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ό 1910 στήν Κοπεγχά  
γη καθιερώθηκε ἡ 8η 
Μαρτίου ὡς παγκό-
σμια ἡμέρα τῆς γυ-

ναίκας. Ἀπό τότε γιορτάζεται 
κάθε χρόνο σέ ὅλο τόν πλα-
νήτη. Ἡ ἡμερομηνία ἐπιλέχ-
θη  κε μέ ἀφορμή μιά μεγάλη 
δι αμαρτυρία γυναικῶν πού ἔ  -
γι  νε στίς 8 Μαρτίου 1857 στή 
Νέα Ὑόρκη τῶν ΗΠΑ, ὅπου ἐρ-
γάτρι  ες κλωστοϋφαντουργί ας 
ντυ  μένες στά ἄσπρα βγῆκαν 
στούς δρόμους ζητώντας καλύ -
τερες συνθῆκες ἐργασίας καί 
ἴση ἀμοιβή μέ τούς ἄνδρες. Ἡ 
διαδήλωση τότε πνίγηκε στό 
αἷμα, ἀλλά ὁ δρόμος γιά ἴσα 
δικαιώματα τῶν δύο φύλων 
ἄνοιξε, τουλάχιστον στό δυτικό 
κόσμο. Πρώτη φορά ἡ ἄτυπη 
μέχρι τότε ἡμέρα τῆς γυναί-
κας γιορτάστηκε ἐπίσημα στίς 
8 Μαρτίου τοῦ 1909 στίς ΗΠΑ 
καί τόν ἑπόμενο χρόνο καθιε-
ρώθηκε ὡς παγκόσμια ἡμέρα.

Σήμερα, 100 χρόνια ἀπό τό -
τε, ἐνῶ ἀρκετά ἀπό τά αἰτήμα   -
τα τῶν γυναικῶν ἔχουν ἱκανο   -
ποι ηθεῖ, τουλάχιστον στίς ἀ     ν  ε-
πτυγ μένες χῶρες καί ἡ ἡμέρα  
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100 χρόνια πρίν...

τῆς γυναίκας ἔχει χάσει  τό πολιτικό καί τό οὐσια στι -
κό της νόημα, σέ πολλές χῶρες ἀκόμη καταπατοῦνται 
τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν γυ ναικῶν στή ζωή 
γενικότερα, στήν ἐργασία, στήν ἀ   μοιβή, στήν ἴση με-
ταχείριση τους ὡς ἀνθρώπινα πρό σωπα.

Μιλώντας ὅμως γιά τήν καθημερινή πραγματικό-
τητα, πού βιώνουμε στό Δυτικό κόσμο καί μάλιστα 
στήν πατρίδα μας, θά μπορούσαμε νά ἰσχυριστοῦμε 
ὅτι τίς περισσότερες φορές ἡ θέση τῆς γυναίκας βρί-
σκεται οὐσιαστικά στά χέρια της ἤ καλύτε ρα στό 
νοῦ καί στήν καρδιά της. Ἀπό τήν ἴδια ἐξαρτᾶται 
τίς περισσότερες φορές ἄν θά ἐπιτρέπει νά τήν 
«χρησιμοποιοῦν», ἄν θά καταδέχεται νά τήν ἐξευ-
τελίζουν, ἄν θά σέβεται τόν ἑαυτό της, τά ἔξο-
χα χαρίσματά της, τήν εὐγένεια τῶν αἰσθημά των 
της, τόν ἑτεροκεντρισμό, τήν αὐταπάρνηση, τήν 
εὐ   αισ θησία της γιά τόν ξένο πόνο καί τό δίκαιο, 
καί πάνω ἀπ’ ὅλα τό θεῖο δῶρο τῆς Μητρότητας, 
τῆς ἀνατρο φῆς παι διῶν, τῆς ρύθμισης ψυχῶν, τῆς 
δικῆς της σφραγίδας στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. 

100 χρόνια μετά παραθέτουμε δύο κείμενα, γραμ-
μένα πολύ πρίν ἀπό τόν καθορισμό τῆς παγκόσμιας 
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ἡμέρας τῆς γυναίκας, πού φανερώνουν 
ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ γυναίκα καί ποιά 
ἡ ἀνεκτίμητη ἀξία της.

Ὕμνος στή γυναίκα γραμμένος ἀπό 
τό Βασιλιά Σολομώντα τό 950 π.Χ. 
(Πα  ροιμίες, κεφ. λα΄, 10-31). 

Ι «Γυναίκα γενναία, δραστήρια, ἀπο-
φασιστική καί ἐνάρετη ποιός θά ἀξιωθεῖ 
νά βρεῖ; Αὐτή ἀξίζει περισσότερο κι ἀπό 
τά πιό πολύτιμα πετράδια. Σ’ αὐτήν στη-
ρίζεται στίς δύσκολες ὧρες τῆς ζωῆς ὁ 
ἄνδρας της καί δέν θά στερηθεῖ ποτέ αὐ-
τή τά ἀγαθά της... Μοιάζει καράβι πού 
ἐμπορεύεται σέ τόπους μακρινούς καί 
πλού τη μαζεύει γιά τό σπίτι της... Ξέρει  
ἀπό προσωπική της πείρα πόσο καλό 
εἶ ναι νά ἐργάζεται ὁ καθένας... Ἄνοιξε 
γεν    ναιόδωρα τά χέρια της νά ἐλεήσει τόν 
δυστυχισμένο καί τ’ ἅπλωσε νά δώσει ἀ  -
πό τούς καρπούς της στό φτωχό... Ὅλοι 
κυττάζουνε μέ θαυμασμό τόν ἄνδρα της, 
ὅταν βρίσκεται στίς πύλες τῆς πόλεως καί 
συμμετέχει στίς δημόσιες συνεδριάσεις... 
Ἡ ἴδια ντύθηκε δύναμη καί πλοῦτο, καί 
δοκίμασε στίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς 
ἀξιοπρέπεια καί εὐφροσύνη... Ἀνοίγει τό 
στόμα της μέ σύνεση καί ἀληθινή σοφία κι 
ἔχουνε τά λόγια της κύρος ὅπως οἱ νό μοι. 
Ἡ καλωσύνη της γιά τούς φτωχούς  ἔγι   νε 
αἰτία μεγάλης εὐλογίας καί ἀνάθρεψε καί 
ἀποκατάστησε πλούσια τά παιδιά της κι 
ὁ ἄνδρας της τῆς ἔπλεξε τό ἐγκώμιο». 

Παράθεμα ἀπό τόν Πλούταρχο σέ πε-
ρισπούδαστη ὁμιλία τοῦ ὁσίου Μακα-
ρίου τοῦ Πατμίου (1688-1737μ.Χ.).

ΙΙ «... καί ἐκεῖνο ὁποῦ γράφει ἀνάμεσα 
εἰς τάς μεγαλοψυχίας τῶν γυναικῶν ὁ πο-
λυμαθής Πλούταρχος... ὅτι οἱ Λακεδαιμό-
νιοι ἐφυλάκωσαν ποτέ ἀπό τούς ἄνδρας 
τούς κατοικοῦντας Λῆμνον καί Ἴμβρον, 
καί ἐφύλαττον εἰς θάνατον, καί οὐδεμία 
ἐλπίς ἐφαίνετο εἰς αὐτούς σωτηρίας, οὔτε 
ἀπό φίλους, οὔτε ἀπό γείτονας ἔρχονται 
αἱ γυναῖκες τῶν φυλακωμένων ἀνδρῶν, 
πεί  θουσι τούς φύλακας μέ δάκρυα καί 

πα  ρακάλεσαις νά τούς ἀνοίξουν τήν θύ-
ραν τῆς φυλακῆς ὅσον μόνον νά δώσουν  
τόν τελευταῖον ἀσπασμόν εἰς τούς ἄν-
δρας. Ἀνοίγεται ἡ θύρα, εἰσέρχονται αἱ 
γυ  ναῖκες, ἐνδύονται τά φορέματα τῶν 
ἀν  δρῶν, καί μέ τά ἐδικά τους ἐνδύουσι 
τούς ἄνδρας, καί τούς στέλνουν ἔξω μέ 
σχῆμα ὡς γυναῖκας, ἀπομένουσιν ἐκεῖναι 
εἰς τήν φυλακήν μέ ἀπόφασιν νά δοκι-
μάσουν κάθε θάνατον. Ποῖος τῶν ἀνδρῶν 
ἐμεταχειρίσθηκε ποτέ τέτοιαν μέθοδον 
εἰς ἐλευθερίαν τῆς γυναικός; Ποῖος ἔδειξε 
πο  τέ τέτοιαν κίνησιν εἰς τό καλόν;...». 

Ὕστερα, λένε, ἐκεῖνοι οἱ ἄνδρες πολέμη-
σαν κι ἔσωσαν τελικά καί τίς γυναῖκες 
καί τούς ἑαυτούς τους.

Στήν ὀρθόδοξη πίστη μας ὁ Μάρτιος   ἔχει 
σφραγισθεῖ ἀνεξίτηλα ἀπό τόν ἀγγελικό 
χαιρετισμό στήν Κόρη τῆς Ναζαρέτ  «χαῖ-
ρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐ-
λογημένη σὺ ἐν γυναιξίν», πού ἀνυψώνει 
στό πρόσωπο τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τή 
γυναίκα σέ μοναδική σχέση μέ τόν Τρι-
αδικό Θεό καί τή σωτηρία τοῦ κόσμου. 
Αὐτή ἡ τιμή, αὐτή ἡ χαρά, αὐτό τό αἰώνιο 
πρότυπο μπορεῖ νά ὁδηγήσει τή γυναί-
κα ὅλων τῶν ἐποχῶν σέ ἄλλης ποιότητας 
ὑπέρβαση, γιά ὑψηλότερη προσέγγιση τοῦ 
θελήματος τοῦ Θεοῦ καί τῆς ὑπηρεσίας 
τῆς ἀγάπης.

Τότε θά μπορεῖ κάθε γυναίκα νά δικαι-
ώσει τήν ἀπάντηση τῆς πανέμορφης καί 
σοφῆς Κασσιανῆς στή βασιλική πρόκλη-
ση, πού τῆς στέρησε μέν τό θρόνο, ἀλλά 
τήν ἀνέδειξε τή μεγάλη Μελωδό καί πε-
ρηφανή Ἁγία στούς αἰῶνες:

Θεόφιλος: «...ἐκ γυναικός ἐρρύη τά 
φαῦ  λα, (ἀπό τήν γυναίκα πηγάζουν τά 
κα    κά)».

Κασσιανή: «…ἀλλά καί διά γυναικός 
πη γάζει τά κρείττονα (τά καλύτερα)».

Αὐτά τά «κρείττονα» εἶναι τά ἀνεκτί-
μητα, τά μοναδικά προνόμια κάθε γυ-
ναίκας. 

Γ.

 20102010




