
ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η δεύτερη θεματική είναι η αυτοδιάθεση του γυναικείου 
σώματος. Το θέμα βρίσκεται στον πυρήνα του 
προβληματισμού των φεμινιστικών ομάδων για τις οποίες 
ο έλεγχος του σώματος των γυναικών από τους άντρες 
είναι κλειδί για τη διαιώνιση της αντρικής κυριαρχίας. Στη 
ριζοσπαστική φεμινιστική θεωρία και στο πλαίσιο της 
διεκδίκησης του σώματος των γυναικών από τις ίδιες, 
η δυνατότητα των γυναικών να αποφασίζουν αν και 
πότε θα γεννήσουν παιδιά, η ελευθερία του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, η κατάφαση της ομοφυλόφιλης 
επιθυμίας και η υπεράσπιση του γυναικείου σώματος 
απέναντι σε κάθε απόπειρα παραβίασης της ελευθερίας 
του, συνιστούν κεντρικά αντικείμενα διεκδίκησης. Αιχμή 
είναι το δικαίωμα στην ανεμπόδιστη έκφραση της 
γυναικείας σεξουαλικότητας, επομένως στην ελεύθερη 
προσφυγή στην αντισύλληψη και την έκτρωση.

Αφίσα της Κίνησης Δημοκρατικών 
Γυναικών σχετικά με τη νομιμοποίηση 
των αμβλώσεων και την αντισύλληψη
Γενική Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων, Βιβλιοθήκη Θεμάτων 
Ισότητας και Φύλου

Ο νόμος 1419 για την τροποποίηση του 
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας όσον αφορά τη σεξουαλική 
κακοποίηση και τον βιασμό,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
28Α’/14.3.1984

Αφίσα της Αυτόνομης Κίνησης Γυναικών, 
σχετικά με την αποποινικοποίηση 
των εκτρώσεων και τη διάδοση της 
αντισύλληψης, με αφορμή τη Διεθνή 
Ημέρα Αντισύλληψης
Γενική Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων, Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας 
και Φύλου

Ενημερωτικό έντυπο καμπάνιας της Αυτόνομης Κίνησης Γυναικών 
σχετικά με το δικαίωμα στην έκτρωση, την αντισύλληψη και 

τη γυναικεία σεξουαλικότητα, 1983
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Αφίσα σχετικά με το ζήτημα της 
ασφάλειαςτων  γυναικώντη νύχτα

Αρχείο Γυναικών«Δελφύς»

Φυλλάδιο της Ένωσης Γυναικών 
Ελλάδας, σχετικά με την  
αποποινικοποίηση των εκτρώσεων
Γενική Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων, Βιβλιοθήκη Θεμάτων 
Ισότητας και Φύλου

Στιγμιότυπο από διαδήλωση ενάντια
στους βιασμούς
Φωτ.: Αθηνά Λεκκάκου

Στιγμιότυπο από συγκέντρωση
διαμαρτυρίας κατά της βίας και 
των βιασμών
Φωτ.: Αθηνά Λεκκάκου

Αφίσα της Αυτόνομης
Κίνησης Γυναικών 
σχετικά με το 
δικαίωμα στην 
αντισύλληψη και 
το ζήτημα της 
σεξουαλικότητας
Αρχείο Γυναικών 
«Δελφύς»

Στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, οι νέες γυναίκες 
αγνοούν σε μεγάλο βαθμό την αντισύλληψη, καταφεύγουν 
μαζικά σε παράνομες εκτρώσεις και μαθαίνουν να 
θεωρούν τη σεξουαλικότητά τους εξαρτημένη από την 
αναπαραγωγική λειτουργία. Οι φεμινίστριες, ανάμεσά 
τους η Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών και η 
Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, θα διαμαρτυρηθούν για 
τον εξευτελισμό του γυναικείου σώματος στα καλλιστεία, 
θα αναδείξουν την αντισύλληψη ως προϋπόθεση για τον 
έλεγχο του σώματος των γυναικών, και, με μια εκστρατεία 
που θα ξεκινήσει
η Αυτόνομη Κίνηση Γυναικών, θα διεκδικήσουν ελεύθερες 
και δωρεάν εκτρώσεις – αίτημα που θα στηρίξει η Ένωση 
Γυναικών Ελλάδας και, με διαφοροποιήσεις, πολλά 
από τα γυναικεία σωματεία. Στο ίδιο πλαίσιο, το Σπίτι 
των Γυναικών θα πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις 
με αντικείμενο την ουσιαστική καταδίκη των βιασμών, 
τόσο μέσα στην οικογένεια, όσο και έξω από αυτήν, 
της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και όλων των 
μορφών της έμφυλης βίας.

Έντυπο του Σπιτιού των Γυναικών 
σχετικά με τους βιασμούς και
τους τρόπους ενημέρωσης και 
αντίδρασης των γυναικών,
Δεκέμβριος 1982
Συλλογή Αγγέλικας Ψαρρά

Ενημερωτικά έντυπα της ΧΕΝ σχετικά με 
τον οικογενειακό προγραμματισμό, 1986

Αρχείο Γυναικών«Δελφύς»

Κείμενο θέσεων της Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών Θεσσαλονίκης για τον 
βιασμό και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν, 
Μάιος 1982
Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αρχείο Βιργινίας Τσουδερού

Φυλλάδιο της Αυτόνομης Κίνησης 
Γυναικών για την αποποινικοποίηση 
των εκτρώσεων, 1986
Συλλογή Αγγέλικας Ψαρρά

Αφίσα του Σπιτιού των Γυναικών,
για τη διοργάνωση συναντήσεων
ενάντια στη βία και τον βιασμό
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»


