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δέν υπάρχει κοινωνική 
άπεήευΟέρωαη xœpiç 
γυνακεία απεήευδέρωση 

δέν υπάρχει γυναικεία 
άπεήευβέρωση χωρ/ç 
κοινωνικά σπεάευδέρωσπ 
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αγώνας με το καθημερινά προΒήήματα 
γιά νά φτάσουμε α ενα καήύτερο 

καί κοινωνικά δικαιότερο κόσμο 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 

Ή διαφώτιση των γυναικών γιά τήν φύση καί 

τα α ϊ τ ι α της καταπίεσης τους. Ή εκπαίδευση καί 

προετοιμασία τους ώστε να δουλέψουν γ ι ά : 

1. Μια Ισοκρατική κοινωνία όπου γυναϊνες καί άντρες 

δα έχουν ίσα δικαιώματα, ϊσες ευκαιρίες καί ίσες 

υποχρεώσεις (εύσϋνες). 

2. Τον προσδιορισμό καί τήν έκταση αλλοτρίωσης, 

τή συνειδητοποίηση της λαϊκής παραδόσεως καί τής 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα στα πλαίσια τής 

Έδνικής 'Ανεξαρτησίας, τής δημοκρατίας καί τής 

Κοινωνικής 'Απελευθέρωσης. 

Ή οργάνωση τών γυναικών ώστε νά μπορέσουν: 

1. Nò αγωνιστούν για ϊση συμμετοχή μέ τους άν

δρες στον οίκονομικό, πολιτικό, κοινωνικό καί πολι

τιστικό τομέα τής κοινωνίας μας. 

2. Nò αντικρούσουν τήν εκμετάλλευση πού γίνεται 

άπό τήν ακρίβεια, τήν κακή πληροφόρηση καί τήν 

κακή ποιότητα προϊόντων καί υπηρεσιών. 

3. Nò δραστηριοποιηθούν γιο τήν βελτίωση του το

πικού περιβάλλοντος-σχολεϊο,υγεία,ψυχαγωγία κ.λ π. 

4. Προστασία μητέρας καί παιδιοϋ. 

Τρόποι με τους οποίους θα 
πραγματοποιήσουμε τους 
σκοπούς μα«: 

1. Μέ τίς επαφές καί τήν οργάνωση των γυναικών 

στή βάση μέ δημοκρατικές διαδικασίες, γιο τήν επί

τευξη τών στόχων τής 'Οργάνωσης. 

2. Μέ τήν οργάνωση ομάδων μελέτης καί έρευνας 

τών προβλημάτων πού αντιμετωπίζουν οΐ γυναίκες, 

Ιδιαίτερα ή αγρότισσα, ή νοικοκυρά καί ή εργάτρια. 

3. Μέ τήν χρήση τών μέσων ενημέρωσης, τήν οργά

νωση σεμιναρίων, τήν προβολή ταινιών τήν έκδοση 

εφημερίδας ή περιοδικού. 

4. Μέ τήν ίδρυση βιβλιοθήκης. 

5. Μέ τήν έρευνα πάνω σέ προβλήματα πού απασχο

λούν τίς εργαζόμενες γυναίκες έχοντας σον τελικό 

στόχο τήν πραγματοποίηση ϊσης αμοιβής γιο ϊση 

εργασία. 

6. Μέ τήν επαφή σέ διεΟνές επίπεδο μέ τίς άλλες 

γυναικείες 'Οργανώσεις, ίδιαίτερα μέ τίς γυναίκες 

του Τρίτου Κόσμου. 

"Αμεσοι στόχοι μας : 
• Παιδικοί ΣταομοΙ 

• Καταπολέμηση αναλφαβητισμού 

• Συμβουλευτικά Κέντρα για τήν υγεία καί νο
μικά προβλήματα 

• Παιδικές χαρές 

• Προβολή 'Ελληνικού Πολιτισμού 

• Προστασία γερόντων 

• Προστασία περιβάλλοντος 

Δέν είναι μόνο τελευταία πού οΐ γυναίκες έχουν 

αρχίσει τόν αγώνα τους ενάντια στην καταπίεση καί 

τήν εκμετάλλευση. ΟΙ γυναίκες παλεύσουν μέ χίλιους 

τρόπους στην καθημερινή τους ζωή γιο vò επιζή

σουν καί να υπερνικήσουν άπειρες δυσκολίες. 

Πολλές γυναίκες πιστεύουν ακόμα ότι Oò πετύ

χουν καλλίτερα αποτελέσματα αν δώσουν τή μάχη 

μόνες. "Ομως όλο καί περισσότερες γυναίκες ανα

καλύπτουν άτι μόνο ή συλλογική δύναμη καί δράση 

Oò τίς βοησήσει vò είναι έλεύσερες vò πολεμήσουν 

γιο vò φτιάξουν μια κοινωνία πού vò Ικανοποιεί βα

σικές άνσρώπινες ανάγκες. 

Μέσα άπ' αυτή τή συλλογική δράση εμείς ο! γυ

ναίκες τής Ε. Γ. Ε νοιώσουμε πώς μέ το vò ασχολη

θούμε πρώτα μέ το προβλήματα τής καθημερινής 

ζωής, μέ τό vò το αντιμετωπίζουμε όλες μαζί καί 

vò προσπαθούμε vò το λύσουμε μαζί, Òò προχωρή

σουμε προς τόν απώτερο σκοπό μας - ΤΗΝ ΑΠΕ

ΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 


