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Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς,
Ζούμε σε μια εποχή, όπου τα γυναικεία ζητήματα έχουν πάψει να αντιμετωπίζονται ως "ειδικού" τύπου θέματα, αλλά ως ζητήματα με πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Πλέον, τα θέματα ισότητας συνδέονται άμεσα με τις κυρίαρχες εθνικές και πολιτικές προτεραιότητες των κρατών, ήτοι την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
Η καθιέρωση της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας είναι πρωταρχικής σημασίας για την αναγνώριση της προόδου των γυναικών σ’ ολόκληρο τον κόσμο, καθώς
και για την πρόοδο της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Άλλωστε, η πλήρης συμμετοχή των γυναικών επί ίσοις όροις, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, είναι
πλέον γεγονός.
Κάθε άνθρωπος αποτελεί μια ξεχωριστή μονάδα με τις δικές του ωστόσο ιδιαιτερότητες. Η φύση από μόνη της μας δείχνει εμφανώς τη διαφορετικότητα της
αντρικής και γυναικείας ύπαρξης. Αποτελεί λοιπόν υποχρέωση όλων μας να αναγνωρίζουμε και να δείχνουμε τον απαιτούμενο σεβασμό προς τις ιδιαιτερότητες της
γυναικείας φύσης. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι που πριμοδοτήθηκε από τον Πανάγαθο προκειμένου να διαιωνίσει την ανθρώπινη ύπαρξη στον κόσμο. Η πρόκληση λοιπόν πάντοτε ήταν η διασφάλιση της ισονομίας και ισότητας μεταξύ όλων
των ατόμων. Άλλωστε οι κοινωνίες οφείλουν να θεσπίζουν νόμους γραπτούς ή
άγραφους, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία τους, κατοχυρώνοντας παράλληλα δύο πράγματα: το σεβασμό της προσωπικότητας του κάθε ατόμου, την ίση μεταχείρισή του και την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες.
Στην ανωτέρω βάση και γνωρίζοντας ότι το μέλλον βασίζεται στη μνήμη του
παρελθόντος και ότι η διατήρησή της αποτελεί χρέος όλων, σήμερα θυμόμαστε και
αναγνωρίζουμε τους αγώνες των γυναικών για την κατοχύρωση των πολιτικών
τους δικαιωμάτων, τις διεκδικήσεις για ίση πρόσβαση στην παιδεία, για ίση αμοιβή
και ίσα δικαιώματα στην εργασία, τη συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα. Αγωνίζονταν δηλαδή ενάντια στην αδικία και τις διακρίσεις.
Κάποτε και μόνο η σκέψη μιας γυναίκας «στο χακί» φαινόταν παράξενη με το
στρατό να αποτελεί για πολλούς ένα κατεξοχήν αντρικό προπύργιο. Ωστόσο αυτό
έχει αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια, και ειδικά για τις νεότερες γενιές δεν πρόκειται
για κάτι αξιοπερίεργο αλλά πραγματικότητα, καθημερινότητα και αναγκαιότητα. Ως
Εθνική Φρουρά από το 1990, οπότε άρχισαν να συγκαταλέγονται στις τάξεις της
γυναίκες, μέχρι σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε σημαντικά επιτεύγματα αναφορικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Κύπρου, αρχής γενομένης με τις Εθελόντριες, τις γυναίκες αξιωματικούς και σήμερα τις γυναίκες Συμβασιούχους Οπλίτες.

-2Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι για την ΕΦ, η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν αποτελεί μια απλά συνηθισμένη επέτειο αλλά μία
υπενθύμιση για πλήρη αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της,
το οποίο είναι ικανό αλλά και διαθέσιμο, με σεβασμό στη φύση, τις ιδιαιτερότητες
και ικανότητες του κάθε ατόμου.
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