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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η επιστηµονική επιτροπή του έργου θέλει να ευχαριστήσει όσες και όσους συµµετείχαν 
στην υλοποίησή του και συγκεκριµένα:  
 

• Τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστηµίου και ιδιαίτερα τον Αντιπρύτανη καθ. 
Αντώνη Μωυσίδη για την υποστήριξη του έργου κατά τη δύσκολη αρχική φάση, 
καθώς και τους Αντιπρυτάνεις καθ. Αθανάσιο Παπαδασκαλόπουλο και καθ. 
Ανδρέα Λύτρα για την άριστη συνεργασία τους στη συνέχεια.  

 

• Τον ιδρυµατικό υπεύθυνο του έργου καθ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη για την 
εµπιστοσύνη που έδειξε στην επιστηµονική επιτροπή.  

  

• Τις εργαζόµενες και τους εργαζόµενους στον Ειδικό Λογαριασµό Ερευνών και 
ιδιαίτερα τον προϊστάµενο Γιώργο Λυκουργιώτη και το στέλεχος Γρηγόρη 
Κολοβό για την τεχνικοοικονοµική υποστήριξη που παρείχαν στο έργο.  

 

• Τα στελέχη της Ε.Υ.∆. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ιδιαίτερα την Ζωή Μητσάκη και την Αλίκη 
Βύτιµα για την οµαλή χρηµατοδοτική διεκπεραίωση του έργου.  

 

• Τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους, µέλη ∆ΕΠ του Παντείου, που 
συµµετείχαν στις δράσεις του έργου.  

 

• Τις ερευνήτριες και τους ερευνητές σε θέµατα φύλου από πολλά Πανεπιστήµια 
που πλαισίωσαν τις δραστηριότητες του εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και 
Ισότητας. 

 

• Τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Παντείου που παρακολούθησαν τις 
εκδηλώσεις και έκαναν χρήση της υλικοτεχνικής υποδοµής (βιβλιοθήκη κλπ). 

 

• Τα στελέχη των συνεργαζοµένων φορέων για την ευκαιρία που µας έδωσαν να 
επεκτείνουµε την απήχηση του έργου σε φορείς και οργανώσεις εκτός του 
Πανεπιστηµίου.   

 
Τέλος, το έργο δεν θα µπορούσε να αξιοποιήσει όλες τις υλικοτεχνικές δυνατότητες που 
του παρείχε η ένταξή του στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, αν τα στελέχη του εργαστηρίου, αρχικά η 
Αγγελική Γιαννάτου και η Χαρά Καραγιαννοπούλου, και στη συνέχεια η Μάρω 
Κοράκη και η Βούλα Τουρή δεν έδειχναν την απαιτούµενη υποµονή και επιµονή ώστε 
να ανταπεξέλθουν τις ποικίλες εξωγενείς γραφειοκρατικές και τεχνικές δυσκολίες που 
δηµιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.   
 
Το µεγαλύτερο µέρος των παραδοτέων που παρατίθενται στο τέλος κάθε δράσης 
βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του έργου www.genderpanteion.gr. Τα 
υπόλοιπα βρίσκονται στο αρχείο της Επιτροπής Ερευνών για κάθε νόµιµη χρήση.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Βασικό αντικείµενο του έργου ήταν η ανάπτυξη σειράς δράσεων οι οποίες είχαν ως 
σκοπό να αναδείξουν  το επιστηµονικό πεδίο της κοινωνικής κατασκευής του φύλου και 
των θεµάτων της ισότητας των φύλων στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες’ να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των φοιτητριών/των του Παντείου Πανεπιστηµίου σε 
θέµατα φύλου και ισότητας, τόσο ως αντικείµενα εµπειρικής έρευνας και κριτικής 
θεώρησης, όσο και ως επαγγελµατικής προοπτικής, µέσα στη σύγχρονη 
πραγµατικότητα της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Γενικότερα το έργο επιδίωξε να ευαισθητοποιήσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές καθώς 
και τα µέλη ∆ΕΠ της κοινότητας του Παντείου Πανεπιστηµίου στην σηµασία της 
διάστασης του φύλου που υπάρχει πλέον στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες και να 
τις/τους εξοικειώσει µε τη συµβολή που έχουν κάνει οι σπουδές φύλου στη θεωρία και 
στην ερευνητική µεθοδολογία των επιµέρους κοινωνικών επιστηµών. Επιπλέον, ο 
εµπλουτισµός του προγράµµατος των προπτυχιακών σπουδών των εµπλεκοµένων 
τµηµάτων και η δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής για την ανάπτυξη των σπουδών 
φύλου, επέτρεψε στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές να αποκτήσουν πληροφορίες για τις 
ανάγκες που δηµιουργούνται στην αγορά εργασίας σε ειδικότητες που σχετίζονται µε τα 
θέµατα φύλου και ισότητας.  
 
Το έργο αποτέλεσε ολοκληρωµένη δράση ανάπτυξης των σπουδών φύλου στις 
κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες συνδυάζοντας παρεµβάσεις σε πολλά επίπεδα και 
πολλούς τοµείς της ακαδηµαϊκής ζωής, όπως το πρόγραµµα σπουδών, τις µεθόδους 
διδασκαλίας, την υποστήριξη του διδακτικού έργου, καθώς και την κοινωνική 
δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου. 
 
Για τον σχεδιασµό του έργου συνεργάσθηκαν τα παρακάτω τµήµατα:  
 

• ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

• Κοινωνικής Πολιτικής  

• Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού  

• Κοινωνιολογίας  

• Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας   

• Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  
 
Τον συντονισµό του έργου ανέλαβε η Επιστηµονική Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε 
από εκπροσώπους των παραπάνω τµηµάτων. Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής 
συνεδρίαζαν σε τακτά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να παίρνουν αποφάσεις, να 
σχεδιάζουν και να παρακολουθούν την πορείας των επιµέρους δράσεων του έργου. Το 
έργο της οικονοµικοτεχνικής και υποστήριξης του έργου ανέλαβε η Επιτροπή Ερευνών 
του Παντείου Πανεπιστηµίου.  
 
Το έργο περιλάµβανε δράσεις που αποτελούσαν 5 διακριτά Πακέτα Εργασίας ως εξής: 
 
1. Προπτυχιακά µαθήµατα σε θέµατα φύλου και ισότητας των φύλων  
2. Ανάπτυξη των σπουδών φύλου στις κοινωνικές επιστήµες   
3. Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και Ισότητας  
4. Κύκλοι σεµιναρίων σε θέµατα εφαρµοσµένων πολιτικών   
5. ∆ηµοσιότητα –Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα 
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Παράλληλα η Επιστηµονική Επιτροπή εισηγήθηκε στη Σύγκλητο να µεριµνήσει να 
συµπεριληφθούν στον υπό διαµόρφωση Κανονισµό του Παντείου, άρθρα σχετικά µε την 
ίση µεταχείριση, την απαγόρευση των διακρίσεων και της ηθικής και σεξουαλικής 
παρενόχλησης καθώς και τη σύσταση επιτροπής ίσης µεταχείρισης.  
 
Εκτός από όσες και όσους συµµετείχαν στις εκδηλώσεις και δράσεις του έργου, στο 
συνολικό αριθµό των «επωφελουµένων» θα πρέπει να προστεθούν µεγάλος αριθµός 
µελών ∆ΕΠ του Παντείου και άλλων πανεπιστηµίων, της φοιτητικής κοινότητας όλων 
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Ελλάδας, αλλά και στελεχών φορέων και 
εµπειρογνωµόνων που ασχολούνται µε θέµατα φύλου και ισότητας µέσω της 
πρόσβασης που είχαν στο εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη και βρίσκεται ανηρτηµένο 
στην ιστοσελίδα.  
 
 
Παραδοτέα: 
 
0.0.1.  Υποβολή πρότασης 2003-2005.  
0.0.2. Επέκταση δράσεων 2005- 2006. 
0.0.3. Επέκταση δράσεων 2006-2007. 
0.1.1. Τριµηνιαία δελτία απολογισµού 1/9/2003-31/12/2004. 
0.1.2. ∆ελτία απολογισµού 1/1/2005-31/12/2005. 
0.1.3. Εξαµηνιαία δελτία απολογισµού 1/1/2006-31/12/2006. 
0.2.1. Τα πρακτικά είκοσι τριών συνεδριάσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής (16/5/2003-13/7/2004). 
0.2.2. Τα πρακτικά δέκα συνεδριάσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής (6/9/2004-15/6/2005). 
0.2.3. Τα πρακτικά έξι συνεδριάσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής (7/9/2005-14/2/2006). 
0.2.4. Τα πρακτικά πέντε συνεδριάσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής (2/3/2006-17/6/2006). 
0.2.5. Τα πρακτικά έξι συνεδριάσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής (27/9/2006-24/5/2007). 
0.2.6. Τα πρακτικά έξι συνεδριάσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής (18/10/2007-16/12/2008). 
0.3. Το κείµενο της εισηγητικής έκθεσης για την εισαγωγή δύο άρθρων στον Εσωτερικό κανονισµό 

λειτουργίας του Παντείου (πρόταση). 
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ. 
ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
 
∆ράση 1.1  Νέα Μαθήµατα στο Πρόγραµµα Σπουδών 
 
Σκοπιµότητα: Αναγνωρίζεται πλέον από τη διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα ότι η ένταξη της 
διάστασης του φύλου σε όλους τους τοµείς των κοινωνικών επιστηµών συµβάλλει στον 
εµπλουτισµό των θεωρητικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η διάσταση αυτή 
εισάγεται και στο πρόγραµµα σπουδών των προπτυχιακών φοιτητριων/τών προκειµένου 
να τις/τους εξοικειώσει µε τις εξελίξεις αυτές στα διάφορα επιστηµονικά πεδία. 
 
Μέσα: Ανάπτυξη νέων µαθηµάτων και δηµιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού (συγγραφή 
σηµειώσεων και συγγραµµάτων, µεταφράσεις και εκδόσεις κλπ) καθώς και εφαρµογή 
νέων διδακτικών µεθόδων (οµάδες εργασίας, πρόσκληση ξένων και Ελλήνων/Ελληνίδων 
εισηγητών / εισηγητριών, επισκέψεις σε φορείς κ.λπ.).  
 
Συγκεκριµένα, εντάχθηκαν στα Προγράµµατα Σπουδών των έξι συνεργαζόµενων 
τµηµάτων 8 νέα µαθήµατα σε θέµατα φύλου και ισότητας των φύλων τα οποία 
διδάχτηκαν µε τη συνδροµή συµβασιούχων του Π.∆. 407/85 ή εξωτερικών 
συνεργατριών. Επίσης έγινε η προετοιµασία ενός νέου µαθήµατος που θα διδαχθεί το 
εαρινό εξάµηνο του 2009 στο τµήµα Οικονοµικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης.  
 
ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

Μαθήµατα Τµήµα 2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

2006 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

«Το φύλο στις ∆ιεθνείς Σπουδές» ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών χ Χ χ χ χ χ 

«Φύλο και ∆ιαφήµιση» Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισµού χ Χ χ    

«Γυναίκα και Κινηµατογράφος» Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισµού χ Χ χ    

«Ιστορία του Φεµινιστικού 
κινήµατος» 

Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας χ Χ χ χ χ  

«Φύλο και Έθνος στα ΜΜΕ». Κοινωνιολογίας    χ χ  

«Φύλο και Λογοτεχνία» Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισµού χ Χ χ    

«Φύλο και Πολιτική» Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας χ Χ χ χ χ  

«Φύλο, Ιδεολογία και 
πολιτισµός» 

Οικονοµικής & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

 Χ χ    

«Φύλο και Αγορά Εργασίας» Οικονοµικής & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

 Χ χ    

«Οικονοµική θεωρία από τη 
σκοπιά του φύλου: γυναίκες, 
οικονοµία και πολιτικές» 

Οικονοµικής & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

     χ 
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Παραδοτέα: 
 
1.1.1. «Γυναίκα και Κινηµατογράφος»: φάκελος µαθήµατος, αναλυτική περιγραφή, ενδεικτική 

βιβλιογραφία, πρόγραµµα µαθηµάτων. (διδάσκουσα :Ειρήνη Σταµατοπούλου) 
1.1.2. «Φύλο Ιδεολογία και Πολιτισµός»:αναλυτική περιγραφή, πρόγραµµα µαθηµάτων. (διδάσκουσα : 

Μαρία Λεοντσίνη) 
1.1.3. «Φύλο και Αγορά Εργασίας»: περιγραφή, περίληψη, περίγραµµα, σηµειώσεις. (διδάσκουσα : 

Άννα Κουµανταράκη) 
1.1.4. «Φύλο και Λογοτεχνία»: σηµειώσεις µαθήµατος, περιγραφή, πρόγραµµα µαθηµάτων, ενδεικτική 

βιβλιογραφία. (διδάσκουσες : Ελένη Αναστασάκη & Ευφροσύνη Καµάτσου) 
1.1.5. «Φύλο και ∆ιαφήµιση»: πρόγραµµα µαθηµάτων, ενδεικτική βιβλιογραφία. (διδάσκουσες : Μάρθα 

Μιχαηλίδου & Ελένη Αραβανή) 
1.1.6.  «Ιστορία του Φεµινιστικού κινήµατος» & «Φύλο και Πολιτική» διδακτικό υλικό (άρθρα). 

(διδάσκουσα : Αλέκα Μπουτζουβή) 
1.1.7. «Το φύλο στις ∆ιεθνείς Σπουδές»: φάκελος µαθήµατος µε άρθρα. (διδάσκουσα : Ζαχαρούλα 

Καραγιαννοπούλου) 

 
∆ράση 1.2       Μαθήµατα µε τη διάσταση φύλου και εµπλουτιζόµενα µαθήµατα 
 
Σκοπιµότητα: Το έργο περιέλαβε την αναβάθµιση µεγάλου αριθµού υφισταµένων 
µαθηµάτων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ένταξη της διάστασης του φύλου και της ισότητας 
στο πρόγραµµα σπουδών των συνεργαζόµενων τµηµάτων. 
 
Μέσα: Μετά από σχετική πρόσκληση της Επιστηµονικής Επιτροπής, πολλά µέλη ∆ΕΠ 
των έξι συνεργαζόµενων τµηµάτων του Παντείου ενέταξαν σε µαθήµατά τους τη 
διάσταση του φύλου και δηµιούργησαν ένα νέο εκπαιδευτικό υλικό. Το έργο κάλυψε 
δαπάνες µετάφρασης, σχολιασµού, ανάλυσης βιβλιογραφίας, φωτοτυπίες, βοηθητικής 
εργασίας µεταπτυχιακών φοιτητριων/τών κλπ.  
 
Τα υφιστάµενα µαθήµατα για το φύλο και την ισότητα τα οποία επανασχεδιάσθηκαν, 
αναπτύχθηκαν και εµπλουτίσθηκαν στο πλαίσιο του έργου κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 
2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 είναι τα εξής: 
 
1. ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές ∆ράσεις για την Ισότητα των Φύλων (∆ΕΣ) 
2. Γυναίκα και Απασχόληση (ΚΠ) 
3. Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων (ΚΠ) 
4. Φύλο και Κοινωνική Πολιτική (ΚΠ) 
5. Απασχόληση, Φύλο και Ανισότητα (ΚΟΙΝ) 
6. Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φύλου στα ΜΜΕ (ΚΟΙΝ) 
7. Φύλο και Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία (ΚΟΙΝ) 
8. Θέµατα Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας: Το Σώµα και Νέες Τεχνολογίες (ΚΟΙΝ) 
 
Τα υφιστάµενα µαθήµατα στα οποία οι διδάσκοντες/διδάσκουσες ενέταξαν τη διάσταση 
του φύλου (28 µαθήµατα) είναι τα εξής: 
 
1. Αγορές Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης (∆ΕΣ) 
2. Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί Συνεργασίας (∆ΕΣ) 
3. ∆ιεθνές ∆ίκαιο της Ανάπτυξης (∆ΕΣ) 
4. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (∆ΕΣ) 
5. Κοινωνικό Κράτος: Ιστορία, Τάσεις, Προοπτικές (∆ΕΣ) 
6. Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί Συνεργασίας (∆ΕΣ) 
7. Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο (∆ΕΣ) 
8. ∆ίκαιο των ΜΜΕ 1 (ΕΜΕΠ) 
9. Πολιτική Επικοινωνίας (ΕΜΕΠ) 
10. Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική (ΚΠ) 
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11. Εισαγωγή στην Οργάνωση και τη ∆υναµική της Κοινωνίας (ΚΠ) 
12. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εργασίας (ΚΠ) 
13. Παγκοσµιοποίηση και Νέα Κοινωνικά Κινήµατα (ΚΠ) 
14. Ύπαιθρος και Τοπική Ανάπτυξη (ΚΠ) 
15. Εισοδηµατικές Ανισότητες και Φτώχεια (ΚΠ) 
16. Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωση. ∆ράσεις και Πολιτικές (ΚΠ)   
17. Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών (ΚΟΙΝ) 
18. Οικονοµολόγοι και Οικονοµική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα  (ΚΟΙΝ) 
19. Αρχές Κοινωνιολογίας 1 (ΚΟΙΝ) 
20. Αρχές Κοινωνιολογίας 2 (ΚΟΙΝ) 
21. Παγκοσµιοποίηση και Κοινωνική Προστασία (ΚΟΙΝ) 
22. Κοινωνική Πολιτική (ΚΟΙΝ) 
23. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (ΚΟΙΝ) 
24. Κοινωνία, Υγεία και Πολιτικές Υγείας (ΚΟΙΝ) 
25. Κοινωνικές και Πολιτικές ∆υνάµεις στην Ελλάδα µέχρι το 1940 (ΠΕ&Ι) 
26. Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Εργατικό Κίνηµα (ΠΕ&Ι) 
27. Πολιτική Ανθρωπολογία (ΠΕ&Ι) 
28. Ειδικά Θέµατα Νεοελληνικής Κοινωνίας (ΠΕ&Ι) 
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ύστερα από αίτηµα της Επιστηµονικής Επιτροπής προς τις 
γραµµατείες των συνεργαζόµενων τµηµάτων γίνεται αναφορά, στους οδηγούς σπουδών 
τους κάτω από κάθε νέο και εµπλουτιζόµενο µάθηµα, στη συνεργασία µε το Πρόγραµµα 

 
 

Παραδοτέα:  
 

1.2.1. Μετάφραση του άρθρου του Gosta Esping-Andersen “A child-centered social investment 
strategy” από το βιβλίο “Why we need a new welfare state”, Oxford, Oxford University Press 
2002, «Για µία παιδοκεντρική κοινωνική επενδυτική στρατηγική». Για τις ανάγκες του µαθήµατος 
«Κοινωνική Πολιτική» (ΚΟΙΝ). 

1.2.2. Μετάφραση του άρθρου του Gosta Esping- Andersen “A new gender contract” από το βιβλίο 
“Why we need a new welfare state”, Oxford, Oxford University Press 2002, «Το νέο συµβόλαιο 
των Φύλων». Για τις ανάγκες του µαθήµατος «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» (ΚΟΙΝ). 

1.2.3.  Μετάφραση του άρθρου του Gosta Esping- Andersen “Towards a good society once again?” 
από το βιβλίο “Why we need a new welfare state”, Oxford, Oxford University Press 2002, «Προς 
µια «καλή» κοινωνία, για άλλη µία φόρα;». Για τις ανάγκες του µαθήµατος «Παγκοσµιοποίηση 
και Κοινωνική Προστασία» (ΚΟΙΝ).    

1.2.4. Μετάφραση του άρθρου του John Myles “A new social contract for the elderly” από το βιβλίο 
‘’Why we need a new welfare state’’, Oxford, Oxford University Press 2002, «Ένα νέο κοινωνικό 
συµβόλαιο για τους ηλικιωµένους;» Για τις ανάγκες του µαθήµατος «Κοινωνία, Υγεία και 
Πολιτικές Υγείας» (ΚΟΙΝ).    

1.2.5.  Σχολιασµένη βιβλιογραφία για το πεδίο «Φύλο και κοινωνική τάξη». Για τις ανάγκες του  
µαθήµατος «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εργασίας» (ΚΠ). 

1.2.6.  Κατάλογος βιβλίων που αγοράσθηκαν. Για τις ανάγκες του µαθήµατος «Παγκοσµιοποίηση και 
Νέα Κοινωνικά Κινήµατα» (ΚΠ).   

1.2.7.  Μετάφραση άρθρων :  

• Elizabeth Durbin, “Towards a Gendered Human Poverty Measure”, in Feminist 
Economics- «Προς ένα δείκτη ανθρώπινης φτώχειας µε βάση το Φύλο».  

• Evgenia Moukanou, “Poverty and Women in Greece”, Unpublished MSc Dissertation, 
London: London School of Economics and Political Science. (2004), «Φτώχεια και 
Γυναίκες», µετάφραση µέρους αδηµοσίευτης διπλωµατικής εργασίας που κατατέθηκε 
για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην Κοινωνική Πολιτική και τον 
Κοινωνικό Σχεδιασµό από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου:  

• Sara Cantillon and Brian Nolan, “Poverty within Households: measuring gender 
differences using non-monetary indicators”, in Feminist Economics - «Φτώχεια 
εντός των Νοικοκυριών: Μέτρηση διαφορών µε βάση το φύλο χρησιµοποιώντας µη 
χρηµατικούς δείκτες»  

• Sakiko Fukuda-Parr, “What does Feminization of Poverty Mean? It Isn’t Just Lack 
of Income”, in Feminist Economics, «Τι σηµαίνει «Θηλυκοποίηση της Φτώχειας; Όχι 
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µόνο έλλειψη εισοδήµατος». Για τις ανάγκες του µαθήµατος «Εισοδηµατικές 
Ανισότητες και Φτώχεια» (ΚΠ). 

1.2.8.         Μετάφραση άρθρου “Conclusion : Feminism and Anti- Feminism in early economic  
  thought” (1992), Edward Elgar: Aldershot, «Φεµινισµός και Αντι-Φεµινισµός στην πρότερη 

οικονοµική σκέψη». Για τις ανάγκες του µαθήµατος «Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών» (ΚΟΙΝ).    
1.2.9.  Μετάφραση άρθρου της Janet A. Seiz “Feminist Economics” in W. Samuels, Biddle, J. and 

Davis, J. (eds.) “A Companion to the History of Economic Thought” (2003) Blackwell: 
Oxford.- «Φεµινιστική Οικονοµική Επιστήµη» στο «Ένας Σύντροφος στην Ιστορία της 
Οικονοµικής Σκέψης». Για τις ανάγκες του µαθήµατος «Οικονοµολόγοι και Οικονοµική 
Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα» (ΚΟΙΝ).    

1.2.10. Μετάφραση έκθεσης ερευνητικού προγράµµατος EQUAPOL: Gender-sensitive and women 
friendly public policies : a comparative analysis of their progress and impact. 
«EQUAPOL: ∆ηµόσιες πολιτικές µε ευαισθησία προς το φύλο και φιλικές προς τις γυναίκες. Μία 
συγκριτική ανάλυση της προόδου και της επίδρασής τους». Για τις ανάγκες του µαθήµατος 
«Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωση. ∆ράσεις και Πολιτικές» (ΚΠ).   

1.2.11.  Σχολιασµένη βιβλιογραφία για θέµατα φύλου. Για τις ανάγκες του µαθήµατος «Γυναίκα και 
Απασχόληση» (ΚΠ). 

1.2.12.  Μετάφραση έκθεσης Εθνικού Παρατηρητηρίου για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών. 
Για τις ανάγκες του µαθήµατος «Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων», «Φύλο και 
Κοινωνική Πολιτική» (ΚΠ).   

1.2.13.  Μετάφραση άρθρου της Shally Shortall “Gendered Agricultural and Rural Restructuring: A 
case study of Northern Ireland”, Sociologia Ruralis, Vol 42, Number 2, «Η έµφυλη διάσταση 
της γεωργικής και αγροτικής αναδιάρθρωσης: Μία µελέτη περίπτωσης στην Βόρεια Ιρλανδία». 
Για τις ανάγκες του µαθήµατος«Ύπαιθρος και Τοπική Ανάπτυξη»(ΚΠ). 

1.2.14.   Οικονοµική ενίσχυση ερευνητικής εργασίας µε θέµα: «Η παρουσία της γυναίκας στη 
σύγχρονη πολιτική σκηνή». Για τις ανάγκες του µαθήµατος «Πολιτική Επικοινωνίας» 
(ΕΜΕΠ). 
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 
∆ράση 2.1.  Σειρά ανοιχτών διαλέξεων 
 

Σκοπιµότητα: Ο επιστηµονικός προβληµατισµός µε άξονα το φύλο τέµνει οριζοντίως το 
σύνολο των επιστηµονικών πεδίων και ιδιαίτερα των επιµέρους κοινωνικών επιστηµών 
που αποτελούν αντικείµενο του Παντείου, ως Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών, ασχολείται. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η προώθηση του 
επιστηµονικού λόγου σχετικά µε την συµβολή του φύλου, ως εννοιολογικής και 
αναλυτικής κατηγορίας στις κοινωνικές επιστήµες µέσα από δράσεις που στόχο είχαν να 
προωθήσουν την γνωριµία της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε τις σύγχρονες θεωρητικές 
αναζητήσεις, καθώς και τον γενικότερο προβληµατισµό γύρω από τη σχέση του φύλου 
µε τις κοινωνικές επιστήµες, έτσι όπως αυτός έχει αναπτυχθεί στον ευρωπαϊκό και 
διεθνή επιστηµονικό χώρο. 
 
Μέσα: Πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω διαλέξεις µε εισηγήτριες από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό εξέχουσες προσωπικότητες και αναγνωρισµένες ερευνήτριες και συγγραφείς. 
Αναλυτικότερα έγιναν: 
 
1. στις 17/12/2003 η διάλεξη της Heidi Hartmann, καθηγήτριας στο Πανεπιστήµιο 

George Washington, µε θέµα: «Αποτίµηση των ∆ηµόσιων Πολιτικών από 
Φεµινιστική Οπτική - Η περίπτωση των Η.Π.Α.» 

 
2. στις 15/3/2004 η διάλεξη της Juliet Mitchell, καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου 

Cambridge µε θέµα: «Από τις «γυναίκες» στο «φύλο». Νέες προσεγγίσεις και 
νέα περιεχόµενα;» 

 
3. στις 10/5/2004 η διάλεξη της Christine Delphy, κοινωνιολόγου και διευθύντριας 

έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικής Έρευνας της Γαλλίας µε θέµα: «Η 
«υπόθεση της µαντίλας» και το φυλετικό πρόβληµα στη Γαλλία» 

 
4. στις 13/5/2004 η διάλεξη της Άννας ∆ιαµαντοπούλου, πρώην Επιτρόπου Ε.Ε., 

Βουλευτή Επικρατείας µε θέµα: «Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην 
Ε.Ε.» 

 
5. στις 7/6/2004 η διάλεξη της Floya Anthias, καθηγήτριας κοινωνιολογίας στο 

Πανεπιστήµιο Oxford Brooks της Μ. Βρετανίας µε θέµα: «Φύλο, εθνότητα και 
µεταναστευτικές κινήσεις» 

 
6. στις 25/2/2005 η διάλεξη της Ελένης Βαρίκα καθηγήτριας στο Τµήµα Πολιτικών 

Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Paris 8, µε θέµα: «Η σηµασία της εµπειρίας των 
γυναικών στην Ιστορία και τις Κοινωνικές Επιστήµες» 

 
7. στις 18/10/2005 η διάλεξη της Joan W. Scott, καθηγήτριας κοινωνικών επιστηµών 

στο Institute for Advanced Study του Πανεπιστηµίου Princeton στις ΗΠΑ, µε θέµα: 
«Ισάριθµη Συµµετοχή: το κίνηµα στη Γαλλία για την ισότητα των φύλων στην 
πολιτική» 
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8. στις 31/5/2007 η διάλεξη της Shahra Razavi, διευθύντριας στο ερευνητικό Ινστιτούτο 
των Ηνωµένων Εθνών για την Κοινωνική Ανάπτυξη, µε θέµα: «Ισότητα των 
Φύλων-Αναζητώντας την ∆ικαιοσύνη σε έναν Άνισο Κόσµο». 

 
Οι διαλέξεις έγιναν στο αµφιθέατρο «Σάκης Καράγιωργας» του Παντείου Πανεπιστηµίου 
τις παρακολούθησε σηµαντικός αριθµός από το ευρύ επιστηµονικό και ερευνητικό µε 
κοινό από το ευρύ επιστηµονικό και ερευνητικό κοινό, καθώς και µέλη γυναικείων 
οργανώσεων. Η τελευταία διάλεξη πραγµατοποιήθηκε στην Ένωση Συντακτών 
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο για τα ∆ικαιώµατα της 
Γυναίκας.  
 
Η οργάνωση των διαλέξεων περιλάµβανε σχεδιασµό του ενηµερωτικού υλικού (αφίσες, 
προσκλήσεις, κλπ), ευρεία δηµοσιοποίηση περιλαµβανοµένου και του ηµερήσιου Τύπου, 
βεβαιώσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονη διερµηνεία των ξενόγλωσσων διαλέξεων. 
Μετά από κάθε διάλεξη ακολουθούσε συζήτηση µε το ακροατήριο και δεξίωση. Τα 
κείµενα των εισηγήσεων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του προγράµµατος.  
 
 
Παραδοτέα:  
 
2.1.1. Πρόσκληση για τη διάλεξη της Heidi Hartmann. 
2.1.2. Αποµαγνητοφώνηση της διάλεξης της Heidi Hartmann. 
2.1.3. Πρόσκληση για τη διάλεξη της Juliet Mitchell. 
2.1.4. Αφίσα για τη διάλεξη της Juliet Mitchell. 
2.1.5. ∆ιάλεξη της Juliet Mitchell. 
2.1.6. Πρόσκληση για τη διάλεξη της Christine Delphy. 
2.1.7. Αφίσα για τη διάλεξη της Christine Delphy. 
2.1.8. Αποµαγνητοφώνηση της διάλεξης της Christine Delphy. 
2.1.9. Πρόσκληση για τη διάλεξη της Άννας ∆ιαµαντοπούλου. 
2.1.10. Αφίσα για τη διάλεξη της Άννας ∆ιαµαντοπούλου. 
2.1.11. Πρόσκληση για τη διάλεξη της Floya Anthias. 
2.1.12. Αφίσα για τη διάλεξη της Floya Anthias. 
2.1.13. Αποµαγνητοφώνηση της διάλεξης της Floya Anthias. 
2.1.14. Πρόσκληση για τη διάλεξη της Ελένης Βαρίκα. 
2.1.15. Αφίσα για τη διάλεξη της Ελένης Βαρίκα.  
2.1.16. Περίληψη διάλεξης της Ελένης Βαρίκα και σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα. 
2.1.17. Πρόσκληση για τη διάλεξη της Joan W. Scott. 
2.1.18. Περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά, πλήρες κείµενο της διάλεξης της Joan W. Scott στα 

αγγλικά και σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα στα ελληνικά και στα αγγλικά. 
2.1.19. Αφίσα για τη διάλεξη της Joan W. Scott. 
2.1.20.  VHS της διάλεξης της Joan W. Scott. 
2.1.21. Πρόσκληση για τη διάλεξη της Shahra Razavi. 
2.1.22. Μεταφρασµένη έκθεση πάνω στην οποία βασίστηκε η διάλεξη της Shahra Razavi. 
2.1.23. ∆ιάλεξη και βιογραφικό σηµείωµα της Shahra Razavi. 
2.1.24. Φωτογραφίες από τις διαλέξεις. 
2.1.25.       ∆ηµοσίευση της διάλεξης της Juliet Mitchell στον τύπο. 
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∆ράση 2.2   ∆ιεθνές συνέδριο 

Υπεύθυνες: Αλέκα Μπουτζουβή, Αλεξάνδρα Χαλκιά 

Σκοπιµότητα: Στόχος του Συνεδρίου ήταν να προβληθεί η σύγχρονη συµβολή των 
κοινωνικών και πολιτικών επιστηµών στη γνώση της έµφυλης πραγµατικότητας. Κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου αναδύθηκαν για να απαντηθούν κεντρικά ερωτήµατα όπως: Τι 
σηµαίνει φύλο σήµερα; Ποια είναι η γυναίκα σήµερα στα διάφορα κοινωνικά συγκείµενα, 
ιστορικά και παρόντα, πώς διαµορφώνεται η καθηµερινότητα της, και πώς 
αναπαρίσταται πολιτισµικά; Ποιος είναι ο άντρας και πώς χαρακτηρίζεται κοινωνικά σε 
διαφορετικούς τόπους και χρόνους; Πώς αυτές οι ταυτότητες γίνονται αντικείµενα 
διαπραγµάτευσης και πώς αντιστέκονται ή αποδέχονται τις εγκαθιδρυµένες σχέσεις 
εξουσίας;  

Μέσα: Οργάνωση ∆ιεθνούς Συνεδρίου µε τίτλο: «Το Φύλο …. Αλλάζει! Έρευνα, 
Θεωρία και Πολιτική της Έµφυλης Πραγµατικότητας στον 21ο αιώνα», 2 – 3 Ιουνίου 
2005. Το πρόγραµµα του Συνεδρίου ήταν ως εξής:  

2 Ιουνίου 2005 

 1η Θεµατική Ενότητα:  Το Φύλο της Εργασίας 

Συντονίστρια: Ξανθή Πετρινιώτη, Καθηγήτρια, Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο 
Πανεπιστήµιο. 
Εισηγητές / Εισηγήτριες: 
Ute Luise Fischer, Doctor of Sociology, Researcher at the Chair of Sociology of Work, Faculty of 
Economics and Social Science, University of Dortmund, Germany.  
Χάρη Συµεωνίδου, Οικονοµολόγος, ∆ηµογράφος, ∆ιευθύντρια Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ).  
Ζιζή Σαλίµπα, Ιστορικός, Οικονοµικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου.  
Αντιγόνη Λυµπεράκη, Καθηγήτρια, Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο 
Πανεπιστήµιο.  

2η Θεµατική Ενότητα :  Η Τεχνολογία στην ύστερη Νεωτερικότητα  

Συντονίστρια: Μαρία Παραδείση, Λέκτορας, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, Πάντειο 
Πανεπιστήµιο.  
Εισηγητές / Εισηγήτριες: 
Carolyn Michelle, Dr, Convenor, Women's and Gender Studies, University of Waikato, New Zealand. 
Dominique Meunier, Professeure Αdjointe, Département de Communication, Université de Montreal, 
Canada.  
Mirjam Vosmeer, Ph.D. Student, Amsterdam School of Communications Research, University of 
Amsterdam, the Netherlands.  
Παντούλη Όλγα, ∆ιδάσκουσα, ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ Τοµέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  

3η Θεµατική Ενότητα: Υπερβαίνοντας τα Όρια του Φύλου 

Συντονίστρια: Άννα Αποστολίδου, Υποψήφια ∆ιδάκτορας, Τµήµα Ανθρωπολογίας, University 
College London, United Kingdom. 
Εισηγητές / Εισηγήτριες: 
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Sara Cohen Shabot, Dr., Lafer Center for Women's Studies, The Hebrew University, Jerusalem, Israel.  
Chrysanthi Nigianni, Ph.D. Student, University of East London, School of Social Sciences, Media and 
Cultural Studies, United Kingdom.  
Σύσση Κορίζη, Επικοινωνιολόγος – Τζίνα Τασιοπούλου, Επιχειρησιακή Ερευνήτρια, 
Επικοινωνιολόγος.  
Χρυσούλα Στέκα, ∆ρ., Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φαρµακοποιός.  

4η Θεµατική Ενότητα: Έµφυλες Αποταυτίσεις, Έθνος–Φυλή–Θρησκεία 

Συντονίστρια: Αλεξάνδρα Χαλκιά, Επίκουρη Kαθηγήτρια, Tµήµα Κοινωνιολογίας, Πάντειο 
Πανεπιστήµιο.  
Εισηγητές / - τριες: 
Joanna de Groot, Dr., Department of History and Centre for Women's Studies, University of York, 
Heslington, York, United Kingdom – Mary Maynard, Professor, Department of Social Policy and Social 
Work and Centre for Women's Studies, University of York, Heslington, York, United Kingdom.  
Martina Tissberger, Junior Lecturer, Department of Educational Sciences and Psychology, Free 
University, Berlin, Germany.  
Σπυριδούλα Aθανασοπούλου-Kυπρίου, Επιστηµονική Συνεργάτρια, Προπτυχιακό Πρόγραµµα 
Σπουδών για Θέµατα Φύλου και Ισότητας, Πανεπιστήµιο Αθηνών.  

5η Θεµατική Ενότητα: Βία σε περιόδους Ειρήνης και Πολέµου 

Συντονίστρια: Αλέκα Μπουτζουβή, Λέκτορας, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και ∆ιδάσκουσα Π∆ 407/85, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο.  
Εισηγητές / Εισηγήτριες: 
Barbara Giovanna Bello, Member of ONG, Co-operator of Informagiovani, Insubria University, Italy.  
Nefissa Naguib, Associate Professor, Basic Histories Program, University of Bergen, Norway – Inger 
Maria Okkenhaug, Dr., History, University of Bergen, Norway.  
Τασούλα Βερβενιώτη, Ιστορικός.  
 

3  Ιουνίου 2005 

1η Θεµατική Ενότητα: Το Φύλο της Γλώσσας 

Συντονίστρια: Μαρίνα Μεϊδάνη, Επιστηµονική Συνεργάτρια, Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
Εισηγητές / Εισηγήτριες: 
Alissa V. Tolstokorova, Dr., Associate Professor, University of Economics and Law "KROK", Kyiv, 
Ukraine.  
Μαρία Μενεγάκη, Καθηγήτρια της Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισµού, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών – Λουκία Ευθυµίου, ∆ρ. Ιστορίας του 
Πανεπιστηµίου Paris 7, ∆ιδάσκουσα, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 
Πανεπιστήµιο Αθηνών.  

2η Θεµατική Ενότητα: Αναπαραστάσεις του Φύλου στη Λογοτεχνία 

Συντονίστρια: Ειρήνη Ριζάκη, ∆ιδάσκουσα Π∆ 407/85,, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Εισηγητές / Εισηγήτριες: 
Eυφροσύνη Καµάτσου, Λέκτορας, Τµήµα Επικοινωνίας Mέσων και Πολιτισµού, Πάντειο 
Πανεπιστήµιο. 
Christina Johnson, Assistant Professor, Plattsburgh State University of New York, U.S.A.  
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Τασούλα Τσιλιµένη, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας- Βόλος.  

3η Θεµατική Ενότητα: Εκπαιδεύοντας τα Φύλα 

Συντονιστής: Άλκης Ρήγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας, 
Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
Εισηγητές / Εισηγήτριες: 
Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικής, Τµήµα Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης – Κατερίνα 
∆αλακούρα, Καθηγήτρια Φιλόλογος, ∆ρ. Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  
Φώτης Πολίτης, ∆άσκαλος, ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Νοµού Λακωνίας.  
Ελένη ∆αράκη, ∆ασκάλα.  
Μαρία Ρεπούση, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τµήµα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης.  

Στο Συνέδριο συµµετείχαν µε εισήγηση 16 ερευνητές και ερευνήτριες από την Ελλάδα 
και 11 ερευνητές και ερευνήτριες από άλλες χώρες. Αναλυτικότερα η σύνθεση των 
εισηγητών/εισηγητριών και συντονιστών/συντονιστριών θεµατικών ενοτήτων κατά χώρα 
διαµονής ήταν: Γερµανία- 2 άτοµα, Ελλάδα- 18 άτοµα, ΗΠΑ- 1 άτοµο, Ηνωµένο 
Βασίλειο- 3 άτοµα,  Ισραήλ- 1 άτοµο, Ιταλία- 1 άτοµο, Καναδάς- 1 άτοµο, Νέα Ζηλανδία- 
1 άτοµο, Ολλανδία- 1 άτοµο. 

Οι εισηγήσεις που πραγµατοποιήθηκαν, συµπεριλαµβανοµένων και εισηγήσεων µε δυο 
συγγραφείς, ήταν συνολικά 25 ενώ είχαν γίνει αποδεκτές 30 από τις 65 περιλήψεις που 
υπεβλήθησαν. 

Στο ακροατήριο, συµµετείχαν µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας του Παντείου (µέλη 
∆ΕΠ καθώς και φοιτήτριες και φοιτητές), µέλη της ευρύτερης πανεπιστηµιακής 
κοινότητας της Αθήνας, καθώς και εκπρόσωποι διαφόρων φορέων ερευνητικών (π.χ. 
ΚΕΘΙ) και άλλων (π.χ. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης). Συνολικά έδωσαν τα στοιχεία τους για 
την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης του συνεδρίου 127 άτοµα (εκ των οποίων τα 
18 άντρες) ενώ στοιχεία δήλωσης ενδιαφέροντος για ενηµέρωση σχετικά µε µελλοντικές 
δράσεις του Προγράµµατος έδωσαν 214 άτοµα (25 άντρες). 

Το Συνέδριο αποτέλεσε επιτυχία του Προγράµµατος, τόσο λόγω της ποιότητας και της 
θεµατολογίας της πλειοψηφίας των εισηγήσεων, όσο και λόγω της µεγάλης, και ενεργής, 
συµµετοχής του κοινού. Επιπλέον, οι συζητήσεις που ακολουθούσαν τις θεµατικές 
συνεδρίες ήταν εν γένει χρήσιµες για την διερεύνηση των δυσκολιών στην ανάπτυξη του 
συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου αλλά και για την περαιτέρω διαλεύκανση των 
διεπιστηµονικών συνεργιών που συντελούν στον πλούτο των Σπουδών Φύλου την 
παρούσα ιστορική περίοδο.   

Συνολικά το Συνέδριο λειτούργησε ως τόπος ανάδειξης και κατανόησης των σύγχρονων 
και πρωτότυπων αναλύσεων, από ώριµο αλλά και νεότερο ερευνητικό δυναµικό, που 
συµβάλλουν στην γνώση του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας στο παρελθόν και στο 
παρόν, στην Ελλάδα και αλλού. Απόδειξη αυτής της διαπίστωσης είναι το γεγονός ότι 
εντοπίσθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές στις εισηγήσεις του συνεδρίου σε πολλά 
επιστηµονικά έντυπα.  

Το ∆ιεθνές Συνέδριο του Προγράµµατος Σπουδών Φύλου και Ισότητας του Παντείου 
Πανεπιστηµίου συµβάλλει στην ανάπτυξη του προβληµατισµού σχετικά µε το φύλο και 
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µέσω της ιστοσελίδας του προγράµµατος, όπου παραµένει αναρτηµένο όλο το 
πρόγραµµα, οι περιλήψεις και τα πλήρη κείµενα των εισηγήσεων.  

Παραδοτέα:  
 
2.2.1. ∆ίγλωσση αφίσα του συνεδρίου. 
2.2.2. Πρόσκληση για το συνέδριο στα ελληνικά. 
2.2.3. Πρόγραµµα για το συνέδριο στα ελληνικά. 
2.2.4. Πρόγραµµα για το συνέδριο στα αγγλικά. 
2.2.5. Κατάλογος των οµιλητών και οµιλητριών του συνεδρίου. 
2.2.6. Κατάλογος επισκεπτών / -ιών του συνεδρίου. 
2.2.7. ∆είγµα βεβαίωσης παρακολούθησης. 
2.2.8. Εισήγηση της Ute Luise Fischer στα αγγλικά.  
2.2.9. Εισήγηση της Χάρης Συµεωνίδου στα ελληνικά. 
2.2.10. Εισήγηση της Ζιζής Σαλίµπα στα ελληνικά. 
2.2.11. Εισήγηση της Αντιγόνης Λυµπεράκη στα αγγλικά. 
2.2.12. Εισήγηση της Carolyn Michelle στα αγγλικά. 
2.2.13. Εισήγηση της Dominique Meunier στα αγγλικά. 
2.2.14. Περίληψη της εισήγησης της Mirjam Vosmeer στα αγγλικά. 
2.2.15. Εισήγηση της Όλγας Παντούλη  στα ελληνικά. 
2.2.16. Περίληψη της εισήγησης της Sara Cohen Shabot στα αγγλικά. 
2.2.17. Εισήγηση της Chrysanthi Nigianni στα αγγλικά. 
2.2.18. Περίληψη της εισήγησης των Σίσσυ Κοριζή και Τζίνας Τασσιοπούλου στα ελληνικά. 
2.2.19. Περίληψη της εισήγησης της Χρυσούλας Στέκα στα ελληνικά. 
2.2.20. Εισήγηση των Joanna De Groot kai Mary Maynard στα αγγλικά. 
2.2.21. Εισήγησης της Martina Tissberger στα αγγλικά. 
2.2.22. Εισήγηση της Spyridoula Athanasopoulou - Kypriou στα αγγλικά. 
2.2.23. Εισήγηση της Barbara Giovanna Bello στα αγγλικά. 
2.2.24. Περίληψη της εισήγησης της Nefissa Naguib στα αγγλικά. 
2.2.25. Εισήγηση της Τασούλας Βερβενιώτη στα ελληνικά. 
2.2.26. Εισήγηση της Alissa V. Tolstokorova στα αγγλικά. 
2.2.27. Εισήγηση των Μαρίας Μενεγάκη και Λουκίας Ευθυµίου στα ελληνικά. 
2.2.28. Εισήγηση της Εφροσύνης Καµάτσου στα αγγλικά. 
2.2.29. Περίληψη της εισήγησης της Christina Johnson στα αγγλικά. 
2.2.30. Εισήγηση της Τσούλας Τσιλιµένη στα ελληνικά. 
2.2.31. Περίληψη της εισήγησης των Σιδηρούλας Ζιώγου – Καραστεργίου και Κατερίνας ∆αλακούρα στα 

ελληνικά. 
2.2.32. Εισήγηση του Φώτη Πολίτη στα ελληνικά. 
2.2.33. Εισήγηση της Ελένης ∆αράκη στα ελληνικά. 
2.2.34. Περίληψη της εισήγησης της Μαρίας Ρεπούση στα ελληνικά. 
2.2.35.  Φωτογραφίες συνεδρίου. 

 
∆ράση 2.3  Θεµατικές επιστηµονικές εκδόσεις 
 

Σκοπιµότητα: Οι εκδόσεις είναι σηµαντικές ερευνητικές εργασίες που κρίνονται 
απαραίτητες για τον εµπλουτισµό µε τη διάσταση του φύλου των επιστηµονικών πεδίων 
των κοινωνικών και πολιτικών επιστηµών . 

Μέσα: Συµβολή σε µεταφράσεις και εκδοτική επιµέλεια συλλογικών τόµων και µελετών 
που συγκροτούν χρήσιµο διδακτικό υλικό για µεγάλο αριθµό νέων και εµπλουτιζόµενων 
µαθηµάτων.   
 

• Μεταφράσεις 
 
Το βιβλίο “The Line, Women, Partition and Gender Order in Cyprus”, της Cynthia 
Cockburn, Zed Books, σελ. 256. Το βιβλίο εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ µε 
τίτλο: «Η Γραµµή: Γυναίκες, διχοτόµηση και φύλο στην Κύπρο» (2008). 
 
Ο συλλογικός τόµος ‘Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs’, (επιµ. Μargaret 
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Maruani), Editions Découverte, σελ. 480. Τον τόµο εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ µε τίτλο: «Γυναίκες, φύλο, κοινωνίες. Τι γνωρίζουµε σήµερα» (2008).  
 
Κεφάλαια από τους συλλογικούς τόµους "Gender @ Wissen: Ein Handbuch der 
Gender-Theorien" (επιµ. Christine von Braun και Inge Stephan) και "Gender als 
interdepedente Kategorie: Neue Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und 
Heterogenität” (επιµ. Katharina Walgenbach, Gabriele Dietze, Atje Hornscheidt & 
Kerstin Palm). Την έκδοση του συλλογικού τόµου ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.  
 
Η έκδοση των παραπάνω συλλογικών τόµων έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας του 
έργου µε το αντίστοιχο έργο του ΕΜΠ «Φύλο και Χώρος» (επιστηµονική υπεύθυνη: 
Ντίνα Βαΐου). Στόχος είναι να γνωρίσει το ελληνικό κοινό ορισµένα σηµαντικά κείµενα για 
το φύλο και την ισότητα που προέρχονται από τις φεµινιστικές παραδόσεις µεγάλων 
ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία).    
 

• Επιστηµονικές επιµέλειες 
 
«Η Παραγωγή του Κοινωνικού Σώµατος» (Επιστηµονική επιµέλεια: Μάρθα 
Μιχαηλίδου και Αλεξάνδρα Χαλκιά). Εκδόσεις Κατάρτι & το Φεµινιστικό περιοδικό ∆ίνη, 
σελ.284.  
 
«Λιλίκα Μποµπόλου: Φεµινισµός εσωτερικού χώρου - Ιστορίες γυναικών. Χρονικό 
µιας πορείας στο φεµινιστικό κίνηµα (1979-2005)» (Επιµέλεια - επίµετρο: Άννα 
Μιχοπούλου), Εκδόσεις Κουκκίδα, σελ.360. Πρόκειται για ανθολόγιο 168 κειµένων που 
έχουν δηµοσιευθεί στο ∆ελτίο της Κίνησης ∆ηµοκρατικών Γυναικών, σε άλλα γυναικεία 
έντυπα, καθώς και σε ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας.  
 
Παραδοτέα: 
 
2.3.1. Εξώφυλλο βιβλίου «Η Παραγωγή του Κοινωνικού Σώµατος». 
2.3.2. Μετάφραση µέρους του συλλογικού τόµου «‘Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs». 
2.3.3. Μετάφραση µέρους του συλλογικού τόµου «The line, Women, Partition and Gender Order in 

Cyprus». 
2.3.4.         Εξώφυλλο βιβλίου «Η Γραµµή, Γυναίκες, διχοτόµηση και φύλο στην Κύπρο». 
2.3.5. Μετάφραση µέρους του συλλογικού τόµου «Gender@Wissen: Ein Handbuch der Gender-

Theorien». 
2.3.6. Μετάφραση µέρους του συλλογικού τόµου  «Gender als interdependente Kategorie: Neue 

Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität».  
2.3.7.         Έκδοση «Φεµινισµός εσωτερικού χώρου». Ιστορίες γυναικών Χρονικό µιας      
                  πορείας στο φεµινιστικό κίνηµα (1979-2005)».   
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∆ράση 2.4  ∆ιδακτικό υλικό: ∆ηµιουργία διδακτικού υλικού για τις σπουδές 
φύλου στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες.  

 
Σκοπιµότητα: Στο πλαίσιο του Προγράµµατος αναπτύχθηκε νέο διδακτικό υλικό µε την 
γλωσσική επεξεργασία σηµαντικών άρθρων αλλά και µε την αρχειοθέτηση και 
ψηφιοποίηση αρχείων του γυναικείου κινήµατος για τις ανάγκες των µαθηµάτων φύλου 
στην ιστορία, στην πολιτική επιστήµη, στην κοινωνική πολιτική αλλά και των άλλων 
µαθηµάτων φύλου που διδάσκονται στο Πανεπιστήµιο.  
 
Μέσα: Η ψηφιοποίηση των αρχείων και κατάρτιση καταλόγων δηµιουργούν πολύτιµο και 
εύχρηστο διδακτικό και ερευνητικό υλικό για τις σπουδές φύλου στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο αλλά και στα άλλα Πανεπιστήµια λόγω της ανάρτησής του στην 
ιστοσελίδα του Προγράµµατος. 
 
2.4.1. Ταξινόµηση και ψηφιοποίηση υφιστάµενων αρχείων γυναικείου κινήµατος 
(περιοδικά, φυλλάδια κ.α.) 
  
Υπεύθυνη: Αλέκα Μπουτζουβή 
 
 Τα Αρχεία που ψηφιοποιηθήκαν είναι:  
 
1.   « Περιοδικό ‘ Ο Αγώνας της Γυναίκας’» 
 Η αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, σάρωση, καταλογογράφηση, αποδελτίωση, 

ταξινόµηση, ευρετηρίαση και η καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος 
ενός από τα πιο σηµαντικά περιοδικά για την µελέτη της ιστορίας του γυναικείου 
κινήµατος στην Ελλάδα του «Αγώνα της Γυναίκας» έκδοσης του Συνδέσµου για τα 
∆ικαιώµατα της Γυναίκας. Η ψηφιοποίηση του ιστορικού περιοδικού περιλαµβάνει τις 
τρεις φάσεις της κυκλοφορίας του: 1923 -1936, 1964 - 1967, 1979 – 2007. 

 
2. «Γυναικείο Αρχείο ‘∆ελφύς’» 
  α. Η καταγραφή, καταλογογράφηση και οργάνωση του Γυναικείου Αρχείου 

«∆ελφύς», το οποίο δηµιουργήθηκε το 1990 ως συνέχεια του Αρχείου του 
Βιβλιοπωλείου των Γυναικών (1983-1990). Το αρχείο περιέχει: περίπου 2000 
βιβλία –φακέλους και Ντοσιέ, Περιοδικά και Εφηµερίδες, Ατζέντες και 
Ηµερολόγια, Αφίσες, πλακάτ και άλλο υλικό του Αυτόνοµου Γυναικείου χώρου, 
καθώς και των γυναικείων οργανώσεων της µεταδικτατορικής περιόδου.  

 β. Η ψηφιοποίηση µέρους του οπτικού υλικoύ του αρχείου, που αφορά δύο 
θεµατικές ενότητες: 8 του Μάρτη, Βία και Βιασµούς.   

 
3.   «Περιοδικό ‘ΕΛΛΗΝΙΣ’»  
      Η αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, σάρωση, καταλογογράφηση, αποδελτίωση, 

ταξινόµηση, ευρετηρίαση και η καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος του 
δεύτερου, από τα τρία σηµαντικά έντυπα της µεσοπολεµικής περιόδου, του Μηνιαίου 
περιοδικού  «Ελληνίς», το οποίο εξέδωσε το Εθνικό Συµβούλιο των Ελληνίδων 
Γυναικών το διάστηµα: 1921 – 1935 [1940]. 

 
4. «Γυναικείες οργανώσεις», «Συνδικαλιστικό κίνηµα» ΑΣΚΙ   
      Από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, και συγκεκριµένα από το αρχείο της Ε∆Α, 

επιλέχθηκαν κάποιες αρχειακές ενότητες το περιεχόµενο των οποίων καλύπτει την έντονη 
πολιτική και συνδικαλιστική δράση των γυναικών, οι οποίες ανήκουν µεν σ’ ένα 
συγκεκριµένο πολιτικό χώρο αλλά οι θέσεις και τα αιτήµατά τους τις οδηγούν σε συµµαχίες 
ή /και συγκρούσεις µε άλλες γυναικείες συλλογικότητες. Με αυτό το σκεπτικό υλοποιήθηκε η 
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ψηφιοποίηση, σάρωση, αποδελτίωση, ταξινόµηση, ευρετηρίαση και η καταχώρηση στην 
ιστοσελίδα του Προγράµµατος τεσσάρων αρχειακών συλλογών. Πρόκειται για ένα υλικό 
διάσπαρτο και µοναδικό, γιατί φωτίζει όψεις της δραστηριότητας των γυναικών σε µια 
µακρά περίοδο που ξεκινά το 1951 και διακόπτεται βίαια το 1967 µε την επιβολή της 
στρατιωτικής δικτατορίας. Οι ενότητες που ψηφιοποιήθηκαν είναι:  

• «Συντονιστική Επιτροπή Εργαζοµένων Γυναικών» (Σ.Ε.Ε.Γ.) 1963-1967),  

• «Πανελλήνιος  Ένωσις Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόµων  "Οι Άγιοι Ανάργυροι"» 
(Π.Ε.Α.Α.Ν.) (1954-1967),  

• «Πανελλήνιος Σύνδεσµος τηλεφωνητριών Ο.Τ.Ε.» (1964-1967),  

• «Συνεργαζόµενα Γυναικεία Σωµατεία» (1956-1967), και  

• «Προεκλογικά φυλλάδια της Ε∆Α για τις γυναίκες» (1961, 1963). 

 

2.4.2. Έρευνα, συλλογή και ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού 
 
Η έρευνα, συλλογή και ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού αφορά τους παρακάτω 
τοµείς: 
  
1. «Τα νέα κινήµατα στην Ελλάδα: υλικό για το φύλο και την σεξουαλικότητα, 

2000-2008». (Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Χαλκιά) Σκοπός της έρευνας ήταν η τεκµηρίωσή, 
ψηφιοποίηση, ταξινόµηση, καταλογογράφηση του υλικού και η δηµιουργία µίας βάσης 
δεδοµένων που να περιέχει τα άρθρα σε εφηµερίδες και περιοδικά,  έντυπα δρόµου, 
άλλα έντυπα, µικρά βιβλία, ηλεκτρονικές καταχωρήσεις και αφίσες που αποτυπώνουν 
τον προβληµατισµό για το φύλο, τη σεξουαλικότητα και το σώµα γενικότερα που 
προτάσσεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ειδικά ως αντίστιξη ή και αντίσταση σε 
περισσότερο θεσµοποιηµένες και νοµιµοποιηµένες µορφές γνώσης, σκέψης, και 
πολιτικής για το φύλο.   

 
2. «Φεµινιστική Θεώρηση και ∆ράση στην Ελλάδα: 1974-1984» (Υπεύθυνη: 

Αλεξάνδρα Χαλκιά) µε υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στο γυναικείο 
κίνηµα στην Ελλάδα από τη µεταπολίτευση µέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 
του ’80. Το υλικό οργανώθηκε σε φακέλους ως εξής:  
α) αποσπάσµατα κατά έντυπο και  
β) κατά θέµατα.  

 
 Οι θεµατικοί φάκελοι που συγκροτήθηκαν είναι οργανωµένοι γύρω από τους εξής 

άξονες: 1)Έκτρωση 2) Βία-Βιασµός 3) Πορνεία 4) Σεξουαλικότητες 5) Πρόσωπα 
και 6) Παρουσίαση Οµάδων. 

 
3. Ελληνικές ταινίες(µικρού µήκους) γυναικών σκηνοθετών µε γυναικεία θέµατα της 

χρονικής περιόδου 1974-2008 προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας πλήρης κατάλογος 
των ταινιών µε στοιχεία των δηµιουργών και περιλήψεις των σεναρίων. (Υπεύθυνες: 
Μαρία Παραδείση, Μάρω Κοράκη, Βούλα Τουρή).  

 
4. Τεχνική και γλωσσική επεξεργασία πέντε κλασικών κειµένων που αναφέρονται στη 

σχέση Φεµινισµού και Μαρξισµού (Υπεύθυνη: Μαρία Στρατηγάκη): 

• «Ο κύριος εχθρός» της Christine Delphy. (1970, L'ennemi principal, Partisans, 
Νο. 54-5, Juillet - Octobre).  

• «Το εµπόριο γυναικών. Σηµειώσεις για την πολιτική οικονοµία του φύλου.» 
της Gayle Rubin (1975, 'The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' 
of Sex', Toward an Anthropology of Women, (ed) Rayna R. Reiter, Monthly 
Review Press, pp. 157-210) 

• «Ο άτυχος γάµος του µαρξισµού µε το φεµινισµό: για µια πιο προοδευτική 
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ένωση» της Heidi I. Hartmann (1979, 'The Unhappy Marriage of Marxism and 
Feminism: Towards a more Progressive Union', Capital and Class, No 8 pp. 1-
33). 

• «Για την πατριαρχία» της Veronica Beechey (1979, 'On Patriarchy', Feminist 
Review, Νο. 3, p. 66-82) 

• «Φεµινισµός και µαρξισµός, µέθοδος και κράτος: ένα πλαίσιο θεωρίας» της 
Catharine A. MacKinnon (1982, 'Feminism, Marxism, method and the state. An 
agenda for theory', Signs, Journal of Women in Culture and Society, Special 
Issue: Feminist Theory, Spring, Vol. Νο 3. pp. 515-544) 

 
Παραδοτέα:  
 
2.4.1. Για το περιοδικό «Ο Αγώνας της Γυναίκας» το cd-rom στο οποίο περιλαµβάνονται και τα 

στοιχεία της καταλογογράφησης καθώς και της θεµατικής ευρετηρίασης σε ένα αρχείο excel 
συµβατό µε τη βάση δεδοµένων. 

2.4.2. Cd-rom µε κατάλογο βιβλιοθήκης αρχείου «∆ΕΛΦΥΣ».  
2.4.3. Cd-rom µε θεµατικό κατάλογο των αφισών του γυναικείου αρχείου «∆ΕΛΦΥΣ».  
2.4.4. Cd-rom µε τα ψηφιοποιηµένα αρχεία του περιοδικού «Ελληνίς». 
2.4.5. Cd-rom µε τα ψηφιοποιηµένα αρχεία: «Γυναικείες οργανώσεις», «Συνδικαλιστικό κίνηµα». 

ΑΣΚΙ  «Συντονιστική Επιτροπή Εργαζοµένων Γυναικών» (Σ.Ε.Ε.Γ.) 1963-1967),  
                  «Πανελλήνιος Ένωσις Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόµων  "Οι Άγιοι 
                   Ανάργυροι"» (Π.Ε.Α.Α.Ν.) (1954-1967),  
                   «Πανελλήνιος Σύνδεσµος τηλεφωνητριών Ο.Τ.Ε.» (1964-1967),  
                  «Συνεργαζόµενα Γυναικεία Σωµατεία» (1956-1967),   
                   «Προεκλογικά φυλλάδια της Ε∆Α για τις γυναίκες» (1961, 1963). 
2.4.6.  Άρθρα: «Φεµινισµός και Μαρξισµός: Πέντε κλασικά κείµενα» 

«Ο κύριος εχθρός».  
«Το εµπόριο γυναικών. Σηµειώσεις για την πολιτική οικονοµία του φύλου». 
«Ο άτυχος γάµος του µαρξισµού µε το φεµινισµό: για µια πιο προοδευτική ένωση». 
«Για την πατριαρχία».«Φεµινισµός και µαρξισµός, µέθοδος και κράτος: ένα πλαίσιο 
θεωρίας». 

2.4.7. Cd-rom µε τίτλο: «Τα νέα κινήµατα στην Ελλάδα: υλικό για το φύλο και την 
σεξουαλικότητα, 2000- 2008». 

2.4.8.    Cd-rom µε υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό µε τίτλο: «Φεµινιστική Θεώρηση και ∆ράση 
στην Ελλάδα: 1974-1984».  

 
∆ράση 2.5  Τριήµερο «Ιστορία και Κοινωνία. Αντικατοπτρισµοί στον  

 κινηµατογράφο γυναικών- δηµιουργών. Η περίπτωση της 
Γερµανίας»  

 
Υπεύθυνη: Μαρία Παραδείση 
 
Σκοπιµότητα: Ο σκοπός του τριηµέρου ήταν η ανάδειξη µιας οπτικής περί αισθητικής, 
τεκµηρίωσης και µελέτης της ιστορίας και της κοινωνίας κατά τη δεκαετία του 1970 µέσα 
σε ένα γενικότερο πνεύµα αµφισβήτησης και κριτικής της κοινωνίας που επικρατούσε 
εκείνη την περίοδο σε συνδυασµό µε το µαχητικό γυναικείο κίνηµα. Μέσα από αυτές τις 
συνθήκες αποκαλύφθηκε η κινηµατογραφική δηµιουργία γυναικών που διατύπωσαν 
µέσα από τον κινηµατογραφικό τους λόγο τη δική τους εκδοχή για τις κοινωνικές 
συνθήκες που επικρατούσαν. 
 
Μέσα: Το Πρόγραµµα σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Friedrich Ebert (Ελληνικό Γραφείο) 
και το Ινστιτούτου Goethe Αθηνών διοργάνωσε στο χώρο του Ινστιτούτου, προβολές 
ταινιών και συζήτηση µε θέµα «Ιστορία και Κοινωνία – Αντικατοπτρισµοί στον 
κινηµατογράφο γυναικών-δηµιουργών. Η περίπτωση της Γερµανίας».  
 
Στο πλαίσιο του κινηµατογραφικού αυτού αφιερώµατος προβλήθηκαν ταινίες από 
Γερµανίδες δηµιουργούς όπως: 
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• Helma Sanders-Brahms µε τις ταινίες «Γερµανία, χλωµή µητέρα», «Εκείνη που 
δέχτηκε το άγγιγµα» 

• Claudia von Alemann µε την ταινία «Σκιές της µνήµης»  

• Margarethe von Trotta µε την ταινία «Αδελφές ή η ισορροπία της ευτυχίας». 
 

Οι ταινίες αυτές παρουσίασαν χαρακτηριστικά της τότε αλλά και της νεότερης 
παραγωγής και τις πλαισίωσαν οι επιστηµονικές εισηγήσεις της επικ. Καθηγήτριας του 
Παντείου Πανεπιστηµίου και µέλους της Επιστηµονικής Επιτροπής του Προγράµµατος 
Μαρίας Παραδείση, της δηµοσιογράφου και ιστορικού Αγγέλικας Ψαρρά και της Anna 
Sanders –κόρης της Ηelma Sanders-Brahms.  

Το τριήµερο πραγµατοποιήθηκε στις 11-13 Οκτωβρίου 2004.  

Παραδοτέα:  

2.5.1.  Πρόσκληση και πρόγραµµα του τριηµέρου. 
2.5.2.  ∆ελτίο τύπου. 
2.5.3. Εισαγωγικό σηµείωµα – Χαιρετισµός από την Anna Sanders – κόρης της Ηelma Sanders-

Brahms- εκ µέρους της µητέρας της. 
2.5.4. Εισαγωγικό σηµείωµα για τις ταινίες «Γερµανία, χλωµή µητέρα», «Εκείνη που δέχτηκε το 

άγγιγµα». 
2.5.5. Απόσπασµα από το πρόγραµµα εκδηλώσεων του Goethe που αναφέρεται στην συνδιοργάνωση 

της εκδήλωσης µε το Εργαστήριο. 
 

 
∆ράση 2.6  Ευρωπαϊκή συνάντηση «Γυναικείες σπουδές/ σπουδές φύλου και 

γυναικεία κινήµατα. ∆ιερευνώντας τις σχέσεις»  
 

Υπεύθυνη: Μαρία Στρατηγάκη 
 
Σκοπιµότητα: Η ηµερίδα είχε στόχο να διερευνήσει την αλληλεπίδραση της ανάπτυξης 
των γυναικείων κινηµάτων µε την ανάπτυξη των γυναικείων σπουδών και των σπουδών 
φύλου στην Ευρώπη.  
 
Η συνάντηση οργανώθηκε σε συνεργασία µε την οµάδα εργασίας «Reconceptualising 
the Notion of Equal Opportunities and Rethinking the Policy Aims and Instruments. A 
Joint Effort of Women’s (Gender) Studies in the Academia (Research and Training), 
Policy Makers and Women’s Organizations” (Activity 3B) του Ευρωπαϊκού Θεµατικού 
∆ικτύου για τις Γυναικείες Σπουδές ATHENA (ERASMUS) στο οποίο συµµετέχει το 
Πάντειο Πανεπιστήµιο ως µέλος.  
 
Μέσα: Στην ηµερίδα συµµετείχαν µε εισηγήσεις 9 ερευνήτριες από τις χώρες: Βέλγιο, 
Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία οι οποίες ασχολούνται 
ερευνητικά µε το αντικείµενο της συνάντησης.  
 
Τα θέµατα των δύο συνεδριάσεων της ηµερίδας ήταν: «Παραδείγµατα µηχανισµών και 
καλών πρακτικών» και «Παραδείγµατα παρεµβάσεων γυναικείων οργανώσεων 
στη διαµόρφωση της πολιτικής». Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στον χώρο του 
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών µε ταυτόχρονη µετάφραση.  
 
Οι εισηγήσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΤΗΕΝΑ:   
http://www.rosadoc.be/site/rosa/english/european%20projects/athena/minutesathens.htm µε την 
οποία συνδέθηκε η ιστοσελίδα του προγράµµατος.  
 



 22 

Την ηµερίδα ακολούθησε συνάντηση της οµάδας εργασίας του ∆ικτύου ATHENA µε τη 
συµµετοχή όλων των µελών της (συνολικά 18 άτοµα).  

Παραδοτέα:  

2.6.1.  Πρόγραµµα ηµερίδας στα ελληνικά. 
2.6.2.       Πρόγραµµα ηµερίδας στα αγγλικά. 
2.6.3. Πρόσκληση της ηµερίδας. 
2.6.4.   Κείµενα των εισηγήσεων της ηµερίδας στην ιστοσελίδα 

(http://www.rosadoc.be/site/rosa/english/european%20projects/athena/minutesathens.htm). 
2.6.5.  Αφίσα της ηµερίδας. 
2.6.6. Φωτογραφίες της ηµερίδας. 

 
∆ράση 2.7  ∆ιήµερο αφιέρωµα στις Ελληνίδες ντοκιµαντερίστριες.  
 

Υπεύθυνη: Μαρία Παραδείση 
 
Σκοπιµότητα: Ο στόχος της δράσης αυτής ήταν διττός: αφενός η γνωριµία του κοινού µε 
σηµαντικές ταινίες ντοκιµαντέρ Ελληνίδων δηµιουργών και αφετέρου η περαιτέρω 
ανάπτυξη προβληµατισµού στο πεδίο των αναπαραστάσεων των γυναικών. 
 
Μέσα: Το ∆ιήµερο αφιέρωµα στις Ελληνίδες ντοκιµαντερίστριες «Πάµε Σινεµά;», 
πραγµατοποιήθηκε στον κινηµατογράφο «Μικρόκοσµος» στις 8 - 9 Μαΐου 2007. Οι 
ταινίες δεν επιλέχθηκαν µόνο γιατί οι δηµιουργοί τους είναι γυναίκες και στις 
συγκεκριµένες ταινίες ασχολούνται µε γυναικεία θέµατα αλλά και γιατί αποτελούν 
εξαιρετικά δείγµατα του είδους στο οποίο ανήκουν. Όσον αφορά την επιλογή του είδους 
στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το ντοκιµαντέρ παρουσιάζει πιο άµεση καταγραφή της 
κοινωνικής πραγµατικότητας από τη µυθοπλασία στο πλαίσιο του ο/η καλλιτέχνης έχει 
πιο άµεση σχέση µε το υλικό του/της αποτελεί ˙ ενδεχοµένως µια πιο φιλική µορφή προς 
τις γυναίκες γιατί βρίσκεται έξω από τις σχέσεις εξουσίας που υπάρχουν στα 
«παραδοσιακά» κινηµατογραφικά γυρίσµατα.  
 
Το πρόγραµµα του διηµέρου: 
  
Τρίτη 8 Μαΐου 2007, 17.00-20.30  
 
17.00-17.30  Χαιρετισµός από τον Πρύτανη Καθηγητή Στάµο Παπαστάµου 

Σύντοµη παρουσίαση της εκδήλωσης από τη Μαρία Παραδείση (Λέκτορας Τµήµα ΕΜΕΠ) 
17.30-18.00 ∆ασκάλες της Κλεώνης Φλέσσα (1991)  
18.00-18.30 Οι γυναίκες σήµερα της Πόπης Αλκουλή (1977)  
18.30-19.00  ∆ιάλειµµα – καφές 
19.00 -19.30  10 χρόνια µετά της Πόπης Αλκουλή (1995)  
19.30 -20.00  Γυναίκα και τιµή της Αλίντας ∆ηµητρίου (1989)  
20.00-20.15  Το κουτί της Εύας Στεφανή (2004)  
 
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007, 16.00-20.30 
 
16.00-16.30  Μαρία Πoλυδούρη της Γκαίης Αγγελή (1991) 
16.30 -17.00  Ναταλία Μελά της Μαίρης Παπαλιού (1985)  
17.00-17.30  Ηρώ η Λαογέννητη της Λένας Βουδούρη (1982)  
17.30-18.00  ∆ιάλειµµα – καφές 
18.00-18.30  Καλή τύχη Μαρία της Άννας Κεσίσογλου (1982)  
18.30 -19.00  Λαµπρινή της ∆έσποινας Καρβέλα (1982)   
19.00-19.30  Εποχή Κυνηγιού της Βασιλικής Ηλιοπούλου (1983)  
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19.30 – 20.30  Στρογγυλό τραπέζι µε θέµα:«Η εικόνα των γυναικών σήµερα: αναπαραγωγή ή 
ανατροπή στερεοτύπων; » 

 
Την πρώτη µέρα παρουσιάστηκε το απώτερο και νεότερο παρελθόν της ιστορίας του 
γυναικείου κινήµατος µε διττό στόχο: την ενηµέρωση των νεότερων για τους αγώνες που 
χρειάστηκαν για την κατάκτηση των δικαιωµάτων που σήµερα θεωρούνται δεδοµένα και 
την υπενθύµιση στις παλιότερες/παλιότερους κάποιων αγώνων (στους οποίους 
προφανώς συµµετείχε και τµήµα των θεατών). Η πρώτη µέρα έκλεισε µε µικρή αναφορά 
σε προβλήµατα του κοντινού παρελθόντος που εξακολουθούν να αναζητούν τη λύση 
τους. 
 
Τη δεύτερη µέρα παρουσιάστηκαν στο πρώτο µέρος, σηµαντικές γυναικείες µορφές που 
διέπρεψαν στο δηµόσιο χώρο ξεπερνώντας τα εµπόδια που συνδέονται µε το φύλο τους 
και στο δεύτερο, αντίστοιχα επιτεύγµατα από το χώρο του ιδιωτικού. Ανάµεσα στις 
προβολές όσες από τις δηµιουργούς ήταν παρούσες συνοµίλησαν µε το κοινό 
φωτίζοντας σηµαντικές πλευρές της δηµιουργίας τους. Πριν από κάθε προβολή έγινε 
µικρή εισαγωγή από τη δηµιουργό της και µετά το τέλος της υπήρχε η δυνατότητα 
συζήτησης.  
 
Τα 9 από τα 11 ντοκιµαντέρ που προβλήθηκαν µετατράπηκαν από βιντεοταινίες ή beta 
σε DVD για την καλύτερης ποιότητας προβολή αλλά και για τη διάσωση του υλικού σε 
πιο σύγχρονα τεχνολογικά µέσα. Τα DVD αυτά αποτελούν απόκτηµα της βιντεοθήκης 
του Εργαστηρίου. Εκτός, όµως από τα ντοκιµαντέρ που µετατράπηκαν σε DVD και 
προβλήθηκαν στο διήµερο υπάρχουν και άλλα από τις συγκεκριµένες δηµιουργούς που 
δεν προβλήθηκαν στο διήµερο αλλά αποτελούν µέρος της βιντεοθήκης του 
Εργαστηρίου. Αυτά είναι: 

«Ο Γάµος του Καραµεχµέτη» της Λένας Βουδούρη. 
«Το κορίτσι της ντίσκο» της Λένας Βουδούρη. 
«Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» της Αλίντας ∆ηµητρίου. 
«Φούρνοι, µια γυναικεία κοινωνία» της Αλίντας ∆ηµητρίου. 

Παραδοτέα:  

2.7.1.  Πρόσκληση του διηµέρου.  
2.7.2.  Αφίσα και πρόγραµµα του διηµέρου. 
2.7.3.  Παρουσιολόγιο διηµέρου. 
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∆ράση 2.8   Γυναίκες και Αθλητισµός 
 

Υπεύθυνη: Βούλα Τουρή 
 
Σκοπιµότητα: Στόχος της ηµερίδας ήταν γίνει µία συζήτηση για τις διάφορες όψεις που 
συνθέτουν την εικόνα  των γυναικών στον αθλητισµό θέµα για το οποίο  δεν είχε γίνει 
κάποια εκδήλωση (συνέδριο, ηµερίδα, διάλεξη) στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
 
Μέσα: Η ηµερίδα Γυναίκες και Αθλητισµός πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο «Σάκη 
Καράγιωργα» στις 11 Ιουνίου 2008. Συµµετείχαν διδάσκουσες από Πανεπιστήµια τη 
Αθήνας της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέµβαση έκανε και µία ιστορική 
µορφή του Ελληνικού αθλητισµού η ∆οµνίτσα Λανίτου-Καβουνίδου. Τις εµπειρίες τους 
κατέθεσαν επίσης πρωταθλήτριες, προπονήτριες, αρθογράφοι και εκπρόσωποι 
κρατικών και άλλων φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο. Επίσης προβλήθηκε ένα 
ντοκιµαντέρ και ακολούθησε συζήτηση µε τη δηµιουργό του. Σε συνεργασία µε τους 
υπεύθυνους του Γυµναστηρίου του Πανεπιστηµίου δηµιουργήθηκε ένα DVD µε 
φοιτήτριες και φοιτητές που εφαρµόζουν την ισότιµη συµµετοχή στις αθλητικές 
δραστηριότητες και το οποίο προβλήθηκε στην εκδήλωση. 
 
Ακολουθεί το πρόγραµµα της ηµερίδας: 
 
17.30  Οµιλίες  
 
Ρένα Καµπερίδου, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθήνας. 
‘Το «Σκοτεινό» κοινωνικό κεφάλαιο του Αθλητισµού: «Το γυάλινο ταβάνι» και «ο αγωγός 
διαρροής»’ 
 
Στυλιανή Χρόνη, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 
‘Ελληνίδες αθλήτριες, αθλούµενες και εµπειρίες µε βάση το φύλο που αναστέλλουν την 
ενασχόληση µε τον αθλητισµό ’  
 
Χρήστος Ρούσσος, Μέλος Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού, Πάντειο 
Πανεπιστήµιο. ‘Οι αθλοπαιδιές και το φύλο στον Πανεπιστηµιακό Αθλητισµό’: Προώθηση 
της ισότητας στην πράξη.’ 
 
Παρέµβαση έκανε η ∆οµνίτσα Λανίτου-Καβουνίδου, πρωτοπόρος του γυναικείου αθλητισµού. 
 
18.30  Στρογγυλό Τραπέζι: Εµπειρίες από το χώρο του αγωνιστικού αθλητισµού 
 
Αθηνά Κυριακίδου, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής και της Κυπριακής Επιτροπής «Γυναίκα και 
αθλητισµός» ‘Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση του θέµατος «Γυναίκα και Αθλητισµός»’. 
 
Ξανθή Κωνσταντινίδου, MSc, Προπονήτρια ποδοσφαίρου, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισµού, ΑΠΘ,  ‘Προπονήτρια ποδοσφαίρου: Εµπειρίες καριέρας σε ένα «ανδρικό» 
σπορ’. 
 

Ελένη Αυλωνίτου, ∆ιδάκτωρ εργοφυσιολόγος, αρθογράφος, Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, 
ΟΑΚΑ. ‘Οι Αθλήτριες στα Μ.Μ.Ε.’ 
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Καλλιόπη Νεδέλκου, Προϊσταµένη Τµήµατος Προβολής Αθλητισµού, Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού – Υπουργείο Πολιτισµού, «Παρατηρητήριο Γυναίκα, Αθλητισµός και Φυσική 
Αγωγή» υπό την αιγίδα της UNESCO’ 
 
20.00-21.00 Προβολή της ταινίας «Γυναίκες στον αθλητισµό» της Καλλιόπης Λεγάκη 
(2003,50΄)  
 

Συζήτηση µε τη δηµιουργό  
 

Παραδοτέα  

 
2.8.1. Πρόγραµµα Ηµερίδας.  
2.8.2. ∆ελτίο Τύπου. 
2.8.3. DVD για την ισότιµη συµµετοχή στον αθλητισµό του Γυµναστηρίου του Παντείου. 
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΦΥΛΟΥ 

∆ράση 3.1  ∆ηµιουργία και λειτουργία Εργαστηρίου 

 
Σκοπιµότητα: Το Εργαστήριο αποτελεί βασική δράση του Προγράµµατος και εκπληρώνει 
πολλαπλούς σκοπούς. Λειτουργεί ως χώρος ανάπτυξης των σπουδών και της έρευνας 
σε θέµατα φύλου και ισότητας µε τη συγκέντρωση και ταξινόµηση του υλικού των 
µαθηµάτων που προσφέρονται στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και την ανάπτυξη της 
τεκµηρίωσης για τα θέµατα φύλου σε ηλεκτρονική µορφή (βάσεις δεδοµένων κλπ). 
∆ιαθέτει πληροφόρηση για τις/τους νέες/νέους φοιτήτριες/φοιτητές σχετικά µε τις 
δυνατότητες ενασχόλησης µε τα θέµατα φύλου και ισότητας, τις επαγγελµατικές 
προοπτικές που δηµιουργούνται σε αυτό τον τοµέα και τις δυνατότητες σπουδών 
(προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) σε θέµατα φύλου και ισότητας σε άλλα ΑΕΙ στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Συχνά έχει αποτελέσει χώρο διδασκαλίας µαθηµάτων που 
συνδέονται µε το φύλο τόσο σε προπτυχιακό και όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο . 
 
Μέσα: Το Πάντειο ενοικίασε και διαµόρφωσε κατάλληλο χώρο για να λειτουργήσει το 
Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και Ισότητας στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήµες. Η 
στελέχωση του Εργαστηρίου και η ερευνητική στήριξη του Προγράµµατος ανατέθηκαν σε 
τέσσερα άτοµα που εργάσθηκαν ανά δύο σε  διαδοχικές περιόδους, µε συµβάσεις έργου 
και επιλέχθηκαν µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αναλυτικά η Αγγελική 
Γιαννάτου και η Ζαχαρούλα Καραγιαννοπούλου ανέλαβαν την καθηµερινή λειτουργία του 
Εργαστηρίου από το Νοέµβριο του 2003 έως τον Αύγουστο του 2004 ενώ από το 
Σεπτέµβριο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2008 ανέλαβαν η Μάρω Κοράκη και η Βούλα 
Τουρή η οποία και παρέµεινε µέχρι την ολοκλήρωση του έργου.  
 
Το Εργαστήριο έχει εξοπλισθεί µε σηµαντικά τεχνικά µέσα (υπολογιστές, µηχανήµατα 
προβολής, κ.λ.π) από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΕΤΠΑ). Στις 27/1/2006 παρελήφθη ο τεχνολογικός 
εξοπλισµός του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και Ισότητας και ο οποίος αναλυτικά είναι 
ως εξής:  
 

18 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ HP COMPΑQ dc 7600 smal factor FOZM 
ΠΛΗΚ/ΓΙΟ-MOUSE-ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ HPXW4300 BASE UNIT 
2 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP Laserjet 2430 T 
1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ EPSON Acculaser C1100 
1 SERVER DELL POWER 2800 
18 ΟΘΟΝΕΣ HP S7540 17’ CRT PF997AA 
2 ΟΘΟΝΕΣ HP L1706 FLAT PANEL 17’ TFT PX849AA 
1 LCD PROJECTOR VIEWSONIC PJ 562 
2 ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ECO TRIPOD 1.25X1.25 
3 MS OFFICE 2003 PROFESSIONAL DSP 
1 OVERHEAD PROJECTOR HITACHI CP-5240 
1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ PLASMA 37 PHILIPS 37PF5320/10 
1 VIDEO SONY SLV SE 640 
1 VIDEO CAMERA CANON MVX25i 
2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ XEROX COPY CENTER C128 UT 
10 ANTIVIRUS SYMANTEC NORTON 2006 

 
Στο Εργαστήριο οργανώθηκε η εκδοτική δραστηριότητα του έργου, τροφοδοτήθηκε η 
ιστοσελίδα του έργου στο ∆ικτυακό Τόπο που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
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προγράµµατος και συντονίσθηκε η ενεργή συµµετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στις 
διαλέξεις, τα σεµινάρια και τις άλλες δράσεις του έργου.  
 
Επίσης, προωθήθηκαν οι συνεργασίες ανάµεσα στα µέλη ∆ΕΠ του Παντείου 
Πανεπιστηµίου και άλλων ΑΕΙ, καθώς και µε φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέµατα 
φύλου και ισότητας των φύλων. Αναπτύχθηκαν συνεργασίες µε αντίστοιχα εργαστήρια, 
κέντρα, ενώσεις και δίκτυα γυναικείων και φεµινιστικών σπουδών στην Ελλάδα, την 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ.  
 
Το Εργαστήριο ως χώρος αποτέλεσε τόπο των συναντήσεων εργασίας της 
Επιστηµονικής Επιτροπής του προγράµµατος και των οµάδων εργασίας που 
δηµιουργήθηκαν για την υλοποίηση των επιµέρους δράσεων του έργου. Τέλος, 
φιλοξενήθηκαν οι προβολές βίντεο του Προγράµµατος, µε συντονισµένες συζητήσεις σε 
θέµατα που αφορούν το φύλο, την σεξουαλικότητα και την εξουσία. 
  
Το Εργαστήριο ξεκίνησε να λειτουργεί το Σεπτέµβριο του 2003 και µετά τα εγκαίνια του 
χώρου (20/10/2004) ήταν ανοικτό καθηµερινά από τις 10:00 ως τις 17:00. Τον Ιανουάριο 
του 2006 συµπληρώθηκε ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός του.   
 
Παραδοτέα: 
 
3.1.1. Αφίσα του Εργαστηρίου. 
3.1.2. Πρόσκληση για τα εγκαίνια του Εργαστηρίου. 
3.1.3. Αφίσα για τα εγκαίνια του Εργαστηρίου. 
3.1.4.  Κατάλογος επισκεπτριών/επισκεπτών Εργαστηρίου την ηµέρα των εγκαινίων. 
3.1.5.  Κατάλογος επισκεπτριών/επισκεπτών Εργαστηρίου.  
3.1.6. Φωτογραφίες από το χώρο του Εργαστηρίου και τα εγκαίνια. 
3.1.7. Πίνακας εξοπλισµού. 
3.1.8.    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 
 
 
∆ράση 3.2  Εκδηλώσεις – Συνεργασίες µε άλλους φορείς: 

 
Σκοπιµότητα: Το Εργαστήριο στα πλαίσια της ανάπτυξης συνεργασιών µε άλλους 
φορείς, που ασχολούνται µε θέµατα φύλου και τις γυναικείες σπουδές τόσο στην 
Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσµίως, οργάνωσε µια σειρά διαλέξεων µε απώτερο 
στόχο να προβληθούν διαφορετικά ρεύµατα και θεµατικά πεδία της σύγχρονης 
προβληµατικής για το φύλο. Οι εκδηλώσεις αυτές έδωσαν την ευκαιρία στην κοινότητα 
του Παντείου (φοιτητική και καθηγητική) αλλά και σε ερευνήτριες/ές από άλλους φορείς 
όσο και στο ενδιαφερόµενο ευρύ κοινό να γνωρίσει σύγχρονες, αναλύσεις και 
τοποθετήσεις οι οποίες συµβάλλουν στην εδραίωση του φύλου ως αναλυτικής 
κατηγορίας των κοινωνικών επιστηµών.   
 
Μέσα: Πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις µε εισηγήτριες από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Αναλυτικότερα: 
 
1. στις 2/3/2006 η διάλεξη της Dr. Teo Siew Yean, από το Πανεπιστήµιο Brunei 

Darussalam σε συνεργασία µε το Asia Europe Foundation (ASEF) µε θέµα: ‘Gender 
Wage Differentials in Asia and Europe: An Overview of Issues and Findings’.  

 
2. στις 12/4/2006 η διάλεξη της Maria de Lurdes Barbosa Cárdenas, δηµοσιογράφου 

και καθηγήτριας στο πανεπιστήµιο «Universidad Autónoma Metropolitana»-
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Xochimilco, Μεξικό, µε θέµα: «Η συµµετοχή των γυναικών στις επερχόµενες 
εκλογές στο Μεξικό».  

 

3. στις 16/3/2006 η ηµερίδα σε συνεργασία µε το τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου µε θέµα: «Φύλο, ∆ηµόσιος χώρος και 
ΜΜΕ, Πανεπιστηµιακή Κοινότητα και Έρευνα». (Υπεύθυνοι: Αλέκα Μπουτζουβή, 
Άλκης Ρήγος) 

 

4.  στις 24/5/2006 η παρουσίαση δύο ερευνητικών προγραµµάτων µε θέµα: «Φύλο, 
µετανάστευση & καθηµερινή ζωή» σε συνεργασία µε το ΕΜΠ και το ΚΕΚΜΟΚΟΠ.  

 
5.  στις 22/5/2007 η διάλεξη της Elizabeth Dermody Leonard, καθηγήτριας 

κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο Vanguard της Νότιας Καλιφόρνιας, Η.Π.Α  
  µε θέµα : «Ενδοοικογενειακή Βία: Πότε τα θύµατα γίνονται 

δράστες;». (Υπεύθυνη: Μάρω Κοράκη) 
 
6.  στις 6/6/2008 η στρογγυλή τράπεζα µε θέµα: «100 χρόνια από τη γέννηση της 

Simone de Beauvoir –Η γυναικεία υπόσταση 40 χρόνια µετά το Μάη του 1968» 
σε συνεργασία µε τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. 

 
7.  στις 31/3/2008 η παρουσίαση των αποτελεσµάτων  τριών ερευνητικών          

προγραµµάτων (Πυθαγόρας ΙΙ)  των Πανεπιστηµίων Αιγαίου, ΑΠΘ, Παντείου  µε 
θέµα: «Επιχειρηµατικότητα γυναικών στην ύπαιθρο». 

 
8. στις 15-21/5/2008 το Πρόγραµµα συµµετείχε στη διοργάνωση του αφιερώµατος 

στην Helke Sander σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Γκαίτε, στο πλαίσιο του 5ου 
Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου. (Υπεύθυνη: Μαρία Παραδείση) 
 
Το Πρόγραµµα για τις ανάγκες αυτής της εκδήλωσης χρηµατοδότησε τη µετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα 3 κειµένων για την Helke Sander: «Με τα πόδια στη γη, µε το 
κεφάλι στα σύννεφα» (Michael Töteberg), «Προκήρυξη αριθ. 2, Μάρτιος 1968» 
(Helke Sander), «Από το ηµερολόγιο ερευνών για την ταινία Ελευθερωτές και 
ελευθερωµένοι» (Helke Sander) και περιλήψεις των ταινιών της.  
 

Στις περισσότερες από τις παραπάνω διαλέξεις υπήρξε ενδιαφέρον συνεργασίας από 
τους ίδιους τους φορείς που εκπροσωπούσαν οι οµιλήτριες, οι οποίοι αναζήτησαν το 
Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και επεδίωξαν µια περαιτέρω επαφή και επικοινωνία σε 
επιστηµονικό επίπεδο. Οι περισσότερες εκδηλώσεις έγιναν στο Πάντειο Πανεπιστήµιο 
και πιο συγκεκριµένα στο Εργαστήριο εκτός από την ηµερίδα που έγινε σε συνεργασία 
µε το τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου και 
πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα Σάκη Καράγιωργα. Στις διαλέξεις που 
πραγµατοποιήθηκαν εντός του Πανεπιστηµίου έγινε χρήση των τεχνικών µέσων που 
διαθέτει το Εργαστήριο (υπολογιστές, µηχανήµατα προβολής, κλπ). Εκτός Παντείου 
Πανεπιστηµίου πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση µε θέµα : «100 χρόνια από τη γέννηση 
της Simone de Beauvoir –Η γυναικεία υπόσταση 40 χρόνια µετά το Μάη του 1968» η 
οποία έγινε σε αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου. 
 
Το Εργαστήριο Σπουδών φύλου στα πλαίσια της οργανωµένης προσπάθειας 
δηµοσιοποίησης των δραστηριοτήτων του, σε κάθε εκδήλωσή του απέστειλε στη ‘λίστα 
φίλων του Εργαστηρίου’ είτε ηλεκτρονικά είτε µέσω του ταχυδροµείου τις προσκλήσεις 
των διαλέξεων και οµιλιών, τα κείµενα των εισηγήσεων και όποιο έντυπο ή ηλεκτρονικό 
υλικό υπήρχε για την κάθε εκδήλωση χωριστά. 
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Στο πλαίσιο του προγράµµατος του ΚΕΘΙ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, «Ευαισθητοποίηση 
Εκπαιδευτικών και Παρεµβατικά Προγράµµατα για την προώθηση της ισότητας των 
Φύλων» πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις δύο σχολείων στο Εργαστήριο. Η πρώτη 
πραγµατοποιήθηκε στις 27/4/2008. Tο Εργαστήριο επισκέφθηκαν 38 µαθητές και 
µαθήτριες της Α΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου ∆εµένικων Αχαΐας. Η δεύτερη έγινε στις 
10/4/2008. Το Εργαστήριο επισκέφθηκαν 24 µαθήτριες και µαθητές της Β΄ και Γ΄ του 
Γυµνασίου Ερεσού. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων έγινε ενηµέρωση για θέµατα 
ισότητας των φύλων, προβολή της ταινίας «Beyond killing us softly» και ακολούθησε 
συζήτηση. 
 
Παραδοτέα:  
 
3.2.1. Πρόσκληση της οµιλίας της Dr. Teo Siew Yean. 
3.2.2. Περίληψη της οµιλίας της Dr. Teo Siew Yean στα ελληνικά και στα αγγλικά. 
3.2.3. Πρόσκληση της οµιλίας της Maria de Lurdes Barbosa Cárdenas. 
3.2.4. Αφίσα της οµιλίας της Maria de Lurdes Barbosa Cárdenas. 
3.2.5. Περίληψη της οµιλίας της Maria de Lurdes Barbosa Cárdenas στα ελληνικά και στα ισπανικά και 

το βιογραφικό της στα ισπανικά. 
3.2.6. Πρόσκληση ηµερίδας «Φύλο, ∆ηµόσιος χώρος και ΜΜΕ, Πανεπιστηµιακή Κοινότητα και 

Έρευνα». 
3.2.7. Αφίσα ηµερίδας «Φύλο, ∆ηµόσιος χώρος και ΜΜΕ, Πανεπιστηµιακή Κοινότητα και 

Έρευνα». 
3.2.8. Αφίσα – Πρόγραµµα ηµερίδας «Φύλο, ∆ηµόσιος χώρος και ΜΜΕ, Πανεπιστηµιακή 

Κοινότητα και Έρευνα». 
3.2.9. Περιλήψεις εισηγήσεων της ηµερίδας «Φύλο, ∆ηµόσιος χώρος και ΜΜΕ, Πανεπιστηµιακή 

Κοινότητα και Έρευνα». 
3.2.10. Πρόσκληση της παρουσίασης των ερευνητικών προγραµµάτων ΕΜΠ και ΚΕΚΜΟΚΟΠ.  
3.2.11. Πρόσκληση της οµιλίας της Elizabeth Dermody Leonard. 
3.2.12.  Οµιλία της Elizabeth Dermody Leonard στα ελληνικά και βιογραφικό στα αγγλικά. 
3.2.13.  Παρουσίαση της οµιλία της Elizabeth Dermody Leonard σε power point.  
3.2.14.  ∆είγµα βεβαίωσης παρακολούθησης των εκδηλώσεων. 
3.2.15.  Παρουσιολόγια από τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν. 
3.2.16.   Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις. 
3.2.17.     Επιστολές σχολείων προς το Εργαστήριο.  
3.2.18.   Πρόγραµµα 5ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού κινηµατογράφου. 
3.2.19.  Μεταφρασµένα κείµενα για Sander. 
3.2.20.  Αφίσα της εκδήλωσης «100 χρόνια από τη γέννηση της Simone de Beauvoir –Η γυναικεία 

υπόσταση 40 χρόνια µετά το Μάη του 1968». 
 

 
∆ράση 3.3 Βιβλιοθήκη 

 

Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Χαλκιά 

 

Σκοπιµότητα: Στο χώρο του Εργαστηρίου λειτουργεί βιβλιοθήκη εξειδικευµένη σε θέµατα 
φύλου. Πρόκειται κυρίως για τόµους που δεν υπάρχουν στην κεντρική βιβλιοθήκη του 
Παντείου. Οι ενδιαφερόµενοι/ενδιαφερόµενες έχουν την δυνατότητα να δανειστούν βιβλία 
τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του Εργαστηρίου αφήνοντας δελτίο αστυνοµικής 
ταυτότητας.   
 
Στο Εργαστήριο διατίθενται προς ανάγνωση πλέον των 400 τόµων. Υστέρα από την 
καταλογογράφηση και ταξινόµηση των βιβλίων καταρτίστηκαν αλφαβητικοί και θεµατικοί 
κατάλογοι. Αναλυτικότερα η βιβλιοθήκη περιλαµβάνει 158 τόµους οι οποίοι αποκτήθηκαν 
µέσω δωρεών. Οι υπόλοιποι 292 τόµοι αγοράσθηκαν από το Πρόγραµµα µετά από 
εισηγήσεις των µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής και των διδασκουσών των 
µαθηµάτων φύλου του Παντείου ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των επιστηµονικών 
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προσεγγίσεων που καλλιεργούνται στα συνεργαζόµενα ακαδηµαϊκά τµήµατα. Ένα από 
τα κριτήρια για την αγορά ήταν να µην διατίθενται στην κεντρική βιβλιοθήκη του 
Παντείου.  
 
Η βιβλιοθήκη περιλαµβάνει επίσης 88 άλλες εκδόσεις: έντυπα, ενηµερωτικά φυλλάδια, 
επιστηµονικές και ερευνητικές εργασίες καθώς και CD και DVD. Σηµαντικός είναι και 
ο αριθµός επιστηµονικών περιοδικών µε θέµατα φύλου: σειρά των περιοδικών «∆ίνη», 
«Σκούπα», «Πολύµνια», καθώς και των ξενόγλωσσων “Τravail, genre et sociétés” 
και “Signs”. Στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου έχουν πρόσβαση και δυνατότητα 
δανεισµού (βιβλίων και CD) διδάσκουσες/διδάσκοντες και φοιτήτριες/φοιτητές του 
Παντείου Πανεπιστηµίου. Οι αλφαβητικοί και θεµατικοί κατάλογοι της Βιβλιοθήκης είναι 
αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµοι. 
 
 
Παραδοτέα:  
 
3.3.1. Αλφαβητικός κατάλογος των τόµων. 
3.3.2. Θεµατικός κατάλογος των τόµων µε τις περιλήψεις τους στα ελληνικά. 
3.3.3. Θεµατικός κατάλογος των τόµων µε τις περιλήψεις τους στα αγγλικά. 
3.3.4. Αλφαβητικός κατάλογος µε επιστηµονικές εργασίες. 
3.3.5. Αλφαβητικός κατάλογος µε τα Περιοδικά. 
3.3.6. Αλφαβητικός κατάλογος µε άλλες εκδόσεις. 
3.3.7.    Φωτογραφίες. 
3.3.8.    Αλφαβητικός κατάλογος µε ηλεκτρονικές εκδόσεις. 

 
 
∆ράση 3.4  Βιντεοθήκη  

 
Σκοπιµότητα: Ο βασικός σκοπός της αγοράς βιντεοταινιών-ντοκιµαντέρ ήταν η 
δηµιουργία µιας εξειδικευµένης βιντεοθήκης σε θέµατα φύλου και ισότητας. Το 
οπτικοαουστικό υλικό έχει τη δυνατότητα να µαγνητίζει και να καθηλώνει το ακροατήριο 
και είναι συνεπώς πρόσφορο µέσο για να προβληµατίσει τον θεατή. Η αναζήτηση του 
κατάλληλου υλικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέδειξε ταινίες που αν και 
ξενόγλωσσες έγιναν ελκυστικές για το ελληνικό κοινό µε τον υποτιτλισµό τους στα 
ελληνικά. 
 
Μέσα: Στο Εργαστήριο αγοράσθηκαν 15 βιντεοταινίες εξειδικευµένες σε θέµατα 
διδασκαλίας του φύλου, οι οποίες υποτιτλίσθηκαν και µετατράπηκαν σε DVD για την πιο 
λειτουργική χρήση τους από το Εργαστήριο αλλά και από άλλα ενδιαφερόµενα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος εκτός από τις 
ταινίες που ήδη είχε αποφασίσει η Επιστηµονική Επιτροπή να αγοραστούν, 
αποκτήθηκαν 12 ακόµα ντοκιµαντέρ, από την εκδήλωση για τις Ελληνίδες 
ντοκιµαντερίστριες, τα οποία µετατράπηκαν και αυτά σε DVD. Επίσης  από την 
εκδήλωση «Γυναίκες και Αθλητισµός» αποκτήθηκε ένα ακόµη ντοκιµαντέρ. Οι ταινίες και 
τα ντοκιµαντέρ βρίσκονται στην βιντεοθήκη του Εργαστηρίου, διατίθενται για τη χρήση 
των διδασκόντων/διδασκουσών, για προβολές µέσα στο Εργαστήριο αλλά και για 
δανεισµό.  
 
Οι ταινίες που αγοράσθηκαν και υποτιτλίσθηκαν είναι οι εξής: 
 
1.  “Beyond killing us softly” (Μας δολοφονούν γλυκά: Μπορούµε να 

αντισταθούµε), (Παραγωγός και σκηνοθέτης: Margaret Lazarus και Renner 
Wunderlich) 
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2.  “Rape is...” (Βιασµός είναι), (Παραγωγός και σκηνοθέτης: Margaret Lazarus και 
Renner Wunderlich) 

3.  “Defending our lives” (Υπερασπίζοντας τις ζωές µας),  (Παραγωγός και 
σκηνοθέτης: Margaret Lazarus και Renner Wunderlich, Φωτογραφία: Stan 
Grossfeld, Boston Globe) 

4. “Not just a job: Career planning for Women” (Όχι απλά ένα επάγγελµα: 
Επαγγελµατικός προσανατολισµός για τις γυναίκες), (Παραγωγός και σκηνοθέτης: 
Margaret Lazarus και Renner Wunderlich, Μοντάζ: Renner Wunderlich ) 

5.  “Taking our bodies back: The women's health movement” (Επανακτώντας τα 
σώµατά µας: Η υγεία των γυναικών), (Παραγωγός και σκηνοθέτης: Margaret 
Lazarus και Renner Wunderlich, Μοντάζ: Renner Wunderlich ) 

6.  “Tough guise violence, media and crisis in masculinity” (Σκληρή Εµφάνιση 
Βία, Μήντια και Κρίση της ανδρικής ταυτότητας), (Παραγωγός και σκηνοθέτης: Sut 
Jhally, Σενάριο: Jackson Katz & Jeremy Earp, Παραγωγή: Suzan Ericsson & 
Sanjay Talreja, Moντάζ: Sut Jhally, Suzan Ericsson, Sanjay Talreja & Jeremy 
Smith) 

7.  “Off the straight and narrow: lesbians, gays, bisexuals and T.V.” (Πέρα από 
Straight και Narrow λεσβίες, οµοφυλόφιλοι, αµφισεξουαλικοί και T.V), (Παραγωγή, 
σκηνοθεσία, µοντάζ: Katherine Sender 
∆ιεύθυνση παραγωγής: Sut Jhally) 

8.  Arab Diaries “Love & Marriage” (Παραγωγός: Deborah Davies, Daoub Kuttab, 
Ilan Ziv και σκηνοθέτης: Samia Chala (Algeria) και Muriel Aboulrouss(Lebanon)). 

9.  Arab Diaries “Birth” (Παραγωγός: Deborah Davies, Daoub Kuttab, Ilan Ziv και 
σκηνοθέτης: Suheir Farraj (Palestine), Abbas Hashim (Iraq), Abeer Esber(Syria)). 

10.  Arab Diaries “Youth” (Παραγωγός: Deborah Davies, Daoub Kuttab, Ilan Ziv και 
σκηνοθέτης: Ali Bilail (Egypt), Samia Chala(Algeria) και Muriel 
Aboulrouss(Lebanon) ). 

11.  Arab Diaries “Work” (Παραγωγός: Deborah Davies, Daoub Kuttab, Ilan Ziv και 
σκηνοθέτης: Ghalia Sheikh & Lubna Haddad (Syria), Abbas Hashim (Iraq) & Raed 
Helou(Palestine)). 

12.  Arab Diaries “Home, or maids in my Family” (Παραγωγός: Deborah Davies, 
Daoub Kuttab, Ilan Ziv και σκηνοθέτης: Yto Barrada (Morocco)).  

13.  “Our House, a very real documentary about kids of gay and lesbian parents” 
(Παραγωγός και σκηνοθέτης: Meema Spadola). 

14.  “Ms. Conceptions” (Παραγωγός και σκηνοθέτης: Ric Esther Bienstock και Linda 
Frum). 

15.  “The abortion pill” (Παραγωγός και σκηνοθέτης: Marion Lipschutz και Rose 
Rosenblatt). 

 

 

Τα ντοκιµαντέρ είναι που παραχωρήθηκαν στη Βιντεοθήκη του Εργαστηρίου από τις 
δηµιουργούς είναι τα εξής:  
 
1. «∆ασκάλες» (Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο: Κλεώνη Φλέσσα, Μοντάζ: 

Σταύρος Καπλανίδης, Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε) 
2. «Γυναίκα και Τιµή» (Σκηνοθεσία, Σενάριο: ∆ηµητρίου Αλίντα, Παραγωγή: Ε.Τ.2, 

Εκτέλεση Παραγωγής: Κανάκης Νίκος,  Μοντάζ: Μαρία Νταουντάκη, Αφηγήτρια: 
Γιώτα Φέστα) 

3. «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» (Σκηνοθεσία, Σενάριο: ∆ηµητρίου Αλίντα, Παραγωγή: 
Ε.Τ.2, Εκτέλεση Παραγωγής: Κανάκης Νίκος,  Μοντάζ: Αλέκος Παπαηλιός) 
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4. «Φούρνοι, µια γυναικεία κοινωνία» (Σκηνοθεσία, Σενάριο: ∆ηµητρίου Αλίντα , 
Κανάκης Νίκος Παραγωγή: ΥΠΠΟ, Μοντάζ: Κανάκης Νίκος, Αφηγητής: Κανάκης 
Νίκος) 

5. «Το κουτί» (Σκηνοθεσία, Σενάριο, Φωτογραφία: Εύα Στεφανή, Μοντάζ: Τάκης 
Γοργορίνης, Αλέκος Σαµψωνίδης, Παραγωγός: Μ. Οικονόµου, Παραγωγή: Cinetic, 
NET (Παρασκήνιο)) 

6. «Μαρία Πoλυδούρη» (Σκηνοθεσία: Γκαίη Αγγελή, Παραγωγή: Ε.Τ.2 – Γυναικεία 
Πορτρέτα, Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης) 

7. «Ναταλία Μελά» (Σκηνοθεσία, Σενάριο: Μαίρη Παπαλιού, Παραγωγή: Ε.Τ.2 – 
Γυναικεία Πορτρέτα, Μοντάζ: ∆έσποινα Μαρουλάκου) 

8. «Ηρώ η Λαογέννητη» (Σκηνοθεσία: Λένα Βουδούρη, Μοντάζ: Βαγγέλης Γούσιας) 
9. «Ο Γάµος του Καραµεχµέτη» (Σκηνοθεσία, Σενάριο: Λένα Βουδούρη, Οργάνωση 

Παραγωγής: Φώτης Χρονόπουλος, Αφηγητής: Φώτης Χρονόπουλος, Μοντάζ: 
Πάυλος Φιλίππου, Παραγωγή: Ε.Τ.1) 

10. «Το κορίτσι της ντίσκο» (Σκηνοθεσία, Σενάριο: Λένα Βουδούρη, Μοντάζ: 
Βαγγέλης Γούσιας) 

11. «Καλή τύχη Μαρία» (Σκηνοθεσία: Άννα Κεσίσογλου, Παραγωγή: Ε.Τ.2 – 
Γυναικεία Πορτρέτα) 

12. «Λαµπρινή» (Σκηνοθεσία: ∆έσποινα Καρβέλα, Παραγωγή: Ε.Τ.2 – Γυναικεία 
Πορτρέτα, Μοντάζ: Κανάκης Νίκος) 

13. «Εποχή Κυνηγιού» (Σκηνοθεσία: Βασιλική Ηλιοπούλου, Παραγωγή: Ε.Τ.2 – 
Γυναικεία Πορτρέτα, Μοντάζ: Βαγγέλης Γούσιας) 

14.   «Γυναίκες στον Αθλητισµό» (Σκηνοθεσία: Καλλιόπη Λεγάκη, Παραγωγή Ε.Τ.1-
Παρασκήνιο, Μοντάζ : Απόστολος Καρακάσης) 

 
 
Παραδοτέα:  
 
3.4.1.  VHS και DVD του “Beyond killing us softly”. 
3.4.2.  VHS και DVD του “Rape is”. 
3.4.3.  VHS και DVD του “Defending our lives”.  
3.4.4.  VHS και DVD του “Not just a job: Career planning for Women”.  
3.4.5.  VHS και DVD του “Taking our bodies back: The women's health movement”.  
3.4.6.  VHS και DVD του “Tough guise violence, media and crisis in masculinity”.  
3.4.7.  VHS και DVD του “Off the straight and narrow: lesbians, gays, bisexuals and T.V.”.  
3.4.8.   DVD του ντοκιµαντέρ «∆ασκάλες».  
3.4.9.  DVD του ντοκιµαντέρ «Γυναίκα και τιµή». 
3.4.10  DVD του ντοκιµαντέρ «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα».  
3.4.11.  DVD του ντοκιµαντέρ «Φούρνοι, µια γυναικεία κοινωνία».  
3.4.12.  DVD του ντοκιµαντέρ «Το κουτί».  
3.4.13.  DVD του ντοκιµαντέρ «Μαρία Πoλυδούρη».  
3.4.14.  DVD του ντοκιµαντέρ «Ναταλία Μελά».  
3.4.15.  DVD του ντοκιµαντέρ «Ηρώ η Λαογέννητη».  
3.4.16.   DVD του ντοκιµαντέρ «Ο Γάµος του Καραµεχµέτη».  
3.4.17.   DVD του ντοκιµαντέρ «Το κορίτσι της ντίσκο».  
3.4.18.   DVD του ντοκιµαντέρ «Εποχή Κυνηγιού».  
3.4.19.   DVD του ντοκιµαντέρ «Λαµπρινή».  
3.4.20.   DVD του ντοκιµαντέρ «Καλή τύχη Μαρία».  
3.4.21  DVD του ντοκιµαντέρ «Το κορίτσι της ντίσκο». 
3.4.22.  DVD του ντοκιµαντέρ «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα».  
3.4.23.  DVD του ντοκιµαντέρ «Φούρνοι, µια γυναικεία κοινωνία».  
3.4.24.      VHS και DVD του “Arab Diaries “Love & Marriage””. 
3.4.25. VHS και DVD του “Arab Diaries “Birth”’. 
3.4.26.      VHS και DVD του “Arab Diaries “Youth””. 
3.4.27. VHS και DVD του “Arab Diaries “Work””. 
3.4.28. VHS και DVD του “Arab Diaries “Home, or maids in my Family””. 
3.4.29. VHS και DVD του “Our House, a very real documentary about kids of gay and lesbian 

parents”. 
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3.4.30. VHS και DVD του “Ms. Conceptions”  
3.4.31. VHS και DVD του “The abortion pill”   

 

∆ράση 3.5  Προβολές  

 
Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Χαλκιά 
 
Η απόφαση για την πραγµατοποίηση σειράς βιντεοπροβολών είχε σαν απώτερο στόχο 
την δηµιουργία τέτοιων συνθηκών µετά την προβολή της κάθε ταινίας που θα ευνοούσε 
µια κατευθυνόµενη συζήτηση προκαλώντας το κοινό στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
όσον αφορά τις πολιτισµικές αναπαραστάσεις του φύλου και τις συνέπειες που αυτές 
έχουν σχετικά µε το πεδίο των σχέσεων εξουσίας.  
 
Μέσα: Πραγµατοποιήθηκε σειρά προβολών µε θέµα «Φύλο και Εξουσία» µε σκοπό την 
καλλιέργεια µιας κριτικής οπτικής ταινιών που πραγµατεύονται την έµφυλη κοινωνική και 
πολιτισµική κατασκευή. Έγινε η επιλογή τριών συγκεκριµένων ταινιών, οι τίτλοι των 
οποίων αναφέρονται παρακάτω. Αυτές οι ταινίες επιλέχθηκαν διότι φέρνουν στο 
προσκήνιο το πώς η κοινωνική κατασκευή του κανονιστικού φύλου συνδέεται 
συγκεκριµένα µε διαφορετικών ειδών βία ενώ η στενή κατασκευή του σε στερεοτυπικά 
πλαίσια και σε σύνδεση πάντα µε µία επίσης φυσικοποιηµένη κανονιστική 
ετεροφυλοφιλία, περιφρουρείται σθεναρά. Επιπλέον, και οι τρεις ταινίες καθιστούν 
διαθέσιµο προς συζήτηση το πώς το ίδιο το πεδίο της (φαινοµενικά «αυθεντικής» ή 
«φυσικής») επιθυµίας αποτελεί ένα προϊόν λόγου που παράγεται εντός σύνθετων 
σχέσεων εξουσίας σε διαφορετικά συγκείµενα. Ο προβολές έγιναν ως εξής:  
 
1. στις 17/2/2005 πραγµατοποιήθηκε η προβολή της ταινίας “Frida” της Julie Taylor 

(Παραγωγοί: Margaret Rose Perenchio, Brian Gibson, Mark Amin)  
2.  στις 24/3/2005 πραγµατοποιήθηκε η προβολή της ταινίας  “Boys Don’t Cry” της 

Kimberly Pιerce (Παραγωγοί: Christine Vachon Eva Kolodner John Hart). 
3.  στις 26/5/2005 πραγµατοποιήθηκε η προβολή της ταινίας  “Torch song trilogy” του 

Paul Bogart (Παραγωγοί: Howard Gottfried, Ronald K. Fierstein). 
 
Παραδοτέα:  
 
3.5.1. Αφίσα της ταινίας “Frida”. 
3.5.2. Αφίσα της ταινίας “Boys Don’t Cry”. 
3.5.3. Αφίσα της ταινίας “Torch song trilogy”.  
3.5.4. Κατάλογος συµµετεχόντων/-ουσών. 
3.5.5. Φωτογραφίες από τις προβολές. 
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

ΚΥΚΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 
∆ράση 4.1  Κύκλος σεµιναρίων «Ισότητα των φύλων και δηµόσιες πολιτικές 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωµένα Έθνη» 
 

Υπεύθυνη: Μαρία Στρατηγάκη 
 
Σκοπιµότητα: Σκοπός του κύκλου αυτού ήταν η κριτική παρουσίαση των πολιτικών για 
την ισότητα των φύλων των διεθνών, ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
κυβερνήσεων και οργανισµών καθώς και η παρουσίαση των διαστάσεων φύλου στους 
βασικούς τοµείς άσκησης των δηµόσιων πολιτικών. Οι τοµείς αυτοί περιέλαβαν την 
κοινωνική πολιτική, την πολιτική απασχόλησης, την πολιτική καταπολέµησης της βίας 
κατά των γυναικών την βία, τις µακροοικονοµικές πολιτικές, την δηµοσιονοµική πολιτική, 
την εξωτερική πολιτική, την σωφρονιστική πολιτική, κλπ.  
 
Μέσω των σεµιναρίων αυτών καλύφθηκε ως ένα βαθµό η ανάγκη της επιστηµονικής 
κοινότητας να εµπλουτίσει την γνώση και την προβληµατική της από τις εµπειρίες στην 
άσκηση της πολιτικής, όσο και η ανάγκη της κοινότητας των φορέων άσκησης πολιτικής 
να ενηµερωθούν για τους σύγχρονους επιστηµονικούς προβληµατισµούς και τα 
αποτελέσµατα των πρόσφατων ερευνών σε θέµατα της αρµοδιότητάς τους. Αναλυτικά, ο 
κύκλος σεµιναρίων περιλάµβανε τις παρακάτω εισηγήσεις: 
 
στις 10/1/2005 πραγµατοποιήθηκε η εισήγηση της Μαρίας Καραµεσίνη, επίκουρης 

καθηγήτριας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο µε θέµα: «Η ένταξη της διάστασης του 
φύλου στις πολιτικές απασχόλησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Προοπτικές µετά την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση». 

 
στις 24/1/2005 πραγµατοποιήθηκε η εισήγηση της Καίτης Κωσταβάρα, νοµικού, 

κοινωνιολόγου, εµπειρογνώµονα για θέµατα βίας µε θέµα: «Οι πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών: 
ενδοοικογενειακή βία και διεθνική σωµατεµπορία».  

 
στις 14/2/2005 πραγµατοποιήθηκε η εισήγηση της Άννας Καραµάνου, πρώην Προέδρου 

της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών και την Ισότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου µε θέµα: « Ο ρόλος και η δράση της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα 
των Γυναικών και της Ισότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

 
στις 28/2/2005 πραγµατοποιήθηκε η εισήγηση της Agnès Hubert από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή µε θέµα: «Security: the new frontier in the European Union». 
 
στις 21/3/2005 πραγµατοποιήθηκε η εισήγηση της Veronique Degraef από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε θέµα: «Gender mainstreaming and policy building: 
from theory to practices». 

 
στις 4/4/2005 πραγµατοποιήθηκε η εισήγηση της Φωτεινής Σιάνου, Προέδρου της 

Επιτροπής Γυναικών της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων µε θέµα: 
«European Trade Union Confederation - Policies to promote Gender Equality» 
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στις 9/5/2005 πραγµατοποιήθηκε η εισήγηση της Catherine Hoskyns, Οµότιµης 
καθηγήτριας Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Coventry του Ηνωµένου 
Βασιλείου, µε θέµα: «Gender mainstreaming in the European Union’s 
macroeconomic policy». 

 
στις 16/5/2005 πραγµατοποιήθηκε η εισήγηση της Ιωάννας Μαγγανάρα, Πρεσβευτή- 

Συµβούλου, Υπουργείου Εξωτερικών µε θέµα: «Πολιτικές του συστήµατος των 
Ηνωµένων Εθνών για την ισότητα των φύλων». 

 

στις 17/10/2005 πραγµατοποιήθηκε η εισήγηση της Françoise Gaspard, 
Μέλους της Επιτροπής για την Εξάλειψη όλων των µορφών ∆ιάκρισης κατά των 
γυναικών (CEDAW) του ΟΗΕ µε θέµα: «Les Nations Unies et l'égalité des sexes». 

 
Στα σεµινάρια συµµετείχαν ερευνήτριες, εµπειρογνώµονες και πολιτικοί που µετέφεραν 
και συζήτησαν τις εµπειρίες και τη γνώση τους σε θέµατα πολιτικών ισότητας. Το 
πρόγραµµα των σεµιναρίων ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του προγράµµατος και 
απεστάλη µέσω του δικτύου Feministnet και στο αρχείο διευθύνσεων του Εργαστηρίου.  
 
Οι δηλώσεις συµµετοχής ήταν 80 κατά µέσον όρο για κάθε σεµινάριο, ενώ το 
παρακολούθησαν περίπου 40-45 άτοµα κάθε φορά. Κάθε διάλεξη είχε διάρκεια 45 λεπτά 
και ακολούθησε συζήτηση που διήρκεσε κατά µέσον όρο 30 λεπτά.  
 
 
Παραδοτέα:  
 
4.1.1. Πρόγραµµα των σεµιναρίων στα ελληνικά και στα αγγλικά. 
4.1.2. ∆ήλωση συµµετοχής στα σεµινάρια. 
4.1.3. Παρουσιολόγια. 
4.1.4. Λίστα συµµετεχόντων/συµµετεχουσών. 
4.1.5. Εισήγηση της Μαρίας Καραµεσίνη. 
4.1.6. Εισήγηση της Καίτης Κωσταβάρα. 
4.1.7. Εισήγηση της Françoise Gaspard. 
4.1.8. Εισήγηση της Catherine Hoskyns. 
4.1.9. Φωτογραφίες από τα σεµινάρια.  

 
 

∆ράση 4.2  Κύκλος παρουσιάσεων ερευνητικών εργασιών για το φύλο  

 

Υπεύθυνες: Αλεξάνδρα Χαλκιά, Μάρω Κοράκη, Βούλα Τουρή  
 
Σκοπιµότητα: Οι παρουσιάσεις είχαν στόχο να δηµιουργηθεί ένα φόρουµ συζήτησης 
ερευνητικών εργασιών σε θέµατα φύλου και ισότητας οι οποίες βρίσκονταν σε εξέλιξη ή 
είχαν πρόσφατα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η πρόθεση ήταν να δοθεί η 
ευκαιρία σε νέες και νέους επιστήµονες να παρουσιάσουν την ερευνητική τους 
δραστηριότητα και τα πρώτα ευρήµατα της έρευνας τους σε συναφές επιστηµονικό κοινό 
και να προβληµατιστούν από το σχολιασµό και τις ερωτήσεις που υπέβαλε το 
ακροατήριο. Συνολικά παρουσιάστηκαν 25 διδακτορικές διατριβές (12 ολοκληρωµένες 
και 13 εν εξελίξει) και 9 µεταπτυχιακές διπλωµατικές. 
 
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006, µετά από την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, προτάθηκαν 22 ερευνητικές εργασίες. Οι εργασίες χωρίστηκαν σε 9 
θεµατικές ενότητες και οργανώθηκαν 13 συναντήσεις µε παρουσιάσεις 1 ή 2 εργασιών. 
Οι θεµατικές ήταν οι εξής: Πολιτική, Εκπαίδευση, Γονιµότητα-ΜΜΕ, Αρσενικότητα-
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Θηλυκότητα, Ανάλυση λόγου, Επιχειρηµατικότητα, Τοπικότητα, Ιστορία, Κακοποίηση. 
 
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 πραγµατοποιήθηκαν 10 συναντήσεις και 
παρουσιάστηκαν 15 ερευνητικές εργασίες. Οι θεµατικές ενότητες που παρουσιάστηκαν 
κατά τη διάρκεια του δευτέρου κύκλου ήταν : Επαγγελµατική δραστηριότητα, ∆ιοίκηση, 
Θρησκεία-Πολιτισµός, Μετανάστευση, Θέατρο, Ποίηση, Χορός.  
 
Οι εισηγήτριες/εισηγητές που συµµετείχαν είχαν πραγµατοποιήσει τις ερευνητικές 
εργασίες τους σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ως εξής:  
 
Πανεπιστήµια του εσωτερικού: 
 
1)  Πάντειο Πανεπιστήµιο: α) Τµήµα Κοινωνιολογίας (5 ερευνητικές εργασίες) β) 

Τµήµα ΕΜΕΠ, (1 ερευνητική εργασία).  
2)  Πανεπιστήµιο Αιγαίου α) Μ.Π.Σ "Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά 

Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας" (1 ερευνητική εργασία), β) Τµήµα 
Προσχολικής αγωγής και εκπαιδευτικού σχεδιασµού Σχολής Ανθρωπιστικών 
επιστηµών (5 ερευνητικές εργασίες) γ) Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας (4 ερευνητικές εργασίες). 

3) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης α) Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης (3 ερευνητικές εργασίες) β) Φιλοσοφική σχολή (1 ερευνητική εργασία) 
γ) Τµήµα Ψυχολογίας (1 ερευνητική εργασία). 

4)   Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο: α) Τµήµα ΜΜΕ (2 ερευνητικές εργασίες), β) Τµήµα 
Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1 ερευνητική εργασία) γ) Σχολή Νοµικών, 
Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών (1 ερευνητική εργασία). 

5)  Νοµική Αθηνών (1 ερευνητική εργασία).  
6)  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων (1 ερευνητική εργασία). 
 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού: 
 
1) University of Essex, Department of Sociology, Ηνωµένο Βασίλειο  
2)  University of Leicester, School of Education, Ηνωµένο Βασίλειο  
3)  École des hautes études en sciences sociales, Γαλλία (2 ερευνητικές εργασίες) 
4)  Università degli Studi di Trento, International Research Doctorate Program in 

Criminology, Ιταλία.  
5)  Manchester Metropolitan University, Department of Psychology, Ηνωµένο 

Βασίλειο.  
6) Bosphorus University, Istanbul. Τουρκία.   
7)  University of Osnbrueck, Faculty of Educational and Cultural Science, Department 

Educational Science and Women Studies, Γερµανία.  
 
Σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων το Πρόγραµµα κάλυψε τα έξοδα µετακίνησης ή 
διαµονής των ερευνητριών/ερευνητών.  
 
Τον συντονισµό των συζητήσεων έκαναν µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής του έργου. 
Οι παρουσιάσεις πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του Εργαστηρίου όπου υπήρχε ο 
απαραίτητος εξοπλισµός (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βίντεο, µηχανήµατα προβολής). 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 Ερευνητής 
Ερευνήτρια 

Τίτλος  Ερευνητικής Εργασίας 

1 Αδαµάκη Θεοδώρα Γυναίκες θύµατα οικογενειακής βίας στον Κινηµατογράφο. Μία 
κοινωνιολογική προσέγγιση για τις αποτυπώσεις της οικογενειακής βίας 
στον κινηµατογράφο. 

2 Αλβανού Μαρία The dimensions and processes of creating female suicide bombers in the 
Palestinian society: an interplay of religion, violence socialization and 
women's honour culture 

3 Αµανατίδου Γεωργία Πολιτικός λόγος και φύλο: Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της πολιτικής 
συµµετοχής στα ελληνικά ΜΜΕ. 

4 Βασιλειάδης 
Αναστάσιος 

Η µαθηµατική εκπαίδευση και η επιτυχηµένη επιχειρηµατικότητα-Ο ρόλος 
του φύλου. 

5 ∆αλακούρα Κατερίνα Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της οθωµανικής 
αυτοκρατορίας (19ος αι.- 1922) - Κοινωνικοποίηση στα πρότυπα της 
πατριαρχίας και του εθνικισµού. 

6 Ζαββού Αλεξάνδρα Φύλο, Μετανάστευση και Αντιρατσιστικό Κίνηµα στην Αθήνα 

7 Ιωαννίδου Αναστασία Έµφυλες ταυτότητες στο περιθώριο: η περίπτωση της Καλκάντζας 
(Κοµοτηνή). 

8 Ιωάννου Ευαγγελία Ιατρικοποίηση του τοκετού στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 

9 Καραµάνου Άννα Ο Κεµαλικός Εκσυγχρονισµός της Τουρκίας και η επίδρασή του στη Θέση 
των Γυναικών 

10 Κλαδάκη Μαρία ∆ιαφυλικές διαστάσεις στη θεατρική αγωγή: τα παιδικά θεατρικά κείµενα 
της δεκαετίας 1985-1995. 

11 Κοράκη Μαρία Αφηγήσεις βίας και πολιτισµικές αναπαραστάσεις της γυναικείας 
κακοποίησης. 

12 Κουµανταράκη Άννα Πατριαρχία και συνδικαλιστικό Κίνηµα. 

13 Κούστας Παναγιώτης Νεωτερικότητα-Μετανεωτερικότητα: Εξουσίες και αντιστάσεις στο χορεύον 
σώµα 

14 Κουτσογιαννίδου 
Σοφία 

Στάσεις απέναντι στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Μία ποιοτική 
διερεύνηση µε γυναίκες που απέκτησαν επιχειρηµατική δραστηριότητα την 
τελευταία 5 ετία στη χώρα µας. 

15 Λαχανιώτη Λίνα Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της γυναικείας οµοφυλοφιλίας στο 
σύγχρονο κινηµατογράφο. Στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

16 Μαζηρίδου Ευδοξία Ταυτότητες φύλου στην οικογένεια: Γονεϊκές πεποιθήσεις και πρακτικές και 
η υποκειµενική εµπειρία του ανδρισµού και της θηλυκότητας εκ µέρους των 
εφήβων. 

17 Μαραγκάκης 
Μανούσος 

Γυναίκες στη διοίκηση επιχειρήσεων. ∆ιερεύνηση των ανισοτήτων στη 
συµµετοχή των δύο φύλων σε διευθυντικές θέσεις στις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις της Κρήτης. 

18 Μέρµηγκα Ιουλία Φύλο και οπτική κουλτούρα 

19 Μοσχοβάκου Ναυσικά Ψυχοκοινωνιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις σεξουαλικής 
συµπεριφοράς του ατόµου 
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2 0 Νάζου ∆έσποινα Οι πολλαπλές ταυτότητες και οι αναπαραστάσεις τους σ' ένα τουριστικό 
νησί των Κυκλάδων: "Επιχειρηµατικότητα" και " εντοπιότητα" στη Μύκονο" . 

21 Πλιόγκου Βασιλική Η επίδραση της µονογονεϊκότητας στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών. 

22 Πολίτης Φώτης Μορφές "ανδρισµού" και η συγκρότησή τους στο δηµοτικό: Η περίπτωση 
µελέτης των µαθητών/µαθητριών της Στ' τάξης του δηµοτικού. 

23 Σαµίου ∆ήµητρα Τα πολιτικά δικαιώµατα των Ελληνίδων. 

24 Σπηλιωτοπούλου 
Κωνσταντίνα 

Οικογένεια, κοινότητα, έθνος. Εθνο-ιστορία των κοινωνικών σχέσεων των 
φύλων στο Ζαγόρι της Ηπείρου. 
 

25 Σπυράτου Βιργινία-
Αγάπη 

Θηλυκότητα και  Θάνατος στο έργο των Karoline von Günderrode, Μαρίας 
Πολυδούρη, Inge Müller και Κατερίνας Γώγου 

26 Τάκη Παρασκευή Οι γυναίκες στη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

27 Ταµπουρατζή Ιωάννα Συµµετοχή των δύο Φύλων στο Επάγγελµα της/ του Κοινωνικού Λειτουργού. 
Στάσεις, Αντιλήψεις και Επαγγελµατικές Προσδοκίες. 

28 Τριανταφυλλοπούλου 
Αναστασία 

Κοινωνικός µετασχηµατισµός και τοπική αυτοδιοίκηση στο Περιστέρι 1934-
2000. 

29 Τρύφωνας Σπυρίδων Αναπαραστάσεις γονιµότητας και διαφήµιση. 

30 Τσικαλάκη Κυριακή Η Γυναίκα στη ∆ιοίκηση της Σχολικής Μονάδας στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση: Μια ποιοτική διερεύνηση. 

31 Τσίκλη Αγάπη Οι γυναίκες στον αστικό χώρο της Κοµοτηνής. Η φυσιογνωµία της πόλης 
από την οπτική του φύλου. 

32 Τσολακίδου Ελένη Πως τα κοινωνικά στρώµατα επηρεάζουν την απόδοση των µαθητών στο 
Λύκειο και στην περαιτέρω τους εκπαίδευση. 

33 Φαλιέρου Αναστασία Les modes vestimentaires à Istanbul de Tanzimat à la Turquie Républicaine 

34 Loos Martina 
Margareta 

Symptom: Conflicts New rules in the doctor-nurse-game? 

 
Παραδοτέα:  
 
4.2.1.     Τα προγράµµατα των τριών κύκλων παρουσιάσεων. 
4.2.2.     Οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος. 
4.2.3.     Οι προσκλήσεις για παρακολούθηση. 
4.2.4.     Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Αδαµάκη Θεοδώρας. 
4.2.5.     Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Αλβανού Μαρίας. 
4.2.6. Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Αµανατίδου Γεωργίας. 
4.2.7.     Περίληψη ερευνητικής εργασίας του Βασιλειάδη Αναστάσιου. 
4.2.8.     Περίληψη ερευνητικής εργασίας της ∆αλακούρα Κατερίνας. 
4.2.9.     Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Ζαββού Αλεξάνδρας. 
4.2.10.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Ιωαννίδου Αναστασίας. 
4.2.11.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Ιωάννου Ευαγγελίας. 
4.2.12.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Καραµάνου Άννας. 
4.2.13.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Κλαδάκη Μαρίας. 
4.2.14.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Κοράκη Μαρίας. 
4.2.15.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της  Κουµανταράκη Άννας. 
4.2.16.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας του Κούστα Παναγιώτη. 
4.2.17.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Κουτσογιαννίδου Σοφίας. 
4.2.18.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Λαχανιώτη Λίνας. 
4.2.19.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Μαζηρίδου Ευδοξίας. 
4.2.20.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας του Μαραγκάκη Μανούσου. 
4.2.21.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Μέρµηγκα Ιουλίας. 
4.2.22.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Μοσχοβάκου Ναυσικάς. 
4.2.23.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Νάζου ∆έσποινας. 
4.2.24.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Πλιόγκου Βασιλικής. 
4.2.25.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας του Πολίτη Φώτη. 
4.2.26.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Σαµίου ∆ήµητρας. 
4.2.27.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Σπηλιωτοπούλου Κωνσταντίνας. 
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4.2.28.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Σπυράτου Βιργινίας-Αγάπης. 
4.2.29.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Τάκη Παρασκευής. 
4.2.30.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Ταµπουρατζή Ιωάννας. 
4.2.31.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Τριανταφυλλοπούλου Αναστασίας. 
4.2.32.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας του Τρύφωνα Σπύρου. 
4.2.33.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Τσικαλάκη Κυριακής. 
4.2.34.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Τσίκλη Αγάπης. 
4.2.35.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Τσολακίδου Ελένης.  
4.2.36.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Φαλιέρου Αναστασίας. 
4.2.37.   Περίληψη ερευνητικής εργασίας της Loos Martina Margareta. 
4.2.38.   Έντυπο παρουσιολόγιο. 
4.2.39   Το πρότυπο βεβαίωσης παρακολούθησης. 
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5  
 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ –ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ  
 
∆ράση 5.1  ∆ηµοσιότητα του έργου 
 
Σκοπιµότητα: Προκειµένου να γίνει µια πιο αποτελεσµατική προσπάθεια ανάπτυξης των 
σπουδών φύλου όχι µόνο στο χώρο του Παντείου αλλά και στον ευρύτερο επιστηµονικό 
και εκπαιδευτικό χώρο, χρησιµοποιήθηκαν πολλά και διαφορετικά µέσα «δηµοσιότητας 
και διάχυσης πληροφοριών»  για τις δράσεις και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος σε 
όλη τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του.   
 
Έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων  

  
Κατά τη διάρκεια των ετών 2003-2008 πραγµατοποιήθηκε δυο φορές η σύνταξη και η 
εκτύπωση ενός συγκεντρωτικού φυλλαδίου (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) 
(ελληνικά και αγγλικά) µε τις δράσεις του Προγράµµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2004-
2005. Συντάχθηκε και ένα συνολικό φυλλάδιο που αφορά τα έτη 2003-2007. Το 
φυλλάδιο τυπώθηκε σε 4.000 περίπου αντίγραφα και διανεµήθηκε στις φοιτήτριες και 
τους φοιτητές όλων των µαθηµάτων που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα. Τα φυλλάδια 
διανεµήθηκαν µέσω ηλεκτρονικής λίστας, η οποία διαρκώς ενηµερώνεται και 
εµπλουτίζεται µε νέα µέλη (περιλαµβάνει 600 άτοµα και οργανώσεις περίπου) και 
ταχυδροµικά σε γυναικείες οργανώσεις, υπουργεία και άλλους φορείς στην Ελλάδα, 
όπως επίσης και στα µέλη του καταλόγου των «φίλων του εργαστηρίου» που έχουν 
δηλώσει ότι επιθυµούν να ενηµερώνονται για τις δράσεις (146 αποστολές).   
 
Επίσης, εκδόθηκε σε ηλεκτρονική µορφή ένα τεύχος του ενηµερωτικού δελτίου 
(newsletter) (Απρίλιος-Μάιος 2006) που αφορούσε τις δραστηριότητες του 
Προγράµµατος καθώς και νέα από όλα τα Προγράµµατα φύλου των άλλων 
Πανεπιστηµίων. 
 
Κατάλογος διευθύνσεων «Φίλες και φίλοι του Εργαστηρίου»  
 
Από την έναρξη της λειτουργίας του Προγράµµατος διαµορφώθηκε ένας κατάλογος µε 
ανθρώπους από τον πανεπιστηµιακό χώρο, φορείς, κέντρα, υπουργεία, οργανισµούς, 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος) που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον για θέµατα φύλου και ισότητας καθώς και για τις δράσεις του Εργαστηρίου.  
 
Ο κατάλογος των «Φίλων του Εργαστηρίου» ενηµερωνόταν και εµπλουτιζόταν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Προγράµµατος µέσω των εντύπων ενηµέρωσης που αποστέλλονταν µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα ή fax. Τελικά συµπεριέλαβε 630 άτοµα και 140 περίπου 
οργανώσεις. Οι «Φίλες και φίλοι του Εργαστηρίου» ενηµερώνονταν, είτε ηλεκτρονικά 
µέσω του διαδικτύου είτε µέσω του ταχυδροµείου, για κάθε δραστηριότητα που 
οργάνωνε το πρόγραµµα. Έγιναν συστηµατικά αποστολές προσκλήσεων, ενηµερωτικών 
φυλλαδίων, αφισών, κ.α.). Επίσης συχνά έγινε µαζική ενηµέρωση των µελών ∆ΕΠ του 
Παντείου µέσω του τµήµατος µηχανοργάνωσης του ιδρύµατος για τις διαλέξεις και τα 
σεµινάρια. Τέλος, έγινε συστηµατικά αφισοκόλληση στο χώρο του πανεπιστηµίου, 
καθώς και τοποθέτηση έντυπων προσκλήσεων στις θυρίδες των µελών ∆ΕΠ.  
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Συνεργασία µε τµήµατα του Παντείου Πανεπιστηµίου.  
 
Προκειµένου το πρόγραµµα να ενισχύσει το ήδη υπάρχον σύστηµα επικοινωνίας του 
Παντείου και τη διάχυση πληροφοριών για τα αποτελέσµατα, τόσο του Προγράµµατος 
όσο και άλλων θεµάτων που αφορούσαν το φύλο και την ισότητα πραγµατοποίησε τις 
περισσότερες από τις δράσεις του µέσα στους χώρους του Παντείου Πανεπιστηµίου 
ενισχύοντας ζωτικά την επιστηµονική και κοινωνική δράση του ίδιου του πανεπιστηµίου. 
Εξαιτίας αυτής της καλής επικοινωνίας διοργανώθηκαν και εκδηλώσεις σε συνεργασία µε 
τµήµατα του Παντείου που εκδήλωσαν το σχετικό ενδιαφέρον. 
 
Συνεργασία µε άλλους φορείς και πανεπιστήµια  
 
Η συνεργασία µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα δεν περιορίστηκε στα στενά πλαίσια 
επικοινωνίας µε το χώρο του Παντείου. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Προγράµµατος 
(2003-2008), τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής συµµετείχαν σε συνέδρια που είχαν 
θεµατικό περιεχόµενο συναφές µε τις Σπουδές Φύλου και φρόντισαν να διανεµηθεί το 
υλικό του Προγράµµατος (φυλλάδια, προγράµµατα συνεδρίων και διαλέξεων του 
Εργαστηρίου, έντυπα ενηµέρωσης για τον κατάλογο των «Φίλων του Εργαστηρίου»).  
 
Η επιστηµονικά υπεύθυνη του προγράµµατος συµµετείχε στο Συνέδριο που διοργάνωσε 
το αντίστοιχο πρόγραµµα Σπουδών Φύλου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (31 
Μαρτίου - 1 Απριλίου 2005) µε εισήγηση για το πρόγραµµα. Η παρέµβαση της Μ. 
Στρατηγάκη περιλαµβάνεται στην έκδοση «Σπουδές Φύλου-Τάσεις/Εντάσεις στην 
Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες» (Εκδόσεις Ζήτης, Θεσσαλονίκη 2006)  
 
Παρουσία στον Τύπο  
 
Πριν από κάθε εκδήλωση του Προγράµµατος γινόταν αποστολή ∆ελτίου Τύπου στις 
εφηµερίδες, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση µε βάση διαµορφωµένη λίστα µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης. Αρκετές φορές έγινε αναφορά για τις Σπουδές Φύλου και τις 
δράσεις του Προγράµµατος σε άρθρα που δηµοσιεύθηκαν σε περιοδικά και εφηµερίδες.  
 
Το περιοδικό ο Αγώνας της Γυναίκας αναφέρθηκε συστηµατικά στις δράσεις του 
προγράµµατος σε ειδική στήλη που είχε για τις Σπουδές Φύλου (επιµέλεια Χαρά 
Καραγιαννοπούλου).  
 
Αναφορές του προγράµµατος έγινε και στα άρθρα της Μαρίας Στρατηγάκη στις 
εφηµερίδες: Αυγή -ένθετο για την παιδεία-, 24/4/2005, Απογευµατινή της Κυριακής, 
27/2/2005, και Αυγή-Αναγνώσεις,15/6/2008, όπως επίσης σε άρθρο της Γεωργίας 
Θάνου στην  Εποχή, 7/11/2004. 
 
Παραδοτέα: 
 
5.1.1. Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Προγράµµατος στα ελληνικά 2003-2004. 
5.1.2. Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Προγράµµατος στα αγγλικά 2003-2004 
5.1.3.    Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Προγράµµατος στα ελληνικά 2004-2005. 
5.1.4.    Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Προγράµµατος στα αγγλικά 2004-2005. 
5.1.5. Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Προγράµµατος στα ελληνικά 2003-2007 
5.1.6.  Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Προγράµµατος στα αγγλικά 2003-2007. 
5.1.7.   Ενηµερωτικό δελτίο. τεύχος 1

ο
 (Απρίλιος-Μάιος 2006). 

5.1.8. Λίστα Φίλων του Εργαστηρίου. 
5.1.9. Λίστα διευθύνσεων Γυναικείων Οργανώσεων. 
5.1.10.  Λίστα ΜΜΕ για την αποστολή δελτίων τύπου. 
5.1.11 Άρθρα.  
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5.1.12  Αποκόµµατα από τον έντυπο τύπο για τις εκδηλώσεις του Εργαστηρίου.  
5.1.13     ∆ελτία Τύπου. 
5.1.14. Έντυπο αίτησης για ενηµέρωση. 
 

 
∆ράση 5.2  ∆ηµιουργία και εµπλουτισµός Ιστοσελίδας 
 

Υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη: Παντελής Παχουνδάκης 
 
Σκοπιµότητα: Στα πλαίσια µιας πιο εµπεριστατωµένης προσπάθειας δηµοσιοποίησης 
των ενεργειών και των αποτελεσµάτων του προγράµµατος τόσο στους φορείς άσκησης 
πολιτικής, αλλά και σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κύκλο κοινωνικών και πολιτικών 
επιστηµόνων που ερευνούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτικές δηµιουργήθηκε η 
ιστοσελίδα του προγράµµατος. Ο σχεδιασµός της ιστοσελίδας  του έργου είχε ως στόχο 
την συνεχή και συστηµατική ενηµέρωση για τις εξελίξεις των δράσεων του έργου. Η 
ιστοσελίδα παρέχει συνδέσεις µε ιστοσελίδες σχετικού περιεχοµένου, καθώς και µε 
διεθνείς βάσεις δεδοµένων αρµόδιων φορέων και οργανισµών.  
 
Η ιστοσελίδα του Προγράµµατος είναι www.genderpanteion.gr και υπάρχει και η 
αγγλική της εκδοχή µε τις αντίστοιχες ενότητες και υλικό που περιλαµβάνει η ελληνική.  
Συνδέται µε την κεντρική σελίδα του Παντείου µέσω της Ενότητας Ειδικός-Λογαριασµός-
Επιτροπή-Ερευνών.(http://www.panteion.gr/index.php/Ειδικoς-Λογαριασµoς-Επιτροπη-
Ερευνων.html).  
 
Ο εµπλουτισµός και η ενηµέρωσή της ιστοσελίδας έγινε σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε 
το υλικό των εκδηλώσεων και των δράσεων του προγράµµατος (προσκλήσεις, αφίσες, 
προγράµµατα, περιλήψεις, φωτογραφίες, διδακτικό υλικό κ.α.).   
 
Οι ενότητες της ιστοσελίδας είναι:  

• Αρχική Σελίδα 
• Το Πρόγραµµα Σπουδών Φύλου 
• Επιστηµονική Επιτροπή Προγράµµατος 
• Το Εργαστήριο 
• Βιβλιοθήκη 
• Βιντεοθήκη 
• Τα Μαθήµατα 
• ∆ιδακτικό Ερευνητικό Υλικό 
• ∆ιαλέξεις / Σεµινάρια 
• Περιοδικά και Αρχεία του Γυναικείου Κινήµατος 
• Γυναικείο Αρχείο «∆ελφύς» 
• Φύλο, Σεξουαλικότητα, Κινήµατα 
• Σπουδές φύλου/Γυναικείες σπουδές 
• Επικοινωνία 
• Σύνδεσµοι 

 
Στην ενότητα «Το Πρόγραµµα Σπουδών Φύλου» αναφέρονται το αντικείµενο του 
προγράµµατος, τι ακριβώς περιλαµβάνει καθώς και ποια τµήµατα συνεργάζονται µε το 
πρόγραµµα. Στην ίδια ενότητα περιλαµβάνεται η Εισηγητική Έκθεση για την εισαγωγή 
δύο (2) άρθρων στον (υπό συζήτηση) Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Παντείου 
Πανεπιστηµίου σχετικών µε την 'Ίση Μεταχείριση, την Απαγόρευση των ∆ιακρίσεων και 
της Ηθικής και Σεξουαλικής Παρενόχλησης, καθώς και τη σύσταση Επιτροπής Ίσης 
Μεταχείρισης, η οποία αποτελεί µια πρωτοβουλία του προγράµµατος. 
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Στην ενότητα η «Επιστηµονική Επιτροπή Προγράµµατος» παρουσιάζονται τα 
βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της επιστηµονικής επιτροπής του προγράµµατος. 
Στην αµέσως επόµενη ενότητα «Το Εργαστήριο» υπάρχει µια επιγραµµατική 
περιγραφή των στόχων, του αντικείµενου και του γενικότερου σκοπού του 
προγράµµατος, συνοδευµένη από την αφίσα του Εργαστηρίου σε ηλεκτρονική µορφή.  

Στην ενότητα «Βιβλιοθήκη» (Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Χαλκιά)  οι επισκέπτριες/επισκέπτες 
της ιστοσελίδας µπορούν να πληροφορηθούν για τα βιβλία µε τις περιλήψεις τους που 
υπάρχουν στο Εργαστήριο, αλλά και για περιοδικά, επιστηµονικές εργασίες και 
ερευνητικές εκδόσεις µέσα από τις ακόλουθες κατηγορίες  

1.  Βιβλία του Εργαστηρίου - Αλφαβητικός Κατάλογος, Θεµατικός Κατάλογος 

2.  Περιοδικά του Εργαστηρίου  

3.  Επιστηµονικές & Ερευνητικές Εργασίες  

4.  Άλλες Εκδόσεις 

5.  Ηλεκτρονικές Εκδόσεις (CD / DVD) 

Στην ενότητα «Βιντεοθήκη» υπάρχει ο κατάλογος των ταινιών που αποκτήθηκαν µέσα 
από το πρόγραµµα µαζί µε µια περιληπτική περιγραφή για την κάθε ταινία χωριστά. Οι 
ταινίες αυτές έχουν υποτιτλιστεί στα ελληνικά και έχουν µεταγραφεί σε DVD για λόγους 
λειτουργικότητας.   

Στην ενότητα «Τα Μαθήµατα» έχουν καταχωρηθεί τα προϊόντα του εµπλουτισµού των 
µαθηµάτων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράµµατος διακρίνοντας τα σε: 
«Νέα», «Εµπλουτιζόµενα» και «Μαθήµατα στα οποία εισάγεται η διάσταση του φύλου». 

Στην ενότητα «∆ιδακτικό Ερευνητικό Υλικό» στις υποενότητες Επιστηµονικές εκδόσεις, 
Βιβλιογραφίες, Άρθρα, Κεφάλαια Συλλογικών Τόµων, Εκθέσεις, παρέχεται πρόσβαση σε 
ερευνητικές ή βιβλιογραφικές εργασίες που αναφέρονται στον παράγοντα φύλο ή στην 
ισότητα και έχει χρηµατοδοτήσει το πρόγραµµα.  

 

Στην ενότητα «∆ιαλέξεις/Σεµινάρια» έχουν αναρτηθεί τα προγράµµατα των 
εκδηλώσεων, τα κείµενα των αποµαγνητοφωνήσεων των διαλέξεων, οι περιλήψεις των 
διαλέξεων ή τα πλήρη κείµενα των δραστηριοτήτων των ακαδηµαϊκών ετών 2003-2008, 
οι εισηγήσεις στο ∆ιεθνές Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στις 2&3 Ιουνίου 2005 και οι 
αφίσες των ταινιών που προβλήθηκαν στα πλαίσια της σειράς «Φύλο και Εξουσία».  
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Στην ενότητα « Περιοδικά και Αρχεία του γυναικείου κινήµατος» (Υπεύθυνη: Αλέκα 
Μπουτζουβή) υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό απόκτηµα του Προγράµµατος, το 
ψηφιοποιηµένο περιοδικό «Ο Αγώνας της Γυναίκας» του Συνδέσµου για τα 
∆ικαιώµατα της Γυναίκας. Το έντυπο αρχείο του περιοδικού µετατράπηκε από αναλογική 
σε ψηφιακή µορφή και καταχωρήθηκαν τα στοιχεία του σε σύγχρονης τεχνολογίας βάση 
δεδοµένων. Οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες ενός ηλεκτρονικού κειµένου έχουν τη 
δυνατότητα να αναζητήσουν συγκεκριµένες πληροφορίες µέσα σε αυτό, κάνοντας 
συνδυασµό λέξεων και φράσεων, γρήγορα και µε πολύ µεγάλη ακρίβεια, µε τη βοήθεια 
του κατάλληλου λογισµικού χρησιµοποιώντας τα διάφορα πεδία αναζήτησης. Στην ίδια 
βάση δεδοµένων προστέθηκε και η ψηφιοποιηµένη µορφή του περιοδικού «Ελληνίς» 
του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων του οπότε µπορεί να γίνει συνδυαστική αναζήτηση 
όρων και στα δύο αρχεία.  
 
Στην ίδια ενότητα έχουν αναρτηθεί τα ψηφιοποιηµένα αρχεία:  
α) της «Συντονιστικής Επιτροπής Εργαζοµένων Γυναικών» (1963-1967) 
β) της «Πανελλήνιας Ένωσις Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόµων "Οι Άγιοι  

Ανάργυροι"» (1954-1966)  
γ) του «Πανελληνίου Συνδέσµου τηλεφωνητριών Ο.Τ.Ε. (1964-1967)»  
δ) Προεκλογικό υλικό της Ε∆Α (φυλλάδια, προκηρύξεις κ.τ.λ.) για το γυναικείο ζήτηµα 
 
Στην ενότητα «Γυναικείο Αρχείο ∆ελφύς» (Υπεύθυνη: Αλέκα Μπουτζουβή) έχει 
αναρτηθεί το ψηφιοποιηµένο υλικό του γυναικείου αρχείου «∆ελφύς» το οποίο 
δηµιουργήθηκε ως συνέχεια του Αρχείου του Βιβλιοπωλείου των Γυναικών. 
 
Στην ενότητα «Φύλο, Σεξουαλικότητα, Κινήµατα» (Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Χαλκιά) έχει 
αναρτηθεί το σχετικό υλικό σε δύο υποενότητες: (α) Βάση δεδοµένων και (β) 
Βιβλιογραφία των περιεχοµένων της Βάσης ∆εδοµένων.  Πιο συγκεκριµένα, η βάση 
δεδοµένων περιέχει συνολικά 757 καταχωρήσεις οι οποίες έχουν καταλογογραφηθεί στη 
βιβλιογραφία που τη συνοδεύει. Το υλικό αυτό καταγράφεται σε ενότητες ανάλογα µε το 
είδος του ως εξής: Άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών (371), Άρθρα εφηµερίδων και 
περιοδικών όπου δεν αναφέρεται συγγραφέας (53), Αυτοκόλλητα (9), Αφίσες (41), 
Βιβλία (2), ∆ελτία τύπου και ανακοινώσεις (165), Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις (9), Οµιλίες 
(24), Προκηρύξεις και µπροσούρες (81). 
 
Στην ενότητα «Σπουδές φύλου/Γυναικείες σπουδές» (Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Χαλκιά) 
βρίσκονται τα αποτελέσµατα διαδικτυακής έρευνας για Προγράµµατα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στο πεδίο των Gender Studies και Women’s Studies (Σπουδές Φύλου και 
Γυναικείες Σπουδές) παγκοσµίως. Αυτός ο κατάλογος αποτελεί προϊόν διεξοδικής 
διαδικτυακής έρευνας µε σκοπό τον εντοπισµό των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων 
Σπουδών Φύλου ή Γυναικείων Σπουδών που να βρίσκονται σήµερα σε λειτουργία στα 
πλαίσια αναγνωρισµένων πανεπιστηµίων. Η έρευνα στηρίχθηκε αφετηριακά στον 
αναλυτικό και σχετικά επίκαιρο κατάλογο που παρέχεται στη διεύθυνση 
http://userpages.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html (University in Maryland).  
Συνοπτικά, στον κατάλογο παρέχονται πληροφορίες για 238 Μεταπτυχιακά 
Προγράµµατα σε αυτά τα γνωστικά πεδία. Από αυτά, τα 8 προγράµµατα βρίσκονται σε 
χώρες της Αφρικής, τα 6 σε χώρες της Ασίας, 12 προγράµµατα στην Αυστραλία και τη 
Νέα Ζηλανδία, 90 στην Ευρώπη εκ των οποίων τα 53 στη Μεγάλη Βρετανία, 123 στη 
Βόρεια Αµερική και ένα στη Νότια Αµερική 

 

Στην ενότητα «Σύνδεσµοι» περιλαµβάνονται συνδέσεις µε ιστοσελίδες σχετικού 
αντικειµένου άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστηµίων, καθώς και µε διεθνείς βάσεις 
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δεδοµένων αντιστοίχων φορέων και οργανισµών, οι οποίες εµπλουτίζουν µε νέα στοιχεία 
και πηγές πληροφόρησης για θέµατα Φύλου και Ισότητας των Φύλων.  

 
Επίσης όποιος/όποια επιθυµεί να ενηµερωθεί από κοντά ή να επικοινωνήσει µε το 
Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και Ισότητας µπορεί να βρει στοιχεία επικοινωνίας µέσα 
από την ενότητα «Επικοινωνία». 

 

Παραδοτέα: 
  
5.2.1.   Ιστοσελίδα του προγράµµατος στα ελληνικά και στα αγγλικά. 
5.2.2.  Κατάλογος εργασιών σχετικών µε τις αλλαγές της ιστοσελίδας.  
5.2.3.  CD µε υλικό για τις Σπουδές φύλου/Γυναικείες σπουδές. 
   

 
∆ράση 5.3   Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα  
 
Υπεύθυνη: Μαρία Στρατηγάκη  
 
Σκοπιµότητα: Στα πλαίσια της όσο το δυνατόν ευρύτερης συνεργασίας µε φορείς που 
ασχολούνται και προωθούν τις Σπουδές Φύλου όχι µόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
το Πρόγραµµα επεδίωξε συνεργασίες και µε διεθνείς φορείς και τη συµµετοχή σε 
Ευρωπαϊκά δίκτυα. 
 
Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα:  
 
1.  ΑΤΗΕΝΑ Advanced Thematic Network in European Women’s Studies  
 (Ευρωπαϊκό Θεµατικό ∆ίκτυο για τις Γυναικείες Σπουδές) 

 
Το ATHENA είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο του προγράµµατος «Σωκράτης» στο 
οποίο συµµετέχουν 105 Προγράµµατα Σπουδών Φύλου πανεπιστηµίων, 
ερευνητικών ινστιτούτων και κέντρων τεκµηρίωσης. Το Πρόγραµµα είναι µέλος του 
δικτύου από τον Σεπτέµβριο του 2003.  
 
Η Αλέκα Μπουτζουβή συµµετείχε στην ετήσια ευρωπαϊκή συνάντηση όλων των 
µελών του δικτύου που διοργανώθηκε στο Ελσίνκι στις 29-30 Μαΐου 2004.  
 
Η Μαρία Στρατηγάκη συµµετείχε στην ετήσια συνάντηση στην Βαρκελώνη στις 27-29 
Μαΐου 2005 καθώς και στην επόµενη συνάντηση στο Λοτζ στις 29-31 Αυγούστου 
2006. Οι συναντήσεις έγιναν στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του προγράµµατος.  
 
Η Βούλα Τουρή συµµετείχε στην ετήσια συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στην 
Βουδαπέστη στις 1-3 Ιουνίου 2007. 
 
Η Μαρία Στρατηγάκη συµµετείχε στην συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στη 
Μαδρίτη στις 3-6 Ιουλίου 2008. Οι συναντήσεις έγιναν στα πλαίσια της τρίτης φάσης 
του προγράµµατος ATHENA 3 Project 3A.  
 
H Βούλα Τουρή δηµοσίευσε άρθρο µε τίτλο: «The Equal Opportunities Year in 
Greece», στο volume VIII του ΑΤΗΕΝΑ The Making of European Women’s Studies, 
(επιµ. Berteke, Mischa Peters & Else van der Tuin, Utrecht University, the 
Netherlands, June 2008, σελ. 98-102. 
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2.   EPWS European Platform of Women Scientists 

 (Ευρωπαϊκή πλατφόρµα γυναικών επιστηµόνων) 
  
 Το Εργαστήριο είναι µέλος του δικτύου από τον Ιούλιο του 2007. Πρόκειται για ένα 

δίκτυο που υποστηρίζει τις δράσεις διεθνών και ευρωπαϊκών δικτύων γυναικών 
επιστηµόνων από όλα τα επιστηµονικά πεδία.  

 
 
 
 
 
 

3.   Ερευνητική οµάδας MAGE (Marché de Travail et Genre) του CNRS- Γαλλία.  
 (Αγορά Εργασίας και Φύλο)    

  
 Η διακρατική ερευνητική οµάδα MAGE του CNRS (Centre National de la Recherche 

Scientifique) διευθύνεται από την Margaret Maruani και ασχολείται µε θέµατα αγοράς 
εργασίας και φύλου από την ίδρυσή της το 1995. Από το 2003 απέκτησε ευρωπαϊκή 
διάσταση και µέλη από άλλες χώρες. Η οµάδα συνεργάζεται µε 
ερευνήτριες/ερευνητές και πανεπιστηµιακούς από όλο τον κόσµο. Εκδίδει το 
εξαµηνιαίο επιστηµονικό περιοδικό «Travail, genre et sociétés» του οποίου τα τεύχη 
για τα έτη 1999-2004, υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου. 

 
Παραδοτέα: 
 
5.3.1.  Άρθρο για το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών 2007. 
5.3.2. Επιστολή αποδοχής από το EPWS της συµµετοχής του Εργαστηρίου στο ∆ίκτυο. 

 

 
 

 

 


