
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η πρώτη είναι η οικογένεια και το Οικογενειακό 
Δίκαιο. Η συγκυρία είναι θετική, καθώς πρόκειται 
για κοινωνικά ζητήματα που ενδιαφέρουν και     
την πολιτεία ενόψει του θεσμικού συγχρονισμού 
της χώρας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το ισχύον 
Οικογενειακό Δίκαιο είναι σε πλήρη αναντιστοιχία 
με τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις αλλά και με τις 
κοινωνικές πρακτικές στην Ελλάδα. Ενδιαφέρει 
συνεπώς την κεντρική πολιτική, τα κόμματα και 
την κυβέρνηση. Επίσης, αφορά το σύνολο των 
γυναικών από διαφορετικές θέσεις και είναι θέμα
αιχμής για τις μαζικές γυναικείες οργανώσεις 
που εστιάζουν τη δράση τους στη διεκδίκηση της 
ισότητας και τις θεσμικές παρεμβάσεις.
Παράλληλα, το ζήτημα της οικογένειας βρίσκεται 
στον πυρήνα της φεμινιστικής συλλογιστικής του 
δεύτερου κύματος, καθώς ο χώρος θεωρείται 
προνομιακός για την άσκηση των σχέσεων 
κυριαρχίας ανάμεσα στα φύλα. Η οικογένεια, 
με διαφορετική κάθε φορά έμφαση ανάλογα με 
τη γυναικεία ή και φεμινιστική συλλογικότητα, 
συνιστά το πεδίο στο οποίο θα συναντηθούν 
γυναικείες οργανώσεις και φεμινιστικές ομάδες.

Ενημερωτικό φυλλάδιο
για τη θεσμοθέτηση του 
πολιτικού γάμου και την 
αποποινικοποίηση της μοιχείας, 
1982
Συλλογή Αγγέλικας Ψαρρά

Ο νόμος 1329 « Ἐφαρμογὴ τῆς 
συνταγματικῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητας 
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν στὸν Ἀστικὸ 
Κώδικα, τὸν Εἰσαγωγικό του Νόμο, 
τὴν Ἐμπορικὴ Νομοθεσία καὶ τὸν 
Κώδικα Πολιτικῆς Δικόνομίας, καθὼς 
καὶ μερικὸς ἐκσυγχρονισμὸς τῶν 
διατάξεων τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα ποὺ 
ἀφοροῦν τὸ Οἰκογενειακὸ Δίκαιο»,
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
25Α’/18.2.1983

Επιστολή συνεργαζόμενων 
γυναικείων σωματείων 
προς τον πρωθυπουργό 
Γεώργιο Ράλλη, με θέμα 
τη «Χάραξη Ἐθνικῆς 
Πολιτικῆς στά θέματα τῆς 
Ἰσοτιμίας τῶν Ἑλληνίδων  
καί δημιουργία εἰδικοῦ 
Ὀργάνου γιά τό σκοπό 
αὐτό», 31 Ιουλίου 1980
Βιβλιοθήκη της Βουλής, 
Αρχείο 
Βιργινίας Tσουδερού

Στιγμιότυπο από τη φεμινιστική εκδήλωση στα προπύλαια του 
Πανεπιστημίου της Αθήνας, 7 Μαρτίου 1980
Συλλογή Αγγέλικας Ψαρρά

Αφίσα-πρόσκληση της Επιτροπής Αγώνα για την Αλλαγή του  
Oικογενειακού Δικαίου για τη συγκέντρωση στα Προπύλαια 

 την Ημέρα της Γυναίκας, Μάρτιος 1980
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, 
Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου

Από τη διαδήλωση για το Οικογενειακό Δίκαιο στα προπύλαια 
του Πανεπιστημίου της Αθήνας, Οκτωβρίου 1980
Φωτ.: Αθηνά Λεκκάκου

Φρίντα Μπιούμπι, «Γυναίκες: Η προδομένη πλειοψηφία. Απαιτούν 
δικαίωση και δικαιώματα», 
εφ. Το Βήμα, 7 Οκτωβρίου 1980

Φυλλάδιο της Επιτροπής Αγώνα
για την Αλλαγή του Οικογενειακού 
Δικαίου, Μάρτιος 1980
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Διαδήλωση της Κίνησης
Δημοκρατικών Γυναικών
Θεσσαλονίκης σχετικά με την ανάγκη 
μεταρρύθμισης του 
Οικογενειακού Δικαίου
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 
Ιστορίας, 
Αρχείο Ζώγιας Χρονάκη


