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Τιμητική βράβευση της Λίζας Χαρταμπίλα 
 

Εκδήλωση της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη, 13 Γενάρη 2018 

 

Συναγωνίστριες - Συναγωνιστές, φίλες και φίλοι,   

 

Η συναγωνίστρια Λίζα  Χαρταμπίλα, λόγω του οικογενειακού της περιβάλλοντος, έρχεται 

από πολύ νωρίς σε επαφή και γαλουχείται με τις αρχές και τα ιδανικά των αγώνων του 

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Αυτά καθορίζουν και την μετέπειτα ζωή της.  
 

Βάζει την σφραγίδα της σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες του λαού μας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η στάση της σε μια εποχή σκληρή και δύσκολη για το λαό 

μας. Στη δικτατορία, που επικρατεί ο φόβος, δεν διστάζει και αναπτύσσει δράση στο 

σχολείο των παιδιών της. Καταξιώνεται και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των άλλων 

γονέων που την τιμούν με την ψήφο τους και την αναδεικνύουν πρόεδρο του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων. Την επόμενη μέρα, όμως, με εντολή της Ασφάλειας, προφανώς 

γιατί τη  θεωρούσαν επικίνδυνη, καθαιρείται. 
 

Το 1976 αναγνωρίζοντας την ανάγκη της συνέχισης  του αγώνα για τη γυναικεία 

χειραφέτηση και ισοτιμία, μαζί με άλλες προοδευτικές γυναίκες, προχωρούν στην ίδρυση 

του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Αμπελοκήπων. Είναι ένας από τους τέσσερις που 

ιδρύονται σχεδόν ταυτόχρονα στη θεσσαλονίκη και βάζουν το λιθαράκι τους ώστε την 

ίδια χρονιά να πραγματοποιηθεί η ίδρυση της ΟΓΕ – της μοναδικής ριζοσπαστικής 

γυναικείας οργάνωσης – από τότε μέχρι και σήμερα. 
 

Η συναγωνίστρια Λίζα, βάζοντας νου και ψυχή, συμβάλλει μαζί με τις συναγωνίστριες της 

ώστε ο Σύλλογος να απλωθεί στις γειτονιές και να βοηθήσει στην συνειδητοποίηση των 

γυναικών της εργατικής τάξης για την ανάγκη συμμετοχής  τους στην οργάνωση και τον 

αγώνα του γυναικείου κινήματος και συνολικά του εργατικού – λαϊκού κινήματος. Οι συν. 

της εκτιμώντας τα χαρακτηριστικά που διέπουν την προσωπικότητα της –

αγωνιστικότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, υπευθυνότητα, υπομονή και επιμονή, διορατικότητα 

της αναθέτουν το ρόλο της προέδρου του Συλλόγου.  
 

Η δράση της επεκτείνεται όμως και στο χώρο της τότε Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βρίσκεται, 

λοιπόν, επί 4 τετραετίες στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων, εκλεγμένη 

με τη ΔΕΑΚ δίνοντας συλλογικά τη μάχη  για την καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων. 
 

Η συναγωνίστρια Λίζα ποτέ δεν αρνήθηκε «να βάλει πλάτη», όπου  χρειαζόταν. Έτσι τα 

τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια ακούραστα αγωνίζεται για την ΕΙΡΗΝΗ, ενάντια στον 
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ιμπεριαλισμό και τους πολέμους του, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της φτώχιας και 

της ανεργίας, για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα όλων των ανθρώπων.  

 

Συμμετέχει δραστήρια στο αντιιμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό κίνημα από τη θέση της 

προέδρου της Επιτροπής  Ειρήνης Αμπελοκήπων – Μενεμένης και  ως μέλος της 

γραμματείας και του προεδρείου της ΕΔΥΕΘ. 
 

Συναγωνίστριες - Συναγωνιστές, φίλες και φίλοι,   
 

Η Λίζα Χαρταμπίλα,  όλα αυτά τα χρόνια με την αγωνιστική στάση στη ζωή της, δίνει το 

παράδειγμα στα παιδιά της, τα εγγόνια της, σε όλους εμάς. Γι’ αυτό και σήμερα την 

τιμούμε για την προσφορά της στο εργατικό – λαϊκό κίνημα και ιδιαίτερα στο φιλειρηνικό 

κίνημα μέσα από τις γραμμές της ΕΔΥΕΘ. 

 


