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Τελευταία νέα

Η Ελληνική Εταιρεία
Γυναικών Πανεπιστηµιακών
(ΕΛ.Ε.ΓΥ .Π)
σας καλεί στο 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο...

Περισσότερες πληροφορίες...

  Γυναικείο Αρχείο '∆ΕΛΦΥΣ' / Αφίσες

 

Εισαγωγικό σηµείωµα

___Οι Αφίσες και τα πλακάτ του Αυτόνοµου Γυναικείου χώρου, καθώς και των γυναικείων
οργανώσεων της µεταδικτατορικής περιόδου, αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι του υλικού του
"Γυναικείου Αρχείου '∆ελφύς"(1).
___Μια περιδιάβαση σε αυτές σκιαγραφεί µε ενάργεια τη συλλογική -συχνά µαζική- δηµόσια
παρουσία των γυναικών που διαµαρτύρονται, καταγγέλλουν, συµπαρίστανται αλλά και
διεκδικούν. Οι κινητοποιήσεις και οι δράσεις που αναγγέλλονται µε τις αφίσες, αποκαλύπτουν τις
προτεραιότητες των γυναικών, τη συχνότητα των παρεµβάσεών τους, τις ιδεολογικές διαφορές
των συλλογικοτήτων που τις διοργανώνουν ή συµµετέχουν σε αυτές, αλλά και τις ευρύτερες
συµµαχίες που συγκροτούν στη βάση συγκεκριµένων θεµάτων.
___Παράλληλα, ο τρόπος διατύπωσης των αιτηµάτων και τα συµφραζόµενα στα οποία
εντάσσεται το κεντρικό τους αίτηµα - σύνθηµα αναδεικνύουν, τις διεκδικήσεις που επίµονα
επανέρχονται και τις συγκλίσεις τους.
___Από τη συνολική εποπτεία του υλικού των αφισών προκύπτει, ιδιαίτερα σε ορισµένα
θέµατα, πολύ καθαρά η διαφορετική αντίληψη των φορέων παραγωγής τους για το φεµινισµό.
Ένα από τα θέµατα στα οποία διαφοροποιούνται, είναι ο εορτασµός της ηµέρας της γυναίκας
στις 8 Μαρτίου, ενώ όσον αφορά τη Βία, και τους Βιασµούς, καθώς και το αίτηµα της αλλαγής
του Οικογενειακού ∆ικαίου υπήρξε σύγκλιση και συγκροτήθηκαν ευρύτερες συµµαχίες, µε
αντίστοιχες Επιτροπές για την αποτελεσµατικότερη αλλά και µαζικότερη δηµόσια παρέµβαση
των γυναικών.
___Ενδεικτικά παραδείγµατα των διαφορών και των συγκλίσεων που αποτυπώνονται στις
αφίσες της µεταδικτατορικής περιόδου, παρόλο που οι περισσότερες δεν αναφέρουν τη
χρονολογία της εκτύπωσής τους, είναι τα ακόλουθα : για την 8 του Μάρτη: "Σήµερα, 8 Μαρτίου
∆ιεθνή Ηµέρα της Γυναίκας, δεν εορτάζοµεν ούτε δεχόµεθα επισκέψεις"(2) , "8 Μάρτη:
παγκόσµια µέρα της γυναίκας, Στον ενωµένο αγώνα η δύναµή µας για καλλίτερη ισότιµη ειρηνική
ζωή"(3), "Γυναίκες Ενωµένες, για συµµετοχή 35% στα κέντρα των αποφάσεων. Τώρα! 8
Μαρτίου"(4). Το πρώτο καταθέτει µε σαφήνεια τη θέση τους, τα άλλα δύο συνδέουν τη γιορτή
µε την ειρήνη και τις ποσοστώσεις.
___Αντίθετα στο θέµα της Βίας ο λόγος είναι ιδεολογικά σχετικά πιο οµοιογενής : "Γυναίκες να
κάνουµε τον φόβο µας εξέγερση"(6) , "Εγώ, δεν θα χτυπήσω ποτέ γυναίκα. Μακάρι να
µπορούσα να πω το ίδιο και για τον πατέρα µου"(7) . Από τα δύο συνθήµατα, παρότι εστιάζουν
στη Βία και πάλι το πρώτο είναι σαφές, ενώ το δεύτερο ηπιότερο και έµµεσο.
___Με κριτήριο τη σηµασία τους αλλά και τη διαφορετική προσέγγιση επιλέχθηκαν για
ψηφιοποίηση: η 8 του Μάρτη και η Βία.
___Εν τούτοις η ολοκλήρωση της επιλογής µας δεν ήταν δυνατή λόγω των συνθηκών που
επικρατούν στο νέο χώρο µεταστέγασης του αρχείου, καθώς δεν έχει ακόµη τακτοποιηθεί.
___Έτσι από τις 76 αφίσες που εντοπίσαµε στις καταστάσεις καταγραφής του υλικού που µας
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παραδόθηκαν, και παρά τις δύο επί τόπου έρευνες που κάναµε , βρήκαµε µόνο τις 42, χωρίς να
καταφέρουµε να εντοπίσουµε τις υπόλοιπες 34, όπως φαίνεται στους καταλόγους που
ακολουθούν.

Αλέκα Μπουτζουβή

(1) Η επιλογή, η ψηφιοποίηση και η παρουσίαση του έργου πραγµατοποιήθηκε για το
Πρόγραµµα Σπουδών Φύλου και Ισότητας του Παντείου Πανεπιστηµίου.
(2) Αυτόνοµή Κίνηση Γυναικών- Οµάδα Γυναικών Αµπελοκήπων- Οµάδες Γυναικών
Φιλοσοφική;- Γυναικεία Οµάδα Κοκκινιάς, χ.χ.
(3) ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, χχ.
(4) Συντονιστική Επιτροπή Γυναικείων Οργανώσεων και Γυναικείων Τµηµάτων Κοµµάτων, χχ.
(5) Σπίτι των Γυναικών, χχ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΙΑΣΜΟΥΣ
[...]
(6) Γενική Γραµµατεία Ισότητας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κ.Ε.Θ.Ι., Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Κατά
της Βίας στην Οικογένεια, Γραµµή SOS 01-3220900. χ. χ. Η βία στην οικογένεια είναι έγκληµα!
Σπάστε τη σιωπή!.
(7) Στη δεύτερη επίσκεψη, που έγινε η φωτογράφηση του υλικού, σηµαντική η συµβολή της
Κατερίνας Καρβελά.

 

ΑΦΙΣΕΣ / 8 ΜΑΡΤΗ

Αδέσµευτη Κίνηση Γυναικών. 8 Μάρτη, 1985. "Όχι στην Σεξουαλική
Υποτέλεια των Γυναικών"
Αδέσµευτη Κίνηση Γυναικών. 8 Μάρτη, 1987. Σιµόν Ντε Μπωβουάρ- Κλάρα

Τσέτκιν- Ρόζα Λούξεµπουργκ. "Θυµόµαστε τους Αγώνες µας -Σπάµε τα ∆εσµά
-∆υναµώνουµε το Κίνηµά µας"
Αυτόνοµη Κίνηση Γυναικών- Οµάδα Γυναικών Αµπελοκήπων- Οµάδες

Γυναικών Φιλοσοφική;- Γυναικεία Οµάδα Κοκκινιάς, χ.χ. "Σήµερα, 8 Μαρτίου
∆ιεθνή Ηµέρα της Γυναίκας, δεν εορτάζοµεν ούτε δεχόµεθα επισκέψεις".
Βιβλιοπωλείο Γυναικών, χ.χ. "Η 8 του Μάρτη είναι µια µέρα πριν από "Το

Πάρτυ του Βιβλιοπωλείου Γυναικών" (δεχόµαστε και άντρες) [στο Παλιακό
(Ερεσσού & Τοσίτσα) ∆ευτέρα 9 Μάρτη]
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας, 8 Μάρτη, χχ. Παγκόσµια µέρα της

γυναίκας, "Απαιτώ τη συµµετοχή µου: Στην εργασία -Στη διεύθυνση της
παραγωγής -Στις διοικήσεις των συνδικάτων -Στη Βουλή. ∆ιεκδικώ µέτρα και
θετικές διατάξεις για: Αντιµετώπιση της ανεργίας - Ίση αµοιβή -Σύγχρονη
παιδεία -Ειδίκευση Κοινωνικές παροχές -Προστασία της µητρότητας και της
προσωπικότητάς µου -Υγεία και πολιτισµό". [Όλες στη συγκέντρωση 8 Μάρτη
στα Προπύλαια. Προσυγκέντρωση 6µ.µ., Πλ. Κάνιγγος]
Γ.Σ.Ε.Ε., Γραµµατεία Γυναικών. 8 Μάρτη, χ.χ. Παγκόσµια µέρα της γυναίκας,

"Κοινωνική Ασφάλεια στη ζωή των γυναικών"
Γ.Σ.Ε.Ε., Γραµµατεία Γυναικών.. 8 Μάρτη, χχ. Παγκόσµια µέρα της γυναίκας.

"Με το βλέµµα στο αύριο".
Γ.Σ.Ε.Ε., Γραµµατεία Γυναικών. 8 Μάρτη [1989]. Παγκόσµια µέρα της

γυναίκας. "Να Αλλάξουµε Τον Κόσµο Μέσα Από Την Ισότητα. Γυναίκες στην
καρδιά των συνδικάτων".
∆ιεθνής Αµνηστία -∆ίκτυο Γυναικών Ευρώπης -Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων

-[...] Φόρουµ Αριστερών Φεµινιστριών -Επιτροπή Ισότητας ΟΤΟΕ -Επιτροπή
Γυναικών Οµοσπονδίας Τσιµέντων -Νοµαρχία Αθήνας / Τµήµα Ισότητας - Τα
Τµήµατα / Τοµείς / Γραµµατείες Γυναικών των πολιτικών κοµµάτων: ΠΑΣΟΚ -
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Νέας ∆ηµοκρατίας - Πολιτικής Άνοιξης - Συνασπισµού [...], χ χ. "Αποκλείστε τον
αποκλεισµό. Κοινωνικό - οικονοµικό - πολιτικό". Η συγκέντρωση των γυναικών
την Παρασκευή 8 του Μάρτη. Πλ. Κλαυθµώνος 5 µµ"
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, 8 ΜΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, 1985.

"ενότητα - αγώνας - συµµετοχή".
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, 8 ΜΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, 1986.

"Ειρήνη γυναίκα του κόσµου το χέρι σου δόσµου".
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ:

Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών -Οµάδα Γυναικών Νοµικής Σχολής-
Οµάδα Γυναικών Φιλοσοφικής Σχολής -Οµάδα φοιτητριών Ιατρικής Σχολής
-Οµάδα φοιτητριών Βιολογικού -Οµάδα Πρωτοβουλίας Γυναικών ΟΤΕ [1980;]
"Γυναίκες για την κατάργηση των νόµων που µας εξευτελίζουν" ΟΛΕΣ στη
συγκέντρωση διαµαρτυρίας 7 του ΜΑΡΤΗ 5µµ στα προπύλαια του
Πανεπιστηµίου.
Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αριστερών Φεµινιστριών / Ελληνικό Τµήµα, 8 του

Μάρτη: Ηµέρα της γυναίκας. 8-3-2000. "∆ικαίωµα στην επιλογή [...]. Οι
γυναίκες αποφασίζουν, οι γουρούνες όχι".
Οι γυναίκες του ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ [1986] "σήµερα 8 ΜΑΡΤΗ και κάθε µέρα

ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ".
ΟΓΕ, 8 µαρτη [1985]. "η προστασια της µητροτητας ειναι ευθυνη της

πολιτειας, προϋποθεση ισοτιµιας" 7 µαρτη ΠΟΡΕΙΑ - ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 5.30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,. 8 ΜΑΡΤΗ [1987]. "Η µόνη λύση για

δουλειά, ειρήνη, καλλίτερη ζωή ο αγώνας".
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, 8 ΜΑΡΤΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ, χχ. "Στον ενωµένο αγώνα η δύναµή µας για καλλίτερη ισότιµη
ειρηνική ζωή".
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Ζήτω η 9 Μάρτη, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ, [1988]. "ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 8 και 9 Μάρτη Για: "Εξασφάλιση σταθερής
δουλειάς, Κατάργηση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, Ίση αµοιβή για ίση
δουλειά, 10% επίδοµα γάµου, Προστασία της µητρότητας, της υγείας και της
ζωής µας, Κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθµούς, σχολικά κτίρια κλπ.
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: Ισότητα στη δουλειά και στη ζωή".
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ [ΕΕ∆Α,

ΕΓΑΚ, ΟΓΕ, ΠΕΜΕ, ΣΕΕ], [2000;]. "Γυναίκα 2000 χωρίς πυρηνικά όπλα :
Εκδήλωση µε θέµα; Η παγκόσµια ηµέρα της γυναίκας". Τρίτη 8 Μαρτη 7µµ,
Αίθουσα ΜΑΧ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.
ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ Ένωση πτυχιούχων αισθητικών συµβούλων, [1987]. 8

ΜΑΡΤΗ, Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ, Κινηµατογράφος ΑΛΚΥΟΝΙ∆Α
[..] "Η εκµετάλλευση των αισθητικών πίσω από τη βιτρίνα των καλλυντικών".
Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου, 8 Μαρτίου 1857- 1995. "Το

όνειρο είναι ακόµη εδώ! Η πορεία συνεχίζεται".
Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου, Τµήµα Γυναικών. 8 Μαρτίου

[1997;]. "Μια µέρα κάθε χρόνο δεν φτάνει για να δούµε τον κόσµο µε άλλα
µάτια".
Συντονιστική Επιτροπή Γυναικείων Οργανώσεων και Γυναικείων Τµηµάτων

Κοµµάτων, χχ. "Γυναίκες ενωµένες για συµµετοχή 35% στα κέντρα των
αποφάσεων. ΤΩΡΑ! 8 Μαρτίου". Συγκέντρωση στα Προπύλαια του
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Πανεπιστηµίου 5 µ.µ..

 

ΑΦΙΣΕΣ / B Ι Α

Αυτόνοµη Κίνηση Γυναικών - Οµάδα Γυναικών Αµπελοκήπων - Οµάδες
Γυναικών Φιλοσοφική;- Γυναικεία Οµάδα Κοκκινιάς. "8 του Μάρτη 1984 και οι
εκτρώσεις είναι ακόµα παράνοµες, η αντισύλληψη ανύπαρκτη, ο βιασµός στο
γάµο νόµιµος, η κακοποίηση των γυναικών καθηµερινή".
Γενική Γραµµατεία Ισότητας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κ.Ε.Θ.Ι., Ευρωπαϊκή

Εκστρατεία Κατά της Βίας στην Οικογένεια, Γραµµή SOS, 01-3220900, χχ. Η βία
στην οικογένεια είναι έγκληµα! Σπάστε τη σιωπή!. "Αν ψάχνεις για βοήθεια , δεν
θα τη βρεις εδώ".
Γενική Γραµµατεία Ισότητας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κ.Ε.Θ.Ι., Ευρωπαϊκή

εκστρατεία Κατά της Βίας στην Οικογένεια, Γραµµή SOS 01-3220900. χχ. Η βία
στην οικογένεια είναι έγκληµα! Σπάστε τη σιωπή!. "Συγχαρητήρια! Την έπεισες
να γυρίσει σπίτι. Τώρα είναι καιρός να σταµατήσεις να την χτυπάς!"
Γενική Γραµµατεία Ισότητας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κ.Ε.Θ.Ι., Ευρωπαϊκή

Εκστρατεία Κατά της Βίας στην Οικογένεια, Γραµµή SOS 01-3220900, χχ. Η βία
στην οικογένεια είναι έγκληµα! Σπάστε τη σιωπή!. "Σε µερικές γυναίκες, το
µακιγιάζ είναι αναγκαίο!".
Γενική Γραµµατεία Ισότητας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κ.Ε.Θ.Ι., Ευρωπαϊκή

Εκστρατεία Κατά της Βίας στην Οικογένεια, Γραµµή SOS 01-3220900. χ. χ. Η βία
στην οικογένεια είναι έγκληµα! Σπάστε τη σιωπή!. "η βία χωρίζει"
Γενική Γραµµατεία Ισότητας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κ.Ε.Θ.Ι., Ευρωπαϊκή

Εκστρατεία Κατά της Βίας στην Οικογένεια, Γραµµή SOS 01-3220900. χ. χ. Η βία
στην οικογένεια είναι έγκληµα! Σπάστε τη σιωπή!. "Εγώ, δεν θα χτυπήσω ποτέ
γυναίκα. Μακάρι να µπορούσα να πω το ίδιο και για τον πατέρα µου".
Γενική Γραµµατεία Ισότητας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κ.Ε.Θ.Ι., Γ.Γ.Ι.,

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Κατά της Βίας στην Οικογένεια, Γραµµή SOS
01-3220900, χ χ. Η βία στην οικογένεια είναι έγκληµα! Σπάστε τη σιωπή!". "Μία
στις πέντε γυναίκες ζει µε ένα βίαιο σύζυγο"
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑ∆Α ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ "ΝΑΤΖΙΝΑΤΑ", χχ. "Το κακό στη µεγάλη

οικογένεια της ανθρωπότητας είναι που όλοι θέλουν να είναι πατέρας".
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑ∆Α ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ "ΝΑΤΖΙΝΑΤΑ", χχ. "Και τώρα ρωτάω

γιατί δεν αγωνιζόµαστε;".
Επιτροπή Γυναικών Ενάντια στη Βία και τους Βιασµούς, χχ. "Γυναίκες. Η δίκη

των βιαστών αρχίζει.. Συµπαράσταση στις γυναίκες-θύµατα" Συγκέντρωση-
∆αµαρτυρία στα Προπύλαια στις 6/4µ.µ. [...]. Η δίκη αρχίζει στις 2/4 στις
γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού
ΚΝΕ, 8 Μαρτη, χ.χ. "Οι νεες γυναικες στην παλη για τα δικαιωµατα τους, για

την πραγµατικη αλλαγη".
Κίνηση ∆ηµοκρατικών Γυναικών, "Η βία γεννάει βία. Ακραία µορφή βίας είναι

ο βιασµός. Εσύ τι λες γι' αυτό; Ελα να το συζητήσουµε την Κυριακή 29.5.1983
[...]
Σπίτι Γυναικών, "Να πεθαίνεις ουρλιάζοντας. Μια καναδέζικη ταινία για το

βιασµό, της M.-C. Poirier". Γαλλικό Ινστιτούτο [...] χχ.
Σπίτι των Γυναικών, χχ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΙ

ΣΤΟΥΣ ΒΙΑΣΜΟΥΣ [...] "Γυναίκες να κάνουµε τον φόβο µας εξέγερση".
Σπίτι των Γυναικών. 4 ∆εκέµβρη 1982. "Βιασµός είναι η συνειδητή µέθοδος
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µε την οποία όλοι οι άνδρες κρατούν όλες τις γυναίκες σε κατάσταση φόβου"
Σούζαν Μπράουνµίλλερ.

   

 

ΑΦΙΣΕΣ / 8 ΜΑΡΤΗ που δεν βρέθηκαν

8 marzo 1984. Inaugurazione della mostra "Le nostre radici. Le lotte delle
donne a Firenze 1870-1983" [...]
Α∆Ε∆Υ /Γραµµατεία Γυναικών - Παγκόσµια Πορεία Γυναικών / Ελληνικό

∆ίκτυο - Πανελλαδικό ∆ίκτυο Γυναικών Μεταναστριών [...].8 Μάρτη 2005.
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκα,. "∆εν εορτάζουµε. ∆ιεκδικούµε [...]." Τρίτη 8
Μάρτη Συγκέντρωση [...] Πορεία [...].
Α∆Ε∆Υ /Γραµµατεία Γυναικών. 8 Μάρτη. 2006 "Αγωνίσου για να γίνουν όσα

θέλεις [...]"
Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

και Αποκέντρωσης, 8 Μαρτίου 2002. "Χαράζουµε σταθερά τη γραµµή της
ισότητας".
Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

και Αποκέντρωσης. 8 Μαρτίου 2003. "Συνεχής δράση για την ισότητα".
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας. 8 Μάρτη. Παγκόσµια µέρα της

γυναίκας. χχ "Απαιτώ τη συµµετοχή µου: Στην εργασία -Στη διεύθυνση της
παραγωγής -Στις διοικήσεις των συνδικάτων -Στη Βουλή. ∆ιεκδικώ µέτρα και
θετικές διατάξεις γιά: Αντιµετώπιση της ανεργίας - Ίση αµοιβή -Σύγχρονη
παιδεία -Ειδίκευση Κοινωνικές παροχές -Προστασία της µητρότητας και της
προσωπικότητάς µου -Υγεία και πολιτισµό. [ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 8
ΜΑΡΤΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: 6µ.µ., ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ].
Γραµµατεία Γυναικών Α∆Ε∆Υ -Παγκόσµια Πορεία Γυναικών -Ελληνικό ∆ίκτυο

-Πανελλαδικό ∆ίκτυο Γυναικών Μεταναστριών [...]. 8 Μάρτη 2005. Παγκόσµια
Ηµέρα της Γυναίκας. "∆εν εορτάζουµε. ∆ιεκδικούµε [...]" Συγκέντρωση [...]
Πορεία.
Γραµµατεία Γυναικών Α∆Ε∆Υ. 8 Μάρτη 2006. "Αγωνίσου για να γίνουν όσα

θέλεις [...]".
Γυναίκες στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων, 1994. "Μια συζήτηση µε αφορµή τις 8

του Μάρτη". Αθήνα [...].
Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αριστερών Φεµινιστριών / Ελληνικό Τµήµα, 8 του

Μάρτη: Ηµέρα της γυναίκας. "∆ικαίωµα στην επιλογή [...]". 8-3-2000.
Κ.Ε.Θ.Ι. - Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης /

Γ.Γ.Ι., 8 Μάρτη, χχ. Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. "Όχι πια οι γυναίκες στο
περιθώριο [...]".
Παγκόσµια Πορεία Γυναικών κατά της Βίας και της Φτώχιας, "2005 λόγοι για

να κινητοποιηθούµε. Πλανητική δράση ενάντια στη φτώχια και τη βία κατά των
γυναικών. 8 Μαρτίου 2005 [...]".
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ΟΤΟΕ, 8 Μάρτη 1993. "Αγώνας για ισότητα: στη ζωή, στη δουλειά, στην
οικογένεια. Όραµά µας: η ανθρώπινη κοινωνία, η δηµοκρατία και ο πολιτισµός
των δύο φύλων".
ΠΑΣΟΚ Τοµέας Γυναικών, Παγκόσµια ηµέρα της γυναίκας. "Ισότητα και

διαφορετικότητα. Καιρός να ζήσουµε µαζί µε έµπνευση και φαντασία". Πέµπτη
8 Μαρτίου 2001 [...] Ζάππειο Μέγαρο.
ΠΑΣΟΚ Τοµέας Ισότητας, Παγκόσµια ηµέρα της γυναίκας. Παρασκευή 8

Μαρτίου 2002. "Η ειρήνη, η συµµετοχή, η δηµοκρατία, η ελπίδα, η ευαισθησία
είναι... γυναίκες. Το µισό του ουρανού, το µισό της αυτοδιοίκησης".
Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου, 8 Μαρτίου 1998. "∆ικαίωµα

στα δικαιώµατα".
Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου, 8 Μαρτίου 1857-1994. "Αυτός

ο δρόµος δεν έχει γυρισµό. Όσες στέκονται αναποφάσιστες στη µέση έχουν
κιόλας διαβεί τα σύνορα".
Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου, 8 Μαρτίου 1857-2001.

"Είµαστε εδώ και ΣΥΝεχίζουµε".
Γυναίκες του ΣΥΝ, 8η Μαρτίου χχ. Παγκόσµια ηµέρα της γυναίκας. "Στην

ορµή της ζωής µε τις δικές µας επιλογές".
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης / Γενική

Γραµµατεία Ισότητας, 8 Μαρτίου 2003. "Συνεχής δράση για την ισότητα".
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης / Γενική

Γραµµατεία Ισότητας, 8 Μαρτίου 2002. "Χαράζουµε σταθερά τη γραµµή της
ισότητας".

ΑΦΙΣΕΣ / Β Ι Α που δεν βρέθηκαν

Antivirus. Κατά του ιού της βίας, µε την υποστήριξη του ΚΕΕΛ, "∆ικαίωµα
στην σεξουαλική επιλογή [...] υποχρέωση στην πρόληψη".
Αυτοδιαχειριζόµενο αντιιεραρχικό στέκι στην Ιατρική, "Κάτω τα µάτια από τα

σώµατά µας". [Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003;].
Βία κατά των γυναικών, "Προσεγγίσεις και διεκδικήσεις" Αθηνά Κοτζάµπαση -

Πωλίνα Γκιόκα - Μαρία Μπαλή - Ευαγγελία Κυρκινέ. Τετάρτη 17 Μαΐου 2006.
Αίθουσα ∆ΕΠΚΑ Σερρών [...].
Γενική Γραµµατεία Ισότητας: Γυναικεία Οµάδα Πρωτοβουλίας ενάντια στην

Βία και στους Βιασµούς, χχ. Πορεία διαµαρτυρίας γυναικών. Προπύλαια 25 Ιούνη
8.30 το βράδυ [...].
Γυναικεία Οµάδα Πρωτοβουλίας ενάντια στην Βία και στους Βιασµούς,

Πορεία διαµαρτυρίας γυναικών. Προπύλαια 25 Ιούνη 8.30 το βράδυ [...]. χ. χ.
Γυναίκες για µια άλλη Ευρώπη [2004;]. "25 Νοεµβρίου: Παγκόσµια ηµέρα για

την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. STOP".
Ελληνική ∆ηµοκρατία /Υπουργείο Τουρισµού, Τµήµα Προστασίας

Αλλοδαπών. [ψευδεπίγραφη "ανακοίνωση" µε αφορµή τους προπηλακισµούς
εναντίον διαδηλωτών κατά της σεξιστικής βίας στην Αµάρυνθο Εύβοιας],
Θεσσαλονίκη 15.12.2006.
Κίνηση ∆ηµοκρατικών Γυναικών, "Την Τρίτη 19 Νοεµβρίου 1985 [...]

παράσταση του έργου "Ακρότητες" και συζήτηση για το θέµα Βία - Βιασµός".
Οµοσπονδία Αυτόνοµων Οµάδων, F?d?raction, "Το γυναικείο σώµα

κοµµατιάζεται [...]" Ανοιχτή συνέλευση. Τετάρτη 22 Μάρτη [2006] Πολυτεχνείο
[...] Από την οµάδα No woman's land.
Παγκόσµια Πορεία Γυναικών κατά της Βίας και της Φτώχιας, "2005 λόγοι για
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να κινητοποιηθούµε. Πλανητική δράση ενάντια στη φτώχια και τη βία κατά των
γυναικών. 8 Μαρτίου 2005 [...]".
Το βιβλιοπωλείο των γυναικών, χχ. "Είµαστε ενάντια στον ξυλοδαρµό [...]"

[ανατύπωση τουρκικής αφίσσας].
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, χχ. "Νίκησε το φόβο! Τώρα η πολιτεία σε

προστατεύει, σε στηρίζει, σου δίνει διέξοδο". Νέος νόµος κατά της
ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα η πολιτεία σου δίνει διέξοδο".
Φεµινιστικό Κέντρο Αθήνας - Παγκόσµια Πορεία Γυναικών / Ελληνικό ∆ίκτυο

- Πανελλαδικό ∆ίκτυο Γυναικών Μεταναστριών [...] - Γυναικείο Αρχείο "∆ελφύς"
- Οµάδα Γυναικών Θεσσαλονίκης - Οµάδα τελειοφοίτων Κοινωνικών
Λειτουργών ΤΕΙ Πάτρας - ∆ίκτυο Γυναικών Σερρών - ∆ίκτυο Γυναικών Πάτρας -
∆ίκτυο Γυναικών Ιεράπετρας. Παγκόσµια ηµέρα για την εξάλειψη της βίας κατά
των γυναικών. Συγκέντρωση - πορεία [...]. 25 Νοεµβρίου [2005] "Καµία ανοχή.
Το σώµα µας µας ανήκει. [...]".
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