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Φυλλάδιο της Κίνησης
Δημοκρατικών Γυναικών
Θεσσαλονίκης
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εκλογές του Οκτωβρίου 
του 1981
Αρχείο Γυναικών 
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Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών 
(ΚΓΔ)

Tο 1974, με πρωτοβουλία γυναικών του 
χώρου της ανανεωτικής Αριστεράς, αλλά 
και τη συμμετοχή προσωπικοτήτων που θα 
ενταχθούν αργότερα σε άλλες γυναικείες 
οργανώσεις, ιδρύεται η πρώτη μαζική 
γυναικεία οργάνωση της μεταπολίτευσης, 

η κίνηση δημοκρατικών γυναικών (ΚΔΓ). Η φυσιογνωμία της 
κίνησης είναι αρχικά απόλυτα επηρεασμένη από τις εμπειρίες της 
προδικτατορικής αριστερής δουλειάς στις γυναίκες και ασχολείται 
κατά κύριο λόγο με τα παραδοσιακά γυναικεία ζητήματα, όπως η 
μητρότητα και η ανατροφή των παιδιών. 
Πολύ γρήγορα, ωστόσο, η κίνηση δημοκρατικών γυναικών 
στρέφεται προς την προβληματική και τις πολιτικές του 
φεμινιστικού κινήματος της μεταπολίτευσης και εντάσσεται 
στις φεμινιστικές κινητοποιήσεις της περιόδου. Η τάση αυτή θα 
ενισχύεται διαρκώς όσο η κίνηση παραμένει ζωντανή και ενιαία. το 
γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην κίνηση δημοκρατικών γυναικών 
να συνομιλεί τόσο με τις μαζικές γυναικείες οργανώσεις, όσο και 
με τις αυτόνομες ομάδες.

Αφίσα της Κίνησης 
Δημοκρατικών 
Γυναικών, 1982
Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων,
Βιβλιοθήκη Θεμάτων 
Ισότητας και Φύλου



Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ)

Το 1976 ιδρύεται στην Αθήνα η Ένωση Γυναικών 
Ελλάδας (ΕΓΕ) και το επόμενο διάστημα αποκτά 
παραρτήματα σε όλη την ελλάδα. Η ΕΓΕ τόσο 
κεντρικά όσο και περιφερειακά τροφοδοτείται από 
τις τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ και ενισχύεται 
από το γενικό κλίμα υποστήριξης στην παράταξη 
του Ανδρέα παπανδρέου. Στη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1980, η ΕΓΕ θα εξελιχθεί σε ιδιαίτερα 
μαζική γυναικεία οργάνωση. Eκδίδει το περιοδικό 
Ανοιχτό παράθυρο.

Η πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, Μαργαρίτα 
Παπανδρέου, σε συγκέντρωση με αίτημα τη νομιμοποίηση των 
εκτρώσεων. Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 1985
Αρχείο ΕΡΤ, Συλλογή Αριστοτέλη Σαρρηκώστα

Ενημερωτικό τρίπτυχο της 
Ένωσης Γυναικών Ελλάδας

Αρχείο Ένωσης Γυναικών Ελλάδας

Τρίπτυχο φυλλάδιο της Ένωσης Γυναικών 
Ελλάδας, όπου καταγράφονται τα επιτεύγματα και 
οι διεκδικήσεις της οργάνωσης, 1976-1985
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Στιγμιότυπο από διαδήλωση παραρτημάτων της Ένωσης Γυναικών 
Ελλάδας με αίτημα την ειρήνη
Από: Ανοικτό παράθυρο, τχ. 20, Ιανουάριος-Απρίλιος 1983

Ενημερωτικό τρίπτυχο της Ένωσης Γυναικών 
Ελλάδας στο πλαίσιο της 3ης Πανελλαδικής 
Συνδιάσκεψης για τα 10 χρόνια λειτουργίας 

της ένωσης, Μάρτιος 1986
Αρχείο Ένωσης Γυναικών Ελλάδας



Σχέδιο καταστατικού της Ομοσπονδίας 
Γυναικών Ελλάδας, 1976

Βιβλιοθήκη της Βουλής,
Αρχείο Βιργινίας Τσουδερού

Διακήρυξη του 2ου Συνεδρίου της 
ΟμοσπονδίαςΓυναικών Ελλάδας,

Ιούνιος 1981
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ)

Η ιδρυτική συνέλευση της Όμοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1976 με τη συμμετοχή 44 
γυναικείων σωματείων και συλλόγων. Με την ομοσπονδία 
συνδέονταν, μεταξύ άλλων, η Δημοκρατική Ένωση Νέων 
Γυναικών, η Προοδευτική Ένωση Μητέρων Ελλάδας, η 
Πανελλήνια Ένωση Νοικοκυρών, η Ένωση Ελληνίδων 
Νομικών. Η ΟΓΕ «ερμήνευσε εξαρχής το γυναικείο κίνημα ως 
ταξικό» και, σύμφωνα με τα λόγια της, «αντιπαρατέθηκε από την 
ίδρυσή της στο ρεύμα του νεοφεμινισμού που αντιπαρέρχεται 
την ταξικότητα του γυναικείου ζητήματος». Στις βασικές 
διεκδικήσεις της οργάνωσης συγκαταλέγονταν τα εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώματα των γυναικών, η αναγνώριση της 
κοινωνικής αξίας της μητρότητας, η υπεράσπιση της ειρήνης και 
ο αγώνας κατά των πυρηνικών δοκιμών και των εξοπλισμών. 
Κυκλοφόρησε το έντυπο Σύγχρονη Γυναίκα.

Ιδρυτική συνέλευση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας.
Αθήνα, κινηματογράφος « Ίλιον», 20 Ιουνίου 1976
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Φυλλάδιο για την 
Πανελλαδική Συνάντηση 

για την Αγρότισσα,
που οργάνωσε η Ομοσπονδία

Γυναικών Ελλάδας
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Αφίσα για τα 10 χρόνια λειτουργίας
της Ομοσπονδίας Γυναικών 
Ελλάδας, 1986
Γενική Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων, Βιβλιοθήκη Θεμάτων 
Ισότητας και Φύλου



Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ)

Το ιστορικό σωματείο επαναλειτούργησε αμέσως μετά την 
πτώση της δικτατορίας. Συμμετείχε  συστηματικά στις διεργασίες 
που οδήγησαν στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου 
για σειρά ζητημάτων σχετικών με την ισότητα των φύλων. 
Με πρόεδρό του την καθηγήτρια Εγκληματολογίας Αλίκη 
Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου και προγραμματικό στόχο του 
την «πλήρη ισότητα των φύλων στο νόμο και στην πράξη», ο 
ΣΔΓ επιδίωξε την περίοδο αυτή την «άμεση βελτίωση της θέσης 
των γυναικών στην οικογένεια, την εργασία και την πολιτεία» 
με «απ’ ευθείας ενέργειες στις κυβερνήσεις, με διαφωτισμό της 
κοινής γνώμης και με άμεσα πρακτικά μέτρα». Επανεξέδωσε 
το περιοδικό του, Ὁ ἀγώνας τῆς γυναίκας.

Kεντρικό άρθρο 
της προέδρου του 
Συνδέσμου για τα 
Δικαιώματα της Γυναίκας, 
Αλίκης Γιωτοπούλου-
Μαραγκοπούλου, 
Ὁ ἀγώνας τῆς γυναίκας, 
τχ. 2, Απρίλιος 1979 
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Πρόσκληση σε 
συζήτηση που 
οργανώνει ο 
Σύνδεσμος για τα 
Δικαιώματα της 
Γυναίκας με θέμα
τις αμβλώσεις. 
Αθήνα, 1983 
Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των 
Φύλων, Βιβλιοθήκη 
Θεμάτων Ισότητας 
και Φύλου

Εξώφυλλο επετειακού 
τεύχους του περιοδικού 
Ὁ ἀγώνας τῆς γυναίκας 
Αρχείο Γυναικών Δελφύς»

Πρόσκληση σε 
συζήτηση που 
οργανώνει ο 
Σύνδεσμος για 
τα Δικαιώματα 
της Γυναίκας με 
θέμα: «Το έτος του 
αλφαβητισμού και 
τα δικαιώματα 
της γυναίκας». 
Αθήνα, 1990 
Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων, 
Βιβλιοθήκη Θεμάτων 
Ισότητας και Φύλου 
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