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Βιογραφικό σηµείωµα
Απόφοιτος του Αρσακείου ∆ιδασκαλείου Λαρίσης, το 1907 και Επιθεωρήτρια
Εργασίας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, µέχρι τον γάµο της µε τον
Αλέξανδρο Σβώλο, το 1923, η Μ. ∆εσύπρη-Σβώλου ασχολήθηκε µε την
κατοχύρωση των δικαιωµάτων της γυναίκας. Γενική Γραµµατέας του
«Συνδέσµου για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας» (1920-1932), ιδρύτρια της
«Εσπερινής Σχολής Γυναικών Υπαλλήλων» και της «Παπαστρατείου Σχολής
Παιχνιδιών και ∆ιακοσµητικής» (1929-1936), διετέλεσε αντεπιστέλλον µέλος
του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για τα γυναικεία ζητήµατα (1932-1936).
Στην δικτατορία του Μεταξά ακολούθησε τον Αλέξανδρο Σβώλο στην εξορία.
Εθελόντρια νοσοκόµος στον Ελληνο-ιταλικό πόλεµο, εργάστηκε στην
διάρκεια της Γερµανικής κατοχής ως επιθεωρήτρια του «Εθνικού Οργανισµού
Χριστιανικής Αλληλεγγύης» (1941-1944) και στην συνέχεια ως γραµµατέας
και αντιπρόεδρος της «Εθνικής Αλληλεγγύης». Εθνοσύµβουλος Αθηνών στις
Κορυσχάδες, φυλακίστηκε για τη δράση της στην «Εθνική Αλληλεγγύη» την
περίοδο 1948-1949 και για λίγους µήνες το 1951. Μετά τον θάνατο του
Σβώλου, εντάχθηκε στην Ε.∆.Α. και εξελέγη βουλευτής Αθηνών το 1958 και το
1961. Ιδρυτικό µέλος της Π.Ε.Γ. το 1964.

Αρχείο Μαρίας Σβώλου
Κατάλογος
κ. 1
Γυναικείο κίνημα και πολιτική δραστηριότητα (1920 -1967)
φ. 1- 3: Γυναικείο κίνημα, 1920- 1960
φ. 1

«Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας»: εκθέσεις για το φεμινιστικό
κίνημα στην Ελλάδα, αλληλογραφία με διεθνείς γυναικείες οργανώσεις,
αποφάσεις, εκθέσεις συνόδων και τη συμμετοχή του Συνδέσμου, υπόμνημα
του Συνδέσμου κ.ά. φορέων περί παιδικών δικαστηρίων κ.ά., [1920 – 1929]. Εκθέσεις, μελέτες, εισηγήσεις, ερωτηματολόγια, για την γυναικεία εργασία και
τα δικαιώματα των γυναικών, καταστατικό Σωματείου «Κυριακόν Σχολείον
Γυναικών», 1921, έντυπα και αρθρογραφία του διεθνούς φεμινιστικού
κινήματος κ.ά., 1920 – 1938.
φ. 2
[Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας] «Παπαστράτειος Δημόσια
Επαγγελματική Σχολή Παιγνιδίων και Διακοσμητικής», εκθέσεις για την
δραστηριότητα της σχολής, αλληλογραφία κ.ά. λειτουργικά και οικονομικά
ζητήματα, 1929 – 1937.
φ. 3
Μελέτες, εισηγήσεις, ομιλίες, προσχέδια κ.ά. για την δικαιώματα της
γυναίκας, την γυναικεία εργασία, την ψήφο, την πορνεία, 1945 – 1960.
φ. 4
Καταστατικό Σωματείου «Η Γωνιά του παιδιού», 1936, μελέτες, άρθρα, για
την παιδική ηλικία και την παιδική εργασία, κατάσταση ημερομισθίων και
αποφάσεις του Premier Congres Balkanique pour la Protection de l Enfance,
έντυπη μελέτη Ν. Οικονομόπουλου για την φυματίωση παιδιών κ.ά. 1936 –
1946.
φ. 5
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Εθνικός Οργανισμός Χριστιανικής
Αλληλεγγύης (ΕΟΧΑ), αλληλογραφία, καταστάσεις διανομής βοήθειας και
συσσιτίου, 1941- 1942.
φ. 6
ΠΕΕΑ - Εθνική Αλληλεγγύη
Πράξη Οργανισμού Γραμματείας Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής της
ΠΕΕΑ, 27/5/1944, κείμενα ομιλίας και εισηγήσεις Μ. Σβώλου για την
Πρωτομαγιά, τις αγωνίστριες της Εθνικής Αντίστασης, το παιδικό συσσίτιο,
την πορνεία και την λαϊκή ασφάλεια, έκθεση για το Ίδρυμα Περιθάλψεως
Εθνικών Αγωνιστών, [1944 – 1947].

φ. 7
Αφηγήσεις – χφ. μεταγραφές αφηγήσεων γυναικών κρατουμένων στις
φυλακές Αβέρωφ, [1948 – 1950], αφήγημα για την γυναικεία εργασία και την
κοινωνική πρόνοια, χ.χ. και αφήγημα για την γυναικεία ψήφο [1952]
φ. 8
Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ)
Σχέδια ομιλίας, αποφάσεις, φυλλάδια, προσκλήσεις, προτάσεις, θέσεις, δελτία
τύπου, έντυπα από την συμμετοχή της Μ. Σβώλου στην ΕΔΑ και την
κοινοβουλευτική δράση, 1953 – 1967

κ. 2
Προσωπικά (1916 – 1976)
φ. 1
Διάφορα προσωπικά τεκμήρια της Μαρίας Σβώλου, 1916- 1976:
πιστοποιητικό γαλλικών, 1919. Δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. διορισμού Μ. Σβώλου
στην Διοικητική Επιτροπή της Εσπερινής Στρατιωτικής Εμπορικής Σχολής
Γυναικών, 1931. Απόφαση Συμβουλίου Εφετών αποφυλάκισης μετά την
παραπομπή από το Έκτακτο Στρατοδικείο το 1949 της Μ. Σβώλου για την
δράση της στην Εθνική Αλληλεγγύη (και των Β. Εφραιμίδη, Α. Λούλη),
12/2/1951. Βίζα της ελληνικής κυβέρνησης για επίσκεψη στην
Γιουγκοσλαβία, 1958. χφ. σημειώσεις, προγράμματα, ιατρικές εξετάσεις,
οικονομικά, φορολογικά, αποδείξεις κ.ά.
φ. 2
Αλληλογραφία Μ. Σβώλου: εισερχόμενη αλληλογραφία, επιστολές ευχετήριες
κάτρες, καρτ-βιζίτ και προσκλήσεις από το συγγενικό και φιλικό της
περιβάλλον, φορείς και οργανώσεις κυρίως γυναικείες του εξωτερικού, 1930,
1949 – 1976
φ. 3

Επιστολές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατάλογοι
τίτλων βιβλίων, φυλλαδίων, επετηρίδων και περιοδικών του Αλέξανδρου
Σβώλου που δώρισε η Μ. Σβώλου στην Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., 1956 - 1969

φ. 4
Εισερχόμενη αλληλογραφία, ευχετήριες κάρτες κ.ά. χ.χ. και αχρησιμοποίητα
καρτ - ποστάλ
φ. 5
Προσωπικές φωτογραφίες και συλλογή φωτογραφιών Αλέξανδρου και
Μαρίας Σβώλου.

