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1975  κίνηση για την Απελευθέρωση 
των γυναικών 
Multi-National Women’s Liberation Group 

1979 Αυτόνομη όμάδα όμοφυλόφιλων γυναικών 
 εκδοτική όμάδα γυναικών 
 όμάδα γυναικών Βιολογικού
 όμάδα γυναικών ιατρικής
 όμάδα γυναικών νομικής
 όμάδα γυναικών Φιλοσοφικής
 όμάδα γυναικών παντείου
 όμάδα γυναικών κΑτεε
 όμάδα πρωτοβουλίας γυναικών πειραιά 

1980 Αγωνιστική ςυσπείρωση γυναικών
 επαναστατική πάλη γυναικών 
  όμάδα γυναικών για την όικογένεια 

και το όικογενειακό δίκαιο
  όμάδα γυναικών ενάντια στη Βία 

και τους Βιασμούς 
 όμάδα πρωτοβουλίας γυναικών ότε             

1981  γυναικεία όμάδα πρωτοβουλίας 
ενάντια στη Βία και το Βιασμό

 όμάδα Αντισύλληψης (και καραγκιόζαινα) 
 όμάδα Ανύπαντρων μητέρων 
 όμάδα γυναικών Βιομηχανικής πειραιά
 όμάδα γυναικών πειραιά 
 όμάδα νοικοκυριού

ςτο ςπίτι γυναικών: 

1981 όμάδα ενάντια στη Βία και το Βιασμό 
 όμάδα όμοφυλόφιλων γυναικών 
 Θεατρική όμάδα γυναικών και

1982 Αυτόνομη όμάδα όμοφυλόφιλων γυναικών 
 όμάδα γυναικών για την πολιτική 
  όμάδα μελέτης νομικού πλαισίου - 

παράστασης γ.ο. ως πολιτική αγωγή 
σε δίκες βιασμών 

  όμάδα Ξένων γυναικών /Multinational 
Women’s Liberation Group  

 όμάδα τύπου  
 γυναικεία όμάδα Φωτογραφίας 

1982 όμάδα γυναικών κοκκινιάς 
 όμάδα γυναικών παλαιού Φαλήρου

 όμάδα γυναικών πετραλώνων
  όμάδα γυναικών Φιλοσοφικής 

(κλειστή, αυτοσυνείδησης)

1983 Αυτόνομη κίνηση γυναικών 
  Ένωση μοτοσυκλετιστριών 

γυναικών (ενώμ)
  όμάδα γυναικών Αμπελοκήπων 

(πρώην τμήμα κδγ)
  Αυτόνομη όμάδα γυναικών Φιλοσοφικής 

(του ΑπΘεσσαλονίκης)
 όμάδα γυναικών τήνου 

ςτο ςπίτι γυναικών Θεσσαλονίκης:

1983 όμάδα Αντισύλληψης - Έκτρωσης
 όμάδα Βίας - Βιασμών, 
 όμάδα περιοδικού γαία κ.ά.)

1983  εμείς οι γυναίκες... Αδελφότητα 
κεφαλλήνων & ιθακησίων πειραιά 

 όμάδα γυναικείων ςπουδών [Α.π.Θ.] 

1984 Ανεξάρτητη κίνηση γυναικών (γιάννενα)
 Αυτόνομη όμάδα γυναικών (Θεσσαλονίκη)
 κίνηση γυναικών νέων Λιοσίων
 όμάδα γυναικών Αυτοεξέτασης 
 όμάδα γυναικών Ηρακλείου
 όμάδα γυναικών ικαρίας
 όμάδα γυναικών κερατσινίου 
 όμάδα γυναικών μαρουσιού
 όμάδα γυναικών τήνου
 όμάδα γυναικών υμηττού 
 όμάδα γυναικών Χανίων 
  όμάδα 5 γυναικών 

(αυτοσυνείδησης, Θεσσαλονίκη)
 όμάδα γυναικών Ακόε 
 όμάδα γυναικών εμΑς
  όμάδα γυναικών μαρασλείου 

παιδαγωγικής Ακαδημίας   
  όμάδα συμπαράστασης σε γαλλίδα 

που βιάστηκε στα Χανιά
 Φεμινιστική όμάδα Ξένων γυναικών

1985  Αυτόνομες Λεσβίες Φεμινίστριες/Αυτόνομη 
όμάδα όμοφυλόφιλων γυναικών 
[/Λεσβιών] 

 όμάδα Αναρχοφεμινιστριών (Αμφιθέα)
 όμάδα Αυτοβοήθειας - Αυτογνωσίας
 όμάδα γυναίκα και Φόβος 
 όμάδα γυναικών γκύζη 
 όμάδα γυναικών ελευσίνας
 όμάδα γυναικών κυψέλης

  όμάδα εγκυμοσύνης [- γέννας] - 
μητρότητας

 όμάδα καθηγητριών 

  όμάδα καλλιτεχνικής γυναικείας 
δημιουργίας «όι μάγισσες»

 όμάδα μελέτης μητριαρχικών κοινωνιών
 όμάδα του Βιβλιοπωλείου των γυναικών
 όργανωτική επιτροπή γυναικείων διακοπών 
 όμάδα γυναικών (Λευκωσία, κύπρος)

  όμάδα μελέτης της ιστορίας των γυναικών 
της Θεσσαλονίκης (από το 1912)

 Θεατρική όμάδα γυναικών Χανίων

  γυναικεία επιτροπή  Ένωσης 
για τα δικαιώματα και την Απελευθέρωση 
των Λαών 

1986   Αυτόνομη όμάδα γυναικών 
Θεσσαλονίκης «κατίνα»

  Αυτόνομη όμάδα γυναικών κουκακίου 
«Η Λάβρυς»

  όμάδα ενάντια στη Βία μέσα 
στην όικογένεια 

 όμάδα νέων γυναικών (παγκράτι)

1987  μικτή όμάδα (Αγ. παρασκευή) ή όμάδα 
Αυτοεξέτασης «Αμαζόνες» 

1988 όμάδα γυναίκα και Αυτοάμυνα 
 όμάδα γυναίκα και δικαιοσύνη 
 όμάδα εκπαιδευτικών γυναικών 

  όμάδα κατά της Βίας και των Βιασμών 
(μικτή, Χανιά) 

1989 Αυτόνομη όμάδα [γυναικών] Λάμια
 Λεσβιακή όμάδα 

  όμάδα πρωτοβουλίας όμοφυλόφιλων 
(όπόΘ , μικτή, Θεσσαλονίκη) 

1990  τηλέφωνο SOS για κακοποιημένες και 
βιασμένες γυναίκες (Θεσσαλονίκη) 

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ Ομάδες γυναικών Μεταπολίτευσης



Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών 
(ΚΑΓ) 

Η Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών υπήρξε 
η πρώτη συλλογικότητα του αυτόνομου φεμινιστικού 
χώρου. Συγκροτήθηκε το 1975 από γυναίκες κατά κύριο 
λόγο ανένταχτες και μέλη οργανώσεων της 
εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Υποστήριξε ότι η 
αυτοοργάνωση των γυναικών σε αυτόνομες ομάδες 
συνιστά προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της 
απελευθερωτικής πάλης τους. 
Στο πλαίσιο της κίνησης, κατά τη διάρκεια των 
τεσσάρων περίπου χρόνων της λειτουργίας της, 
δραστηριοποιήθηκαν τέσσερις θεματικές ομάδες: 
εργασίας, παιδικών σταθμών, ιδεολογίας-μέσων 
ενημέρωσης, και σεξουαλ ικότητας -αντ ισύλληψης .

Διακήρυξη της Κίνησης
για την Απελευθέρωση

των Γυναικών
Αρχεία Σύγχρονης

Κοινωνικής Ιστορίας,
Αρχείο 

Ζώγιας Χρονάκη

Έντυπο της Κίνησης
για την Απελευθέρωση
των Γυναικών σχετικά
με έκθεση για
τα αντισυλληπτικά
μέσα, 1976
Συλλογή Αγγέλικας Ψαρρά

«Γιά ἕνα αὐτόνομο γυναικεῖο κίνημα», εφ. Γιά τήν Ἀπελευθέρωση τῶν Γυναικῶν, 
Ιούνιος 1978
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Αρχείο Ζώγιας Χρονάκη



ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Καταγγελία βιασμού, Αυτόνομες Γυναικείες 
Ομάδες, 1985
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Προκήρυξη κατά των βιασμών από την Αυτόνομη 
Ομάδα Ομοφυλόφιλων Γυναικών και τη 
συντακτική ομάδα του περιοδικού Λάβρυς
Συλλογή Αγγέλικας Ψαρρά

Φυλλάδιο με απόψεις της ομάδας Γυναίκες και Πολιτική, 1982
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

«Γυναικείος ρόλος –
γυναικεία εξάρτηση»,
εκδήλωση της 
Ομάδας Γυναικών 
Παλαιού Φαλήρου,
Φεβρουάριος 1982
Αρχείο Γυναικών
«Δελφύς»

«Εκλογές 
χωρίς εμάς;», 
φυλλάδιο της 

Αυτόνομης 
Κίνησης 

Γυναικών, με 
αφορμή τις 

βουλευτικές 
εκλογές, 

Μάιος 1985
Αρχείο 

Γυναικών 
«Δελφύς»

« Όταν οι άνδρες μιλούν οι γυναίκες
πρέπει να το βουλώνουν», αφίσα
της Ομάδας Γυναικών Ηρακλείου
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων,
Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου



ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων,
Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου
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ΑυτόνόΜεΣ όΜΑδεΣ

Ομάδα φοιτητριών Βιολογικού
πρίν δύο περίπου χρόνια, τήν ἄνοιξη του ’78, φοιτήτριες ἀπό τό Βιολογικό, ξεκινήσαμε μιά πρώτη προσπάθεια 
νά μελετήσουμε τίς βιολογικές θεωρίες πού «στήριζαν» και «στηρίζουν» τόν μῦθο τῆς κατωτερότητας τῆς γυναίκας. 

Σκούπα
Θελήσαμε να δώσουμε στή δουλειά μας ἕνα χαρακτήρα συλλογικότητας. Ὅμως ἡ συλλογικότητα δέν ὑπήρξε 
πάντοτε εὐκολή. δεῖγμα της εἶναι τά ἀνυπόγραφα κείμενα τοῦ περιοδικοῦ πού εἶναι εἶναι συνήθως μιά 
προσπάθεια πολύπλευρης προσέγγισης ἑνός θέματος [...] ἤ μιά ἀπόπειρα διαμόρφωσης κάποιων άπόψεων 
γιά θέματα οὐσίας πού κρίναμε ὅτι ἀπαιτοῦν συλλογική ἐπεξεργασία [...]

Ομάδα γυναικών Φιλοσοφικής
Ἡ σχολή μας εἶναι ἀρκετά ἰδιόμορφη. Ἀποτελεῖται κατά τή συντριπτική της πλειοψηφία ἀπό γυναῖκες. 
[...] Ἡ ὁμάδα μας βέβαια εἶναι ἀκόμη μικρή κι ὄχι πολύ γνωστή στή ςχολή μας. γι’ αὐτό κι ἕνα ἀπό 
τά σοβαρότερα προβλήματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν εἶναι τό θέμα τῆς ζωντανότερης καί πιό ἄμεσης 
ἐπαφῆς μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ χώρου μας.

Ομάδα γυναικών Νομικής
Ἡ ὁμάδα νομικῆς δημιουργήθηκε τό δεκέμβρη του 1976 και πρωτοεμφανίστηκε στή νομική μέ μιά 
ἐκδήλωση γύρω στό μάρτη ’77 [...] τό καλοκαίρι τά καταφέραμε νά ἐπιβιώσουμε, ἀρκετά λιγώτερες [...] 
τόν Ὀκτώβρη ’79 [...] διοργάνωσε μιά συζήτηση –μόνο γιά γυναῖκες– γιά τή βία ἐνάντια στίς γυναῖκες καί 
ἔβγαλε μιά προκήρυξη. [...] οἱ γυναῖκες εἶχαν ἔρθει μόνες τους, μιλοῦσαν σχετικά ἄνετα και γενικά 
δέν καθοριζόντουσαν ἀπό τήν ἀντρική παρουσία, ἀλλά ἀπό τίς δικές τους ἀνάγκες.

Εκδοτική ομάδα γυναικών 
ὅτι ἡ ἀπελευθέρωση τῶν γυναικών δέν ἀπαιτεῖ μόνον τήν κατάργηση τῶν ὑλικῶν συνθηκῶν πού τήν ἐπιβάλλουν 
ἀλλά καί μιά βαθιά μεταβολή στή συνείδηση και τίς ἀνθρώπινες σχέσεις.

Ομάδα γυναικών Εμπορικής
Φυσικά ἡ ὁμάδα ἀπό τήν πρώτη στιγμή τής δημιουργίας της εἶχε νά ἀντιμετωπίσει τήν καζούρα 
και την «πλάκα» τοῦ ἀρσενικού πληθυσμοῦ τῆς σχολῆς πού μερικές φορές κόντευαν καί νά τή διαλύσουν.

Αυτόνομη ομάδα ομοφυλόφιλων γυναικών
Αὐτή τή στιγμή στήν Ἑλλάδα ἀρχίζουν νά δημιουργοῦνται ὁμάδες ὁμοφιλόφυλων γυναικῶν μέ σκοπό τήν διεκδίκηση 
τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης τῆς σεξουαλικότητας τῶν λεσβιῶν, καθώς καί τήν κατάργηση τής ἰδιαίτερης καταπίεσης πού ὑφίσταται 
ἀπό μέρους τῆς δεδομένης κοινωνίας.

Από την αυτοπαρουσίαση γυναικείων ομάδων, Σφίγγα φεμινιστικά καί ἄλλα, τχ. 1, 1980, σ. 21-30
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