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Υστατη χειραψία – Μνήµη Νίκης Καλτσόγια

Α
γαπηµένη µου φίλη Νίκη,
Η απώλεια σου τόσο ανα-
πάντεχη, τόσο απροσδόκη-
τη µας συγκλόνισε, άνοιξε 

ρωγµή εντός µας και γέµισε µε άφα-
το πόνο. ∆εν θα σε ξεχάσουν ποτέ 
οι φίλοι και οι συνάδελφοι, που 
µοιράστηκαν µαζί σου τις ίδιες αξί-
ες, αρχές και αγωνίες.
∆εν θα ξεχάσω ποτέ αγαπηµένη 
µου φίλη την συναισθηµατική σου 
ευρυχωρία, την ηθική σου γενναι-
ότητα, την συµπαράσταση σου σε 
δύσκολες στιγµές της ζωής µου, τα 
θερµά σου λόγια κάθε φορά που 
δηµοσίευα ένα άρθρο ή έκανα µια 
παρουσίαση.
∆εν θα ξεχάσω µέσα στη λύπη των 
αναµνήσεων και τα νέφη των δα-
κρύων που µε περικυκλώνουν, την 
ευθύτενη φυσική και συµβολική 
σου παρουσία, εικόνα και οµοίωση 
της υψηλοφροσύνης και της ακε-
ραιότητας του χαρακτήρα σου.
Αριστοκράτισσα του πνεύµατος και 
του ήθους, πρώτη εσύ άνοιξες τον 
χέρσο δρόµο για την εισαγωγή των 
γυναικείων σπουδών στην Ελλάδα, 
κάνοντας τες µάθηµα στο πανεπι-
στήµιο, εµπλουτίζοντας µε το αξιό-
λογο συγγραφικό σου έργο και την 
δράση σου στις γυναικείες οργα-
νώσεις, µε δυναµισµό το γυναικείο 
κίνηµα.
Η ζωή σου, προσωπική και ακα-
δηµαϊκή, υπήρξε απόσταγµα αξι-

οπρέπειας, συνέπειας, αρετής και 
δηµοκρατικού φρονήµατος, απο-
κωδικοποίησες την θεωρία σε πρά-
ξη, την έκανες στάση ζωής, σηµαία 
πνευµατικής ελευθερίας.
Η απώλεια σου, δεν µπορώ να 
συµβιβαστώ µε την λέξη απώλεια, 
ακριβή µου φίλη, καθώς είσαι πα-
ρούσα στην ζωή µας, κατοικείς στη 
σκέψη µας, έστω και αν έχεις µετα-
ναστεύσει στον ουρανό των πνευ-
µάτων, έστω και αν µίκρυνε στη γη 
ο κύκλος των υπεύθυνων, µαχητι-
κών και µαχόµενων συνειδήσεων. 
Εσύ, παραµερίζοντας την πίκρα 
σου για αυτούς που σε πλήγωσαν, 
θα ατενίζεις εµάς τους περίλυπους 
και περιλειπόµενους φίλους σου 
από το υψόµετρο που θα σε θέσει 
αυτοδίκαια η ιστορία του γυναικεί-
ου κινήµατος και όχι µόνο. Κάθε 
φορά θα µας θυµίζεις, αποσπώντας 
µας από την καθηµερινή ανουσιό-
τητα και το αλγεινό κοινωνικό µας 
τοπίο, την υποχρέωση µας για την 
αλλαγή των ανθρώπινων σχέσεων.
Αγαπηµένη µου φίλη Νίκη δεν σε 
αποχαιρετώ, µόνο σκύβω ευλαβικά 
και σου φιλώ το καθάριο µέτωπο 
σου, για να σου πω καλή αντάµω-
ση, εκεί που οι ψυχές έχουν λιτα-
νεία, εκεί όπου οι συναντήσεις µε 
αγαπηµένα πρόσωπα, στο φθαρτό 
σύνορο του χρόνου, αποτελούν 
χειραψία τιµής για όσους είχαν την 
καλή τύχη να τους γνωρίσουν!
Καλή αντάµωση.

ΠΗΓΗ: «Ελεύθερη Ζώνη»

Γράφει η Σούλα Αντωνίου

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ 
ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ

Σ
πουδαία και Θαυµαστή υπήρξε η 
Νίκη Καλτσόγια Τουρναβίτη.   Άν-
θρωπος βαθυστόχαστος, µε σπάνια 
χαρίσµατα και προσόντα, οικοδό-

µησε µια λαµπρή καριέρα στον τοµέα 
της ανώτατης παιδείας και αποδείχθηκε 
σπάνια συγγραφέας όχι µόνο  στον ακα-
δηµαϊκό χώρο, αλλά και στην ανάπτυξη 
και εφαρµογή, στον τοµέα των πολιτικών 
θεσµών.
Σήµερα που χάσαµε µια τέτοιας αξίας Γυ-
ναίκα, εκφράζω την λύπη µου για την απώ-
λεια µιας Καθηγήτριας, ιδιαίτερης προστά-
τιδας των Ελληνίδων της ∆ιασποράς.  
Η Νίκη Καλτσόγια ήταν ευπρεπής, αγαπη-
µένη και πιστή φίλη.  Υπήρξε η ζωντανή 
µας γέφυρα µεταξύ Ελλάδος και Αυστραλί-
ας, που έκανε ότι µπορούσε να βοηθήσει 
τους µετανάστες και µετανάστριες να κρα-
τήσουµε την Ελληνική µας γλώσσα, ιστο-
ρία και κουλτούρα που θεωρούσε «διαµά-
ντια του πολιτισµού µας.» 
H NIKH KΑΛΤΣΟΓΙΑ παρακολούθησε µα-
θήµατα στα µεγαλύτερα πανεπιστήµια 
του κόσµου, από την Αθήνα στο Χάρβαρτ 
των Ηνωµένων Πολιτειών, στα εκπαιδευ-
τικά ανώτατα ιδρύµατα Ιταλίας και Γαλλίας 
και επέστρεψε στην Ελλάδα λαµβάνοντας 
σπουδαίες θέσεις για την ανανέωση όχι 
µόνον της Ελληνικής Παιδείας, αλλά και 
την ανανέωση των αντιλήψεων της Πολι-
τικής, θεωρητικής και πρακτικής, στην Ελ-
λάδα.  
Στο σηµείο αυτό θέλω να αναφέρω την τε-
ράστια προσφορά της για την Αναθεώρηση 
του Ελληνικού Συντάγµατος, και την στήρι-
ξη των Ελληνικών θεσµών και της Ελλη-
νικής ∆ηµοκρατίας εν γένει, όπου υπήρξε 
πρωτεργάτης.
Η Νίκη Καλτσόγια έκανε αναφορά στους 
δύσκολους καιρούς και µίλησε προφητικά 
για τα επακόλουθα του µοντερνισµού και 
της παγκοσµιοποίησης.
Η βιβλιογραφία της ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΣ 
υπήρξε όντως τεράστια.   Αρθρογραφί-
ες, συγγραφές βιβλίων και πάσης φύσεως 
επιστηµονικές µελέτες, ξεπερνούν τα 100 
δhµοσιευθέντα κείµενα.   ∆εν είναι εύκολο 
να διαλέξει κανείς ένα οποιαδήποτε κείµε-
νο, µάλιστα µακροσκελές και πολυσχιδές.  
Έτσι, ας µου επιτραπεί να διαλέξω επιγραµ-
µατικά σκέψεις και θέσεις της αείµνηστης 
Νίκης Καλτσόγια, για να δώσουµε κάποιο 
δείγµα της γραφής της, που οπωσδήποτε 
αποτελεί «όντως προφητικό κείµενο» µιας 
τέλειας κοινωνικής ανατοµίας.
Γράφει λοιπόν µια ζωή ολόκληρη και µας 
φωτίζει για το τι µέλει γενέσθαι.
Μπήκαµε στην τροχιά του 21ου αιώνα 
και στον γνωστό, άγνωστο κόσµο που δι-
αγράφεται στην αυγή της τρίτης Χιλιετίας.  
Γνωστό γιατί από τη δεκαετία του 90 οι ρα-
γδαίες αλλαγές που είχαν επέλθει σε όλους 
τους τοµείς της ζωής, κυρίως εξαιτίας της 
επιστήµης και της τεχνολογίας σήµαιναν το 
τέλος της νεωτερικότητας και την είσοδο σε 
µια νέα εποχή που ήδη προσδιορίζεται ως 
εποχή της µετα-νεωτερικότητας, µετά µο-
ντέρνα εποχή της παγκοσµιοποίησης.  Η 
Παγκοσµιοποίηση είναι ο όρος που εκφρά-

ζει την διάχυση των προβληµάτων και την 
οικονοµική διάσταση.  Τη συγκέντρωση του 
πλούτου, την αλλοίωση και χειραγώγηση 
του πολιτισµού, τις ραγδαίες εξελίξεις και 
αλλαγές στο χώρο της εργασίας , της ατοµι-
κής και κοινωνικής ζωής, αλλά και τις νέες 
δυνάµεις που απελευθερώνονται.  Αυτά τα 
γνωστά φαινόµενα, αλλά και εκείνα που 
ακόµη δεν φάνηκαν από την εφαρµογή της 
γενετικής και της βιοϊατρικής της εποχής 
µας κάνουν που τον κόσµο που ανοίγεται 
άγνωστο, µε την έννοια της αβεβαιότητας 
για το αύριο.  Και η αβεβαιότητα είναι τόση, 
ώστε να µιλάµε για κρίση πολιτισµού.  Αν 
κάτι θα µπορούσε να προσδιορίσει το πρό-
βληµα του 21ου Αιώνα, είναι η αναζήτηση 
της τάξης µέσα στο χάος.
Στον τοµέα των πολιτικών θεσµών, βασικό 
γνώρισµα είναι η αποδυνάµωση
των παραδοσιακών µορφών πολιτικής  και 
η µείωση της κυριαρχίας του «κράτους-
έθνους.»  Έτσι το µεγάλο αίτηµα , όπως προ-
βάλλεται από παντού, είναι το ξαναγύρισµα 
του πολιτικού.  Αυτό σηµαίνει να ξαναβρεί ο 
πολίτης την δύναµη να µετέχει ο ίδιος στην 
διαµόρφωση των αποφάσεων που τον αφο-
ρούν σαν άτοµο και σαν πολίτη της χώρας 
του και της οικουµένης.  Η αναζήτηση των 
µέσων για τον σκοπό αυτόν δεν είναι άλλη 
από την αναζήτηση των πολιτικών θεσµών 
που έχουν δηµιουργηθεί στην πορεία του 
δηµοκρατικού ιδεώδους.  Ύψιστος θεσµός 
είναι αναµφισβήτητα η πολιτική συµµετοχή, 
η οποία από τα πολιτικά κόµµατα αρχικά, 
ξεπερνά, περνά αργότερα  και στις οµάδες 
πίεσης, τις κοινωνικές οµάδες που είναι 
γνωστές στην εποχή µας…………………….
Αν η πολιτική συµµετοχή αποτελεί την  θε-
µελιώδη προϋπόθεση της λειτουργίας της 
∆ηµοκρατίας και ένα από τους όρους της 
δικαίωσής της , παράλληλα τείνει να ταυτι-
στεί µε την ίδια την έννοια της αξίας του αν-
θρώπου, και µε το αξίωµα της αυτοδιάθεσής 
του.  Αυτήν ακριβώς την πίστη στην αξία 
της πολιτικής συµµετοχής είχαν οι πρωτο-
πόρες φεµινίστριες στην Αγγλία στην Αυγή 
του 20ού Αιώνα…………….
Ως προς το δυναµισµό της αξίας της πολιτι-
κής συµµετοχής, η Νίκη Καλτσόγια δήλωνε 
πώς το Φεµινιστικό έχει αναγνωριστεί πα-
γκοσµίως επειδή πέτυχε την πιο ειρηνική 
επανάσταση των αιώνων, αυτή που έφερε 
τα δύο φύλα πιο κοντά στην ισότητα.
Η ∆ρ Νίκη Καλτσόγια, µέσα από τις προ-
σωπικές της έρευνες, την τεράστια µόρφω-
σή της και την σπουδαία θητεία της σαν 
Αντιπρύτανης  του Πάντειου Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών γνώριζε τα πάντα για την µε-
τα-φεµινιστική εποχή, και ήταν σε θέση να 
προβάλλει τις δυσκολίες για την ισοτιµία 
και ισοπολιτεία των εργαζοµένων γυναι-
κών.  Η ∆ρ. Καλτσόγια περιήλθε λεπτοµε-
ρώς την ανάγκη της έµπρακτης καλλιέργειας 
του φεµινισµού και της αλληλεγγύης µετα-
ξύ των γυναικών του κόσµου.   Θεωρούσε 
τις γυναίκες που γνώρισε σαν «φίλες και 
αδελφές».   Η Μεταστάσα υπήρξε σοβαρή, 
λογική και τίµια έναντι στις πάσης φύσεως 
προκλήσεις που συχνά παρασύρουν τις γυ-
ναίκες σε θολές συνθήκες. 
Νίκη µου, Αδελφή και Φίλη, Αιωνία σου η 
Μνήµη.

Σοφία Ράλλη-Καθαρείου

ΕΛΕΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ
∆ευτέρα, 26 του Φλεβάρη 2018

Πριν εξαφανιστεί η Σελήνη,
πριν ακόµα στεγνώσουν τα σύννεφα,
 πριν σταµατήσουν να πέφτουν αδύναµες σταγόνες βροχής
η κουκουβάγια άρχισε τον δικό της µονότονο ήχο.

Ξέσπασε η µαύρη κουρούνα                        
σε πικρό κι’ ασταµάτητο κλάµα,
για να σκούξει ο τόπος,
να µάθει ο κόσµος κι’ ο ντουνιάς
πως η περιστέρα δε θα λαλήσει πια, 
δε θα µιλήσει και δεν  θα  ονειρευτεί
πως ανεβαίνοντας στου βουνού την κορυφή
θ’ απλώσει της Νίκης τα µετάξια, 
διαφάνειας και δικαιοσύνης τα σκουτιά
πέπλα αγάπης και της ξάστερης λαλιάς.

Τώρα που µένει µοναχή η πηγή της γνώσης
δεν θα µαγέψουµε καµπάνες, 
να κλέψουνε από του αηδονιού τραγούδι.

Σκοτάδιασε η καρδιά µου
σαν στέρεψε να βγαίνει από τον βράχο
γάργαρο νερό.

Η ερώτηση των ποιητών παραµένει «τι µε χωρίζει το φως απ’ 
το σκοτάδι; -  Μια ακτίδα! 
Τι χωρίζει τη ζωή απ’ τον θάνατο; Μια αναπνοή.»
  
Μια αναπνοή  µένει για πάντα συντροφιά µε τη θύµηση.

Σοφία Ράλλη-Καθαρείου/9-3-2018




