
πει να βοnθnσει ώστε να πpοστα'fξίισοuμ€ 

τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που nf. 
νουμε, τn τραρn που παίρνουμε και γενικό 

τnν ζωn που ζούμε. 

Βέβαια υπόρχουν και οι γυνοικες nGU 

δεν είναι ακόμn έτοιμες να nαραιτnθο(Ν 

των ευθυνών τους απέναντι στnν ΟtΚΟ'VένεΙCJν 

και το σπίτι τους και θέλουν να συνεχfσουν 

τους πατροπαρόδοτους ρόλους των. Νο 

προσέχουν τα μικρό παιδιό και τα εγγόνια 

τους. να περιποιούνται τους αρρώστους 

των. να παρηγορούν τους aπελπισμένους. 

να καλμόρουν τους νευρικούς και όλλα 

πολλό. Αυτές βέβαια δικαιούνται να μεfνουν 

εκεf που θέλουν. Αλλό δεν πρέπει να θεω

ροΟν τις δραστnριότnτες των όλλων γυναι

κών σαν επαναστατικές ούτε να τις βλέπουν 

σαν ένα μεγόλο πnδnμα που μπορεf να έχει 

καταστραρικές συνέπειες εις βόρος τnς 

ανατραρnς των παιδιών και τnς κοινωνίας 

μας .. 

Βέβαια το θέμα πιθανόν να φαίνεται 

κόπως δΟσκολο γιατr δεν εfναι πολΟς καιρός 

που όρχισε τον νέον τnς ρόλο n γυναίκα. 
Αλλό σε αυτές τις μέρες που n παιδεία είναι 
ανοικτn σε όλους τους ανθρώπους και οι γu-
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ναiκες μπορούν να γίνουν ότι θελnσουν. για

rροr. δικηγόρ:)ι. &οχnμικοr. οικονομολόγοι. 

nολιτικοl κλπ vομfζω ότι έχουν το δικαίωμα 

να ακ~ θ<Εfνο το οποίο επιθυμοΟν 

ιcιι να Ιιάμς';ιuftις αναγκαίες διευθετnσεις για 

να ~ .. μι άλλα πρόαωπα τις ει.;ιθό
wςτάι~1ίάι mς διαπαιδαγώγnσnς των 
naιδιών. 

.. 
Αυτό διν νοιΑζω ότι θα οδnγnσει στο 

σβΟσιμο τnς λόμψnς τnς μnτρικnς αγόπnς n 
οπαία θα CJI.JVOίσει το ρόλο τnς ενόσω υπόρ

~~ ζωι'\ στον t'lλavι'lτn μας. ΟΟτε υπόρχει κlv-

. δuνος Φτι θQ οδnγι'ισει στnν αντικατόστασιν 
τnς μnτριι<nς αγόπnς από τnν πατρικnv 

αγόπn που κα ovtn θα συνεχίσει το δρόμο 
τnς συμtιλnρώνοντας ίσως μερικό κενό που 

πιθανόν θα δnμιουργnσει ο νέος ρόλος Τf'ς 

γuνα!κας. Τελειώνοντας νομίζω πως καν~ς 

δεν μπορεί να διαφωνι'\σει ότι n γυνα!κα .r:ιαν 
όνθρωπος πρέπει να έχει τα !δια δικαιώμαrο 

με τον όνδρα γιοτ! αυτό όχι μόνο δεν θα 

φέρει οποιανδnποτε διαίρεσn n σΟγκροvοn 
με τον όνδρα αλλό μόλλον θα δnμιουρ~ 

νέους και καλΟτερους τρόπους συνεργαοfας 

μαζί του που θα ανεβόσουν τnν χαρόν ΚQι 

ευτυχfαν στον κόσμο μας. 

Βροχή το δόκρυ μου ΥΙα σένcι τρέχει 

Αδιόκοnο το καρπερό σου χώμα βρέχει 

Ροδόσταγμα αγιασμένο. να καρnlσει 

ΩΙ του nόvou ο<1\'εfρει.;ιτn tJρOOn, 

Σ' έχω σmv καpδιό μου μ«χ:J κΑεtσει. 

Ιδανική nόλn, σ ΑνατοΜ και Δύση. 

ftώρytou Κοιdι I 
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