλεγχο του ελέγχου. Ωστόσο, οι 

αποστάσεις ανάµεσα σε αυτές τις πραγµατικότητες δεν καλύπτονται ούτε εύκολα 

ούτε ανώδυνα.  

Γιατί η ίδια η χειρονοµία της αποκάλυψης είναι αµφίσηµη· σηκώνοντας το κάλυµµα 

µιας φωτογραφίας πρέπει να είµαστε σε θέση να αναγνωρίσουµε την απεικόνιση της 

καταπίεσης αλλά και να γνωρίσουµε την πραγµατικότητα της βίας. Για να οδηγήσει 

όµως η αποκάλυψη σε κάτι πιο ουσιαστικό πρέπει να είναι σε θέση να ανακρίνει όλες 

εκείνες τις βαθιά ριζωµένες προκαταλήψεις που εγκλείουν τη σκέψη στην απραξία, 

ακόµη και όταν τα σώµατα περιφέρονται ελεύθερα. Αλλιώς η χειρονοµία κινδυνεύει 

να παραµείνει συµβολική, πράξη στιγµιαίας απελευθέρωσης ή τελετουργική 

εκτέλεση επιβεβληµένου καθήκοντος, όπως περίπου η υπογραφή σε κείµενα 

διαµαρτυρίας.  

 

Η κυρία Ελεωνόρα Σκουτέρη - ∆ιδασκάλου είναι κοινωνική ανθρωπολόγος και 

διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  
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Το Βήµα 08/03/1998 

 

Το «τείχος του αίσχους» ανάµεσα στα δύο φύλα 

 

Της ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ 

 

Πενήντα χρόνια από τη ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και τρία χρόνια µετά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του 

ΟΗΕ, όπου το σύνθηµα «τα δικαιώµατα των γυναικών είναι 

ανθρώπινα δικαιώµατα» ήταν κυρίαρχο, το θέµα επανέρχεται 

εξαιτίας των συνεχιζόµενων και εκτεταµένων παραβιάσεων των 

δικαιωµάτων των γυναικών, όπου γης.  

Το πρόσφατο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα στο Αφγανιστάν, καθώς και η σχετική 

Έκθεση της Unicef έφεραν ξανά στην επικαιρότητα και ευαισθητοποίησαν την κοινή 

γνώµη για τα προβλήµατα βίας εις βάρος των γυναικών. Η υπεύθυνη για την 

ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ επίτροπος κυρία Εµα Μπονίνο ανέλαβε εκστρατεία µε 

τίτλο «ένα λουλούδι για τις γυναίκες της Καµπούλ» και ζήτησε από τις ευρωπαϊκές 

γυναικείες οργανώσεις και προσωπικότητες να αφιερώσουν τη φετινή Παγκόσµια 

Ηµέρα της Γυναίκας στις περισσότερο καταπιεσµένες γυναίκες του κόσµου, τις 

γυναίκες του Αφγανιστάν. Η πρόταση έγινε ασµένως αποδεκτή, αφού η 

κακοµεταχείριση και η βία εις βάρος των γυναικών είναι πρόβληµα µε παγκόσµια, 

διαταξική και διαπολιτιστική διάσταση. Η περίπτωση του Αφγανιστάν αποτελεί την 

πιο ακραία έκφρασή του.  

Η εξουσία των Ταλιµπάν µάς ξαναγυρίζει αιώνες πίσω, στα πιο σκοτεινά χρόνια του 

Μεσαίωνα. Στο όνοµα του Ισλάµ, όπως συνέβαινε στη µεσαιωνική χριστιανική 

Ευρώπη, διαπράττονται τα πιο φρικτά εγκλήµατα. Η ζωή των γυναικών έχει 

µετατραπεί σε τραγωδία, αφού οι φανατικοί ισλαµιστές τις απέκλεισαν από τη 

δηµόσια σφαίρα και τις αποστέρησαν από κάθε δυνατότητα για µόρφωση, εργασία, 
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ελευθερία έκφρασης και κυκλοφορίας. Ακόµη και αυτό το δικαίωµα στην 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη δεν αναγνωρίζεται, αφού τα νοσοκοµεία δεν δέχονται 

πια γυναίκες ασθενείς, οι οποίες υποχρεώνονται να προσφεύγουν στη µοναδική 

γυναικεία πολυκλινική της Καµπούλ, που λειτουργεί χωρίς επάρκεια σε ηλεκτρισµό, 

νερό και ιατρικό εξοπλισµό. Οι γυναίκες, ζώντας σε αυτό το ιδιότυπο και απεχθές 

απαρτχάιντ, είναι υποχρεωµένες να καλύπτονται µε το burga και να περιορίζουν στο 

ελάχιστο τις εξόδους τους, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση οστεοπαθειών από έλλειψη 

ηλίου και βιταµίνης D.  

Στο Αφγανιστάν η ανυπακοή στην εξουσία των εξτρεµιστών ισοδυναµεί µε θάνατο. 

Οι γυναίκες µαστιγώνονται, ραντίζονται µε καυστικά οξέα, λιθοβολούνται και 

δολοφονούνται για «εγκλήµατα», όπως το να µην έχουν καλυµµένους αστραγάλους, 

αν φανούν τα χέρια τους ή το πρόσωπό τους, ακόµη και σε περίπτωση που 

επιτρέψουν στα παιδιά τους να παίξουν µε παιχνίδια. Για έξοδο χωρίς συνοδεία 

συγγενούς αρσενικού η ποινή είναι θάνατος δια λιθοβολισµού, ενώ απαγορεύονται η 

τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το χειροκρότηµα, οι φωτογραφίες, το τραγούδι, ο χορός. 

Τα κορίτσια που πέφτουν θύµατα βιασµού, σύµφωνα µε τους νόµους των φανατικών, 

πρέπει να διαθέτουν τέσσερις αρσενικούς µάρτυρες για να αποδείξουν ότι δεν 

προκάλεσαν οι ίδιες τον βιασµό τους. Φυσικά τέτοιοι µάρτυρες δεν βρίσκονται ποτέ. 

Σε αυτή την περίπτωση η οικογένεια είναι υποχρεωµένη να σκοτώσει το κορίτσι 

προκειµένου να «προστατεύσει» την τιµή της οικογένειας!  

Έπειτα από όλα αυτά δεν είναι άξιον απορίας το ότι οι Ταλιµπάν έφθασαν στο σηµείο 

να συλλάβουν την επίτροπο Έµα Μπονίνο, όταν πριν από µερικούς µήνες 

επισκέφθηκε την Καµπούλ. Και να σκεφθεί κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο 

κύριος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιµπάν βεβαίως 

ισχυρίζονται θρασύτατα ότι ενεργούν χάριν του Ισλάµ. Ωστόσο, οι διανοούµενοι 

µουσουλµάνοι σε όλο τον κόσµο υποστηρίζουν ότι το Ισλάµ δεν έχει καµιά σχέση µε 

αυτά. Το µοναδικό κίνητρο των φανατικών είναι η εξουσία και ο έλεγχος της χώρας. 

Άλλωστε η µέθοδος του αποκλεισµού µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού από τη 

δηµόσια ζωή δεν είναι καινούργια. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των 

γυναικών έχει την ίδια ηλικία µε τον πολιτισµό µας.  

Στη ∆ύση βέβαια δεν πάµε πίσω. Τα πρόσφατα στοιχεία της Unicef είναι 

συγκλονιστικά. Στις ΗΠΑ κάθε εννέα δευτερόλεπτα κακοποιείται µία γυναίκα, ενώ 



 3

περισσότερα από 60 εκατοµµύρια γυναίκες στη διάρκεια του 1996 σε όλο τον κόσµο 

έπεσαν θύµατα άγριας κακοποίησης και έχασαν τη ζωή τους. Σύµφωνα µε άλλα 

στοιχεία κάθε 15 λεπτά µία γυναίκα βιάζεται στον κόσµο, στις ΗΠΑ κάθε έξι λεπτά. 

Σε πολλές χώρες του Τρίτου Κόσµου η απώλεια της παρθενίας πριν από τον γάµο 

τιµωρείται σαν εγκληµατική πράξη. Στην Αφρική δύο εκατοµµύρια γυναίκες ετησίως 

ακρωτηριάζονται σεξουαλικά, ενώ περίπου 130 εκατοµµύρια έχουν ήδη υποστεί αυτό 

το φρικτό µαρτύριο.  

Ωστόσο η βία δεν εκφράζεται µόνο µέσα από τη σωµατική κακοποίηση. Υπάρχουν 

και άλλες εξίσου σοβαρές µορφές παραβιάσεων των δικαιωµάτων των γυναικών, 

όπως είναι οι συνεχιζόµενες διακρίσεις στην αγορά εργασίας, ο έµµεσος αποκλεισµός 

από τα κέντρα άσκησης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, η άνιση και άδικη 

κατανοµή του χρόνου και των οικογενειακών υποχρεώσεων ανάµεσα στα δύο φύλα, 

οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, η σωµατεµπορία, η πορνογραφία.  

Η βία κατά των γυναικών σίγουρα αποτελεί το «τείχος του αίσχους» του σύγχρονου 

πολιτισµού µας και χρειάζεται να αναληφθεί δράση σε ατοµικό, συλλογικό και 

θεσµικό επίπεδο για την εξάλειψή της. Σε επίπεδο ΕΕ χρειάζεται να διατεθούν ικανοί 

πόροι για την καταπολέµησή της. Τα 3 εκατοµµύρια ECU που διατέθηκαν κατά το 

1997 για το πρόγραµµα ∆άφνη, µε αφορµή τα γεγονότα του Βελγίου, και άλλα τόσα 

που εγκρίθηκαν για το 1998 δεν είναι αρκετά για να αντιµετωπισθεί το φαινόµενο. 

Χρειαζόµαστε κοινωνικές υπηρεσίες παροχής βοήθειας και στέγασης, κατάρτισης 

ειδικών µονάδων καταστολής της εγκληµατικής βίας κατά των γυναικών και των 

παιδιών, καµπάνιες ενηµέρωσης, προγράµµατα πρόληψης, ευαίσθητα ΜΜΕ, καθώς 

και έρευνες και µελέτες για το κοινωνικό και οικονοµικό κόστος της βίας. Οι 

ευρωβουλευτίνες της Σοσιαλιστικής Οµάδας προτείνουν να αφιερωθεί το έτος 1999 

στην καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Ίδωµεν.  

Η κυρία Αννα Καραµάνου είναι ευρωβουλευτής - Γραµµατέας Γυναικών του 

ΠαΣοΚ.  
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