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Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Μαρία Καρρά, κόρη του ζωγράφου Βασίλη Σταµατιάδη, γεννήθηκε στον Πειραιά. 

Από τα µαθητικά της χρόνια εντάχθηκε στο ΕΑΜ Νέων και στην ΕΠΟΝ. Το 1945 

διετέλεσε µέλος της ∆ιαφώτισης Εργατικού Τοµέα ΕΠΟΝ Πειραιά και από το 1949 

γενική γραµµατέας της ΠΕΟΠΕΦ, αγωνιζόµενη για την αµνηστία και κατά των 

εκτελέσεων των πολιτικών κρατουµένων. Για την αγωνιστική της δράση απολύθηκε 

το 1948 από την Εφορία Πειραιά, όπου εργαζόταν και το 1950 φυλακίστηκε και 

παραπέµφθηκε σε έκτακτο στρατοδικείο, ενώ την περίοδο 1954-1956 εξορίστηκε. 

Μετά την επιστροφή της από την εξορία, εργάστηκε ως λογίστρια και εκλέχθηκε 

πολλές φορές µέλος της Ένωσης Επαγγελµατιών Λογιστών Πρωτευούσης (ΕΕΛΠ) 

και της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Λογιστών (ΠΟΛ). Ασχολήθηκε µε το 

συνδικαλισµό και τις εργαζόµενες γυναίκες. Οργανώθηκε στην Ε∆Α και διετέλεσε 

µέλος του Τµήµατος Γυναικών της Ε∆Α, και του Συνδικαλιστικού Γραφείου της. Την 

περίοδο 1963-1967 υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της Συντονιστικής Επιτροπής 

Εργαζόµενων Γυναικών (ΣΕΕΓ). Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας οργανώθηκε στο 

ΠΑΜ και το 1969 διέφυγε στο εξωτερικό, όπου ως µέλος του ΑΕΜ έρχεται σε επαφή 

µε το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας. Κατά την µεταπολίτευση διετέλεσε µέλος της 

Κεντρικής Επιτροπής του ΑΕΜ, της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε∆Α και στην 

συνέχεια της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, ∆ηµοτική Σύµβουλος και Αντιδήµαρχος στον ∆ήµο 

Αθηναίων (1978-1985), σύµβουλος του Υπουργείου Προνοίας, αντιπρόεδρος της 

Νοµαρχιακής Επιτροπής Ισότητας, µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Γυναικείων 

Οργανώσεων κ.ά. Η Μαρία Καρρά έχει συγγράψει τα βιβλία Επονίτισσα (1982) και 

Εµείς οι απ' έξω. ΠΕΟΠΕΦ 1948 - 1954: µια "µικρή" εποποιία (2000). Η Μαρία 

Καρρά παντρεύτηκε δύο φορές, την πρώτη µε το ∆ηµήτρη Μουρατίδη και την 

δεύτερη µε το Νίκο Καρρά µε τον οποίο απέκτησαν την κόρη τους Ελένη. 

 

 

Συνοπτική περιγραφή 

 

• Τεκµήρια της προδικτατορικής Ε∆Α: Συνδικαλιστικό Γραφείο, Γυναικεία 

Βοηθητική Επιτροπή της Ε∆Α, συλλογή εντύπων (φυλλαδίων και 

προκηρύξεων) (1960 – 1967) 

• Γυναικείο κίνηµα δεκαετίας ΄60: Συντονιστική Επιτροπή Εργαζοµένων 

Γυναικών (ΣΕΕΓ),  Πανελλαδική Ένωση Γυναικών (ΠΕΓ) (1963-1967) 

• Επιστολογραφία και χειροποίητα αντικείµενα πολιτικών κρατουµένων και 

εξορίστων, τεκµήρια της ΠΕΟΠΕΦ 



• Αντιδικτατορικό κίνηµα: Αντιδικτατορικό Εργατικό Μέτωπο (ΑΕΜ), 

Πατριωτικό Μέτωπο (ΠΑΜ), έγγραφα από τις επαφές του ΑΕΜ µε το ∆ιεθνές 

Γραφείο Εργασίας (1967-1974) 

• Τεκµήρια από την επαγγελµατική και συνδικαλιστική δραστηριότητα της Μ. 

Καρρά (1960-1967, 1974-1985): Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ), 

Ένωση Επαγγελµατιών Λογιστών Πρωτευούσης (ΕΕΛΠ), ΑΕΜ Λογιστών κ.ά. 

• Ε∆Α: έγγραφα, χφ. κείµενα, συνεδριάσεις, αποφάσεις, απολογισµοί, 

ανακοινώσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Συνδικαλιστικού Γραφείου και 

του Γραφείου Γυναικών της Ε∆Α (1974-1986) 

• Γυναικείο κίνηµα: υλικά της ΣΕΕΓ, της Συντονιστικής Επιτροπής Γυναικείων 

Οργανώσεων και Γυναικείων Τµηµάτων Κοµµάτων, της Κίνησης 

∆ηµοκρατικών Γυναικών και άλλων γυναικείων οργανώσεων, διεθνή συνέδρια 

γυναικών, Νοµαρχιακή Επιτροπή Ισότητας κ.ά. (1974-2000) 

• Τεκµήρια από την θητεία της Μαρίας Καρρά ως δηµοτική Σύµβουλος και 

αντιδήµαρχος Αθηναίων µε εξειδίκευση σε θέµατα πρόνοιας και υγείας, (1978-

1985), δηµοτικών βρεφονηπιακών σταθµών, τρίτης ηλικίας και των ΚΑΠΗ 

• ΠΑΣΟΚ (Τµήµα Γυναικών, εκλογικές αναµετρήσεις, συνέδρια κ.ά.) 

• Εθνική Αντίσταση (ΠΟΑΕΑ, Γυναίκες στην Αντίσταση) 

• Χφ. κείµενα και επεξεργασίες βιβλίων της Μ. Καρρά 

• Προσωπική αλληλογραφία και δικαστικά έγγραφα  

 

 


