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LA FEMME EST I (=Γυναίκα Είμαι)!
Ο Νέλσον Μαντέλα είχε κάποτε πει ότι «δεν μπορεί να
υπάρξει πραγματική ελευθερία εκτός και αν οι γυναίκες απελευθερωθούν από κάθε μορφή καταπίεσης.
[…]». Και είδαμε τους άντρες να είναι πάντοτε κοινωνικά ελεύθεροι, ενώ τις γυναίκες παλαιόθεν να αγωνίζονται για μια φαινομενική ελευθερία, σε ένα κόσμο
που χριστιανικά τις γέννησε ελεύθερες.
Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Προσωπικά, ουδέποτε
υπήρξα ένθερμη φεμινίστρια. Ίσως γιατί γεννήθηκα
ελεύθερη, μεγάλωσα ελεύθερη, ζω ως άνθρωπος
ελεύθερη σε μια κοινωνία σύγχρονη και μοντέρνα.
Δεν είναι ότι δεν εκτίμησα τις ευλογίες που μου χαρίστηκαν και τα δικαιώματά μου ως γυναίκα που κάποιες πόνεσαν, πείνασαν, πέθαναν για να αποκτήσουν
για μένα. Για εμένα όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι,
άντρες – γυναίκες – ακόμα και παιδιά, ή τουλάχιστον
θα έπρεπε να είναι ίσοι. Για αυτό δεν μου άρεσε κανένας νόμος που με έφερνε σε πλεονεκτική θέση έναντι
των αντρών, και δεν υποστήριξα καμιά ποσοστιαία
πολιτική για την προώθηση των γυναικών έναντι των
αντρών. Είμαι εξίσου δυνατή, εξίσου έξυπνη, εξίσου
ισχυρή με ένα άντρα όμοιό μου, ισότιμό μου, συνομήλικό μου. Το πεδίο βολής και μάχης είναι ο χώρος για
την αναγνώριση της αξίας μου.
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Ελισάβετ - Μαρία Τιμοθέου
Γ. Γραμματέας Δ.Σ.
Κανένας όμως μπορεί να παραγνωρίσει ότι για να
γεννηθούμε οι νεότερες γυναίκες ελεύθερες, χρειάστηκε προηγουμένως γυναίκες από τον κόσμο όλο, να
βιώσουν στο πετσί τους τη διάκριση, το ρατσισμό, την
αδικία, τη βία. Χρειάστηκαν αγώνες, που σε πολλές
των περιπτώσεων είχαν ως τέλος φρικτό θάνατο. Μια
ψυχή που φαινομενικά γεννήθηκε ελεύθερη, χρειάστηκε να πεθάνει για να συναντήσει την ουσιαστική
ελευθερία.
Οι απανταχού γυναίκες κατάφεραν να ορθώσουν το
ανάστημά τους στο πέρασμα των χρόνων, και έτσι
σήμερα έχω το προνόμιο να νιώθω πρώτα απ’ όλα
ελεύθερη, κυρίως όμως να νιώθω περήφανη, δυνατή,
και ισχυρή ως γυναίκα γιατί η κοινωνία στην οποία ζω

κατακλύζεται από γυναίκες αρωγούς, γυναίκες σύμβολα,
γυναίκες έμπνευση.
Από πού να αρχίσω και που να τελειώσω. Από τη μητέρα
του φεμινισμού τη Σιμόν Ντε Μποβουάρ, που τόλμησε
να ζήσει αντισυμβατικά και όχι σύμφωνα με τις σιδηρογραμμές που μια πατριαρχική κοινωνία της επέβαλε,
από την Ιντίρα Γκάντι που η πολιτική της σταδιοδρομία
υπήρξε φάρος στην αναγέννηση των γυναικών όχι μόνο
της Ινδίας αλλά και του κόσμου όλου, από την Μαρία
Κιουρί που δεν αρκέστηκε ποτέ σε μια θεωρία, αλλά
ερεύνησε, πειραματίστηκε όπως ένας άνδρας για να
αφήσει το δικό της στίγμα στην επιστήμη, από την Malala
Yousafzai που παρά το νεαρό της ηλικίας της τόλμησε να
αντισταθεί στο καταπιεστικό καθεστώς των Ταλιμπάν
εντός της χώρας που την έθρεψε, την Ιρένα Σέντλερ που
κατάφερε να ξεγελάσει ολόκληρη στρατιά των Ναζί και
να δώσει μια ευκαιρία στη ζωή σε εκατοντάδες παιδιά
Εβραίων που δεν ξεπρόβαλαν από τη δική της μήτρα
ούτε θήλασαν από τον κόρφο της, ή από τις γνωστές
ανώνυμες σουφραζέτες του κόσμου που πάλευαν νυχθημερόν για το δικαίωμα στην ψήφο και όχι μόνο.
Γυναίκες που έχουν γεννήσει παιδιά, τα έχουν μεγαλώσει, τα έχουν δώσει στην Πατρίδα για να φυλάνε Θερμοπύλες, τα έχουν παραδώσει στην κοινωνία για να εξελίξουν επιστήμες και έρευνες. Για να αναλάβουν εν ολίγοις τη συνέχεια! Εργάστηκαν συμβάλλοντας δραστικά
στην ανόρθωση της οικονομίας. Απέκτησαν το δικαίωμα
να κάνουν τις δικές τους επιλογές στα συλλαλητήρια έξω
από κάποιο μεγαλεπήβολο κυβερνητικό κτήριο. Στήριξαν
κάθε μέλος της οικογένειάς τους στην αρρώστια, τη
χαρά, τη λύπη, την απώλεια, και την επιτυχία. Ήταν
πανταχού παρούσες!
Η κοινωνία μας όμως άλλαξε, μπορεί για περισσότερα,
έχει προχωρήσει, και η Κύπρος μας θέλω να πιστεύω ότι
έχει απαλλαγεί από τις προγονικές της φοβίες και τις
μισαλλόδοξες προκαταλήψεις της. Έχει δώσει το λόγο, το
βήμα, και την αναγνώριση που πρέπει στις γυναίκες.
Έχει εκτιμήσει τη γυναικεία προσφορά. Οι άντρες μας
πλέον έχουν κατανοήσει ότι είμαστε εξίσου δυνατές,
εξίσου έξυπνες, εξίσου ισχυρές με αυτούς. Άλλωστε δεν
μπορείτε άντρες να ξεχνάτε ότι μια γυναίκα σας έδωσε
τη δυνατότητα να ζείτε για να είστε άντρες!
Για αυτό σε μέρα άλλη από αυτή της Ημέρας της Γυναίκας, επιλέγω να εξυμνήσω το γυναικείο φύλο, για όλους
τους αγώνες που έδωσε και σε κάποιες χώρες εξακολουθεί να δίνει, και για να υπενθυμίσω σε όλους πως γυναίκες είμαστε, αλλά άνθρωποι γεννηθήκαμε.
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Καλά Χριστούγεννα!
«Παρά-Μύθοι» των Χριστουγέννων!
Τα παραμύθια και οι ιστορίες γοητεύουν και
μιλούν άμεσα, ιδιαίτερα στα παιδιά. Η μορφή
και η δομή των παραμυθιών υποβάλλουν στο
παιδί εικόνες με τις οποίες μπορεί να δομήσει
τις ονειροπολήσεις του και να προσανατολιστεί καλύτερα στη ζωή του. Η ταύτιση και η
κατανόηση είναι άμεσες, γι’ αυτό το παιδί
εμπιστεύεται αυτό που λέει το παραμύθι.
Γνωρίζει ότι η σοφία των παραμυθιών είναι
πάντα εκεί για να το στηρίξει και να του δείξει
το δρόμο.

Θέκλα Πέτρου
Νοσηλευτική Λειτουργός

Ψυχικής Υγείας, MSc
Σύμβουλος Εξαρτήσεων,
Εκπαιδευόμενη Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

Τα Χριστούγεννα έχουν αυτή την ιδιότητα,
όπως και ένα παραμύθι, να είναι συνυφασμένα στο μυαλό μας με εικόνες, ευωδιές, και
συναισθήματα, αλλά και στιγμές οικογενειακής θαλπωρής, ξεγνοιασιάς, και προσφοράς.
Για τους περισσότερους η μαγεία των Χριστουγέννων δημιουργεί αίσθηση ευφορίας
και αισιοδοξίας, ενεργοποιώντας ξανά μια
ξεχασμένη αίσθηση παιδικής ανεμελιάς.
Όπως ένα παραμύθι δεν έχει για όλους το ίδιο
μήνυμα, έτσι μπορούμε να πούμε και για τα
Χριστούγεννα. Αρκετός κόσμος βιώνει αρνητικά συναισθήματα όπως κατάθλιψη και άγχος
σε περιόδους γιορτών. Αυτό οφείλεται κυρίως
στις αυξημένες συναισθηματικές προσδοκίες

των ημερών, την ύπαρξη μη ρεαλιστικών
στόχων, και τις οικονομικές δυσκολίες που
πυροδοτούν ακόμη περισσότερο συναισθήματα απόγνωσης, θλίψης, ανεπάρκειας,
αλλά και ενοχών για τη δυσκολία μας να
συμμετέχουμε στο εορταστικό κλίμα.
Ας αφήσουμε πίσω ότι πυροδοτεί την αρνητική μας ψυχολογία και να βιώσουμε τα
Χριστούγεννα όπως ένα παραμύθι και ας
αφήσουμε τον εαυτό μας να χαθεί μέσα στο
θετικό κόσμο του εορταστικού πνεύματος,
αναθεωρώντας τον τρόπο ζωής μας, δίνοντας προτεραιότητα στις διαπροσωπικές
σχέσεις, και αφιερώνοντας χρόνο στην οικογένεια και στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Επαναπροσδιορίζουμε τις ανάγκες
μας, παραμερίζουμε τα κοινωνικά «πρέπει»,
δίνουμε χώρο στα προσωπικά «θέλω» και
στις επιθυμίες μας. Σκεφτόμαστε τι είναι
αυτό που θα μας ευχαριστούσε να κάνουμε
και το εντάσσουμε στο πρόγραμμά μας.
Και τότε το παραμύθι των Χριστουγέννων θα
έχει ευχάριστο και θετικό νόημα για μικρούς
και μεγάλους.

