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Αγαπητοί φίλοι Γρηγόρη Χρονόπουλε και Γιώργο 
Χατζηβασίλη

∆ιαβάζω πάντα την αλληλογραφία σας στη στή-
λη «Για να µην ξεχνούν παλιοί και να µαθαί-
νουν οι νέοι..»  και οµολογώ ότι εκτός από τις 
προσωπικές σας θέσεις σε ορισµένα θέµατα, 
που άλλοτε συµφωνείτε µεταξύ σας κι’  άλλοτε 
όχι, µε µια ευγένεια που είναι αξιοθαύµαστη,  
η στήλη αυτή έχει µια ιδιαίτερη ζωντάνια, γιατί 
µέσα από την ειλικρίνεια, το σεβασµό ο ένας 
στη γνώµη του άλλου,   η προσφορά σας εί-
ναι µεγάλη µε την προβολή τόσο οικείων θε-
µάτων  των Ελλήνων της παροικίας και για τη 
συντήρηση της µνήµης για όσους έφυγαν νέοι 
σε δύσκολους καιρούς µετανάστες στην Αυ-
στραλία και αλλού στα πέρατα του κόσµου. Εί-
µαστε λαός οικουµενικός.Το ταξίδι και η φυγή 
από µια σκληρή ιστορική πραγµατικότητα ήταν 
η µοίρα µας. Και ας το προσέξουµε, ας το συ-
ντηρήσουµε και ας το προβάλλουµε  ιδιαίτερα 
σήµερα. Αυτή είναι η δύναµή µας. 

 Τώρα επιτρέψτε µου να πάρω µέρος στο 
θέµα που σας απασχόλησε στο φύλλο της 15ης 
Μαρτίου στον Κόσµο. Βασικά ήταν το θέµα της 
αξίας της επετείου για την Ηµέρα της Γυναίκας 
και το δεύτερο αφορούσε τις παραστάσεις του 
Καραγκιόζη. Στο πρώτο θέµα, το θέµα της Ηµέ-
ρας της Γυναίκας, µέσα από την πολύ µακρά 
συµπόρευσή µου στον αγώνα για τα δικαιώµα-
τα της γυναίκας, µαχόµενη µε τις φεµινιστικές 
οργανώσεις εδώ και κυρίως την οργάνωση 
«Σύνδεσµος για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας», 
αλλά και διδάσκοντας και γράφοντας για θέµα-
τα που αφορούσαν την ισότητα των φύλων,  θα 
µπορούσα να σας πείσω  ότι ο αγώνας αυτός 
δεν είχε σκοπό να φέρει τη γυναίκα αντίπαλο 
µε τον άνδρα. Αντίθετα να αναδείξει και τη γυ-
ναίκα ως υπεύθυνο συνοδοιπόρο στη ζωή και 
την κοινωνία, µε ίσα δικαιώµατα µε τον άνδρα 
στην αξιοπρέπεια, το σεβασµό της προσωπικό-
τητάς της, την ανεξαρτησία της. Και ο αγώνας 
αυτός ήταν πολύ µακρύς και τραχύς. Λοιδορή-
θηκε και κυρίως πρόβαλε τη γυναίκα ως αντί-
παλο του άνδρα. 
 Ασφαλώς και διερωτάται κανείς -και 
εύλογα- γιατί χρειάζεται ακόµα και στην επο-
χή µας να γιορτάζεται η «Ηµέρα της Γυναίκας». 
H θεσµοθέτηση πλήθους «ηµερών» αφιερωµέ-
νων σε διάφορα θέµατα, που χάνεται ο αριθ-
µός τους και γι’  αυτό περνούν απαρατήρητες, 
η «Ηµέρα της Γυναίκας» που γιορτάζεται εδώ 
και δεκαετίες σε όλο το δυτικό κόσµο, είναι µια 
µέρα τελείως ξεχωριστή. Ηµέρα, που πιστεύω  
ότι θα µπορούσε  να θεωρηθεί ισάξια  µε την 
«10 ∆εκεµβρίου 1948, ηµέρα των ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων». Νοµίζετε ότι είναι υπερ-
βολή; Καθόλου. Αρκεί ν’  αναλογιστείτε ότι 
η γυναίκα ως ισότιµη πολίτης µε τον άνδρα, 
αναγνωρίστηκε µόλις από τα µέσα κυρίως του 
περασµένου αιώνα. Εδώ θα µπορούσα ν’  ανα-
φέρω για παράδειγµα ένα τραγικά απαράδεκτο, 
προσβλητικό, αλλά και ανόητο σεξιστικό επι-
χείρηµα, που ακούστηκε δυστυχώς από µεγάλο 

΄Ελληνα πολιτικό στη βουλή το ’32, νοµίζω, 
για τους λόγους που δεν θα έπρεπε να δοθεί 
ψήφος στις γυναίκες.   Έγινε δεκτή στα πανε-
πιστήµια µόλις από τις πρώτες δεκαετίες του 
περασµένου αιώνα, για να µην αναφέρουµε τη 
θέση της στην αγορά εργασίας και τόσα άλλα 
που έβαζαν τη γυναίκα στο περιθώριο της ιστο-
ρίας. 
 Ειδικά για σας κ. Χρονόπουλε. Μην 
αναφέρεστε µόνο στις µεγάλες, αλλά ελάχι-
στες γυναικείες µορφές στην ιστορία του πο-
λιτισµού. Η ιστορία των γυναικών δεν έχει 
γραφτεί ακόµα. Αυτό µπορεί να το διαπιστώ-
σει κανείς µέσα από την ιστορική έρευνα. Και 
αυτό αναγνωρίζεται σήµερα ως µεγάλο κενό 
της ιστορίας. Λυπούµαι που οι στήλες της εφη-
µερίδας σας δεν µας επιτρέπουν έναν ανοικτό 
διάλογο.  Ξέρω ότι αυτά που γράψατε εναντίον 
της Ηµέρας της Γυναίκας στο βάθος δεν τα πι-
στεύετε, αν αναλογισθώ την ευαισθησία και το 
λυρισµό των ποιηµάτων και του λόγου σας για 
τη γυναίκα, την αγαπηµένη, τη µάνα. Γυναίκα 
δεν είναι µόνο η χειραφετηµένη γυναίκα της 
αναπτυγµένης ∆ύσης, που χαίρει όλων των δι-
καιωµάτων του ανθρώπου, έστω και αν ακόµα 
δεν έφθασε στην ισότητα. Είναι η γυναίκα της 
υπαίθρου, η γυναίκα η φτωχή, η γυναίκα µε 
µικρή µόρφωση, η γυναίκα των υπανάπτυκτων 
περιοχών.  Η γυναίκα µετανάστης, η γυναίκα 
πρόσφυγας, η γυναίκα που οι πολιτισµικές της 
παραδόσεις της αρνούνται θεµελιώδη ανθρώ-
πινα  δικαιώµατα. 
 Ακόµα µια δική µας ηρωική µορφή σύγ-
χρονων γυναικών που µπορεί να αντιπαρατεθεί 
στις µεγάλες ηρωικές µορφές γυναικών αγωνι-
στριών από τα χρόνια της δηµιουργίας του νε-
ότερου Ελληνικού κράτους, είναι η µορφή της 
Ελληνίδας µετανάστριας. Αυτής που αναφέρει 
στην απάντησή του σε σας ο Γιώργος Χατζηβα-
σίλης. Είναι η µορφή γυναίκας που η Βουλή 
των Ελλήνων της 8ης Μαρτίου 2001, ηµέρα 
γιορτής της γυναίκας, αφιέρωσε στην Ελληνί-
δα µετανάστρια. Αναφέρω µόνο λίγα απ’  όσα 
ακούστηκαν στην ιστορική εκείνη συνεδρίασή 
της:
- Από το λόγο του Προέδρου της Βουλής Από-
στολου Κακλαµάνη:  «Αν η καταπίεση που υφί-
σταται η γυναίκα στο γενέθλιο τόπο της, στην 
ίδια της την πατρίδα, είναι µεγάλη, παρά τα 
σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει, ας αναλο-
γιστούµε πόσο µεγαλύτερη ήταν και είναι η κα-
ταπίεση της απόδηµης γυναίκας, της απόδηµης 
Ελληνίδας που είτε αναγκάστηκε να ακολουθή-
σει το σύντροφό της στη χώρα υποδοχής, είτε 
µετανάστευσε µόνη της υπό το κράτος της ανά-
γκης λόγω έλλειψης πόρων ζωής ή  λόγω της 
πολιτικής και κοινωνικής αυθαιρεσίας που χα-
ρακτήριζαν παλαιότερες έκρυθµες περιόδους 
της εθνικής µας ζωής.  
Οι απόδηµες Ελληνίδες είναι οι ζωντανοί µάρ-
τυρες της βιολογικής, της ταξικής και της πολι-
τισµικής καταπίεσης που υπέστησαν όχι µόνο 
στην πατρίδα αλλά και στη χώρα υποδοχής. 
Είναι γυναίκες που αναγκάστηκαν να προσφέ-
ρουν τα πιο γόνιµα και παραγωγικά τους χρό-

νια στον αγώνα της επιβίωσης και της ηθικής 
και υλικής ενίσχυσης του συζύγου και των παι-
διών τους… 
Παράλληλα όµως, είναι γυναίκες που κατόρ-
θωσαν να διαφυλάξουν και να ανανεώσουν 
την ελληνική πολιτισµική παράδοση στις νέες 
τους πατρίδες…»
- Από το λόγο του τότε Πρωθυπουργού Κώστα 
Σηµίτη: «… η Ηµέρα της γυναίκας γίνεται διπλά 
ξεχωριστή όταν φέρνουµε στο νου τις Ελληνί-
δες της οµογένειας. Η Ελληνίδα  ήταν παρούσα 
σε όλα τα µεταναστευτικά ρεύµατα. Είχε το δικό 
της πρωταγωνιστικό ρόλο στο οδοιπορικό της 
ελληνικής διασποράς. Στις δύσκολες δεκαετίες 
στην πατρίδα µας του ’50, του ’60, τότε που 
η µετανάστευση ήταν η λύση επιβίωσης για 
ολόκληρες περιοχές της χώρας και για µεγάλες  
του πληθυσµού, η απόδηµη Ελληνίδα σήκωσε 
κυριολεκτικά το βάρος της προσαρµογής της 
οικογένειας και της διατήρησής της στον ξένο 
τόπο.
 Οι Ελληνίδες της οµογένειας ήταν, εί-
ναι και θα είναι η φυσική και πνευµατική και 
πολιτισµική συνεχής ασφαλής και αδιατάρακτη 
µήτρα του δυναµικού και ελπιδοφόρου τµήµα-
τος του Ελληνισµού. ..»
- Και λίγα από την επιστολή του εκτός Ελλάδος  
Κώστα Καραµανλή, τότε Προέδρου της Νέας 
∆ηµοκρατίας:  «..∆ηλώνω όµως παρών 
στην εκδήλωση  ευγνωµοσύνης από την Εθνι-
κή Αντιπροσωπεία  µας προς τις Ελληνίδες  
του κόσµου, τις γυναίκες που εκπροσωπούν 
και µεταλαµπαδεύουν τα ιδανικά του  Ελληνι-
σµού, τη γλώσσα, τις παραδόσεις, την πίστη, 
την παιδεία, τον πολιτισµό µας σε όλα τα πλάτη 
και µήκη της γης από γενιά σε γενιά. ..»
 Αγαπητέ κ. Χρονόπουλε, ειλικρινά δεν 
σας αδικώ για τις απόψεις σας για το σηµερι-
νό φεµινισµό. Έχει εκτραπεί σε ακρότητες που 
αµαυρώνουν την αξία του ως ιδεολογίας και 
φιλοσοφίας ενός βαθύτερου ανθρωπισµού, 
που διαπερνά τις πολιτικές ιδεολογίες, τις φυ-
λετικές και θρησκευτικές αντιλήψεις. Ζούµε σε 
µια εποχή  βαθύτατης κρίσης των αξιών που 
θεµελίωσε ο δυτικός  πολιτισµός. Πορευόµα-
στε  προς  κοινωνίες ατόµων και όχι προσώπων, 
µε ό,τι αυτό βαθύτερα σηµαίνει.  
 Και τελειώνω µε δυό προσωπικές µου 
αξιολογήσεις για τον Καραγκιόζη, αν µου επι-
τρέπεται, έτσι για να µην αφήσω κάτι αναπά-
ντητο από την αλληλογραφία σας.  Νοµίζω ότι 
ο Καραγκιόζης πια στη δική µας εποχή, έχει 
ξεφύγει από τη γνωστή µορφή και τον τύπο 
του ραγιά, αλλά πανέξυπνου, καταφερτζή Κα-
ραγκιόζη. Ίσως, τολµώ να πω, είναι ένα είδος 
λαϊκού θεάµατος που επιβιώνει και µέσα απ’  
αυτό περνούν σηµερινά θέµατα,  που προκα-
λούν γέλιο αλλά και θλίψη µαζί. Γιατί ο λαός 
µας έµαθε να κάνει την πίκρα του λυγµό, τρα-
γούδι και γέλιο.
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