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Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην παρουσίαση αυτής της
πολύ ενδιαφέρουσας έκδοσης. Για την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας η
επικαιροποιημένη  μπροσούρα  της  ΕΕΔΥΕ  αποτελεί  πραγματικά  ένα
πολύτιμο εργαλείο, έναν καθημερινό συμπαραστάτη και βοηθό στα χέρια
των Συλλόγων και των Ομάδων μας σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα σήμερα,
που οι επικίνδυνες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και της εμπλοκής
της χώρας μας  στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, κάνει επιτακτική
την  ανάγκη  βαθιάς  ενημέρωσης  και  ουσιαστικής  αποκάλυψης  της
αντιδραστικής  και  αιματοβαμμένης  στρατηγικής  και  ατζέντας  του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Για το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα είναι μονόδρομος η ένταση
της πάλης μας ενάντια σ΄αυτούς που σπέρνουν τον πόλεμο μέσα από τις
ιμπεριαλιστικές ενώσεις και τους σχεδιασμούς τους, γιατί αυτό αποτελεί
μονόδρομο  για  την  υπόθεση  της  γυναικείας  ισοτιμίας.  Ξέρουμε  ότι  ο
αγώνας μας  αυτός  έχει  σημασία για  τη  ζωή  μας  και  το  μέλλον  των
παιδιών μας.  Οχι  μόνο δεν είναι  μάταιος,  αλλά αποτελεί  και  τη μόνη
διέξοδο για να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα, χωρίς εκμετάλλευση και
καταπίεση.  

Κλιμακώνοντας σήμερα την πάλη μας η μπροσούρα αποτελεί ένα
πολύτιμο εργαλείο για να φωτίσουμε  τα βρώμικα ΝΑΤΟϊκά σχέδια που
υπηρετούν  όλα  τα  ευρωατλαντικά  κόμματα  στη  χώρα  μας.   Να
αναδείξουμε γιατί είναι ανάγκη να συγκρουστούμε με αυτά τα σχέδια
σήμερα, αφού αποτελούν μια βαριά αλυσίδα δεμένη στα πόδια του λαού
μας,  των  οικογενειών  μας,  για  να  εξυπηρετούνται  τα  συμφέροντα
ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων  που αντιπαρατίθενται για τη διανομή
σφαιρών επιρροής και αγορών, πηγών και δρόμων της Ενέργειας και του
εμπορίου. 

Με  τα  αποκαλυπτικά  στοιχεία  που  παραθέτει  αυτή  η  σημαντική
έκδοση η ΟΓΕ  θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της, απευθυνόμενη στις
μητέρες για να μη δεχτούν γι αυτά τα συμφέροντα να προετοιμάζουν οι
κυβερνήσεις τα παιδιά τους για να χύσουν ακόμα και το αίμα τους στο
ισχυρό ενδεχόμενο να πάρουν οι ανταγωνισμοί τα χαρακτηριστικά μιας
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πιο γενικευμένης στρατιωτικής αναμέτρησης ανάμεσα σε στρατόπεδα
κρατών. Τα παιδιά μας δεν έχουν καμία δουλειά έξω από τα σύνορα της
χώρας.

Αποφασιστικά θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τις γυναίκες του
μόχθου για να μην περάσει η ξεδιάντροπη ευρωατλαντική προπαγάνδα
που  αθωώνει  τους  μακελάρηδες  των  Λαών.  Ξεμπροστιάζουμε  τα
καταστροφικά για τους λαούς σχέδια, τα οποία μάλιστα πλασάρονται με
«άρωμα γυναίκας» για να γίνονται  πιο εύπεπτα,  ενώ ταυτόχρονα στο
όνομα  της  “ισότητας  των  φύλων”,  παρουσιάζονταιτα  συνδικάτα  του
πολέμου  ως  «εγγυητές»  της  ασφάλειας,  της  «προστασίας  των
δικαιωμάτων», ειδικά των γυναικών και των παιδιών στις χώρες όπου το
ΝΑΤΟ εξαπολύει τις ιμπεριαλιστικές του επεμβάσεις. 

ΝΑΤΟ  και  ΕΕ,  αυτά  τα  γεράκια  του  πολέμου  αναδεικνύουν  σε
προτεραιότητα της κοινής τους ατζέντας  τη συμμετοχή των γυναικών
στα σχέδιά τους. Οπως κατ’ επανάληψη έχει επισημάνει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ,
Στόλτενμπεργκ, “η συμμετοχή των γυναικών δεν είναι μόνο μια δίκαιη
υπόθεση, αλλά είναι και μια έξυπνη υπόθεση”, ενώ είναι χαρακτηριστικά
και τα λόγια του Μπορέλ, του Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ ότι «Καμία
δράση δεν μπορεί να πετύχει αν οι γυναίκες δεν είναι μέρος της». 

Η  συμμετοχή  των  γυναικών  σε  εκστρατευτικά  σώματα,  σε
στρατούς  μισθοφορικούς  ή  μη,  σε  «διαπραγματευτικές»  και
«ειρηνευτικές» ομάδες, παρουσιάζεται ως στοιχείο που συμβάλλει, από
τη  μια,  στην  κατάκτηση  της  «ισότητας»  και,  από  την  άλλη,  στη
μεγαλύτερη «επιτυχία των επιχειρήσεων».  Τα συνδικάτα του πολέμου
θεωρούν ότι η αξιοποίηση των γυναικών είναι παράγοντας που μπορεί να
ενισχύσει  την  «αποτελεσματικότητά»  τους  όχι  μόνο  “στο  πεδίο  της
μάχης”, αλλά καθιστώντας και ευκολότερη την πρόσβαση των γυναικών
στρατιωτών  στον  εκάστοτε  τοπικό  πληθυσμό,  την  άντληση
περισσότερων πληροφοριών από αυτόν, τις «εξυπνότερες» παρεμβάσεις
και  την  εξασφάλιση  μεγαλύτερης  “υποστήριξης”  των  ιμπεριαλιστικών
σχεδιασμών.  Δηλαδή  στην  πράξη  προωθούν  τη  συμμετοχή   των
γυναικών για να νομιμοποιήσουν τη βρώμικη δράση τους στη
συνείδηση των λαϊκών δυνάμεων και  να εξασφαλίσουν  ενεργή
στήριξη  στα  σχέδια  τους.  Αυτό  εξάλλου  επιβεβαίωσαν  και  οι
αποφάσεις της τελευταίας Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. 

Με  τις  πρωτοβουλίες  της  η  ΟΓΕ  επιδιώκει  να  φωτίσει  ότι  ο
ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας αυτών των συμμαχιών, τα αιματοβαμμένα
σχέδια τους,η βαρβαρότητα  του πολέμου, αλλά και της “ειρήνης με το
πιστόλι  στον  κρόταφο”  δεν  ανατρέπεται αν  υπάρξει  περισσότερο
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“άρωμα  γυναίκας”  στην  Ευρωβουλή,  στις  διευθύνσεις  στρατιωτικών
επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ ή αν υπάρχουν περισσότερες γυναίκες Υπουργοί
Αμυνας των κρατών μελών.

Τί σχέση έχει η γυναίκα πρόσφυγας της Ουκρανίας με την  Ολένα
Ζελένσκι  ;  Τη  γυναίκα  που  περιφερόμενη  σε  κοινοβούλια,  φόρα  και
εκδηλώσεις  τους  τελευταίους  μήνες  προβάλει  τη  συμμετοχή  των
γυναικών στην πολεμική σύρραξη, επενδύοντας με επίφαση «ισότητας»
τον στόχο της στράτευσης πίσω από τη σημαία του ενός ιμπεριαλιστικού
στρατοπέδου.  

Μπορούν να μετατραπούν σε περιστέρια ειρήνης και “προστάτες”
των  θυμάτων  του  πολέμου  αυτοί  που  ακονίζουν  τα  μαχαίρια  της
πολεμικής μηχανής ; Αυτό το στόχο είχαν τα πρωινά γεύματα εργασίας
στο  περιθώριο  της  πρόσφατης  Συνόδου  του  ΝΑΤΟ  στην  Μαδρίτη  οι
σύζυγοι  του  ¨Έλληνα  και  του  Βέλγου  πρωθυπουργού  καθώς  και  του
Αμερικανού προέδρου που συζήτησαν για τη δημιουργία  «πλατφόρμας
ψυχολογικής στήριξης» γυναικών και παιδιών που έζησαν τη φρίκη του
πολέμου στην  Ουκρανία. Την ώρα που οι «πρώτες κυρίες κατάστρωναν
τα παραπάνω σχέδια  ,  οι  εργασίες  της Συνόδου  διαμόρφωναν  τη νέα
Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ, που πυροδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις για
τους  λαούς  όλου  του  κόσμου  στρώνοντας  το  δρόμο  στο  πολεμικό
σφαγείο.

Τίποτα δεν μπορεί  να  εξωραϊσει  τα ΝΑΤΟϊκά εγκλήματα.
Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι σπέρνουν τον πόλεμο και την
φτώχεια, χαράσσοντας τα σύνορα με το αίμα των λαών.

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες

Η επικαιροποιημένη μπροσούρα που έχουμε στα χέρια είναι ένα από
τα σημαντικά όπλα στο πόλεμο που έχουμε κηρύξει στους φονιάδες των
λαών. Ας το αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα.

Νατάσα Καμπέλη 

Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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