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Ο ρόλος της yυναiκας 

nολλό.~ογράφονται για τον 
ρόλο τnς ~ .fOU (!tψερα και του 
αύριο. Άλλdι~ dn n γuναfκα ζnτό πολύ 
περισσότιρά' anό ό;n. mς ,.pνΠκουν και ότι 
αυτό μnορe{ vo·;~ "Νλικό στnν υπο
δούλωση του όΥδρσ προς m γυναrκα. Άλλοι 
βέβαια παρa6έχρντQι ότι n γυναlκα δεν ζnτό 
περισσότcρΟ 0Ι"Ιό ~·mς ~κουν και ότι 
αυτό που ~ Ι1άρε} 1eΜςό .θα φέρουν στον 
κόσμο μια nιό ~ένn ζωι'ι . 

Νομrζω :c>τι για: vo 6γόλουμε σωστό συ
μπερόσμαrσ θ<Ι πρtnει να προστρέξουμε 

στο παρελeόν για vo δούμε ποιος nταν ο 
ρόλος τnς γυvαfκας πριν μερικές γενιές και 

να παρακ~ με μεγόλn προσοχn 

τον νόμον τnς εξtλιξnς nου μας έφερεν εδώ 

που έπρεπε να μας φέρει. 

Όπως εfναι γνωστό n γυναlκα από αρ
χαιοτότων χρόνων όρχισε τον ρόλον τnς ξεκι

νώντας πρώτα με mν δnμιοuργίαν τnς οικο

γένειας τον OΠQfOV εκαλλιέργnσε πολύ 

σωστό και αοολΘμβόνουμε μέχρι σnμερα. 

Ακολούθnσ( τον ρόλον τnς οικοκυρός με 

τnν απεριόρισm φρονrtδα για τnν οικογένεια 

και το σnfτι τnς, Υιο .νc μcς φέρει εδώ που 
μας έφερε $νa'V ~ nou επfσnς απολαμ
βόνουμε κσι ~ μbρι σnμερα. 

Όμωc;c n~, ~ • ~ολογnσουμε ότι 
λόγω των~~ και καθnκόντων 
τnς μέσα *!i». · '.tι'lfn τnς, n γυναfκα 
αναγκόζιΊΟvι.::Ι κλειστn και να 

μn θέλει \ICI'~ ~τοu μεγόλου κόσμου 
όπως ~ να ~·Ynv βλέπουμε σnμερα. 
Βε'βαια MόnQτe:·τnv~ε τις ελεύθερες 
τnς ώρες ..... ~ ι«:ιι να φροντfζει για 

" ·. 
~;ι<:~ 

τnν ευnμερfαν των φτωχών. των αρρώσtων. 

των γερόντων και των ορφανών, να-~~ 
τnν φωνnν τnς για τnν δnμιουργlα ~εfων, 
βιβλιοθnκών. γnπέδων κλπ και γενικό ναhρο

σπαθεf να φέρει ένα κόσμο ασφαλ(ι.όχι μόνο 

για τα παιδιό και τα εγγόνια τnς αλλό. για 

όλα τα παιδιό του περιβόλλοντός τnς, Tnv εί
δαμε ακόμn στnν Ευρώππ και τnν Αμεριι<n να 
πολεμό τnν δουλεfαν και τnν αγρfαν εκμετΜ~ 

λευσn των μικρών παιδιών από επιτήδειους. 

. τnν εlδαμε στους πολέμους να δίδeι ότι εfχε 
και δεν εlχε για τnν nερfθαλψn των τ.ρσυμα-

τιών και όλων όσοι υnέφερaν. τnν ~με na· 
ντού όπου υπnρχε πόνος και δυστUJ<fα. 

Αυτό και όλλα nολλό που συνόντnοεν ι 
n γυναfκα σαν όνθρωπος στn ζωn τnς δεν __ 
μπορούσαν παρό να τnν ξυπνnσοuν και να I 
τnν κόμουν να θέλει να προσφέρει ακόμn 

περισσότερα για το καλό όλων των ανθρώ

πων. Και εfμαι βέβαιος ότι αυτό που αnεφό-

01σε να κόμει δεν εfναι για να συγκρουσθεί 

με τον όνδρα τον onofoν θα αυνεχfαει να 

αγαπό και να εκτιμό, αλλό για να δnμιουργn

σει ένα δεσμό αυvεργασfας μαζί του ο 

οποfος θα προσφέρει μια καλύτερn ζωn 

στον πλανnτn μας. Enfσnς πρέπει να αnοφό-

01σε να κόμει αυτό που κόμνει όχι γιατί θεω

ρεf τnν πατροπαρόδοτο ασχολfαν τnς οικο

κυρός σαν υποτιμnτικn. αλλό γιατf n 
κοινωνfα μας χρειόζεται τα ειδικό mς ταλέ-

ντα σε πολλούς τομεfς. 

Νομfζω πως όλοι συμφωνούν ότι n Γυ
ναfκα δύναται να προσφέρει nολλό στον 

τομέα τnc; ειρnνnς. τnc; διόσωσnς του nερι

Βόλλοντος, στnν οικονομfα ακόμn και στnν 
πολιτικn. Μαζf με τον όνδρα μnορεf και nρέ-


