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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.
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Καταστάσεις προσωπικού» γραφείων της Π.Ε.Γ. (1965-1966)
321

Τμήμα Επαρχιών της Π.Ε.Γ. (1964-1967)
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