
Πανελλαδική Ένωση Γυναικών (ΠΕΓ)  

Αρχείο της περιόδου 1964-1967  

Μέγεθος αρχείου 6 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση  

Τµήµα του Αρχείου ΕΔΑ (κ. 319-324) 

  
Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI-0005.04.020.319-324  

Η Πανελλαδική Ένωση Γυναικών (ΠΕΓ) υπήρξε µια µαζική γυναικεία οργάνωση 
που ιδρύθηκε το Μάιο του 1964 µε βασικούς σκοπούς την πλήρη ισοτιµία της 
γυναίκας σε πολιτικό, κοινωνικό, νοµικό και οικονοµικό επίπεδο, την προστασία 
της µητρότητας και του παιδιού, την προβολή των αιτηµάτων των εργαζόµενων 
γυναικών και γενικότερα τη βελτίωση των όρων ζωής, µόρφωσης και 
ψυχαγωγίας. Τη προγραµµατική διακήρυξη της ΠΕΓ υπογράφουν γυναίκες από 
τους χώρους της επιστήµης και της τέχνης, της πολιτικής και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, άλλα και επαγγελµατίες, υπάλληλοι, εργάτριες, νοικοκυρές. Η 
οργάνωση εξέδιδε το ενηµερωτικό µηνιαίο Δελτίο της ΠΕΓ και ανέπτυξε 
παραρτήµατα τόσο στις συνοικίες της Αθήνας, όσο και πανελλαδικά στις µεγάλες 
επαρχιακές πόλεις. Η δικτατορία των συνταγµαταρχών τον Απρίλιο του ΄67, 
ανέστειλε τις δραστηριότητες της ΠΕΓ και κατάσχεσε το αρχείο της, το οποίο 
επιστράφηκε στη µεταπολίτευση µε τα σύµµεικτα υλικά που συγκροτούν σήµερα 
το αρχείο της προδικτατορικής ΕΔΑ.  

Κατάλογος 

319 «Πανελλαδική Ένωση Γυναικών» (Π.Ε.Γ.) (1964-1967) 
1. «Επιτροπή Πρωτοβουλίας Γυναικών», ιδρυτική συγκέντρωση της Π.Ε.Γ., 
καταστατικό (1964) 
2. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: πρωτόκολλο (1965-1967) και λυτά 
φύλλα, αρχαιρεσίες (1964-1967) 
3. Εκθέσεις, απολογισμοί, ανακοινώσεις, εκκλήσεις, διακηρύξεις, υπομνήματα, 
σημειώματα (1964-1967) 
 

320 Γραφείο Τύπου - επιτροπές - εκδηλώσεις (1964-1967) 
1. Γραφείο Τύπου: Δελτίο της Π.Ε.Γ. [άρ. 3, 4, 28] 
2. Οργάνωση εκδηλώσεων, ομιλίες, θέσεις για την «ήμερα της γυναίκας», τη 
«γιορτή της μητέρας», την «ημέρα του παιδιού». Επιτροπή Εργασίας της 
Π.Ε.Γ., Επιτροπή Παιδείας (1964-1967) 
3. Οικονομικά: αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής (1964-1967), «Ι.Κ.Α. 
Καταστάσεις προσωπικού» γραφείων της Π.Ε.Γ. (1965-1966) 
 

321 Τμήμα Επαρχιών της Π.Ε.Γ. (1964-1967) 
1. Τμήμα Επαρχιών: σημειώματα προς τα τμήματα, πρωτόκολλο 
αλληλογραφίας με τα περιφερειακά τμήματα (1965-1967) 
2. Τμήματα επαρχιών της Π.Ε.Γ. Καβάλας, Κατερίνης, Λάρισας, Βόλου, 
Κέρκυρας, Μανταμάδου, Πάτρας, Ιωαννίνων: πρωτόκολλα (3): πρακτικών 
Δ.Σ., οικονομικών, αλληλογραφίας (1965-1967), Θεσσαλονίκης (1964-1967) 



322  «Περιφερειακό Συμβούλιο Αθηνών» -Τμήματα συνοικιών (1964-1967) 
1. «Περιφερειακό Συμβούλιο Αθηνών» της Π.Ε.Γ.: πρακτικά συνεδριάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου, μητρώο μελών, ονομαστικές καταστάσεις μελών, 
προσκλήσεις (1965-1967) 
2. Τμήματα συνοικιών Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, Αγίου Σώστη, Δάφνης, 
Πλατείας Βάθη, Αγίας Βαρβάρας, Περιστερίου, Κάτω Αχαρνών, Αιγάλεω, 
Γκύζη, Κυψέλης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Μαρουσίου, Πεύκης, 
Υμηττού, Βύρωνα, Καισαριανής, Σεπολίων, Καματερού, Πειραιά, Νίκαιας 
(1964-1967) 
 

323 Συσκέψεις γυναικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1960-1965) 
1. «Π.Ε.Γ., Α' Πανελλαδική Σύσκεψη Γυναικών Δημοτικών και Κοινοτικών 
Συμβούλων»: προετοιμασία, εισηγήσεις, ψηφίσματα (28- 29 Νοεμβρίου 1964) 
2. «Π.Ε.Γ., Β' Πανελλαδική Σύσκεψη Γυναικών Δημοτικών και Κοινοτικών 
Συμβούλων»: προετοιμασία, εισηγήσεις (27-28 Νοεμβρίου 1965) 
3. Άλλες συσκέψεις: 

α. «Σύσκεψη Γυναικών Δημοτικών Συμβούλων Άθήνας-Πειραιά» 
(Ιανουάριος 1960)  
β. «Σύσκεψη Γυναικών Δημοτικών Συμβούλων Αθήνας, Πειραιά, Χαλκίδας, 
Ελευσίνας» (χ.χ.) 

4. Ονομαστικές καταστάσεις γυναικών δημοτικών καί κοινοτικών συμβούλων 
 

324 Αλληλογραφία της Π.Ε.Γ. (1964-1967) 
1. Αλληλογραφία με οργανώσεις και κινήσεις γυναικών από διάφορες χώρες 
[εισερχόμενα ανά χώρα] (1964-1967) 
2. Αλληλογραφία με φορείς και οργανώσεις στην Ελλάδα [εισερχόμενα - 
εξερχόμενα] (1964-1967) 
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1965) 

 


