
Χώροι γυναικών

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φεμινισμού της μεταπολιτευτικής 
περιόδου υπήρξε η δημιουργία μεγάλου αριθμού χώρων από και για τις 
γυναίκες και τις συλλογικές τους αναζητήσεις και δράσεις (συζητήσεις, 
εκθέσεις κ.λπ.). Εκτός από τα γραφεία των οργανώσεων και των 
παραρτημάτων τους, που λειτουργούσαν για τα μέλη τους, ορισμένοι 
χώροι είχαν πιο γενική απεύθυνση.

Έτσι, στον χώρο της Κίνησης για την Απελευθέρωση των Γυναικών 
έγινε η έκθεση για την αντισύλληψη το 1976, ενώ σε αυτό έγιναν 
συναντήσεις συντονισμού των ομάδων που από το 1980 συναπάρτισαν 
τον αυτόνομο γυναικείο χώρο έως τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, 
οπότε δημιουργήθηκε το Σπίτι των Γυναικών. Το 1980 καταγράφεται 
το Στέκι Γυναικών Νομικής, καθώς και η δημιουργία από την Κίνηση 
Δημοκρατικών Γυναικών του Σπιτιού της Γυναίκας, εκεί όπου το 
1982 θα δημιουργήσουν το γνωστότερο Καφενείο Γυναικών. Το 1982 
καταγράφεται η λειτουργία από γυναίκες της Κίνησης Δημοκρατικών 
Γυναικών και άλλων χώρων, με ποικιλία χαρακτήρων και σημαντική 
διασπορά σε πόλεις και συνοικίες (Στέκι Γυναικών στη Χαλκίδα, 
Συμβουλευτικός Σταθμός Γυναικών στη Θεσσαλονίκη, Σταθμός 
Αλληλοβοήθειας Γυναικών στους Αμπελοκήπους, παιδότοποι στον 
Βύρωνα και στου Ζωγράφου). Τη χρονιά αυτή καταγράφεται επίσης σε 
λειτουργία το Σπίτι Γυναικών Θεσσαλονίκης και το Στέκι Γυναικών στα 
Γιάννενα από αυτόνομη ομάδα γυναικών, ενώ στον Πειραιά αναφέρεται 
το καφενείο γυναικών «Νατζά».

Στο μεταξύ από το 1976 ως χώρος συνάντησης φεμινιστριών και εκδηλώσεων λειτουργούσε το βιβλιοπωλείο «Το βιβλίο/Το παιδί», που
από το 1987 μετονομάστηκε «Σελάνα», ενώ το 1983 άνοιξε «Το βιβλιοπωλείο των γυναικών», με έναν χώρο βιβλιοπωλείου, έναν 
χώρο αρχείου και δύο στέκια (το μοβ και το ροζ). Το 1983 αναφέρεται σε λειτουργία επίσης ο χώρος της Αυτόνομης Κίνησης Γυναικών 
και πολύ κοντά του ο χώρος της Ένωσης Μοτοσυκλετιστριών Γυναικών, καθώς και τα στέκια γυναικών ΚΔΓ Αγίας Παρασκευής και 
Κουκακίου, ενώ ως φεμινιστικός χώρος καταγράφεται το βιβλιοπωλείο «Κρακ!...» στο Νέο Ηράκλειο.
Το 1984 καταγράφεται σε λειτουργία το Σπίτι Γυναικών στα Γιάννενα αι το Στέκι Γυναικών Γούβας, το 1985 το Σπίτι Γυναικών Κουκακίου,
το Στέκι Γυναικών Πειραιά και το βιβλιοπωλείο «Νάμα» στη Δράμα, ενώ το 1986 το Στέκι της Αδέσμευτης Κίνησης Γυναικών.

Σχέδιο για «Το καφενείο των γυναικών», Φεβρουάριος 1983
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Αφίσα του «Βιβλιοπωλείου των γυναικών»
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Αφίσα της έκθεσης «10 χρόνια Γυναικείο Κίνημα» στο 
βιβλιοπωλείο «Το βιβλίο/Το παιδί»
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Αφίσα για το πάρτυ του «Βιβλιοπωλείου των Γυναικών»
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»


