
Δελτίο τύπου για την  Παγκόσμια Ημέρα της  Γυναίκας

 Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων από της ιδρύσεώς του (1908)
μέχρι σήμερα αγωνίζεται για την αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας,
την ισότητα των φύλων και την προάσπιση και προαγωγή των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων.  Και  είναι  αλήθεια ότι  ο  αγώνας των γυναικών που
μέχρι στιγμής έχει γίνει και εξακολουθεί να γίνεται, καθ’ υπέρβαση πολ-
λών  εμποδίων  και στερεοτύπων, τελικά επέφερε θετικά για  την βελτίω-
ση της θέσης της γυναίκας  και των δικαιωμάτων της αποτελέσματα.  Δεν
πρέπει να παραβλεφθεί ωστόσο ότι η επιτυχία αυτή κατεξοχήν οφείλεται
στην επικράτηση της ειρήνης στο μεγαλύτερο μέρος της υφηλίου, ιδίως
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μακρόχρονη και αδιατάρακτη ειρήνη
που  επικράτησε  αποτέλεσε  την  βάση  ανάπτυξης  πολιτισμού  και  πα-
γκόσμιων αξιών. Στο πολιτισμένο νέο κόσμο, ανεξαρτήτως του ότι εξα-
κολουθούν να υφίστανται ακόμη ανισότητες και διακρίσεις σε βάρος των
γυναικών, με αγώνες των τελευταίων η αξία της ισότητας των φύλων και
η αναγνώριση δικαιωμάτων στη γυναίκα, σε κάθε επίπεδο,  απέκτησαν
βαρύτητα, άρχισαν να επιβάλλονται  και σταδιακά να γίνονται αποδεκτά. 

Τα επιτεύγματα αυτά της ειρήνης  κατεδαφίζονται σε περίπτωση
πολέμου.  Ο πόλεμος ευνοεί  την δημιουργία  συνθηκών ανισότητας και
αβεβαιότητας για το μέλλον των γυναικών. Ήδη ζούμε τις σε βάρος των
γυναικών συνέπειες του πολέμου που πρόσφατα ξέσπασε στο έδαφος της
Ουκρανίας. Η απώλεια δικών τους ατόμων (συζύγων αδελφών, παιδιών
κλπ), η  καταστροφή ή η απώλεια ιδιοκτησιών, η διακοπή της εργασίας
τους, η εγκατάλειψη της πατρίδας τους, ο αποχωρισμός τους από συζύ-
γους και άλλα οικεία πρόσωπα στην ανάγκη να προστατευθούν οι   ίδιες
και τα παιδιά τους σε ασφαλές μέρος και η αναζήτηση ασύλου σε ξένες
χώρες είναι μερικές από αυτές. Αλλά και οι γυναίκες που δεν μπορούν ή
δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους ζουν υπό το κράτος των
βομβαρδισμών και του κινδύνου απώλειας της ζωής αυτών και των παι-
διών τους και αναζητούν την σωτηρία στα καταφύγια, ενώ έχουν να αντι-
μετωπίσουν και το πρόβλημα της πείνας λόγω μείωσης των αποθεμάτων
τροφίμων. Το μέλλον αυτών και των παιδιών τους είναι  δυσοίωνο, η έκ-
θεσή τους σε κινδύνους εντός και εκτός της χώρας τους  αναπόφευκτη.
Με δεδομένο ότι η γυναίκα σε περιόδους πολέμου υφίσταται μεγάλα δει-
νά ενώ σε περιόδους ειρήνης προσφέρει τα μέγιστα στην ανθρωπότητα
είναι ανάγκη, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, όλες οι γυ-
ναίκες των ελεύθερων δημοκρατικών χωρών να ενωθούμε,  και μεριμνή-
σουμε για τη λήψη μέτρων επιβίωσης και προστασίας των γυναικών αυ-
τών από αυθαίρετη περαιτέρω  παραβίαση των δικαιωμάτων τους, και να
απαιτήσουμε την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη της ειρήνης. Η
ειρήνη είναι το θεμέλιο για την διεκδίκηση της ισότητας και ενός βιώσι-
μου αύριο για τις Γυναίκες και αφορά όλες μας.
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