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ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ

Συχνά αγαπώ να περιδιαβαίνω στις πέριξ της Ακροπόλεως οδούς και να παρατηρώ τις διάφορες
αρχαιότητες. Ο Παρθενώνας και το Ηρώδειο, η Αρχαία Αγορά, ο Ναός του Ηφαίστου (Θησείο) και η
Στοά του Αττάλου, ο Αρειος Πάγος. Ο Αρειος Πάγος και οι Αµαζόνες.
Εδώ θυσίασαν στον πατέρα τους, τον Θεό του πολέµου Αρη, όταν ήρθαν για να πολεµήσουν ενάντια
στους Αθηναίους, ενάντια στους Έλληνες. Κι ήταν εκείνες οι µάχες πράγµατι σφοδρές και ιδιαίτερα
άγριες, όπως µας µαρτυρούν τα γλυπτά στις µετόπες διαφόρων ναών, από τον Παρθενώνα και τον Ναό
του Ηφαίστου µέχρι την Κάτω Ιταλία και την Ανατολία. Μακρινή ανάµνηση των αµαζονοµαχιών
ακόµα και για κείνες τις εποχές.
Παρατηρώ τα βράχια της Ακρόπολης, τα άγρια κι απόκρηµνα βράχια. Σε τούτα τα βράχια θελήσανε να
σκαρφαλώσουν οι Αµαζόνες για να ελευθερώσουν τη βασίλισσά τους. Κι αγκοµαχούσανε τα άλογά
τους, άτια µαθηµένα στις στέπες και στον ανοιχτό ορίζοντα. Κι αγωνιούσαν κι εκείνες, γυναίκες
δυνατές, µαθηµένες στον ανοιχτό πόλεµο της στέπας, στις µονοµαχίες.
Κι η µορφή της Αντιόπης να προβάλλει πάντα αέρινη, πάνω από τα βράχια, πάνω από την Ακρόπολη.
Για την τιµή τους πολέµησαν οι Αµαζόνες, για την χαµένη βασίλισσά τους, το θήραµα του Θησέα. Κι
η Ελευθερά, η Ελευθερά, που κατά τον Πρέσφιλντ αγαπούσε την Αντιόπη, δυο φορές µε δύναµη και
ορµή πολεµούσε. Η Ελευθερά που το όνοµά της σηµαίνει ελευθερία. Μια γυναίκα που µε
αυταπάρνηση πολέµησε για την αγαπηµένη της και για τον λαό της.
Τούτες οι σκέψεις µε κατακλύζουν κοιτάζοντας τα άγρια τούτα βράχια. Και ήταν πράγµατι πολλές οι
προσβολές από τους Έλληνες, οι προσβολές και οι απώλειες. Να µνηµονεύσουµε την βασίλισσα
Ιππολύτη; Την Ιππολύτη που θανάτωσε ο Ηρακλής για να πάρει την περίφηµη ζώνη της, σύµβολο
γυναικείας δύναµης κι ανεξαρτησίας. Να θυµηθούµε κι όλες τις Αµαζόνες που σκότωσε
µονοµαχώντας µαζί τους; Τις αγέρωχες πολεµίστριες που έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της
βασίλισσας και κατ� ουσίαν της ίδιας τους της ανεξαρτησίας κι ελευθερίας.
Οι Έλληνες ήταν επικίνδυνοι. Ήταν οι πατριάρχες που έρχονταν να ανατρέψουν το µητριαρχικό
σύστηµα αξιών, χωρίς σεβασµό στη γυναίκα, στην ελευθερία, στην ανεξαρτησία της. Ήταν οι
πατριάρχες που αλύπητα χτύπησαν έναν περήφανο µητριαρχικό λαό.
∆εν είχαν άλλη επιλογή οι Αµαζόνες παρά να τους πολεµήσουν. Να αµυνθούν και να τους
πολεµήσουν. Κι όχι µόνο για τις βασίλισσες κι αγαπηµένες τους. ∆ιακυβεύονταν πολύ περισσότερα
πράγµατα εκείνες τις ταραγµένες εποχές.
Ένα ολόκληρο κοινωνικό σύστηµα, ένα σύστηµα κοινωνικών αξιών, αρχών και αντιλήψεων κατέρρεε.
Η µητριαρχία κατέρρεε και µε βία και ορµή ανερχόταν η πατριαρχία.
Οι Αµαζόνες πολέµησαν, πολέµησαν µέχρις εσχάτων για την υπεράσπιση της µητριαρχίας, της
µητριαρχικής τάξης πραγµάτων. Πολέµησαν µε αυταπάρνηση θυσιάζοντας τα πάντα.
Όµως, δεν ήταν γραφτό να διασωθεί, δεν ήταν γραφτό να διασωθεί η µητριαρχία. Οι Έλληνες
επικράτησαν, οι πατριαρχικοί και µισογύνηδες Έλληνες.
Να τις σκεφτείς τις Αµαζόνες. Να τις σκεφτείς τις Αµαζόνες όταν βρεθείς κάτω από την Ακρόπολη,
κάτω από τα άγρια βράχια. Είναι το πιο δυναµικό αλλά και το πιο πικρό κοµµάτι της ιστορίας των
γυναικών. Το αίµα τους έχει ποτίσει την αττική γη. Η θυσία τους για όλες τις γενιές των γυναικών κι η
ήττα τους, η κατάπτωση ενός ολόκληρου φύλου. Ο ηρωισµός τους µας φέρνει από τα αρχέγονα
µονοπάτια στους σηµερινούς αγώνες για την απελευθέρωση των γυναικών.
Να τις σκεφτείς τις Αµαζόνες, τις αγέρωχες και δυνατές πολεµίστριες. Τις Αµαζόνες µε τις δυνατές,
ηρωικές καρδιές. Τις Αµαζόνες που χαράσσουν στο µέλλον την πορεία από το χθες.
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας,
Ρούλα Σκούταρη

scoutari@otenet.gr
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