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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ έξγνπ ζέιεη λα επραξηζηήζεη όζεο θαη όζνπο ζπκκεηείραλ 
ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα:  
 

 Σηο πξπηαληθέο αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηδηαίηεξα ηνλ Αληηπξύηαλε θαζ. 
Αληώλε Μωπζίδε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ θαηά ηε δύζθνιε αξρηθή θάζε, 
θαζώο θαη ηνπο Αληηπξπηάλεηο θαζ. Αζαλάζην Παπαδαζθαιόπνπιν θαη θαζ. 
Αλδξέα Λύηξα γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηε ζπλέρεηα.  

 

 Σνλ ηδξπκαηηθό ππεύζπλν ηνπ έξγνπ θαζ. Ηάθωβν Φαξζεδάθε γηα ηελ 
εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή.  

  

 Σηο εξγαδόκελεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό Δξεπλώλ θαη 
ηδηαίηεξα ηνλ πξντζηάκελν Γηώξγν Λπθνπξγηώηε θαη ην ζηέιερνο Γξεγόξε 
Κνινβό γηα ηελ ηερληθννηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ παξείραλ ζην έξγν.  

 

 Σα ζηειέρε ηεο Δ.Τ.Γ. ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ θαη ηδηαίηεξα ηελ Εωή Μεηζάθε θαη ηελ Αιίθε 
Βύηηκα γηα ηελ νκαιή ρξεκαηνδνηηθή δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ.  

 

 Σηο ζπλαδέιθηζζεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, κέιε ΓΔΠ ηνπ Παληείνπ, πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ.  
 

 Σηο εξεπλήηξηεο θαη ηνπο εξεπλεηέο ζε ζέκαηα θύινπ από πνιιά Παλεπηζηήκηα 

πνπ πιαηζίσζαλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπδώλ Φύινπ θαη 
Ηζόηεηαο. 

 

 Σηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παληείνπ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηηο 

εθδειώζεηο θαη έθαλαλ ρξήζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (βηβιηνζήθε θιπ). 
 

 Σα ζηειέρε ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ επθαηξία πνπ καο έδσζαλ λα 

επεθηείλνπκε ηελ απήρεζε ηνπ έξγνπ ζε θνξείο θαη νξγαλώζεηο εθηόο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ.   

 
Σέινο, ην έξγν δελ ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη όιεο ηηο πιηθνηερληθέο δπλαηόηεηεο πνπ 
ηνπ παξείρε ε έληαμή ηνπ ζην ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, αλ ηα ζηειέρε ηνπ εξγαζηεξίνπ, αξρηθά ε 
Αγγειηθή Γηαλλάηνπ θαη ε Υαξά Καξαγηαλλνπνύινπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ε Μάξω 
Κνξάθε θαη ε Βνύια Σνπξή δελ έδεηρλαλ ηελ απαηηνύκελε ππνκνλή θαη επηκνλή ώζηε 

λα αληαπεμέιζνπλ ηηο πνηθίιεο εμσγελείο γξαθεηνθξαηηθέο θαη ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.   
 
Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ παξαδνηέσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην ηέινο θάζε δξάζεο 
βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ www.genderpanteion.gr. Σα 
ππόινηπα βξίζθνληαη ζην αξρείν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ γηα θάζε λόκηκε ρξήζε.  

http://www.genderpanteion.gr./
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
Βαζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ζεηξάο δξάζεσλ νη νπνίεο είραλ σο 

ζθνπό λα αλαδείμνπλ  ην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ θύινπ θαη 
ησλ ζεκάησλ ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο‟ λα 
πξνζειθύζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηξηώλ/ησλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε 
ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο, ηόζν σο αληηθείκελα εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη θξηηηθήο 
ζεώξεζεο, όζν θαη σο επαγγεικαηηθήο πξννπηηθήο, κέζα ζηε ζύγρξνλε 
πξαγκαηηθόηεηα ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Γεληθόηεξα ην έξγν επηδίσμε λα επαηζζεηνπνηήζεη ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο θαζώο 
θαη ηα κέιε ΓΔΠ ηεο θνηλόηεηαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ ζεκαζία ηεο 
δηάζηαζεο ηνπ θύινπ πνπ ππάξρεη πιένλ ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο θαη λα 
ηηο/ηνπο εμνηθεηώζεη κε ηε ζπκβνιή πνπ έρνπλ θάλεη νη ζπνπδέο θύινπ ζηε ζεσξία θαη 
ζηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ησλ επηκέξνπο θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. Δπηπιένλ, ν 
εκπινπηηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 
ηκεκάησλ θαη ε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπνπδώλ 
θύινπ, επέηξεςε ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε εηδηθόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 
ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο.  
 
Σν έξγν απνηέιεζε νινθιεξσκέλε δξάζε αλάπηπμεο ησλ ζπνπδώλ θύινπ ζηηο 
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο ζπλδπάδνληαο παξεκβάζεηο ζε πνιιά επίπεδα θαη 
πνιινύο ηνκείο ηεο αθαδεκατθήο δσήο, όπσο ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ηηο κεζόδνπο 
δηδαζθαιίαο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ, θαζώο θαη ηελ θνηλσληθή 
δξαζηεξηόηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
 
Γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ ζπλεξγάζζεθαλ ηα παξαθάησ ηκήκαηα:  
 

 Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ  

 Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  

 Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ  

 Κνηλσληνινγίαο  

 Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο   

 Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  
 
Σνλ ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ αλέιαβε ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ε νπνία ζπγθξνηήζεθε 
από εθπξνζώπνπο ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ. Σα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 
ζπλεδξίαδαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα 
ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ πνξείαο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. Σν 
έξγν ηεο νηθνλνκηθνηερληθήο θαη ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ αλέιαβε ε Δπηηξνπή Δξεπλώλ 
ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.  
 
Σν έξγν πεξηιάκβαλε δξάζεηο πνπ απνηεινύζαλ 5 δηαθξηηά Παθέηα Δξγαζίαο σο εμήο: 
 
1. Πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζε ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο ησλ θύισλ  
2. Αλάπηπμε ησλ ζπνπδώλ θύινπ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο   
3. Δξγαζηήξην πνπδώλ Φύινπ θαη Ηζόηεηαο  
4. Κύθινη ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα εθαξκνζκέλσλ πνιηηηθώλ   
5. Γεκνζηόηεηα –Δπξσπατθά Γίθηπα 
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Παξάιιεια ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή εηζεγήζεθε ζηε ύγθιεην λα κεξηκλήζεη λα 
ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ ππό δηακόξθσζε Καλνληζκό ηνπ Παληείνπ, άξζξα ζρεηηθά κε ηελ 
ίζε κεηαρείξηζε, ηελ απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο εζηθήο θαη ζεμνπαιηθήο 
παξελόριεζεο θαζώο θαη ηε ζύζηαζε επηηξνπήο ίζεο κεηαρείξηζεο.  
 
Δθηόο από όζεο θαη όζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειώζεηο θαη δξάζεηο ηνπ έξγνπ, ζην 
ζπλνιηθό αξηζκό ησλ «επσθεινπκέλσλ» ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ κεγάινο αξηζκόο 
κειώλ ΓΔΠ ηνπ Παληείνπ θαη άιισλ παλεπηζηεκίσλ, ηεο θνηηεηηθήο θνηλόηεηαο όισλ 
ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζηειερώλ θνξέσλ θαη 
εκπεηξνγλσκόλσλ πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο κέζσ ηεο 
πξόζβαζεο πνπ είραλ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ παξήρζε θαη βξίζθεηαη αλεξηεκέλν 
ζηελ ηζηνζειίδα.  
 
 
Παξαδνηέα: 
 
0.0.1.  Τπνβνιή πξόηαζεο 2003-2005.  
0.0.2. Δπέθηαζε δξάζεσλ 2005- 2006. 
0.0.3. Δπέθηαζε δξάζεσλ 2006-2007. 
0.0.4.  Δπέθηαζε δξάζεσλ 2007-2008. 
0.1.1. Σξηκεληαία δειηία απνινγηζκνύ 1/9/2003-31/12/2004. 
0.1.2. Γειηία απνινγηζκνύ 1/1/2005-31/12/2005. 
0.1.3. Δμακεληαία δειηία απνινγηζκνύ 2006-2008. 
0.2.1. Σα πξαθηηθά είθνζη ηξηώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (16/5/2003-13/7/2004). 
0.2.2. Σα πξαθηηθά δέθα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (6/9/2004-15/6/2005). 
0.2.3. Σα πξαθηηθά έμη ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (7/9/2005-14/2/2006). 
0.2.4. Σα πξαθηηθά πέληε ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (2/3/2006-17/6/2006). 
0.2.5. Σα πξαθηηθά έμη ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (27/9/2006-24/5/2007). 
0.2.6. Σα πξαθηηθά ηεζζάξσλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (18/10/2007-16/12/2008). 
0.3. Σν θείκελν ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο γηα ηελ εηζαγσγή δύν άξζξσλ ζηνλ Δζσηεξηθό θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Παληείνπ (πξόηαζε). 
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ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 
 
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΦΤΛΟΤ ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ. 
ΔΝΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΦΤΛΟΤ ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ  

 
Γξάζε 1.1  Νέα Μαζήκαηα ζην Πξόγξακκα πνπδώλ 
 
θνπηκόηεηα: Αλαγλσξίδεηαη πιένλ από ηε δηεζλή αθαδεκατθή θνηλόηεηα όηη ε έληαμε ηεο 
δηάζηαζεο ηνπ θύινπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ ζπκβάιιεη ζηνλ 
εκπινπηηζκό ησλ ζεσξεηηθώλ θαη κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ δηάζηαζε απηή 
εηζάγεηαη θαη ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηξησλ/ηώλ πξνθεηκέλνπ 
λα ηηο/ηνπο εμνηθεηώζεη κε ηηο εμειίμεηο απηέο ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. 
 
Μέζα: Αλάπηπμε λέωλ καζεκάησλ θαη δεκηνπξγία λένπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (ζπγγξαθή 

ζεκεηώζεσλ θαη ζπγγξακκάησλ, κεηαθξάζεηο θαη εθδόζεηο θιπ) θαζώο θαη εθαξκνγή 
λέσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ (νκάδεο εξγαζίαο, πξόζθιεζε μέλσλ θαη Διιήλσλ/Διιελίδσλ 
εηζεγεηώλ / εηζεγεηξηώλ, επηζθέςεηο ζε θνξείο θ.ιπ.).  
 
πγθεθξηκέλα, εληάρζεθαλ ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ έμη ζπλεξγαδόκελσλ 
ηκεκάησλ 8 λέα καζήκαηα ζε ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο ησλ θύισλ ηα νπνία 
δηδάρηεθαλ κε ηε ζπλδξνκή ζπκβαζηνύρσλ ηνπ Π.Γ. 407/85 ή εμσηεξηθώλ 
ζπλεξγαηξηώλ. Δπίζεο έγηλε ε πξνεηνηκαζία ελόο λένπ καζήκαηνο πνπ ζα δηδαρζεί ην 
εαξηλό εμάκελν ηνπ 2009 ζην ηκήκα Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο.  
 
ΝΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 
 

Μαζήκαηα Σκήκα 2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

2006 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

«Τν θύιν ζηηο Γηεζλείο Σπνπδέο» Γηεζλώλ & Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ ρ Χ ρ ρ ρ ρ 

«Φύιν θαη Γηαθήκηζε» Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ & Πνιηηηζκνύ ρ Χ ρ    

«Γπλαίθα θαη Κηλεκαηνγξάθνο» Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ & Πνιηηηζκνύ ρ Χ ρ    

«Ηζηνξία ηνπ Φεκηληζηηθνύ 
θηλήκαηνο» 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ηζηνξίαο ρ Χ ρ ρ ρ  

«Φύιν θαη Έζλνο ζηα ΜΜΔ». Κνηλσληνινγίαο    ρ ρ  

«Φύιν θαη Λνγνηερλία» Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ & Πνιηηηζκνύ ρ Χ ρ    

«Φύιν θαη Πνιηηηθή» Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ηζηνξίαο ρ Χ ρ ρ ρ  

«Φύιν, Ηδενινγία θαη 
πνιηηηζκόο» 

Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο 

 Χ ρ    

«Φύιν θαη Αγνξά Δξγαζίαο» Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο 

 Χ ρ    

«Οηθνλνκηθή ζεσξία από ηε 
ζθνπηά ηνπ θύινπ: γπλαίθεο, 
νηθνλνκία θαη πνιηηηθέο» 

Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο 

     ρ 
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Παξαδνηέα: 
 
1.1.1. «Γπλαίθα θαη Κηλεκαηνγξάθνο»: θάθεινο καζήκαηνο, αλαιπηηθή πεξηγξαθή, ελδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία, πξόγξακκα καζεκάησλ. (δηδάζθνπζα :Δηξήλε ηακαηνπνύινπ) 
1.1.2. «Φύιν Ηδενινγία θαη Πνιηηηζκόο»:αλαιπηηθή πεξηγξαθή, πξόγξακκα καζεκάησλ. (δηδάζθνπζα : 

Μαξία Λενληζίλε) 
1.1.3. «Φύιν θαη Αγνξά Δξγαζίαο»: πεξηγξαθή, πεξίιεςε, πεξίγξακκα, ζεκεηώζεηο. (δηδάζθνπζα : 

Άλλα Κνπκαληαξάθε) 
1.1.4. «Φύιν θαη Λνγνηερλία»: ζεκεηώζεηο καζήκαηνο, πεξηγξαθή, πξόγξακκα καζεκάησλ, ελδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία. (δηδάζθνπζεο : Διέλε Αλαζηαζάθε & Δπθξνζύλε Κακάηζνπ) 
1.1.5. «Φύιν θαη Γηαθήκηζε»: πξόγξακκα καζεκάησλ, ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία. (δηδάζθνπζεο : Μάξζα 

Μηραειίδνπ & Διέλε Αξαβαλή) 
1.1.6.  «Ηζηνξία ηνπ Φεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο» & «Φύιν θαη Πνιηηηθή» δηδαθηηθό πιηθό (άξζξα). 

(δηδάζθνπζα : Αιέθα Μπνπηδνπβή) 
1.1.7. «Σν θύιν ζηηο Γηεζλείο πνπδέο»: θάθεινο καζήκαηνο κε άξζξα. (δηδάζθνπζα : Εαραξνύια 

Καξαγηαλλνπνύινπ) 

 
Γξάζε 1.2       Μαζήκαηα κε ηε δηάζηαζε θύινπ θαη εκπινπηηδόκελα καζήκαηα 
 
θνπηκόηεηα: Σν έξγν πεξηέιαβε ηελ αλαβάζκηζε κεγάινπ αξηζκνύ πθηζηακέλσλ 
καζεκάησλ, έηζη ώζηε λα εληζρπζεί ε έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ θαη ηεο ηζόηεηαο 
ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ηκεκάησλ. 
 
Μέζα: Μεηά από ζρεηηθή πξόζθιεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, πνιιά κέιε ΓΔΠ 
ησλ έμη ζπλεξγαδόκελσλ ηκεκάησλ ηνπ Παληείνπ ελέηαμαλ ζε καζήκαηά ηνπο ηε 
δηάζηαζε ηνπ θύινπ θαη δεκηνύξγεζαλ έλα λέν εθπαηδεπηηθό πιηθό. Σν έξγν θάιπςε 
δαπάλεο κεηάθξαζεο, ζρνιηαζκνύ, αλάιπζεο βηβιηνγξαθίαο, θσηνηππίεο, βνεζεηηθήο 
εξγαζίαο κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηξησλ/ηώλ θιπ.  
 
Σα πθηζηάκελα καζήκαηα γηα ην θύιν θαη ηελ ηζόηεηα ηα νπνία επαλαζρεδηάζζεθαλ, 
αλαπηύρζεθαλ θαη εκπινπηίζζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 
2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 είλαη ηα εμήο: 
 
1. Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Γξάζεηο γηα ηελ Ηζόηεηα ησλ Φύισλ (ΓΔ) 
2. Γπλαίθα θαη Απαζρόιεζε (ΚΠ) 
3. Πνιηηηθέο γηα ηελ Ηζόηεηα ησλ Φύισλ (ΚΠ) 
4. Φύιν θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή (ΚΠ) 
5. Απαζρόιεζε, Φύιν θαη Αληζόηεηα (ΚΟΗΝ) 
6. Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Φύινπ ζηα ΜΜΔ (ΚΟΗΝ) 
7. Φύιν θαη ύγρξνλε Κνηλσληθή Θεσξία (ΚΟΗΝ) 
8. Θέκαηα ύγρξνλεο Κνηλσληθήο Θεσξίαο: Σν ώκα θαη Νέεο Σερλνινγίεο (ΚΟΗΝ) 
 
Σα πθηζηάκελα καζήκαηα ζηα νπνία νη δηδάζθνληεο/δηδάζθνπζεο ελέηαμαλ ηε δηάζηαζε 
ηνπ θύινπ (28 καζήκαηα) είλαη ηα εμήο: 
 
1. Αγνξέο Δξγαζίαο θαη Πνιηηηθέο Απαζρόιεζεο (ΓΔ) 
2. Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί πλεξγαζίαο (ΓΔ) 
3. Γηεζλέο Γίθαην ηεο Αλάπηπμεο (ΓΔ) 
4. Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή (ΓΔ) 
5. Κνηλσληθό Κξάηνο: Ηζηνξία, Σάζεηο, Πξννπηηθέο (ΓΔ) 
6. Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί πλεξγαζίαο (ΓΔ) 
7. Ηδησηηθό Γηεζλέο Γίθαην (ΓΔ) 
8. Γίθαην ησλ ΜΜΔ 1 (ΔΜΔΠ) 
9. Πνιηηηθή Δπηθνηλσλίαο (ΔΜΔΠ) 
10. Οηθνγέλεηα θαη Οηθνγελεηαθή Πνιηηηθή (ΚΠ) 
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11. Δηζαγσγή ζηελ Οξγάλσζε θαη ηε Γπλακηθή ηεο Κνηλσλίαο (ΚΠ) 
12. Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο Δξγαζίαο (ΚΠ) 
13. Παγθνζκηνπνίεζε θαη Νέα Κνηλσληθά Κηλήκαηα (ΚΠ) 
14. Ύπαηζξνο θαη Σνπηθή Αλάπηπμε (ΚΠ) 
15. Δηζνδεκαηηθέο Αληζόηεηεο θαη Φηώρεηα (ΚΠ) 
16. Κνηλσληθή Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε. Γξάζεηο θαη Πνιηηηθέο (ΚΠ)   
17. Ηζηνξία Οηθνλνκηθώλ Θεσξηώλ (ΚΟΗΝ) 
18. Οηθνλνκνιόγνη θαη Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή ζηε ύγρξνλε Διιάδα  (ΚΟΗΝ) 
19. Αξρέο Κνηλσληνινγίαο 1 (ΚΟΗΝ) 
20. Αξρέο Κνηλσληνινγίαο 2 (ΚΟΗΝ) 
21. Παγθνζκηνπνίεζε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία (ΚΟΗΝ) 
22. Κνηλσληθή Πνιηηηθή (ΚΟΗΝ) 
23. Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή (ΚΟΗΝ) 
24. Κνηλσλία, Τγεία θαη Πνιηηηθέο Τγείαο (ΚΟΗΝ) 
25. Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηθέο Γπλάκεηο ζηελ Διιάδα κέρξη ην 1940 (ΠΔ&Η) 
26. Δπξσπατθό θαη Διιεληθό Δξγαηηθό Κίλεκα (ΠΔ&Η) 
27. Πνιηηηθή Αλζξσπνινγία (ΠΔ&Η) 
28. Δηδηθά Θέκαηα Νενειιεληθήο Κνηλσλίαο (ΠΔ&Η) 
 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ύζηεξα από αίηεκα ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πξνο ηηο 
γξακκαηείεο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ηκεκάησλ γίλεηαη αλαθνξά, ζηνπο νδεγνύο ζπνπδώλ 
ηνπο θάησ από θάζε λέν θαη εκπινπηηδόκελν κάζεκα, ζηε ζπλεξγαζία κε ην Πξόγξακκα 

 
 

Παξαδνηέα:  
 

1.2.1. Μεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Gosta Esping-Andersen “A child-centered social investment 
strategy” από ην βηβιίν “Why we need a new welfare state”, Oxford, Oxford University Press 
2002, «Γηα κία παηδνθεληξηθή θνηλσληθή επελδπηηθή ζηξαηεγηθή». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο 
«Κνηλωληθή Πνιηηηθή» (ΚΟΗΝ). 

1.2.2. Μεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Gosta Esping- Andersen “A new gender contract” από ην βηβιίν 
“Why we need a new welfare state”, Oxford, Oxford University Press 2002, «Σν λέν ζπκβόιαην 
ησλ Φύισλ». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Δπξωπαϊθή Κνηλωληθή Πνιηηηθή» (ΚΟΗΝ). 

1.2.3.  Μεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Gosta Esping- Andersen “Towards a good society once again?” 
από ην βηβιίν “Why we need a new welfare state”, Oxford, Oxford University Press 2002, «Πξνο 
κηα «θαιή» θνηλσλία, γηα άιιε κία θόξα;». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Παγθνζκηνπνίεζε 
θαη Κνηλωληθή Πξνζηαζία» (ΚΟΗΝ).    

1.2.4. Μεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ John Myles “A new social contract for the elderly” από ην βηβιίν 
„‟Why we need a new welfare state‟‟, Oxford, Oxford University Press 2002, «Έλα λέν θνηλσληθό 
ζπκβόιαην γηα ηνπο ειηθησκέλνπο;» Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Κνηλωλία, Τγεία θαη 
Πνιηηηθέο Τγείαο» (ΚΟΗΝ).    

1.2.5.  ρνιηαζκέλε βηβιηνγξαθία γηα ην πεδίν «Φύιν θαη θνηλσληθή ηάμε». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ  
καζήκαηνο «Δηζαγωγή ζηελ Κνηλωληνινγία ηεο Δξγαζίαο» (ΚΠ). 

1.2.6.  Καηάινγνο βηβιίσλ πνπ αγνξάζζεθαλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Παγθνζκηνπνίεζε θαη 
Νέα Κνηλωληθά Κηλήκαηα» (ΚΠ).   

1.2.7.  Μεηάθξαζε άξζξσλ :  

 Elizabeth Durbin, “Towards a Gendered Human Poverty Measure”, in Feminist 
Economics- «Πξνο έλα δείθηε αλζξώπηλεο θηώρεηαο κε βάζε ην Φύιν».  

 Evgenia Moukanou, “Poverty and Women in Greece”, Unpublished MSc Dissertation, 
London: London School of Economics and Political Science. (2004), «Φηώρεηα θαη 
Γπλαίθεο», κεηάθξαζε κέξνπο αδεκνζίεπηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ θαηαηέζεθε 
γηα ηελ απόθηεζε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ εηδίθεπζεο ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη ηνλ 
Κνηλσληθό ρεδηαζκό από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ:  

 Sara Cantillon and Brian Nolan, “Poverty within Households: measuring gender 
differences using non-monetary indicators”, in Feminist Economics - «Φηώρεηα 
εληόο ησλ Ννηθνθπξηώλ: Μέηξεζε δηαθνξώλ κε βάζε ην θύιν ρξεζηκνπνηώληαο κε 
ρξεκαηηθνύο δείθηεο»  

 Sakiko Fukuda-Parr, “What does Feminization of Poverty Mean? It Isn‟t Just Lack 
of Income”, in Feminist Economics, «Ση ζεκαίλεη «Θειπθνπνίεζε ηεο Φηώρεηαο; Όρη 
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κόλν έιιεηςε εηζνδήκαηνο». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Δηζνδεκαηηθέο 
Αληζόηεηεο θαη Φηώρεηα» (ΚΠ). 

1.2.8.         Μεηάθξαζε άξζξνπ “Conclusion : Feminism and Anti- Feminism in early economic  
  thought” (1992), Edward Elgar: Aldershot, «Φεκηληζκόο θαη Αληη-Φεκηληζκόο ζηελ πξόηεξε 

νηθνλνκηθή ζθέςε». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Ηζηνξία Οηθνλνκηθώλ Θεωξηώλ» (ΚΟΗΝ).    
1.2.9.  Μεηάθξαζε άξζξνπ ηεο 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.- «Φεκηληζηηθή Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε» ζην «Έλαο ύληξνθνο ζηελ Ηζηνξία ηεο 
Οηθνλνκηθήο θέςεο». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Οηθνλνκνιόγνη θαη Οηθνλνκηθή 
Πνιηηηθή ζηε ύγρξνλε Διιάδα» (ΚΟΗΝ).    

1.2.10. Μεηάθξαζε έθζεζεο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο EQUAPOL: Gender-sensitive and women 
friendly public policies : a comparative analysis of their progress and impact. 
«EQUAPOL: Γεκόζηεο πνιηηηθέο κε επαηζζεζία πξνο ην θύιν θαη θηιηθέο πξνο ηηο γπλαίθεο. Μία 
ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο πξνόδνπ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο 
«Κνηλωληθή Πνιηηηθή ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζε. Γξάζεηο θαη Πνιηηηθέο» (ΚΠ).   

1.2.11.  ρνιηαζκέλε βηβιηνγξαθία γηα ζέκαηα θύινπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Γπλαίθα θαη 
Απαζρόιεζε» (ΚΠ). 

1.2.12.  Μεηάθξαζε έθζεζεο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ. 
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Πνιηηηθέο γηα ηελ Ηζόηεηα ηωλ Φύιωλ», «Φύιν θαη 
Κνηλωληθή Πνιηηηθή» (ΚΠ).   

1.2.13.  Μεηάθξαζε άξζξνπ ηεο Shally Shortall “Gendered Agricultural and Rural Restructuring: A 
case study of Northern Ireland”, Sociologia Ruralis, Vol 42, Number 2, «Ζ έκθπιε δηάζηαζε 
ηεο γεσξγηθήο θαη αγξνηηθήο αλαδηάξζξσζεο: Μία κειέηε πεξίπησζεο ζηελ Βόξεηα Ηξιαλδία». 
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο«Ύπαηζξνο θαη Σνπηθή Αλάπηπμε»(ΚΠ). 

1.2.14.   Οηθνλνκηθή ελίζρπζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα: «Ζ παξνπζία ηεο γπλαίθαο ζηε 
ζύγρξνλε πνιηηηθή ζθελή». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Πνιηηηθή Δπηθνηλωλίαο» 
(ΔΜΔΠ). 
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ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 
 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΦΤΛΟΤ ΣΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 
 
Γξάζε 2.1.  εηξά αλνηρηώλ δηαιέμεωλ 

 
θνπηκόηεηα: Ο επηζηεκνληθόο πξνβιεκαηηζκόο κε άμνλα ην θύιν ηέκλεη νξηδνληίσο ην 
ζύλνιν ησλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ επηκέξνπο θνηλσληθώλ επηζηεκώλ 
πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ηνπ Παληείνπ, σο Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ 
Δπηζηεκώλ, αζρνιείηαη. Γηα ην ιόγν απηό θξίζεθε αλαγθαία ε πξνώζεζε ηνπ 
επηζηεκνληθνύ ιόγνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ηνπ θύινπ, σο ελλνηνινγηθήο θαη 
αλαιπηηθήο θαηεγνξίαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο κέζα από δξάζεηο πνπ ζηόρν είραλ λα 
πξνσζήζνπλ ηελ γλσξηκία ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξεηηθέο 
αλαδεηήζεηο, θαζώο θαη ηνλ γεληθόηεξν πξνβιεκαηηζκό γύξσ από ηε ζρέζε ηνπ θύινπ 
κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, έηζη όπσο απηόο έρεη αλαπηπρζεί ζηνλ επξσπατθό θαη 
δηεζλή επηζηεκνληθό ρώξν. 
 
Μέζα: Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ δηαιέμεηο κε εηζεγήηξηεο από ηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθό εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο θαη αλαγλσξηζκέλεο εξεπλήηξηεο θαη ζπγγξαθείο. 
Αλαιπηηθόηεξα έγηλαλ: 
 
1. ζηηο 17/12/2003 ε δηάιεμε ηεο Heidi Hartmann, θαζεγήηξηαο ζην Παλεπηζηήκην 

George Washington, κε ζέκα: «Απνηίκεζε ηωλ Γεκόζηωλ Πνιηηηθώλ από 
Φεκηληζηηθή Οπηηθή - Ζ πεξίπηωζε ηωλ Ζ.Π.Α.» 

 
2. ζηηο 15/3/2004 ε δηάιεμε ηεο Juliet Mitchell, θαζεγήηξηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Cambridge κε ζέκα: «Από ηηο «γπλαίθεο» ζην «θύιν». Νέεο πξνζεγγίζεηο θαη 
λέα πεξηερόκελα;» 

 

3. ζηηο 10/5/2004 ε δηάιεμε ηεο Christine Delphy, θνηλσληνιόγνπ θαη δηεπζύληξηαο 
έξεπλαο ζην Δζληθό Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο ηεο Γαιιίαο κε ζέκα: «Ζ 
«ππόζεζε ηεο καληίιαο» θαη ην θπιεηηθό πξόβιεκα ζηε Γαιιία» 

 

4. ζηηο 13/5/2004 ε δηάιεμε ηεο Άλλαο Γηακαληνπνύινπ, πξώελ Δπηηξόπνπ Δ.Δ., 
Βνπιεπηή Δπηθξαηείαο κε ζέκα: «Οη πνιηηηθέο γηα ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ 
Δ.Δ.» 

 

5. ζηηο 7/6/2004 ε δηάιεμε ηεο Floya Anthias, θαζεγήηξηαο θνηλσληνινγίαο ζην 
Παλεπηζηήκην Oxford Brooks ηεο Μ. Βξεηαλίαο κε ζέκα: «Φύιν, εζλόηεηα θαη 
κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο» 

 

6. ζηηο 25/2/2005 ε δηάιεμε ηεο Διέλεο Βαξίθα θαζεγήηξηαο ζην Σκήκα Πνιηηηθώλ 
Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris 8, κε ζέκα: «Ζ ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο ηωλ 
γπλαηθώλ ζηελ Ηζηνξία θαη ηηο Κνηλωληθέο Δπηζηήκεο» 

 
7. ζηηο 18/10/2005 ε δηάιεμε ηεο Joan W. Scott, θαζεγήηξηαο θνηλσληθώλ επηζηεκώλ 

ζην Institute for Advanced Study ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Princeton ζηηο ΖΠΑ, κε ζέκα: 
«Ηζάξηζκε πκκεηνρή: ην θίλεκα ζηε Γαιιία γηα ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ 
πνιηηηθή» 

 
8. ζηηο 31/5/2007 ε δηάιεμε ηεο Shahra Razavi, δηεπζύληξηαο ζην εξεπλεηηθό Ηλζηηηνύην 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Κνηλσληθή Αλάπηπμε, κε ζέκα: «Ηζόηεηα ηωλ 
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Φύιωλ-Αλαδεηώληαο ηελ Γηθαηνζύλε ζε έλαλ Άληζν Κόζκν». 

 
Οη δηαιέμεηο έγηλαλ ζην ακθηζέαηξν «άθεο Καξάγησξγαο» ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ηηο παξαθνινύζεζε ζεκαληηθόο αξηζκόο από ην επξύ επηζηεκνληθό θαη εξεπλεηηθό κε 
θνηλό από ην επξύ επηζηεκνληθό θαη εξεπλεηηθό θνηλό, θαζώο θαη κέιε γπλαηθείσλ 
νξγαλώζεσλ. Ζ ηειεπηαία δηάιεμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Έλσζε πληαθηώλ 
Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ύλδεζκν γηα ηα Γηθαηώκαηα ηεο 
Γπλαίθαο.  
 
Ζ νξγάλσζε ησλ δηαιέμεσλ πεξηιάκβαλε ζρεδηαζκό ηνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ (αθίζεο, 
πξνζθιήζεηο, θιπ), επξεία δεκνζηνπνίεζε πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εκεξήζηνπ Σύπνπ, 
βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο θαη ηαπηόρξνλε δηεξκελεία ησλ μελόγισζζσλ δηαιέμεσλ. 
Μεηά από θάζε δηάιεμε αθνινπζνύζε ζπδήηεζε κε ην αθξναηήξην θαη δεμίσζε. Σα 
θείκελα ησλ εηζεγήζεσλ αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 
 
Παξαδνηέα:  
 
2.1.1. Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Heidi Hartmann. 
2.1.2. Απνκαγλεηνθώλεζε ηεο δηάιεμεο ηεο Heidi Hartmann. 
2.1.3. Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Juliet Mitchell. 
2.1.4. Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Juliet Mitchell. 
2.1.5. Γηάιεμε ηεο Juliet Mitchell. 
2.1.6. Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Christine Delphy. 
2.1.7. Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Christine Delphy. 
2.1.8. Απνκαγλεηνθώλεζε ηεο δηάιεμεο ηεο Christine Delphy. 
2.1.9. Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Άλλαο Γηακαληνπνύινπ. 
2.1.10. Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Άλλαο Γηακαληνπνύινπ. 
2.1.11. Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Floya Anthias. 
2.1.12. Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Floya Anthias. 
2.1.13. Απνκαγλεηνθώλεζε ηεο δηάιεμεο ηεο Floya Anthias. 
2.1.14. Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Διέλεο Βαξίθα. 
2.1.15. Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Διέλεο Βαξίθα.  
2.1.16. Πεξίιεςε δηάιεμεο ηεο Διέλεο Βαξίθα θαη ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 
2.1.17. Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Joan W. Scott. 
2.1.18. Πεξίιεςε ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά, πιήξεο θείκελν ηεο δηάιεμεο ηεο Joan W. Scott ζηα 

αγγιηθά θαη ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. 
2.1.19. Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Joan W. Scott. 
2.1.20.  VHS ηεο δηάιεμεο ηεο Joan W. Scott. 
2.1.21. Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Shahra Razavi. 
2.1.22. Μεηαθξαζκέλε έθζεζε πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε δηάιεμε ηεο Shahra Razavi. 
2.1.23. Γηάιεμε θαη βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο Shahra Razavi. 
2.1.24. Φσηνγξαθίεο από ηηο δηαιέμεηο. 
2.1.25.       Γεκνζίεπζε ηεο δηάιεμεο ηεο Juliet Mitchell ζηνλ ηύπν. 
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Γξάζε 2.2   Γηεζλέο ζπλέδξην 

Τπεύζπλεο: Αιέθα Μπνπηδνπβή, Αιεμάλδξα Υαιθηά 

θνπηκόηεηα: ηόρνο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ λα πξνβιεζεί ε ζύγρξνλε ζπκβνιή ησλ 
θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ ζηε γλώζε ηεο έκθπιεο πξαγκαηηθόηεηαο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ αλαδύζεθαλ γηα λα απαληεζνύλ θεληξηθά εξσηήκαηα όπσο: Ση 
ζεκαίλεη θύιν ζήκεξα; Πνηα είλαη ε γπλαίθα ζήκεξα ζηα δηάθνξα θνηλσληθά ζπγθείκελα, 
ηζηνξηθά θαη παξόληα, πώο δηακνξθώλεηαη ε θαζεκεξηλόηεηα ηεο, θαη πώο 
αλαπαξίζηαηαη πνιηηηζκηθά; Πνηνο είλαη ν άληξαο θαη πώο ραξαθηεξίδεηαη θνηλσληθά ζε 
δηαθνξεηηθνύο ηόπνπο θαη ρξόλνπο; Πώο απηέο νη ηαπηόηεηεο γίλνληαη αληηθείκελα 
δηαπξαγκάηεπζεο θαη πώο αληηζηέθνληαη ή απνδέρνληαη ηηο εγθαζηδξπκέλεο ζρέζεηο 

εμνπζίαο;  

Μέζα: Οξγάλσζε Γηεζλνύο πλεδξίνπ κε ηίηιν: «Σν Φύιν …. Αιιάδεη! Έξεπλα, 
Θεωξία θαη Πνιηηηθή ηεο Έκθπιεο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηνλ 21ν αηώλα», 2 – 3 Ηνπλίνπ 

2005. Σν πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ σο εμήο:  

2 Ινπλίνπ 2005 

 1ε Θεκαηηθή Δλόηεηα:  Σν Φύιν ηεο Δξγαζίαο 

πληνλίζηξηα: Ξαλζή Πεηξηληώηε, Καζεγήηξηα, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ, Πάληεην 
Παλεπηζηήκην. 
Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: 
Ute Luise Fischer, Doctor of Sociology, Researcher at the Chair of Sociology of Work, Faculty of 
Economics and Social Science, University of Dortmund, Germany.  
Χάξε πκεωλίδνπ, Οηθνλνκνιόγνο, Γεκνγξάθνο, Γηεπζύληξηα Δζληθνύ Κέληξνπ Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ 
(ΔΚΚΔ).  
Εηδή αιίκπα, Ηζηνξηθόο, Οηθνλνκηθό Τκήκα, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.  
Αληηγόλε Λπκπεξάθε, Καζεγήηξηα, Τκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Πάληεην 
Παλεπηζηήκην.  

2ε Θεκαηηθή Δλόηεηα :  Ζ Σερλνινγία ζηελ ύζηεξε Νεωηεξηθόηεηα  

πληνλίζηξηα: Μαξία Παξαδείζε, Λέθηνξαο, Τκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ, Πάληεην 
Παλεπηζηήκην.  
Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: 
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.  
Παληνύιε Όιγα, Γηδάζθνπζα, ΔΔΓΗΠ ΗΗ Τνκέαο Παηδαγσγηθήο, Φηινζνθηθή Σρνιή, Αξηζηνηέιεην 
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.  

3ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Τπεξβαίλνληαο ηα Όξηα ηνπ Φύινπ 

πληνλίζηξηα: Άλλα Απνζηνιίδνπ, Υπνςήθηα Γηδάθηνξαο, Τκήκα Αλζξσπνινγίαο, University 
College London, United Kingdom. 
Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: 
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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.  
ύζζε Κνξίδε, Δπηθνηλσληνιόγνο – Σδίλα Σαζηνπνύινπ, Δπηρεηξεζηαθή Δξεπλήηξηα, 
Δπηθνηλσληνιόγνο.  
Χξπζνύια ηέθα, Γξ., Ηαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Φαξκαθνπνηόο.  

4ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Έκθπιεο Απνηαπηίζεηο, Έζλνο–Φπιή–Θξεζθεία 

πληνλίζηξηα: Αιεμάλδξα Χαιθηά, Δπίθνπξε Kαζεγήηξηα, Tκήκα Κνηλσληνινγίαο, Πάληεην 
Παλεπηζηήκην.  
Δηζεγεηέο / - ηξηεο: 
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.  
ππξηδνύια Aζαλαζνπνύινπ-Kππξίνπ, Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηξηα, Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα 
Σπνπδώλ γηα Θέκαηα Φύινπ θαη Ηζόηεηαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ.  

5ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Βία ζε πεξηόδνπο Δηξήλεο θαη Πνιέκνπ 

πληνλίζηξηα: Αιέθα Μπνπηδνπβή, Λέθηνξαο, Τκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην 
Αζελώλ θαη Γηδάζθνπζα ΠΓ 407/85, Τκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην.  
Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: 
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.  
Σαζνύια Βεξβεληώηε, Ηζηνξηθόο.  
 

3  Ινπλίνπ 2005 

1ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σν Φύιν ηεο Γιώζζαο 

πληνλίζηξηα: Μαξίλα Μεϊδάλε, Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηξηα, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 
Σπνπδώλ, Πάληεην Παλεπηζηήκην. 
Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: 
Alissa V. Tolstokorova, Dr., Associate Professor, University of Economics and Law "KROK", Kyiv, 
Ukraine.  
Μαξία Μελεγάθε, Καζεγήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ, Τκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη 
Φηινινγίαο, Φηινζνθηθή Σρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελώλ – Λνπθία Δπζπκίνπ, Γξ. Ηζηνξίαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Paris 7, Γηδάζθνπζα, Τκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, Φηινζνθηθή Σρνιή, 
Παλεπηζηήκην Αζελώλ.  

2ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Φύινπ ζηε Λνγνηερλία 

πληνλίζηξηα: Δηξήλε Ρηδάθε, Γηδάζθνπζα ΠΓ 407/85,, Τκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 
Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: 
Eπθξνζύλε Κακάηζνπ, Λέθηνξαο, Τκήκα Δπηθνηλσλίαο Mέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ, Πάληεην 
Παλεπηζηήκην. 
Christina Johnson, Assistant Professor, Plattsburgh State University of New York, U.S.A.  
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Σαζνύια Σζηιηκέλε, Λέθηνξαο Π.Τ.Π.Δ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο- Βόινο.  

3ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Δθπαηδεύνληαο ηα Φύια 

πληνληζηήο: Άιθεο Ρήγνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Τκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, 
Πάληεην Παλεπηζηήκην. 
Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: 
ηδεξνύια Εηώγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο, Τκήκα Φηινζνθίαο 
θαη Παηδαγσγηθήο, Φηινζνθηθή Σρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο – Καηεξίλα 
Γαιαθνύξα, Καζεγήηξηα Φηιόινγνο, Γξ. Παηδαγσγηθήο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.  
Φώηεο Πνιίηεο, Γάζθαινο, Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Ννκνύ Λαθσλίαο.  
Διέλε Γαξάθε, Γαζθάια.  
Μαξία Ρεπνύζε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Τκήκα, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 
Θεζζαινλίθεο.  

ην πλέδξην ζπκκεηείραλ κε εηζήγεζε 16 εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο από ηελ Διιάδα 
θαη 11 εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο από άιιεο ρώξεο. Αλαιπηηθόηεξα ε ζύλζεζε ησλ 
εηζεγεηώλ/εηζεγεηξηώλ θαη ζπληνληζηώλ/ζπληνληζηξηώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ θαηά ρώξα 
δηακνλήο ήηαλ: Γεξκαλία- 2 άηνκα, Διιάδα- 18 άηνκα, ΖΠΑ- 1 άηνκν, Ζλσκέλν 
Βαζίιεην- 3 άηνκα,  Ηζξαήι- 1 άηνκν, Ηηαιία- 1 άηνκν, Καλαδάο- 1 άηνκν, Νέα Εειαλδία- 
1 άηνκν, Οιιαλδία- 1 άηνκν. 

Οη εηζεγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζεγήζεσλ κε δπν 
ζπγγξαθείο, ήηαλ ζπλνιηθά 25 ελώ είραλ γίλεη απνδεθηέο 30 από ηηο 65 πεξηιήςεηο πνπ 

ππεβιήζεζαλ. 

ην αθξναηήξην, ζπκκεηείραλ κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο ηνπ Παληείνπ (κέιε 
ΓΔΠ θαζώο θαη θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο), κέιε ηεο επξύηεξεο παλεπηζηεκηαθήο 
θνηλόηεηαο ηεο Αζήλαο, θαζώο θαη εθπξόζσπνη δηαθόξσλ θνξέσλ εξεπλεηηθώλ (π.ρ. 
ΚΔΘΗ) θαη άιισλ (π.ρ. Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο). πλνιηθά έδσζαλ ηα ζηνηρεία ηνπο γηα 
ηελ έθδνζε βεβαίσζεο παξαθνινύζεζεο ηνπ ζπλεδξίνπ 127 άηνκα (εθ ησλ νπνίσλ ηα 
18 άληξεο) ελώ ζηνηρεία δήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε κειινληηθέο 

δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έδσζαλ 214 άηνκα (25 άληξεο). 

Σν πλέδξην απνηέιεζε επηηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηόζν ιόγσ ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο 
ζεκαηνινγίαο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εηζεγήζεσλ, όζν θαη ιόγσ ηεο κεγάιεο, θαη ελεξγήο, 
ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ. Δπηπιένλ, νη ζπδεηήζεηο πνπ αθνινπζνύζαλ ηηο ζεκαηηθέο 
ζπλεδξίεο ήηαλ ελ γέλεη ρξήζηκεο γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ δπζθνιηώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ αιιά θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαιεύθαλζε ησλ 
δηεπηζηεκνληθώλ ζπλεξγηώλ πνπ ζπληεινύλ ζηνλ πινύην ησλ πνπδώλ Φύινπ ηελ 
παξνύζα ηζηνξηθή πεξίνδν.   

πλνιηθά ην πλέδξην ιεηηνύξγεζε σο ηόπνο αλάδεημεο θαη θαηαλόεζεο ησλ ζύγρξνλσλ 
θαη πξσηόηππσλ αλαιύζεσλ, από ώξηκν αιιά θαη λεόηεξν εξεπλεηηθό δπλακηθό, πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηελ γλώζε ηνπ θύινπ σο αλαιπηηθήο θαηεγνξίαο ζην παξειζόλ θαη ζην 
παξόλ, ζηελ Διιάδα θαη αιινύ. Απόδεημε απηήο ηεο δηαπίζησζεο είλαη ην γεγνλόο όηη 
εληνπίζζεθαλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζηηο εηζεγήζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ ζε πνιιά 

επηζηεκνληθά έληππα.  

Σν Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Φύινπ θαη Ηζόηεηαο ηνπ Παληείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ζρεηηθά κε ην θύιν θαη 
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κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπνπ παξακέλεη αλαξηεκέλν όιν ην 

πξόγξακκα, νη πεξηιήςεηο θαη ηα πιήξε θείκελα ησλ εηζεγήζεσλ.  

Παξαδνηέα:  
 
2.2.1. Γίγισζζε αθίζα ηνπ ζπλεδξίνπ. 
2.2.2. Πξόζθιεζε γηα ην ζπλέδξην ζηα ειιεληθά. 
2.2.3. Πξόγξακκα γηα ην ζπλέδξην ζηα ειιεληθά. 
2.2.4. Πξόγξακκα γηα ην ζπλέδξην ζηα αγγιηθά. 
2.2.5. Καηάινγνο ησλ νκηιεηώλ θαη νκηιεηξηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ. 
2.2.6. Καηάινγνο επηζθεπηώλ / -ηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ. 
2.2.7. Γείγκα βεβαίσζεο παξαθνινύζεζεο. 
2.2.8. Δηζήγεζε ηεο Ute Luise Fischer ζηα αγγιηθά.  
2.2.9. Δηζήγεζε ηεο Υάξεο πκεσλίδνπ ζηα ειιεληθά. 
2.2.10. Δηζήγεζε ηεο Εηδήο αιίκπα ζηα ειιεληθά. 
2.2.11. Δηζήγεζε ηεο Αληηγόλεο Λπκπεξάθε ζηα αγγιηθά. 
2.2.12. Δηζήγεζε ηεο Carolyn Michelle ζηα αγγιηθά. 
2.2.13. Δηζήγεζε ηεο Dominique Meunier ζηα αγγιηθά. 
2.2.14. Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Mirjam Vosmeer ζηα αγγιηθά. 
2.2.15. Δηζήγεζε ηεο Όιγαο Παληνύιε  ζηα ειιεληθά. 
2.2.16. Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Sara Cohen Shabot ζηα αγγιηθά. 
2.2.17. Δηζήγεζε ηεο Chrysanthi Nigianni ζηα αγγιηθά. 
2.2.18. Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ησλ ίζζπ Κνξηδή θαη Σδίλαο Σαζζηνπνύινπ ζηα ειιεληθά. 
2.2.19. Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Υξπζνύιαο ηέθα ζηα ειιεληθά. 
2.2.20. Δηζήγεζε ησλ Joanna De Groot kai Mary Maynard ζηα αγγιηθά. 
2.2.21. Δηζήγεζεο ηεο Martina Tissberger ζηα αγγιηθά. 
2.2.22. Δηζήγεζε ηεο Spyridoula Athanasopoulou - Kypriou ζηα αγγιηθά. 
2.2.23. Δηζήγεζε ηεο Barbara Giovanna Bello ζηα αγγιηθά. 
2.2.24. Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Nefissa Naguib ζηα αγγιηθά. 
2.2.25. Δηζήγεζε ηεο Σαζνύιαο Βεξβεληώηε ζηα ειιεληθά. 
2.2.26. Δηζήγεζε ηεο Alissa V. Tolstokorova ζηα αγγιηθά. 
2.2.27. Δηζήγεζε ησλ Μαξίαο Μελεγάθε θαη Λνπθίαο Δπζπκίνπ ζηα ειιεληθά. 
2.2.28. Δηζήγεζε ηεο Δθξνζύλεο Κακάηζνπ ζηα αγγιηθά. 
2.2.29. Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Christina Johnson ζηα αγγιηθά. 
2.2.30. Δηζήγεζε ηεο Σζνύιαο Σζηιηκέλε ζηα ειιεληθά. 
2.2.31. Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ησλ ηδεξνύιαο Εηώγνπ – Καξαζηεξγίνπ θαη Καηεξίλαο Γαιαθνύξα ζηα 

ειιεληθά. 
2.2.32. Δηζήγεζε ηνπ Φώηε Πνιίηε ζηα ειιεληθά. 
2.2.33. Δηζήγεζε ηεο Διέλεο Γαξάθε ζηα ειιεληθά. 
2.2.34. Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Μαξίαο Ρεπνύζε ζηα ειιεληθά. 
2.2.35.  Φσηνγξαθίεο ζπλεδξίνπ. 

 
Γξάζε 2.3  Θεκαηηθέο επηζηεκνληθέο εθδόζεηο 

 

θνπηκόηεηα: Οη εθδόζεηο είλαη ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ θξίλνληαη 
απαξαίηεηεο γηα ηνλ εκπινπηηζκό κε ηε δηάζηαζε ηνπ θύινπ ησλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ 
ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ . 

Μέζα: πκβνιή ζε κεηαθξάζεηο θαη εθδνηηθή επηκέιεηα ζπιινγηθώλ ηόκσλ θαη κειεηώλ 
πνπ ζπγθξνηνύλ ρξήζηκν δηδαθηηθό πιηθό γηα κεγάιν αξηζκό λέσλ θαη εκπινπηηδόκελσλ 
καζεκάησλ.   
 

 Μεηαθξάζεηο 
 
Σν βηβιίν “The Line, Women, Partition and Gender Order in Cyprus”, ηεο Cynthia 

Cockburn, Zed Books, ζει. 256. Σν βηβιίν εμέδσζε ν εθδνηηθόο νίθνο ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ κε 
ηίηιν: «Ζ Γξακκή: Γπλαίθεο, δηρνηόκεζε θαη θύιν ζηελ Κύπξν» (2008). 

 
Ο ζπιινγηθόο ηόκνο „Femmes, genre et sociétés, l‟état des savoirs‟, (επηκ. Μargaret 

http://www.metaixmio.gr/1/index.scr?include_file=book_info.scr&main=2068&category=&option=
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Maruani), Editions Découverte, ζει. 480. Σνλ ηόκν εμέδσζε ν εθδνηηθόο νίθνο 
ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ κε ηίηιν: «Γπλαίθεο, θύιν, θνηλωλίεο. Ση γλωξίδνπκε ζήκεξα» (2008).  
 
Κεθάιαηα από ηνπο ζπιινγηθνύο ηόκνπο "Gender @ Wissen: Ein Handbuch der 
Gender-Theorien" (επηκ. Christine von Braun θαη Inge Stephan) θαη "Gender als 
interdepedente Kategorie: Neue Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und 
Heterogenität” (επηκ. Katharina Walgenbach, Gabriele Dietze, Atje Hornscheidt & 

Kerstin Palm). Σελ έθδνζε ηνπ ζπιινγηθνύ ηόκνπ αλέιαβε ν εθδνηηθόο νίθνο 
ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ.  
 
Ζ έθδνζε ησλ παξαπάλσ ζπιινγηθώλ ηόκσλ έγηλε ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 
έξγνπ κε ην αληίζηνηρν έξγν ηνπ ΔΜΠ «Φύιν θαη Υώξνο» (επηζηεκνληθή ππεύζπλε: 
Νηίλα Βαΐνπ). ηόρνο είλαη λα γλσξίζεη ην ειιεληθό θνηλό νξηζκέλα ζεκαληηθά θείκελα γηα 
ην θύιν θαη ηελ ηζόηεηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο θεκηληζηηθέο παξαδόζεηο κεγάισλ 
επξσπατθώλ ρσξώλ (Γαιιία, Γεξκαλία, Ηζπαλία).    
 

 Δπηζηεκνληθέο επηκέιεηεο 
 
«Ζ Παξαγωγή ηνπ Κνηλωληθνύ ώκαηνο» (Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα: Μάξζα 

Μηραειίδνπ θαη Αιεμάλδξα Υαιθηά). Δθδόζεηο Καηάξηη & ην Φεκηληζηηθό πεξηνδηθό Γίλε, 
ζει.284.  
 
«Ληιίθα Μπνκπόινπ: Φεκηληζκόο εζωηεξηθνύ ρώξνπ - Ηζηνξίεο γπλαηθώλ. Υξνληθό 
κηαο πνξείαο ζην θεκηληζηηθό θίλεκα (1979-2005)» (Δπηκέιεηα - επίκεηξν: Άλλα 

Μηρνπνύινπ), Δθδόζεηο Κνπθθίδα, ζει.360. Πξόθεηηαη γηα αλζνιόγην 168 θεηκέλσλ πνπ 
έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Γειηίο ηες Κίλεζες Γεκοθραηηθώλ Γσλαηθώλ, ζε άιια γπλαηθεία 

έληππα, θαζώο θαη ζε εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο Αζήλαο.  
 
Παξαδνηέα: 
 
2.3.1. Δμώθπιιν βηβιίνπ «Ζ Παξαγωγή ηνπ Κνηλωληθνύ ώκαηνο». 
2.3.2. Μεηάθξαζε κέξνπο ηνπ ζπιινγηθνύ ηόκνπ «„Femmes, genre et sociétés, l‟état des savoirs». 
2.3.3. Μεηάθξαζε κέξνπο ηνπ ζπιινγηθνύ ηόκνπ «The line, Women, Partition and Gender Order in 

Cyprus». 
2.3.4.         Δμώθπιιν βηβιίνπ «Ζ Γξακκή, Γπλαίθεο, δηρνηόκεζε θαη θύιν ζηελ Κύπξν». 
2.3.5. Μεηάθξαζε κέξνπο ηνπ ζπιινγηθνύ ηόκνπ «Gender@Wissen: Ein Handbuch der Gender-

Theorien». 
2.3.6. Μεηάθξαζε κέξνπο ηνπ ζπιινγηθνύ ηόκνπ  «Gender als interdependente Kategorie: Neue 

Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität».  
2.3.7.         Έθδνζε «Φεκηληζκόο εζωηεξηθνύ ρώξνπ». Ηζηνξίεο γπλαηθώλ Υξνληθό κηαο      
                  πνξείαο ζην θεκηληζηηθό θίλεκα (1979-2005)».   
 

 

http://www.metaixmio.gr/1/index.scr?include_file=book_info.scr&main=2113&category=%C5%D0%C9%D3%D4%C7%CC%C5%D3%3A+%CC%E5%EB%DD%F4%E5%F2+%E3%E9%E1+%F4%EF+%F6%FD%EB%EF&option=&book=
mailto:Gender@Wissen
mailto:Gender@Wissen
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Γξάζε 2.4  Γηδαθηηθό πιηθό: Γεκηνπξγία δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ηηο ζπνπδέο 
θύινπ ζηηο θνηλωληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο.  

 

θνπηκόηεηα: ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαπηύρζεθε λέν δηδαθηηθό πιηθό κε ηελ 
γισζζηθή επεμεξγαζία ζεκαληηθώλ άξζξσλ αιιά θαη κε ηελ αξρεηνζέηεζε θαη 
ςεθηνπνίεζε αξρείσλ ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ θύινπ 
ζηελ ηζηνξία, ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε, ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή αιιά θαη ησλ άιισλ 
καζεκάησλ θύινπ πνπ δηδάζθνληαη ζην Παλεπηζηήκην.  
 
Μέζα: Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ θαη θαηάξηηζε θαηαιόγσλ δεκηνπξγνύλ πνιύηηκν θαη 
εύρξεζην δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό πιηθό γηα ηηο ζπνπδέο θύινπ ζην Πάληεην 
Παλεπηζηήκην αιιά θαη ζηα άιια Παλεπηζηήκηα ιόγσ ηεο αλάξηεζήο ηνπ ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
 
2.4.1. Σαμηλόκεζε θαη ςεθηνπνίεζε πθηζηάκελσλ αξρείσλ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο 
(πεξηνδηθά, θπιιάδηα θ.α.) 
  
Τπεύζπλε: Αιέθα Μπνπηδνπβή 
 
 Σα Αξρεία πνπ ςεθηνπνηεζήθαλ είλαη:  
 
1.   « Πεξηνδηθό „ Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο‟» 
 Ζ αξρεηνζέηεζε, ςεθηνπνίεζε, ζάξσζε, θαηαινγνγξάθεζε, απνδειηίσζε, 

ηαμηλόκεζε, επξεηεξίαζε θαη ε θαηαρώξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
ελόο από ηα πην ζεκαληηθά πεξηνδηθά γηα ηελ κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηνπ γπλαηθείνπ 
θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα ηνπ «Αγώλα ηεο Γπλαίθαο» έθδνζεο ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα 
Γηθαηώκαηα ηεο Γπλαίθαο. Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνύ πεξηνδηθνύ πεξηιακβάλεη ηηο 
ηξεηο θάζεηο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ: 1923 -1936, 1964 - 1967, 1979 – 2007. 

 
2. «Γπλαηθείν Αξρείν „Γειθύο‟» 
  α. Ζ θαηαγξαθή, θαηαινγνγξάθεζε θαη νξγάλσζε ηνπ Γπλαηθείνπ Αξρείνπ 

«Γειθύο», ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 1990 σο ζπλέρεηα ηνπ Αξρείνπ ηνπ 

Βηβιηνπσιείνπ ησλ Γπλαηθώλ (1983-1990). Σν αξρείν πεξηέρεη: πεξίπνπ 2000 
βηβιία –θαθέινπο θαη Νηνζηέ, Πεξηνδηθά θαη Δθεκεξίδεο, Αηδέληεο θαη 
Ζκεξνιόγηα, Αθίζεο, πιαθάη θαη άιιν πιηθό ηνπ Απηόλνκνπ Γπλαηθείνπ ρώξνπ, 
θαζώο θαη ησλ γπλαηθείσλ νξγαλώζεσλ ηεο κεηαδηθηαηνξηθήο πεξηόδνπ.  

 β. Ζ ςεθηνπνίεζε κέξνπο ηνπ νπηηθνύ πιηθoύ ηνπ αξρείνπ, πνπ αθνξά δύν 
ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 8 ηνπ Μάξηε, Βία θαη Βηαζκνύο.   

 
3.   «Πεξηνδηθό „ΔΛΛΖΝΗ‟»  

      Ζ αξρεηνζέηεζε, ςεθηνπνίεζε, ζάξσζε, θαηαινγνγξάθεζε, απνδειηίσζε, 
ηαμηλόκεζε, επξεηεξίαζε θαη ε θαηαρώξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 
δεύηεξνπ, από ηα ηξία ζεκαληηθά έληππα ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηόδνπ, ηνπ Μεληαίνπ 
πεξηνδηθνύ  «Διιελίο», ην νπνίν εμέδσζε ην Δζληθό πκβνύιην ησλ Διιελίδσλ 

Γπλαηθώλ ην δηάζηεκα: 1921 – 1935 [1940]. 
 

4. «Γπλαηθείεο νξγαλώζεηο», «πλδηθαιηζηηθό θίλεκα» ΑΚΗ   

      Από ηα Αξρεία ύγρξνλεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα από ην αξρείν ηεο ΔΓΑ, 
επηιέρζεθαλ θάπνηεο αξρεηαθέο ελόηεηεο ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ θαιύπηεη ηελ έληνλε 
πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ησλ γπλαηθώλ, νη νπνίεο αλήθνπλ κελ ζ‟ έλα 
ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθό ρώξν αιιά νη ζέζεηο θαη ηα αηηήκαηά ηνπο ηηο νδεγνύλ ζε ζπκκαρίεο 
ή /θαη ζπγθξνύζεηο κε άιιεο γπλαηθείεο ζπιινγηθόηεηεο. Με απηό ην ζθεπηηθό πινπνηήζεθε ε 
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ςεθηνπνίεζε, ζάξσζε, απνδειηίσζε, ηαμηλόκεζε, επξεηεξίαζε θαη ε θαηαρώξεζε ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεζζάξσλ αξρεηαθώλ ζπιινγώλ. Πξόθεηηαη γηα έλα πιηθό 
δηάζπαξην θαη κνλαδηθό, γηαηί θσηίδεη όςεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ γπλαηθώλ ζε κηα 
καθξά πεξίνδν πνπ μεθηλά ην 1951 θαη δηαθόπηεηαη βίαηα ην 1967 κε ηελ επηβνιή ηεο 
ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο. Οη ελόηεηεο πνπ ςεθηνπνηήζεθαλ είλαη:  

 «πληνληζηηθή Δπηηξνπή Δξγαδνκέλσλ Γπλαηθώλ» (.Δ.Δ.Γ.) 1963-1967),  

 «Παλειιήληνο  Έλσζηο Απνθιεηζηηθώλ Αδειθώλ Ννζνθόκσλ  "Οη Άγηνη Αλάξγπξνη"» 
(Π.Δ.Α.Α.Ν.) (1954-1967),  

 «Παλειιήληνο ύλδεζκνο ηειεθσλεηξηώλ Ο.Σ.Δ.» (1964-1967),  

 «πλεξγαδόκελα Γπλαηθεία σκαηεία» (1956-1967), θαη  

 «Πξνεθινγηθά θπιιάδηα ηεο ΔΓΑ γηα ηηο γπλαίθεο» (1961, 1963). 

 
2.4.2. Έξεπλα, ζπιινγή θαη ςεθηνπνίεζε αξρεηαθνύ πιηθνύ 
 
Ζ έξεπλα, ζπιινγή θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ αθνξά ηνπο παξαθάησ 
ηνκείο: 
  
1. «Σα λέα θηλήκαηα ζηελ Διιάδα: πιηθό γηα ην θύιν θαη ηελ ζεμνπαιηθόηεηα, 

2000-2008». (Τπεύζπλε: Αιεμάλδξα Υαιθηά) θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ηεθκεξίσζή, 

ςεθηνπνίεζε, ηαμηλόκεζε, θαηαινγνγξάθεζε ηνπ πιηθνύ θαη ε δεκηνπξγία κίαο βάζεο 
δεδνκέλσλ πνπ λα πεξηέρεη ηα άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά,  έληππα δξόκνπ, 
άιια έληππα, κηθξά βηβιία, ειεθηξνληθέο θαηαρσξήζεηο θαη αθίζεο πνπ απνηππώλνπλ 
ηνλ πξνβιεκαηηζκό γηα ην θύιν, ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ην ζώκα γεληθόηεξα πνπ 
πξνηάζζεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα εηδηθά σο αληίζηημε ή θαη αληίζηαζε ζε 
πεξηζζόηεξν ζεζκνπνηεκέλεο θαη λνκηκνπνηεκέλεο κνξθέο γλώζεο, ζθέςεο, θαη 
πνιηηηθήο γηα ην θύιν.   

 
2. «Φεκηληζηηθή Θεώξεζε θαη Γξάζε ζηελ Διιάδα: 1974-1984» (Τπεύζπλε: 

Αιεμάλδξα Υαιθηά) κε ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ αθνξά ζην γπλαηθείν 
θίλεκα ζηελ Διιάδα από ηε κεηαπνιίηεπζε κέρξη θαη ηα πξώηα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ ‟80. Σν πιηθό νξγαλώζεθε ζε θαθέινπο σο εμήο:  
α) απνζπάζκαηα θαηά έληππν θαη  
β) θαηά ζέκαηα.  

 
 Οη ζεκαηηθνί θάθεινη πνπ ζπγθξνηήζεθαλ είλαη νξγαλσκέλνη γύξσ από ηνπο εμήο 

άμνλεο: 1)Έθηξωζε 2) Βία-Βηαζκόο 3) Πνξλεία 4) εμνπαιηθόηεηεο 5) Πξόζωπα 
θαη 6) Παξνπζίαζε Οκάδωλ. 

 
3. Διιεληθέο ηαηλίεο(κηθξνύ κήθνπο) γπλαηθώλ ζθελνζεηώλ κε γπλαηθεία ζέκαηα ηεο 

ρξνληθήο πεξηόδνπ 1974-2008 πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο πιήξεο θαηάινγνο 
ησλ ηαηληώλ κε ζηνηρεία ησλ δεκηνπξγώλ θαη πεξηιήςεηο ησλ ζελαξίσλ. (Τπεύζπλεο: 
Μαξία Παξαδείζε, Μάξσ Κνξάθε, Βνύια Σνπξή).  

 
4. Σερληθή θαη γιωζζηθή επεμεξγαζία πέληε θιαζηθώλ θεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζρέζε Φεκηληζκνύ θαη Μαξμηζκνύ (Τπεύζπλε: Μαξία ηξαηεγάθε): 

 «Ο θύξηνο ερζξόο» ηεο Christine Delphy. (1970, L'ennemi principal, Partisans, 

Νν. 54-5, Juillet - Octobre).  

 «Σν εκπόξην γπλαηθώλ. εκεηώζεηο γηα ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ θύινπ.» 

ηεο 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 άηπρνο γάκνο ηνπ καξμηζκνύ κε ην θεκηληζκό: γηα κηα πην πξννδεπηηθή 



 20 

έλωζε» ηεο Heidi I. Hartmann (1979, 'The Unhappy Marriage of Marxism and 

Feminism: Towards a more Progressive Union', Capital and Class, No 8 pp. 1-
33). 

 «Γηα ηελ παηξηαξρία» ηεο Veronica Beechey (1979, 'On Patriarchy', Feminist 

Review, Νν. 3, p. 66-82) 

 «Φεκηληζκόο θαη καξμηζκόο, κέζνδνο θαη θξάηνο: έλα πιαίζην ζεωξίαο» ηεο 
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. Νν 3. pp. 515-544) 

 
Παξαδνηέα:  
 
2.4.1. Γηα ην πεξηνδηθό «Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο» ην cd-rom ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο θαηαινγνγξάθεζεο θαζώο θαη ηεο ζεκαηηθήο επξεηεξίαζεο ζε έλα αξρείν excel 
ζπκβαηό κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

2.4.2. Cd-rom κε θαηάινγν βηβιηνζήθεο αξρείνπ «ΓΔΛΦΤ».  
2.4.3. Cd-rom κε ζεκαηηθό θαηάινγν ησλ αθηζώλ ηνπ γπλαηθείνπ αξρείνπ «ΓΔΛΦΤ».  
2.4.4. Cd-rom κε ηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία ηνπ πεξηνδηθνύ «Διιελίο». 
2.4.5. Cd-rom κε ηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία: «Γπλαηθείεο νξγαλώζεηο», «πλδηθαιηζηηθό θίλεκα». 

ΑΚΗ  «πληνληζηηθή Δπηηξνπή Δξγαδνκέλωλ Γπλαηθώλ» (.Δ.Δ.Γ.) 1963-1967),  
                  «Παλειιήληνο Έλωζηο Απνθιεηζηηθώλ Αδειθώλ Ννζνθόκωλ  "Οη Άγηνη 
                   Αλάξγπξνη"» (Π.Δ.Α.Α.Ν.) (1954-1967),  
                   «Παλειιήληνο ύλδεζκνο ηειεθωλεηξηώλ Ο.Σ.Δ.» (1964-1967),  
                  «πλεξγαδόκελα Γπλαηθεία ωκαηεία» (1956-1967),   
                   «Πξνεθινγηθά θπιιάδηα ηεο ΔΓΑ γηα ηηο γπλαίθεο» (1961, 1963). 
2.4.6.  Άξζξα: «Φεκηληζκόο θαη Μαξμηζκόο: Πέληε θιαζηθά θείκελα» 

«Ο θύξηνο ερζξόο».  
«Σν εκπόξην γπλαηθώλ. εκεηώζεηο γηα ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ θύινπ». 
«Ο άηπρνο γάκνο ηνπ καξμηζκνύ κε ην θεκηληζκό: γηα κηα πην πξννδεπηηθή έλωζε». 
«Γηα ηελ παηξηαξρία».«Φεκηληζκόο θαη καξμηζκόο, κέζνδνο θαη θξάηνο: έλα πιαίζην 
ζεωξίαο». 

2.4.7. Cd-rom κε ηίηιν: «Σα λέα θηλήκαηα ζηελ Διιάδα: πιηθό γηα ην θύιν θαη ηελ 
ζεμνπαιηθόηεηα, 2000- 2008». 

2.4.8.    Cd-rom κε ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό κε ηίηιν: «Φεκηληζηηθή Θεώξεζε θαη Γξάζε 
ζηελ Διιάδα: 1974-1984».  

2.4.9   Καηάινγνο ειιεληθώλ ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο γπλαηθώλ ζθελνζεηώλ κε γπλαηθεία ζέκαηα ηεο 
ρξνληθήο πεξηόδνπ 1974-2008. 

 
Γξάζε 2.5  Σξηήκεξν «Ηζηνξία θαη Κνηλωλία. Αληηθαηνπηξηζκνί ζηνλ  

 θηλεκαηνγξάθν γπλαηθώλ- δεκηνπξγώλ. Ζ πεξίπηωζε ηεο 
Γεξκαλίαο»  

 

Τπεύζπλε: Μαξία Παξαδείζε 
 
θνπηκόηεηα: Ο ζθνπόο ηνπ ηξηεκέξνπ ήηαλ ε αλάδεημε κηαο νπηηθήο πεξί αηζζεηηθήο, 
ηεθκεξίσζεο θαη κειέηεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνηλσλίαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κέζα 
ζε έλα γεληθόηεξν πλεύκα ακθηζβήηεζεο θαη θξηηηθήο ηεο θνηλσλίαο πνπ επηθξαηνύζε 
εθείλε ηελ πεξίνδν ζε ζπλδπαζκό κε ην καρεηηθό γπλαηθείν θίλεκα. Μέζα από απηέο ηηο 
ζπλζήθεο απνθαιύθζεθε ε θηλεκαηνγξαθηθή δεκηνπξγία γπλαηθώλ πνπ δηαηύπσζαλ 
κέζα από ηνλ θηλεκαηνγξαθηθό ηνπο ιόγν ηε δηθή ηνπο εθδνρή γηα ηηο θνηλσληθέο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ. 
 
Μέζα: Σν Πξόγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Friedrich Ebert (Διιεληθό Γξαθείν) 
θαη ην Ηλζηηηνύηνπ Goethe Αζελώλ δηνξγάλσζε ζην ρώξν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ, πξνβνιέο 
ηαηληώλ θαη ζπδήηεζε κε ζέκα «Ηζηνξία θαη Κνηλσλία – Αληηθαηνπηξηζκνί ζηνλ 
θηλεκαηνγξάθν γπλαηθώλ-δεκηνπξγώλ. Ζ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο».  
 



 21 

ην πιαίζην ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ απηνύ αθηεξώκαηνο πξνβιήζεθαλ ηαηλίεο από 
Γεξκαλίδεο δεκηνπξγνύο όπσο: 

 Helma Sanders-Brahms κε ηηο ηαηλίεο «Γεξκαλία, ριωκή κεηέξα», «Δθείλε πνπ 
δέρηεθε ην άγγηγκα» 

 Claudia von Alemann κε ηελ ηαηλία «θηέο ηεο κλήκεο»  

 Margarethe von Trotta κε ηελ ηαηλία «Αδειθέο ή ε ηζνξξνπία ηεο επηπρίαο». 
 

Οη ηαηλίεο απηέο παξνπζίαζαλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηόηε αιιά θαη ηεο λεόηεξεο 
παξαγσγήο θαη ηηο πιαηζίσζαλ νη επηζηεκνληθέο εηζεγήζεηο ηεο επηθ. Καζεγήηξηαο ηνπ 
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κέινπο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Μαξίαο Παξαδείζε, ηεο δεκνζηνγξάθνπ θαη ηζηνξηθνύ Αγγέιηθαο Φαξξά θαη ηεο Anna 
Sanders –θόξεο ηεο Ζelma Sanders-Brahms.  

Σν ηξηήκεξν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11-13 Οθησβξίνπ 2004.  

Παξαδνηέα:  

2.5.1.  Πξόζθιεζε θαη πξόγξακκα ηνπ ηξηεκέξνπ. 
2.5.2.  Γειηίν ηύπνπ. 
2.5.3. Δηζαγσγηθό ζεκείσκα – Υαηξεηηζκόο από ηελ Anna Sanders – θόξεο ηεο Ζelma Sanders-

Brahms- εθ κέξνπο ηεο κεηέξαο ηεο. 
2.5.4. Δηζαγσγηθό ζεκείσκα γηα ηηο ηαηλίεο «Γεξκαλία, ριωκή κεηέξα», «Δθείλε πνπ δέρηεθε ην 

άγγηγκα». 
2.5.5. Απόζπαζκα από ην πξόγξακκα εθδειώζεσλ ηνπ Goethe πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλδηνξγάλσζε 

ηεο εθδήισζεο κε ην Δξγαζηήξην. 
 

 
Γξάζε 2.6  Δπξωπαϊθή ζπλάληεζε «Γπλαηθείεο ζπνπδέο/ ζπνπδέο θύινπ θαη 

γπλαηθεία θηλήκαηα. Γηεξεπλώληαο ηηο ζρέζεηο»  

 
Τπεύζπλε: Μαξία ηξαηεγάθε 
 

θνπηκόηεηα: Ζ εκεξίδα είρε ζηόρν λα δηεξεπλήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αλάπηπμεο 
ησλ γπλαηθείσλ θηλεκάησλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ γπλαηθείσλ ζπνπδώλ θαη ησλ ζπνπδώλ 
θύινπ ζηελ Δπξώπε.  
 
Ζ ζπλάληεζε νξγαλώζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα εξγαζίαο «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) ηνπ Δπξσπατθνύ Θεκαηηθνύ 
Γηθηύνπ γηα ηηο Γπλαηθείεο πνπδέο ATHENA (ERASMUS) ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην 
Πάληεην Παλεπηζηήκην σο κέινο.  
 
Μέζα: ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ κε εηζεγήζεηο 9 εξεπλήηξηεο από ηηο ρώξεο: Βέιγην, 
νπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηηαιία, Διιάδα θαη Ηζπαλία νη νπνίεο αζρνινύληαη 
εξεπλεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο.  
 
Σα ζέκαηα ησλ δύν ζπλεδξηάζεσλ ηεο εκεξίδαο ήηαλ: «Παξαδείγκαηα κεραληζκώλ θαη 
θαιώλ πξαθηηθώλ» θαη «Παξαδείγκαηα παξεκβάζεωλ γπλαηθείωλ νξγαλώζεωλ 
ζηε δηακόξθωζε ηεο πνιηηηθήο». Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ρώξν ηνπ 
Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε.  
 
Οη εηζεγήζεηο αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΣΖΔΝΑ:   
http://www.rosadoc.be/site/rosa/english/european%20projects/athena/minutesathens.htm κε ηελ 

http://www.rosadoc.be/site/rosa/english/european%20projects/athena/minutesathens.htm
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νπνία ζπλδέζεθε ε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 
Σελ εκεξίδα αθνινύζεζε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Γηθηύνπ ATHENA κε ηε 
ζπκκεηνρή όισλ ησλ κειώλ ηεο (ζπλνιηθά 18 άηνκα).  

Παξαδνηέα:  

2.6.1.  Πξόγξακκα εκεξίδαο ζηα ειιεληθά. 
2.6.2.       Πξόγξακκα εκεξίδαο ζηα αγγιηθά. 
2.6.3. Πξόζθιεζε ηεο εκεξίδαο. 
2.6.4.   Κείκελα ησλ εηζεγήζεσλ ηεο εκεξίδαο ζηελ ηζηνζειίδα 

(http://www.rosadoc.be/site/rosa/english/european%20projects/athena/minutesathens.htm). 
2.6.5.  Αθίζα ηεο εκεξίδαο. 
2.6.6. Φσηνγξαθίεο ηεο εκεξίδαο. 

 
Γξάζε 2.7  Γηήκεξν αθηέξωκα ζηηο Διιελίδεο ληνθηκαληεξίζηξηεο.  

 
Τπεύζπλε: Μαξία Παξαδείζε 
 
θνπηκόηεηα: Ο ζηόρνο ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ δηηηόο: αθελόο ε γλσξηκία ηνπ θνηλνύ κε 
ζεκαληηθέο ηαηλίεο ληνθηκαληέξ Διιελίδσλ δεκηνπξγώλ θαη αθεηέξνπ ε πεξαηηέξσ 
αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνύ ζην πεδίν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ γπλαηθώλ. 
 
Μέζα: Σν Γηήκεξν αθηέξσκα ζηηο Διιελίδεο ληνθηκαληεξίζηξηεο «Πάκε ηλεκά;», 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν «Μηθξόθνζκνο» ζηηο 8 - 9 Μαΐνπ 2007. Οη 
ηαηλίεο δελ επηιέρζεθαλ κόλν γηαηί νη δεκηνπξγνί ηνπο είλαη γπλαίθεο θαη ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίεο αζρνινύληαη κε γπλαηθεία ζέκαηα αιιά θαη γηαηί απνηεινύλ 
εμαηξεηηθά δείγκαηα ηνπ είδνπο ζην νπνίν αλήθνπλ. Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ είδνπο 
ζηεξίρζεθε ζην γεγνλόο όηη ην ληνθηκαληέξ παξνπζηάδεη πην άκεζε θαηαγξαθή ηεο 
θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο από ηε κπζνπιαζία ζην πιαίζην ηνπ ν/ε θαιιηηέρλεο έρεη 
πην άκεζε ζρέζε κε ην πιηθό ηνπ/ηεο απνηειεί ˙ ελδερνκέλσο κηα πην θηιηθή κνξθή πξνο 
ηηο γπλαίθεο γηαηί βξίζθεηαη έμσ από ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηα 
«παξαδνζηαθά» θηλεκαηνγξαθηθά γπξίζκαηα.  
 
Σν πξόγξακκα ηνπ δηεκέξνπ: 
  
Σξίηε 8 Μαΐνπ 2007, 17.00-20.30  
 
17.00-17.30  Φαηξεηηζκόο από ηνλ Πξύηαλε Καζεγεηή Σηάκν Παπαζηάκνπ 

Σύληνκε παξνπζίαζε ηεο εθδήισζεο από ηε Μαξία Παξαδείζε (Λέθηνξαο Τκήκα ΔΜΔΠ) 
17.30-18.00 Γαζθάιεο ηεο Κιεώλεο Φιέζζα (1991)  
18.00-18.30 Οη γπλαίθεο ζήκεξα ηεο Πόπεο Αιθνπιή (1977)  
18.30-19.00  Γηάιεηκκα – θαθέο 
19.00 -19.30  10 ρξόληα κεηά ηεο Πόπεο Αιθνπιή (1995)  
19.30 -20.00  Γπλαίθα θαη ηηκή ηεο Αιίληαο Γεκεηξίνπ (1989)  
20.00-20.15  Σν θνπηί ηεο Δύαο Σηεθαλή (2004)  
 
Σεηάξηε 9 Μαΐνπ 2007, 16.00-20.30 
 
16.00-16.30  Μαξία Πoιπδνύξε ηεο Γθαίεο Αγγειή (1991) 
16.30 -17.00  Ναηαιία Μειά ηεο Μαίξεο Παπαιηνύ (1985)  
17.00-17.30  Ζξώ ε Λανγέλλεηε ηεο Λέλαο Βνπδνύξε (1982)  
17.30-18.00  Γηάιεηκκα – θαθέο 
18.00-18.30  Καιή ηύρε Μαξία ηεο Άλλαο Κεζίζνγινπ (1982)  
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18.30 -19.00  Λακπξηλή ηεο Γέζπνηλαο Καξβέια (1982)   
19.00-19.30  Δπνρή Κπλεγηνύ ηεο Βαζηιηθήο Ζιηνπνύινπ (1983)  
19.30 – 20.30  Σηξνγγπιό ηξαπέδη κε ζέκα:«Ζ εηθόλα ηωλ γπλαηθώλ ζήκεξα: αλαπαξαγωγή ή 

αλαηξνπή ζηεξενηύπωλ; » 
 
Σελ πξώηε κέξα παξνπζηάζηεθε ην απώηεξν θαη λεόηεξν παξειζόλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ 
γπλαηθείνπ θηλήκαηνο κε δηηηό ζηόρν: ηελ ελεκέξσζε ησλ λεόηεξσλ γηα ηνπο αγώλεο πνπ 
ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζήκεξα ζεσξνύληαη δεδνκέλα θαη 
ηελ ππελζύκηζε ζηηο παιηόηεξεο/παιηόηεξνπο θάπνησλ αγώλσλ (ζηνπο νπνίνπο 
πξνθαλώο ζπκκεηείρε θαη ηκήκα ησλ ζεαηώλ). Ζ πξώηε κέξα έθιεηζε κε κηθξή αλαθνξά 
ζε πξνβιήκαηα ηνπ θνληηλνύ παξειζόληνο πνπ εμαθνινπζνύλ λα αλαδεηνύλ ηε ιύζε 
ηνπο. 
 
Σε δεύηεξε κέξα παξνπζηάζηεθαλ ζην πξώην κέξνο, ζεκαληηθέο γπλαηθείεο κνξθέο πνπ 
δηέπξεςαλ ζην δεκόζην ρώξν μεπεξλώληαο ηα εκπόδηα πνπ ζπλδένληαη κε ην θύιν ηνπο 
θαη ζην δεύηεξν, αληίζηνηρα επηηεύγκαηα από ην ρώξν ηνπ ηδησηηθνύ. Αλάκεζα ζηηο 
πξνβνιέο όζεο από ηηο δεκηνπξγνύο ήηαλ παξνύζεο ζπλνκίιεζαλ κε ην θνηλό 
θσηίδνληαο ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Πξηλ από θάζε πξνβνιή έγηλε 
κηθξή εηζαγσγή από ηε δεκηνπξγό ηεο θαη κεηά ην ηέινο ηεο ππήξρε ε δπλαηόηεηα 
ζπδήηεζεο.  
 
Σα 9 από ηα 11 ληνθηκαληέξ πνπ πξνβιήζεθαλ κεηαηξάπεθαλ από βηληενηαηλίεο ή beta 
ζε DVD γηα ηελ θαιύηεξεο πνηόηεηαο πξνβνιή αιιά θαη γηα ηε δηάζσζε ηνπ πιηθνύ ζε 
πην ζύγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα. Σα DVD απηά απνηεινύλ απόθηεκα ηεο βηληενζήθεο 
ηνπ Δξγαζηεξίνπ. Δθηόο, όκσο από ηα ληνθηκαληέξ πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε DVD θαη 
πξνβιήζεθαλ ζην δηήκεξν ππάξρνπλ θαη άιια από ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεκηνπξγνύο πνπ 
δελ πξνβιήζεθαλ ζην δηήκεξν αιιά απνηεινύλ κέξνο ηεο βηληενζήθεο ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ. Απηά είλαη: 

«Ο Γάκνο ηνπ Καξακερκέηε» ηεο Λέλαο Βνπδνύξε. 
«Σν θνξίηζη ηεο ληίζθν» ηεο Λέλαο Βνπδνύξε. 
«Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα» ηεο Αιίληαο Γεκεηξίνπ. 
«Φνύξλνη, κηα γπλαηθεία θνηλωλία» ηεο Αιίληαο Γεκεηξίνπ. 

Παξαδνηέα:  

2.7.1.  Πξόζθιεζε ηνπ δηεκέξνπ.  
2.7.2.  Αθίζα θαη πξόγξακκα ηνπ δηεκέξνπ. 
2.7.3.  Παξνπζηνιόγην δηεκέξνπ. 
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Γξάζε 2.8   Γπλαίθεο θαη Αζιεηηζκόο 

 
Τπεύζπλε: Βνύια Σνπξή 
 

θνπηκόηεηα: ηόρνο ηεο εκεξίδαο ήηαλ γίλεη κία ζπδήηεζε γηα ηηο δηάθνξεο όςεηο πνπ 
ζπλζέηνπλ ηελ εηθόλα  ησλ γπλαηθώλ ζηνλ αζιεηηζκό ζέκα γηα ην νπνίν  δελ είρε γίλεη 
θάπνηα εθδήισζε (ζπλέδξην, εκεξίδα, δηάιεμε) ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. 
 
Μέζα: Ζ εκεξίδα Γπλαίθεο θαη Αζιεηηζκόο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ακθηζέαηξν «άθε 
Καξάγησξγα» ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2008. πκκεηείραλ δηδάζθνπζεο από Παλεπηζηήκηα ηε 
Αζήλαο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, ελώ παξέκβαζε έθαλε θαη κία ηζηνξηθή 
κνξθή ηνπ Διιεληθνύ αζιεηηζκνύ ε Γνκλίηζα Λαλίηνπ-Καβνπλίδνπ. Σηο εκπεηξίεο ηνπο 
θαηέζεζαλ επίζεο πξσηαζιήηξηεο, πξνπνλήηξηεο, αξζνγξάθνη θαη εθπξόζσπνη 
θξαηηθώλ θαη άιισλ θνξέσλ από ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν. Δπίζεο πξνβιήζεθε έλα 
ληνθηκαληέξ θαη αθνινύζεζε ζπδήηεζε κε ηε δεκηνπξγό ηνπ. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
ππεύζπλνπο ηνπ Γπκλαζηεξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δεκηνπξγήζεθε έλα DVD κε 
θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο πνπ εθαξκόδνπλ ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ζηηο αζιεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ην νπνίν πξνβιήζεθε ζηελ εθδήισζε. 
 
Αθνινπζεί ην πξόγξακκα ηεο εκεξίδαο: 
 
17.30  Οκηιίεο  
 
Ρέλα Κακπεξίδνπ, Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ, Παλεπηζηήκην Αζήλαο. 
‘Το «Σκοηεινό» κοινωνικό κεθάλαιο ηος Αθληηιζμού: «Το γςάλινο ηαβάνι» και «ο αγωγόρ 
διαπποήρ»’ 
 
ηπιηαλή Χξόλε, Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 
‘Ελληνίδερ αθλήηπιερ, αθλούμενερ και εμπειπίερ με βάζη ηο θύλο πος αναζηέλλοςν ηην 
εναζσόληζη με ηον αθληηιζμό ’  
 
Χξήζηνο Ρνύζζνο, Μέινο Δηδηθνύ θαη Δξγαζηεξηαθνύ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ, Πάληεην 
Παλεπηζηήκην. ‘Οι αθλοπαιδιέρ και ηο θύλο ζηον Πανεπιζηημιακό Αθληηιζμό’: Πποώθηζη 
ηηρ ιζόηηηαρ ζηην ππάξη.’ 
 
Παξέκβαζε έθαλε ε Γνκλίηζα Λαλίηνπ-Καβνπλίδνπ, πξσηνπόξνο ηνπ γπλαηθείνπ αζιεηηζκνύ. 
 
18.30  ηξνγγπιό Σξαπέδη: Δκπεηξίεο από ην ρώξν ηνπ αγωληζηηθνύ αζιεηηζκνύ 
 
Αζελά Κπξηαθίδνπ, Πξόεδξνο ηεο Δπξσπατθήο θαη ηεο Κππξηαθήο Δπηηξνπήο «Γπλαίθα θαη 
αζιεηηζκόο» ‘Η Εςπωπαϊκή Διάζηαζη ηος θέμαηορ «Γςναίκα και Αθληηιζμόρ»’. 
 
Ξαλζή Κωλζηαληηλίδνπ, MSc, Πξνπνλήηξηα πνδνζθαίξνπ, Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο 
θαη Αζιεηηζκνύ, ΑΠΘ,  ‘Πποπονήηπια ποδοζθαίπος: Εμπειπίερ καπιέπαρ ζε ένα «ανδπικό» 
ζποπ’. 
 
Διέλε Απιωλίηνπ, Γηδάθησξ εξγνθπζηνιόγνο, αξζνγξάθνο, Δζληθό Κέληξν Αζιεηηθώλ Δξεπλώλ, 
ΟΑΚΑ. ‘Οι Αθλήηπιερ ζηα Μ.Μ.Ε.’ 
 
Καιιηόπε Νεδέιθνπ, Πξντζηακέλε Τκήκαηνο Πξνβνιήο Αζιεηηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία 

http://directory.uoa.gr/showeduorginfo.php?dn=ou%3Dphysedusposcie%2Cou%3Dschools%2Cdc%3Duoa%2Cdc%3Dgr
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Αζιεηηζκνύ – Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, «Παπαηηπηηήπιο Γςναίκα, Αθληηιζμόρ και Φςζική 
Αγωγή» ςπό ηην αιγίδα ηηρ UNESCO’ 
 
20.00-21.00 Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Γςναίκερ ζηον αθληηιζμό» ηεο Καιιηόπεο Λεγάθε 
(2003,50΄)  
 
Σπδήηεζε κε ηε δεκηνπξγό  
 
Παραδοτέα  
 
2.8.1. Πξόγξακκα Ζκεξίδαο.  
2.8.2. Γειηίν Σύπνπ. 
2.8.3. DVD γηα ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ζηνλ αζιεηηζκό ηνπ Γπκλαζηεξίνπ ηνπ Παληείνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 3 
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΟΤΓΩΝ ΦΤΛΟΤ 

Γξάζε 3.1  Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Δξγαζηεξίνπ 

 
θνπηκόηεηα: Σν Δξγαζηήξην απνηειεί βαζηθή δξάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη εθπιεξώλεη 
πνιιαπινύο ζθνπνύο. Λεηηνπξγεί σο ρώξνο αλάπηπμεο ησλ ζπνπδώλ θαη ηεο έξεπλαο 
ζε ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο κε ηε ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλόκεζε ηνπ πιηθνύ ησλ 
καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 
ηεθκεξίσζεο γηα ηα ζέκαηα θύινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (βάζεηο δεδνκέλσλ θιπ). 
Γηαζέηεη πιεξνθόξεζε γηα ηηο/ηνπο λέεο/λένπο θνηηήηξηεο/θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηηο 
δπλαηόηεηεο ελαζρόιεζεο κε ηα ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο, ηηο επαγγεικαηηθέο 
πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε απηό ηνλ ηνκέα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ζπνπδώλ 
(πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ) ζε ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο ζε άιια ΑΔΗ ζηελ 
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. πρλά έρεη απνηειέζεη ρώξν δηδαζθαιίαο καζεκάησλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ην θύιν ηόζν ζε πξνπηπρηαθό θαη όζν θαη ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν . 
 
Μέζα: Σν Πάληεην ελνηθίαζε θαη δηακόξθσζε θαηάιιειν ρώξν γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην 
Δξγαζηήξην πνπδώλ Φύινπ θαη Ηζόηεηαο ζηηο Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο. Ζ 
ζηειέρσζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ε εξεπλεηηθή ζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαηέζεθαλ ζε 
ηέζζεξα άηνκα πνπ εξγάζζεθαλ αλά δύν ζε  δηαδνρηθέο πεξηόδνπο, κε ζπκβάζεηο έξγνπ 
θαη επηιέρζεθαλ κεηά από δεκόζηα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο. Αλαιπηηθά ε Αγγειηθή 
Γηαλλάηνπ θαη ε Εαραξνύια Καξαγηαλλνπνύινπ αλέιαβαλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ από ην Ννέκβξην ηνπ 2003 έσο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2004 ελώ από ην 
επηέκβξην ηνπ 2004 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2008 αλέιαβαλ ε Μάξσ Κνξάθε θαη ε Βνύια 
Σνπξή ε νπνία θαη παξέκεηλε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  
 
Σν Δξγαζηήξην έρεη εμνπιηζζεί κε ζεκαληηθά ηερληθά κέζα (ππνινγηζηέο, κεραλήκαηα 
πξνβνιήο, θ.ι.π) από ην ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (ΔΣΠΑ). ηηο 27/1/2006 παξειήθζε ν ηερλνινγηθόο 
εμνπιηζκόο ηνπ Δξγαζηεξίνπ πνπδώλ Φύινπ θαη Ηζόηεηαο θαη ν νπνίνο αλαιπηηθά είλαη 
σο εμήο:  
 

18 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ HP COMPΑQ dc 7600 smal factor FOZM 
ΠΛΖΚ/ΓΗΟ-MOUSE-ΚΑΛΧΓΗΑ 

2 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ HPXW4300 BASE UNIT 
2 ΔΚΣΤΠΧΣΔ HP Laserjet 2430 T 
1 ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΔΓΥΡΧΜΟ EPSON Acculaser C1100 
1 SERVER DELL POWER 2800 
18 ΟΘΟΝΔ HP S7540 17‟ CRT PF997AA 
2 ΟΘΟΝΔ HP L1706 FLAT PANEL 17‟ TFT PX849AA 
1 LCD PROJECTOR VIEWSONIC PJ 562 
2 ΟΘΟΝΔ ΠΡΟΒΟΛΖ ECO TRIPOD 1.25X1.25 
3 MS OFFICE 2003 PROFESSIONAL DSP 
1 OVERHEAD PROJECTOR HITACHI CP-5240 
1 ΣΖΛΔΟΡΑΖ PLASMA 37 PHILIPS 37PF5320/10 
1 VIDEO SONY SLV SE 640 
1 VIDEO CAMERA CANON MVX25i 
2 ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΑ XEROX COPY CENTER C128 UT 
10 ANTIVIRUS SYMANTEC NORTON 2006 

 
ην Δξγαζηήξην νξγαλώζεθε ε εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ έξγνπ, ηξνθνδνηήζεθε ε 
ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ ζην Γηθηπαθό Σόπν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ζπληνλίζζεθε ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηξηώλ/θνηηεηώλ ζηηο 
δηαιέμεηο, ηα ζεκηλάξηα θαη ηηο άιιεο δξάζεηο ηνπ έξγνπ.  
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Δπίζεο, πξνσζήζεθαλ νη ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Παληείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη άιισλ ΑΔΗ, θαζώο θαη κε θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ζέκαηα 
θύινπ θαη ηζόηεηαο ησλ θύισλ. Αλαπηύρζεθαλ ζπλεξγαζίεο κε αληίζηνηρα εξγαζηήξηα, 
θέληξα, ελώζεηο θαη δίθηπα γπλαηθείσλ θαη θεκηληζηηθώλ ζπνπδώλ ζηελ Διιάδα, ηελ 
Δπξώπε θαη ηηο ΖΠΑ.  
 
Σν Δξγαζηήξην σο ρώξνο απνηέιεζε ηόπν ησλ ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο ηεο 
Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. Σέινο, 
θηινμελήζεθαλ νη πξνβνιέο βίληεν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ζπληνληζκέλεο ζπδεηήζεηο ζε 
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην θύιν, ηελ ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηελ εμνπζία. 
  
Σν Δξγαζηήξην μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην επηέκβξην ηνπ 2003 θαη κεηά ηα εγθαίληα ηνπ 
ρώξνπ (20/10/2004) ήηαλ αλνηθηό θαζεκεξηλά από ηηο 10:00 σο ηηο 17:00. Σνλ Ηαλνπάξην 
ηνπ 2006 ζπκπιεξώζεθε ν πιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο ηνπ.   
 
Παξαδνηέα: 
 
3.1.1. Αθίζα ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 
3.1.2. Πξόζθιεζε γηα ηα εγθαίληα ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 
3.1.3. Αθίζα γηα ηα εγθαίληα ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 
3.1.4.  Καηάινγνο επηζθεπηξηώλ/επηζθεπηώλ Δξγαζηεξίνπ ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ. 
3.1.5.  Καηάινγνο επηζθεπηξηώλ/επηζθεπηώλ Δξγαζηεξίνπ.  
3.1.6. Φσηνγξαθίεο από ην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ηα εγθαίληα. 
3.1.7. Πίλαθαο εμνπιηζκνύ. 
3.1.8.    Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

 
 
 
Γξάζε 3.2  Δθδειώζεηο – πλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο: 

 
θνπηκόηεηα: Σν Δξγαζηήξην ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηώλ κε άιινπο 
θνξείο, πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα θύινπ θαη ηηο γπλαηθείεο ζπνπδέο ηόζν ζηελ 
Διιάδα, ηελ Δπξώπε αιιά θαη παγθνζκίσο, νξγάλσζε κηα ζεηξά δηαιέμεσλ κε απώηεξν 
ζηόρν λα πξνβιεζνύλ δηαθνξεηηθά ξεύκαηα θαη ζεκαηηθά πεδία ηεο ζύγρξνλεο 
πξνβιεκαηηθήο γηα ην θύιν. Οη εθδειώζεηο απηέο έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηελ θνηλόηεηα 
ηνπ Παληείνπ (θνηηεηηθή θαη θαζεγεηηθή) αιιά θαη ζε εξεπλήηξηεο/έο από άιινπο θνξείο 
όζν θαη ζην ελδηαθεξόκελν επξύ θνηλό λα γλσξίζεη ζύγρξνλεο, αλαιύζεηο θαη 
ηνπνζεηήζεηο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ εδξαίσζε ηνπ θύινπ σο αλαιπηηθήο 
θαηεγνξίαο ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ.   
 
Μέζα: Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ εθδειώζεηο κε εηζεγήηξηεο από ηελ Διιάδα θαη 
ην εμσηεξηθό. Αλαιπηηθόηεξα: 
 
1. ζηηο 2/3/2006 ε δηάιεμε ηεο Dr. Teo Siew Yean, από ην Παλεπηζηήκην Brunei 

Darussalam ζε ζπλεξγαζία κε ην Asia Europe Foundation (ASEF) κε ζέκα: „Gender 
Wage Differentials in Asia and Europe: An Overview of Issues and Findings‟.  

 

2. ζηηο 12/4/2006 ε δηάιεμε ηεο Maria de Lurdes Barbosa Cárdenas, δεκνζηνγξάθνπ 
θαη θαζεγήηξηαο ζην παλεπηζηήκην «Universidad Autónoma Metropolitana»-
Xochimilco, Μεμηθό, κε ζέκα: «Ζ ζπκκεηνρή ηωλ γπλαηθώλ ζηηο επεξρόκελεο 
εθινγέο ζην Μεμηθό».  
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3. ζηηο 16/3/2006 ε εκεξίδα ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη 
Πνιηηηζκνύ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζέκα: «Φύιν, Γεκόζηνο ρώξνο θαη 
ΜΜΔ, Παλεπηζηεκηαθή Κνηλόηεηα θαη Έξεπλα». (Τπεύζπλνη: Αιέθα Μπνπηδνπβή, 

Άιθεο Ρήγνο) 
 
4.  ζηηο 24/5/2006 ε παξνπζίαζε δύν εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ζέκα: «Φύιν, 

κεηαλάζηεπζε & θαζεκεξηλή δωή» ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΜΠ θαη ην ΚΔΚΜΟΚΟΠ.  

 
5.  ζηηο 22/5/2007 ε δηάιεμε ηεο Elizabeth Dermody Leonard, θαζεγήηξηαο 

θνηλσληνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Vanguard ηεο Νόηηαο Καιηθόξληαο, Ζ.Π.Α  
  κε ζέκα : «Δλδννηθνγελεηαθή Βία: Πόηε ηα ζύκαηα γίλνληαη 

δξάζηεο;». (Τπεύζπλε: Μάξσ Κνξάθε) 
 
6.  ζηηο 6/6/2008 ε ζηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα: «100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηεο 

Simone de Beauvoir –Ζ γπλαηθεία ππόζηαζε 40 ρξόληα κεηά ην Μάε ηνπ 1968» 
ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γαιιηθή Πξεζβεία θαη ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ. 

 
7.  ζηηο 31/3/2008 ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηξηώλ εξεπλεηηθώλ          

πξνγξακκάησλ (Ππζαγόξαο ΗΗ)  ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αηγαίνπ, ΑΠΘ, Παληείνπ κε 
ζέκα: «Δπηρεηξεκαηηθόηεηα γπλαηθώλ ζηελ ύπαηζξν». 

 
8. ζηηο 15-21/5/2008 ην Πξόγξακκα ζπκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε ηνπ αθηεξώκαηνο 

ζηελ Helke Sander ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνύην Γθαίηε, ζην πιαίζην ηνπ 5νπ 
Φεζηηβάι Πξσηνπνξηαθνύ Κηλεκαηνγξάθνπ. (Τπεύζπλε: Μαξία Παξαδείζε) 

 
9. ζηηο 12/6/2008 ην Πξόγξακκα ζπκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε ηεο παξνπζίαζεο ηνπ 

βηβιίνπ ηεο Margaret Maruani κε ηίηιν: «Γπλαίθεο, θύιν, θνηλωλίεο. Ση γλωξίδνπκε 
ζήκεξα» ζε ζπλεξγαζία κε ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ θαη ηηο Δθδόζεηο 

Μεηαίρκην. 
 
Σν Πξόγξακκα γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο εθδήισζεο ρξεκαηνδόηεζε ηε κεηάθξαζε 
ζηελ ειιεληθή γιώζζα 3 θεηκέλσλ γηα ηελ Helke Sander: «Με ηα πόδηα ζηε γε, κε ην 
θεθάιη ζηα ζύλλεθα» (Michael Töteberg), «Πξνθήξπμε αξηζ. 2, Μάξηηνο 1968» 
(Helke Sander), «Από ην εκεξνιόγην εξεπλώλ γηα ηελ ηαηλία Διεσζερωηές θαη 
ειεσζερωκέλοη» (Helke Sander) θαη πεξηιήςεηο ησλ ηαηληώλ ηεο.  

 
ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαπάλσ δηαιέμεηο ππήξμε ελδηαθέξνλ ζπλεξγαζίαο από 
ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο πνπ εθπξνζσπνύζαλ νη νκηιήηξηεο, νη νπνίνη αλαδήηεζαλ ην 
Δξγαζηήξην πνπδώλ Φύινπ θαη επεδίσμαλ κηα πεξαηηέξσ επαθή θαη επηθνηλσλία ζε 
επηζηεκνληθό επίπεδν. Οη πεξηζζόηεξεο εθδειώζεηο έγηλαλ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην 
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Δξγαζηήξην εθηόο από ηελ εκεξίδα πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία 
κε ην ηκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα άθε Καξάγησξγα. ηηο δηαιέμεηο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληόο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έγηλε ρξήζε ησλ ηερληθώλ κέζσλ πνπ 
δηαζέηεη ην Δξγαζηήξην (ππνινγηζηέο, κεραλήκαηα πξνβνιήο, θιπ). Δθηόο Παληείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήισζε κε ζέκα : «100 ρξόληα από ηε γέλλεζε 
ηεο Simone de Beauvoir –Ζ γπλαηθεία ππόζηαζε 40 ρξόληα κεηά ην Μάε ηνπ 1968» ε 
νπνία έγηλε ζε αίζνπζα ηνπ Γαιιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ. 
 
Σν Δξγαζηήξην πνπδώλ θύινπ ζηα πιαίζηα ηεο νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο 
δεκνζηνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζε θάζε εθδήισζή ηνπ απέζηεηιε ζηε ‘ιίζηα 
θίισλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ’ είηε ειεθηξνληθά είηε κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ ηηο πξνζθιήζεηο 

http://www.genderpanteion.gr/gr/2008pdf/festival.pdf
http://www.genderpanteion.gr/gr/2008pdf/festival.pdf
http://www.metaixmio.gr/1/index.scr?include_file=book_info.scr&main=2113&category=%C5%D0%C9%D3%D4%C7%CC%C5%D3%3A+%CC%E5%EB%DD%F4%E5%F2+%E3%E9%E1+%F4%EF+%F6%FD%EB%EF&option=&book=
http://www.metaixmio.gr/1/index.scr?include_file=book_info.scr&main=2113&category=%C5%D0%C9%D3%D4%C7%CC%C5%D3%3A+%CC%E5%EB%DD%F4%E5%F2+%E3%E9%E1+%F4%EF+%F6%FD%EB%EF&option=&book=
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ησλ δηαιέμεσλ θαη νκηιηώλ, ηα θείκελα ησλ εηζεγήζεσλ θαη όπνην έληππν ή ειεθηξνληθό 
πιηθό ππήξρε γηα ηελ θάζε εθδήισζε ρσξηζηά. 
 
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΔΘΗ, ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, «Δπαηζζεηνπνίεζε 
Δθπαηδεπηηθώλ θαη Παξεκβαηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ 
Φύισλ» πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο δύν ζρνιείσλ ζην Δξγαζηήξην. Ζ πξώηε 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27/4/2008. Tν Δξγαζηήξην επηζθέθζεθαλ 38 καζεηέο θαη 
καζήηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ Γεκέληθσλ Αραΐαο. Ζ δεύηεξε έγηλε ζηηο 
10/4/2008. Σν Δξγαζηήξην επηζθέθζεθαλ 24 καζήηξηεο θαη καζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηνπ 
Γπκλαζίνπ Δξεζνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ έγηλε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα 
ηζόηεηαο ησλ θύισλ, πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Beyond killing us softly» θαη αθνινύζεζε 
ζπδήηεζε. 
 
Παξαδνηέα:  
 
3.2.1. Πξόζθιεζε ηεο νκηιίαο ηεο Dr. Teo Siew Yean. 
3.2.2. Πεξίιεςε ηεο νκηιίαο ηεο Dr. Teo Siew Yean ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. 
3.2.3. Πξόζθιεζε ηεο νκηιίαο ηεο Maria de Lurdes Barbosa Cárdenas. 
3.2.4. Αθίζα ηεο νκηιίαο ηεο Maria de Lurdes Barbosa Cárdenas. 
3.2.5. Πεξίιεςε ηεο νκηιίαο ηεο Maria de Lurdes Barbosa Cárdenas ζηα ειιεληθά θαη ζηα ηζπαληθά θαη 

ην βηνγξαθηθό ηεο ζηα ηζπαληθά. 
3.2.6. Πξόζθιεζε εκεξίδαο «Φύιν, Γεκόζηνο ρώξνο θαη ΜΜΔ, Παλεπηζηεκηαθή Κνηλόηεηα θαη 

Έξεπλα». 
3.2.7. Αθίζα εκεξίδαο «Φύιν, Γεκόζηνο ρώξνο θαη ΜΜΔ, Παλεπηζηεκηαθή Κνηλόηεηα θαη 

Έξεπλα». 
3.2.8. Αθίζα – Πξόγξακκα εκεξίδαο «Φύιν, Γεκόζηνο ρώξνο θαη ΜΜΔ, Παλεπηζηεκηαθή 

Κνηλόηεηα θαη Έξεπλα». 
3.2.9. Πεξηιήςεηο εηζεγήζεσλ ηεο εκεξίδαο «Φύιν, Γεκόζηνο ρώξνο θαη ΜΜΔ, Παλεπηζηεκηαθή 

Κνηλόηεηα θαη Έξεπλα». 
3.2.10. Πξόζθιεζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ΔΜΠ θαη ΚΔΚΜΟΚΟΠ.  
3.2.11. Πξόζθιεζε ηεο νκηιίαο ηεο Elizabeth Dermody Leonard. 
3.2.12.  Οκηιία ηεο Elizabeth Dermody Leonard ζηα ειιεληθά θαη βηνγξαθηθό ζηα αγγιηθά. 
3.2.13.  Παξνπζίαζε ηεο νκηιία ηεο Elizabeth Dermody Leonard ζε power point.  
3.2.14.  Γείγκα βεβαίσζεο παξαθνινύζεζεο ησλ εθδειώζεσλ. 
3.2.15.  Παξνπζηνιόγηα από ηηο εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
3.2.16.   Φσηνγξαθίεο από ηηο εθδειώζεηο. 
3.2.17.     Δπηζηνιέο ζρνιείσλ πξνο ην Δξγαζηήξην.  
3.2.18.   Πξόγξακκα 5νπ Φεζηηβάι Πξσηνπνξηαθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. 
3.2.19.  Μεηαθξαζκέλα θείκελα γηα Sander. 
3.2.20.  Αθίζα ηεο εθδήισζεο «100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηεο Simone de Beauvoir –Ζ γπλαηθεία 

ππόζηαζε 40 ρξόληα κεηά ην Μάε ηνπ 1968». 
3.2.21.  Πξόζθιεζε ηεο παξνπζίαζεο ηνπ βηβιίνπ ««Γπλαίθεο, θύιν, θνηλωλίεο. Ση γλωξίδνπκε 

ζήκεξα» 
 

 
Γξάζε 3.3 Βηβιηνζήθε 

 
Τπεύζπλε: Αιεμάλδξα Υαιθηά 

 
θνπηκόηεηα: ην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ιεηηνπξγεί βηβιηνζήθε εμεηδηθεπκέλε ζε ζέκαηα 
θύινπ. Πξόθεηηαη θπξίσο γηα ηόκνπο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ 
Παληείνπ. Οη ελδηαθεξόκελνη/ελδηαθεξόκελεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δαλεηζηνύλ βηβιία 
ηηο εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ αθήλνληαο δειηίν αζηπλνκηθήο 
ηαπηόηεηαο.   
 
ην Δξγαζηήξην δηαηίζεληαη πξνο αλάγλσζε πιένλ ησλ 400 ηόκωλ. Τζηέξα από ηελ 

θαηαινγνγξάθεζε θαη ηαμηλόκεζε ησλ βηβιίσλ θαηαξηίζηεθαλ αιθαβεηηθνί θαη ζεκαηηθνί 

http://www.metaixmio.gr/1/index.scr?include_file=book_info.scr&main=2113&category=%C5%D0%C9%D3%D4%C7%CC%C5%D3%3A+%CC%E5%EB%DD%F4%E5%F2+%E3%E9%E1+%F4%EF+%F6%FD%EB%EF&option=&book=
http://www.metaixmio.gr/1/index.scr?include_file=book_info.scr&main=2113&category=%C5%D0%C9%D3%D4%C7%CC%C5%D3%3A+%CC%E5%EB%DD%F4%E5%F2+%E3%E9%E1+%F4%EF+%F6%FD%EB%EF&option=&book=
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θαηάινγνη. Αλαιπηηθόηεξα ε βηβιηνζήθε πεξηιακβάλεη 158 ηόκνπο νη νπνίνη απνθηήζεθαλ 
κέζσ δσξεώλ. Οη ππόινηπνη 292 ηόκνη αγνξάζζεθαλ από ην Πξόγξακκα κεηά από 
εηζεγήζεηο ησλ κειώλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ δηδαζθνπζώλ ησλ 
καζεκάησλ θύινπ ηνπ Παληείνπ ώζηε λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηζηεκνληθώλ 
πξνζεγγίζεσλ πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηα ζπλεξγαδόκελα αθαδεκατθά ηκήκαηα. Έλα από 
ηα θξηηήξηα γηα ηελ αγνξά ήηαλ λα κελ δηαηίζεληαη ζηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ 
Παληείνπ.  
 
Ζ βηβιηνζήθε πεξηιακβάλεη επίζεο 88 άιιεο εθδόζεηο: έληππα, ελεκεξωηηθά θπιιάδηα, 
επηζηεκνληθέο θαη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαζώο θαη CD θαη DVD. εκαληηθόο είλαη θαη 
ν αξηζκόο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ κε ζέκαηα θύινπ: ζεηξά ησλ πεξηνδηθώλ «Γίλε», 
«θνύπα», «Πνιύκληα», θαζώο θαη ησλ μελόγισζζσλ “Σravail, genre et sociétés” 
θαη “Signs”. ηε βηβιηνζήθε ηνπ Δξγαζηεξίνπ έρνπλ πξόζβαζε θαη δπλαηόηεηα 

δαλεηζκνύ (βηβιίσλ θαη CD) δηδάζθνπζεο/δηδάζθνληεο θαη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο ηνπ 
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη αιθαβεηηθνί θαη ζεκαηηθνί θαηάινγνη ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη 
αλαξηεκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ώζηε λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκνη. 
 
 
Παξαδνηέα:  
 
3.3.1. Αιθαβεηηθόο θαηάινγνο ησλ ηόκσλ. 
3.3.2. Θεκαηηθόο θαηάινγνο ησλ ηόκσλ κε ηηο πεξηιήςεηο ηνπο ζηα ειιεληθά. 
3.3.3. Θεκαηηθόο θαηάινγνο ησλ ηόκσλ κε ηηο πεξηιήςεηο ηνπο ζηα αγγιηθά. 
3.3.4. Αιθαβεηηθόο θαηάινγνο κε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. 
3.3.5. Αιθαβεηηθόο θαηάινγνο κε ηα Πεξηνδηθά. 
3.3.6. Αιθαβεηηθόο θαηάινγνο κε άιιεο εθδόζεηο. 
3.3.7.    Φσηνγξαθίεο. 
3.3.8.    Αιθαβεηηθόο θαηάινγνο κε ειεθηξνληθέο εθδόζεηο. 

 
 
Γξάζε 3.4  Βηληενζήθε  

 
θνπηκόηεηα: Ο βαζηθόο ζθνπόο ηεο αγνξάο βηληενηαηληώλ-ληνθηκαληέξ ήηαλ ε 
δεκηνπξγία κηαο εμεηδηθεπκέλεο βηληενζήθεο ζε ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο. Σν 
νπηηθνανπζηηθό πιηθό έρεη ηε δπλαηόηεηα λα καγλεηίδεη θαη λα θαζειώλεη ην αθξναηήξην 
θαη είλαη ζπλεπώο πξόζθνξν κέζν γηα λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ ζεαηή. Ζ αλαδήηεζε ηνπ 
θαηάιιεινπ πιηθνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, αλέδεημε ηαηλίεο πνπ αλ θαη 
μελόγισζζεο έγηλαλ ειθπζηηθέο γηα ην ειιεληθό θνηλό κε ηνλ ππνηηηιηζκό ηνπο ζηα 
ειιεληθά. 
 
Μέζα: ην Δξγαζηήξην αγνξάζζεθαλ 15 βηληενηαηλίεο εμεηδηθεπκέλεο ζε ζέκαηα 

δηδαζθαιίαο ηνπ θύινπ, νη νπνίεο ππνηηηιίζζεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε DVD γηα ηελ πην 
ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπο από ην Δξγαζηήξην αιιά θαη από άιια ελδηαθεξόκελα 
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηόο από ηηο 
ηαηλίεο πνπ ήδε είρε απνθαζίζεη ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή λα αγνξαζηνύλ, 
απνθηήζεθαλ 12 αθόκα ληνθηκαληέξ, από ηελ εθδήισζε γηα ηηο Διιελίδεο 
ληνθηκαληεξίζηξηεο, ηα νπνία κεηαηξάπεθαλ θαη απηά ζε DVD. Δπίζεο  από ηελ 
εθδήισζε «Γπλαίθεο θαη Αζιεηηζκόο» απνθηήζεθε έλα αθόκε ληνθηκαληέξ. Οη ηαηλίεο θαη 
ηα ληνθηκαληέξ βξίζθνληαη ζηελ βηληενζήθε ηνπ Δξγαζηεξίνπ, δηαηίζεληαη γηα ηε ρξήζε 
ησλ δηδαζθόλησλ/δηδαζθνπζώλ, γηα πξνβνιέο κέζα ζην Δξγαζηήξην αιιά θαη γηα 
δαλεηζκό.  
 
Οη ηαηλίεο πνπ αγνξάζζεθαλ θαη ππνηηηιίζζεθαλ είλαη νη εμήο: 
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1.  “Beyond killing us softly” (Μαο δνινθνλνύλ γιπθά: Μπνξνύκε λα 

αληηζηαζνύκε), (Παξαγσγόο θαη ζθελνζέηεο: Margaret Lazarus θαη Renner 
Wunderlich) 

2.  “Rape is...” (Βηαζκόο είλαη), (Παξαγσγόο θαη ζθελνζέηεο: Margaret Lazarus θαη 

Renner Wunderlich) 
3.  “Defending our lives” (Τπεξαζπίδνληαο ηηο δσέο καο),  (Παξαγσγόο θαη 

ζθελνζέηεο: Margaret Lazarus θαη Renner Wunderlich, Φσηνγξαθία: Stan 
Grossfeld, Boston Globe) 

4. “Not just a job: Career planning for Women” (Όρη απιά έλα επάγγεικα: 
Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο γηα ηηο γπλαίθεο), (Παξαγσγόο θαη ζθελνζέηεο: 
Margaret Lazarus θαη Renner Wunderlich, Μνληάδ: Renner Wunderlich ) 

5.  “Taking our bodies back: The women's health movement” (Δπαλαθηώληαο ηα 
ζώκαηά καο: Ζ πγεία ησλ γπλαηθώλ), (Παξαγσγόο θαη ζθελνζέηεο: Margaret 
Lazarus θαη Renner Wunderlich, Μνληάδ: Renner Wunderlich ) 

6.  “Tough guise violence, media and crisis in masculinity” (θιεξή Δκθάληζε 

Βία, Μήληηα θαη Κξίζε ηεο αλδξηθήο ηαπηόηεηαο), (Παξαγσγόο θαη ζθελνζέηεο: Sut 
Jhally, ελάξην: Jackson Katz & Jeremy Earp, Παξαγσγή: Suzan Ericsson & 
Sanjay Talreja, Moληάδ: Sut Jhally, Suzan Ericsson, Sanjay Talreja & Jeremy 
Smith) 

7.  “Off the straight and narrow: lesbians, gays, bisexuals and T.V.” (Πέξα από 

Straight θαη Narrow ιεζβίεο, νκνθπιόθηινη, ακθηζεμνπαιηθνί θαη T.V), (Παξαγσγή, 
ζθελνζεζία, κνληάδ: Katherine Sender 
Γηεύζπλζε παξαγσγήο: Sut Jhally) 

8.  Arab Diaries “Love & Marriage” (Παξαγσγόο: Deborah Davies, Daoub Kuttab, 

Ilan Ziv θαη ζθελνζέηεο: Samia Chala (Algeria) θαη Muriel Aboulrouss(Lebanon)). 
9.  Arab Diaries “Birth” (Παξαγσγόο: Deborah Davies, Daoub Kuttab, Ilan Ziv θαη 

ζθελνζέηεο: Suheir Farraj (Palestine), Abbas Hashim (Iraq), Abeer Esber(Syria)). 
10.  Arab Diaries “Youth” (Παξαγσγόο: Deborah Davies, Daoub Kuttab, Ilan Ziv θαη 

ζθελνζέηεο: Ali Bilail (Egypt), Samia Chala(Algeria) θαη Muriel 
Aboulrouss(Lebanon) ). 

11.  Arab Diaries “Work” (Παξαγσγόο: Deborah Davies, Daoub Kuttab, Ilan Ziv θαη 

ζθελνζέηεο: Ghalia Sheikh & Lubna Haddad (Syria), Abbas Hashim (Iraq) & Raed 
Helou(Palestine)). 

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

13.  “Our House, a very real documentary about kids of gay and lesbian parents” 
(Παξαγσγόο θαη ζθελνζέηεο: Meema Spadola). 

14.  “Ms. Conceptions” (Παξαγσγόο θαη ζθελνζέηεο: Ric Esther Bienstock θαη Linda 
Frum). 

15.  “The abortion pill” (Παξαγσγόο θαη ζθελνζέηεο: Marion Lipschutz θαη Rose 
Rosenblatt). 

 

 
Σα ληνθηκαληέξ είλαη πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηε Βηληενζήθε ηνπ Δξγαζηεξίνπ από ηηο 
δεκηνπξγνύο είλαη ηα εμήο:  
 
1. «Γαζθάιεο» (θελνζεζία, Παξαγσγή, ελάξην: Κιεώλε Φιέζζα, Μνληάδ: 

ηαύξνο Καπιαλίδεο, Παξαγσγή: ΔΡΣ Α.Δ) 
2. «Γπλαίθα θαη Σηκή» (θελνζεζία, ελάξην: Γεκεηξίνπ Αιίληα, Παξαγσγή: Δ.Σ.2, 

Δθηέιεζε Παξαγσγήο: Καλάθεο Νίθνο,  Μνληάδ: Μαξία Νηανπληάθε, Αθεγήηξηα: 
Γηώηα Φέζηα) 

3. «Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα» (θελνζεζία, ελάξην: Γεκεηξίνπ Αιίληα, Παξαγσγή: 
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Δ.Σ.2, Δθηέιεζε Παξαγσγήο: Καλάθεο Νίθνο,  Μνληάδ: Αιέθνο Παπαειηόο) 
4. «Φνύξλνη, κηα γπλαηθεία θνηλωλία» (θελνζεζία, ελάξην: Γεκεηξίνπ Αιίληα , 

Καλάθεο Νίθνο Παξαγσγή: ΤΠΠΟ, Μνληάδ: Καλάθεο Νίθνο, Αθεγεηήο: Καλάθεο 
Νίθνο) 

5. «Σν θνπηί» (θελνζεζία, ελάξην, Φσηνγξαθία: Δύα ηεθαλή, Μνληάδ: Σάθεο 

Γνξγνξίλεο, Αιέθνο ακςσλίδεο, Παξαγσγόο: Μ. Οηθνλόκνπ, Παξαγσγή: Cinetic, 
NET (Παξαζθήλην)) 

6. «Μαξία Πoιπδνύξε» (θελνζεζία: Γθαίε Αγγειή, Παξαγσγή: Δ.Σ.2 – Γπλαηθεία 

Πνξηξέηα, Μνληάδ: Γηώξγνο Καηζέλεο) 
7. «Ναηαιία Μειά» (θελνζεζία, ελάξην: Μαίξε Παπαιηνύ, Παξαγσγή: Δ.Σ.2 – 

Γπλαηθεία Πνξηξέηα, Μνληάδ: Γέζπνηλα Μαξνπιάθνπ) 
8. «Ζξώ ε Λανγέλλεηε» (θελνζεζία: Λέλα Βνπδνύξε, Μνληάδ: Βαγγέιεο Γνύζηαο) 
9. «Ο Γάκνο ηνπ Καξακερκέηε» (θελνζεζία, ελάξην: Λέλα Βνπδνύξε, Οξγάλσζε 

Παξαγσγήο: Φώηεο Υξνλόπνπινο, Αθεγεηήο: Φώηεο Υξνλόπνπινο, Μνληάδ: 
Πάπινο Φηιίππνπ, Παξαγσγή: Δ.Σ.1) 

10. «Σν θνξίηζη ηεο ληίζθν» (θελνζεζία, ελάξην: Λέλα Βνπδνύξε, Μνληάδ: 
Βαγγέιεο Γνύζηαο) 

11. «Καιή ηύρε Μαξία» (θελνζεζία: Άλλα Κεζίζνγινπ, Παξαγσγή: Δ.Σ.2 – 

Γπλαηθεία Πνξηξέηα) 
12. «Λακπξηλή» (θελνζεζία: Γέζπνηλα Καξβέια, Παξαγσγή: Δ.Σ.2 – Γπλαηθεία 

Πνξηξέηα, Μνληάδ: Καλάθεο Νίθνο) 
13. «Δπνρή Κπλεγηνύ» (θελνζεζία: Βαζηιηθή Ζιηνπνύινπ, Παξαγσγή: Δ.Σ.2 – 

Γπλαηθεία Πνξηξέηα, Μνληάδ: Βαγγέιεο Γνύζηαο) 
14.   «Γπλαίθεο ζηνλ Αζιεηηζκό» (θελνζεζία: Καιιηόπε Λεγάθε, Παξαγσγή Δ.Σ.1-

Παξαζθήλην, Μνληάδ : Απόζηνινο Καξαθάζεο) 
 
 
Παξαδνηέα:  
 
3.4.1.  VHS θαη DVD ηνπ “Beyond killing us softly”. 
3.4.2.  VHS θαη DVD ηνπ “Rape is”. 
3.4.3.  VHS θαη DVD ηνπ “Defending our lives”.  
3.4.4.  VHS θαη DVD ηνπ “Not just a job: Career planning for Women”.  
3.4.5.  VHS θαη DVD ηνπ “Taking our bodies back: The women's health movement”.  
3.4.6.  VHS θαη DVD ηνπ “Tough guise violence, media and crisis in masculinity”.  
3.4.7.  VHS θαη DVD ηνπ “Off the straight and narrow: lesbians, gays, bisexuals and T.V.”.  
3.4.8.   DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Γαζθάιεο».  
3.4.9.  DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Γπλαίθα θαη ηηκή». 
3.4.10  DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα».  
3.4.11.  DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Φνύξλνη, κηα γπλαηθεία θνηλωλία».  
3.4.12.  DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Σν θνπηί».  
3.4.13.  DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Μαξία Πoιπδνύξε».  
3.4.14.  DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Ναηαιία Μειά».  
3.4.15.  DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Ζξώ ε Λανγέλλεηε».  
3.4.16.   DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Ο Γάκνο ηνπ Καξακερκέηε».  
3.4.17.   DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Σν θνξίηζη ηεο ληίζθν».  
3.4.18.   DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Δπνρή Κπλεγηνύ».  
3.4.19.   DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Λακπξηλή».  
3.4.20.   DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Καιή ηύρε Μαξία».  
3.4.21  DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Σν θνξίηζη ηεο ληίζθν». 
3.4.22.  DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα».  
3.4.23.  DVD ηνπ ληνθηκαληέξ «Φνύξλνη, κηα γπλαηθεία θνηλωλία».  
3.4.24.      VHS θαη DVD ηνπ “Arab Diaries “Love & Marriage””. 
3.4.25. VHS θαη DVD ηνπ “Arab Diaries “Birth”‟. 
3.4.26.      VHS θαη DVD ηνπ “Arab Diaries “Youth””. 
3.4.27. VHS θαη DVD ηνπ “Arab Diaries “Work””. 
3.4.28. VHS θαη DVD ηνπ “Arab Diaries “Home, or maids in my Family””. 
3.4.29. VHS θαη DVD ηνπ “Our House, a very real documentary about kids of gay and lesbian 
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parents”. 
3.4.30. VHS θαη DVD ηνπ “Ms. Conceptions”  
3.4.31. VHS θαη DVD ηνπ “The abortion pill”   

 

Γξάζε 3.5  Πξνβνιέο  

 
Τπεύζπλε: Αιεμάλδξα Υαιθηά 
 
Ζ απόθαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξάο βηληενπξνβνιώλ είρε ζαλ απώηεξν ζηόρν 
ηελ δεκηνπξγία ηέηνησλ ζπλζεθώλ κεηά ηελ πξνβνιή ηεο θάζε ηαηλίαο πνπ ζα επλννύζε 
κηα θαηεπζπλόκελε ζπδήηεζε πξνθαιώληαο ην θνηλό ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 
όζνλ αθνξά ηηο πνιηηηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θύινπ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηέο 
έρνπλ ζρεηηθά κε ην πεδίν ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο.  
 
Μέζα: Πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά πξνβνιώλ κε ζέκα «Φύιν θαη Δμνπζία» κε ζθνπό ηελ 
θαιιηέξγεηα κηαο θξηηηθήο νπηηθήο ηαηληώλ πνπ πξαγκαηεύνληαη ηελ έκθπιε θνηλσληθή θαη 
πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή. Έγηλε ε επηινγή ηξηώλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαηληώλ, νη ηίηινη ησλ 
νπνίσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Απηέο νη ηαηλίεο επηιέρζεθαλ δηόηη θέξλνπλ ζην 
πξνζθήλην ην πώο ε θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπ θαλνληζηηθνύ θύινπ ζπλδέεηαη 
ζπγθεθξηκέλα κε δηαθνξεηηθώλ εηδώλ βία ελώ ε ζηελή θαηαζθεπή ηνπ ζε ζηεξενηππηθά 
πιαίζηα θαη ζε ζύλδεζε πάληα κε κία επίζεο θπζηθνπνηεκέλε θαλνληζηηθή 
εηεξνθπινθηιία, πεξηθξνπξείηαη ζζελαξά. Δπηπιένλ, θαη νη ηξεηο ηαηλίεο θαζηζηνύλ 
δηαζέζηκν πξνο ζπδήηεζε ην πώο ην ίδην ην πεδίν ηεο (θαηλνκεληθά «απζεληηθήο» ή 
«θπζηθήο») επηζπκίαο απνηειεί έλα πξντόλ ιόγνπ πνπ παξάγεηαη εληόο ζύλζεησλ 
ζρέζεσλ εμνπζίαο ζε δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα. Ο πξνβνιέο έγηλαλ σο εμήο:  
 
1. ζηηο 17/2/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο “Frida” ηεο Julie Taylor 

(Παξαγσγνί: Margaret Rose Perenchio, Brian Gibson, Mark Amin)  
2.  ζηηο 24/3/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο  “Boys Don‟t Cry” ηεο 

Kimberly Pηerce (Παξαγσγνί: Christine Vachon Eva Kolodner John Hart). 
3.  ζηηο 26/5/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο  “Torch song trilogy” ηνπ 

Paul Bogart (Παξαγσγνί: Howard Gottfried, Ronald K. Fierstein). 
 
Παξαδνηέα:  
 
3.5.1. Αθίζα ηεο ηαηλίαο “Frida”. 
3.5.2. Αθίζα ηεο ηαηλίαο “Boys Don‟t Cry”. 
3.5.3. Αθίζα ηεο ηαηλίαο “Torch song trilogy”.  
3.5.4. Καηάινγνο ζπκκεηερόλησλ/-νπζώλ. 
3.5.5. Φσηνγξαθίεο από ηηο πξνβνιέο. 
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ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 4 

ΚΤΚΛΟΗ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ 

 
Γξάζε 4.1  Κύθινο ζεκηλαξίωλ «Ηζόηεηα ηωλ θύιωλ θαη δεκόζηεο πνιηηηθέο 

ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ηα Ζλωκέλα Έζλε» 

 
Τπεύζπλε: Μαξία ηξαηεγάθε 
 

θνπηκόηεηα: θνπόο ηνπ θύθινπ απηνύ ήηαλ ε θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ πνιηηηθώλ γηα 
ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ ησλ δηεζλώλ, επξσπατθώλ, εζληθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ 
θπβεξλήζεσλ θαη νξγαληζκώλ θαζώο θαη ε παξνπζίαζε ησλ δηαζηάζεσλ θύινπ ζηνπο 
βαζηθνύο ηνκείο άζθεζεο ησλ δεκόζησλ πνιηηηθώλ. Οη ηνκείο απηνί πεξηέιαβαλ ηελ 
θνηλσληθή πνιηηηθή, ηελ πνιηηηθή απαζρόιεζεο, ηελ πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο 
θαηά ησλ γπλαηθώλ ηελ βία, ηηο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, ηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, 
ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηελ ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή, θιπ.  
 
Μέζσ ησλ ζεκηλαξίσλ απηώλ θαιύθζεθε σο έλα βαζκό ε αλάγθε ηεο επηζηεκνληθήο 
θνηλόηεηαο λα εκπινπηίζεη ηελ γλώζε θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο από ηηο εκπεηξίεο ζηελ 
άζθεζε ηεο πνιηηηθήο, όζν θαη ε αλάγθε ηεο θνηλόηεηαο ησλ θνξέσλ άζθεζεο πνιηηηθήο 
λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο ζύγρξνλνπο επηζηεκνληθνύο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ πξόζθαησλ εξεπλώλ ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο. Αλαιπηηθά, ν 
θύθινο ζεκηλαξίσλ πεξηιάκβαλε ηηο παξαθάησ εηζεγήζεηο: 
 
ζηηο 10/1/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζήγεζε ηεο Μαξίαο Καξακεζίλε, επίθνπξεο 

θαζεγήηξηαο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην κε ζέκα: «Η έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θύινπ ζηηο πνιηηηθέο απαζρόιεζεο ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Πξννπηηθέο κεηά ηελ αλαζεώξεζε ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 
απαζρόιεζε». 

 
ζηηο 24/1/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζήγεζε ηεο Καίηεο Κσζηαβάξα, λνκηθνύ, 

θνηλσληνιόγνπ, εκπεηξνγλώκνλα γηα ζέκαηα βίαο κε ζέκα: «Οη πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ: 
ελδννηθνγελεηαθή βία θαη δηεζληθή ζσκαηεκπνξία».  

 

ζηηο 14/2/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζήγεζε ηεο Άλλαο Καξακάλνπ, πξώελ Πξνέδξνπ 
ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Γπλαηθώλ θαη ηελ Ηζόηεηα ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ κε ζέκα: « Ο ξόινο θαη ε δξάζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώκαηα 
ησλ Γπλαηθώλ θαη ηεο Ιζόηεηαο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ». 

 
ζηηο 28/2/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζήγεζε ηεο Agnès Hubert από ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή κε ζέκα: «Security: the new frontier in the European Union». 
 
ζηηο 21/3/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζήγεζε ηεο Veronique Degraef από ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ζέκα: «Gender mainstreaming and policy building: 
from theory to practices». 

 
ζηηο 4/4/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζήγεζε ηεο Φσηεηλήο ηάλνπ, Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Γπλαηθώλ ηεο πλνκνζπνλδίαο Δπξσπατθώλ πλδηθάησλ κε ζέκα: 
«European Trade Union Confederation - Policies to promote Gender Equality» 

 
ζηηο 9/5/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζήγεζε ηεο Catherine Hoskyns, Οκόηηκεο 
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θαζεγήηξηαο Δπξσπατθώλ πνπδώλ ζην Παλεπηζηήκην Coventry ηνπ Ζλσκέλνπ 
Βαζηιείνπ, κε ζέκα: «Gender mainstreaming in the European Union’s 
macroeconomic policy». 

 
ζηηο 16/5/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζήγεζε ηεο Ησάλλαο Μαγγαλάξα, Πξεζβεπηή- 

πκβνύινπ, Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ κε ζέκα: «Πνιηηηθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 
Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ». 

 
ζηηο 17/10/2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζήγεζε ηεο Françoise Gaspard, 

Μέινπο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ Γηάθξηζεο θαηά ησλ 
γπλαηθώλ (CEDAW) ηνπ ΟΖΔ κε ζέκα: «Les Nations Unies et l'égalité des sexes». 

 
ηα ζεκηλάξηα ζπκκεηείραλ εξεπλήηξηεο, εκπεηξνγλώκνλεο θαη πνιηηηθνί πνπ κεηέθεξαλ 
θαη ζπδήηεζαλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηε γλώζε ηνπο ζε ζέκαηα πνιηηηθώλ ηζόηεηαο. Σν 
πξόγξακκα ησλ ζεκηλαξίσλ αλαθνηλώζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
απεζηάιε κέζσ ηνπ δηθηύνπ Feministnet θαη ζην αξρείν δηεπζύλζεσλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ.  
 
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ήηαλ 80 θαηά κέζνλ όξν γηα θάζε ζεκηλάξην, ελώ ην 
παξαθνινύζεζαλ πεξίπνπ 40-45 άηνκα θάζε θνξά. Κάζε δηάιεμε είρε δηάξθεηα 45 ιεπηά 
θαη αθνινύζεζε ζπδήηεζε πνπ δηήξθεζε θαηά κέζνλ όξν 30 ιεπηά.  
 
 
Παξαδνηέα:  
 
4.1.1. Πξόγξακκα ησλ ζεκηλαξίσλ ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. 
4.1.2. Γήισζε ζπκκεηνρήο ζηα ζεκηλάξηα. 
4.1.3. Παξνπζηνιόγηα. 
4.1.4. Λίζηα ζπκκεηερόλησλ/ζπκκεηερνπζώλ. 
4.1.5. Δηζήγεζε ηεο Μαξίαο Καξακεζίλε. 
4.1.6. Δηζήγεζε ηεο Καίηεο Κσζηαβάξα. 
4.1.7. Δηζήγεζε ηεο Françoise Gaspard. 
4.1.8. Δηζήγεζε ηεο Catherine Hoskyns. 
4.1.9. Φσηνγξαθίεο από ηα ζεκηλάξηα.  

 
 

Γξάζε 4.2  Κύθινο παξνπζηάζεωλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ην θύιν  

 
Τπεύζπλεο: Αιεμάλδξα Υαιθηά, Μάξσ Κνξάθε, Βνύια Σνπξή  
 
θνπηκόηεηα: Οη παξνπζηάζεηο είραλ ζηόρν λα δεκηνπξγεζεί έλα θόξνπκ ζπδήηεζεο 
εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζε ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζε εμέιημε ή 
είραλ πξόζθαηα νινθιεξσζεί ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό. Ζ πξόζεζε ήηαλ λα δνζεί ε 
επθαηξία ζε λέεο θαη λένπο επηζηήκνλεο λα παξνπζηάζνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο 
δξαζηεξηόηεηα θαη ηα πξώηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο ζε ζπλαθέο επηζηεκνληθό θνηλό 
θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ από ην ζρνιηαζκό θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ ππέβαιε ην 
αθξναηήξην. πλνιηθά παξνπζηάζηεθαλ 25 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο (12 νινθιεξσκέλεο 
θαη 13 ελ εμειίμεη) θαη 9 κεηαπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο. 
 
Καηά ην αθαδεκατθό έηνο 2005-2006, κεηά από ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο, πξνηάζεθαλ 22 εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Οη εξγαζίεο ρσξίζηεθαλ ζε 9 
ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη νξγαλώζεθαλ 13 ζπλαληήζεηο κε παξνπζηάζεηο 1 ή 2 εξγαζηώλ. 
Οη ζεκαηηθέο ήηαλ νη εμήο: Πνιηηηθή, Δθπαίδεπζε, Γνληκόηεηα-ΜΜΔ, Αξζεληθόηεηα-
Θειπθόηεηα, Αλάιπζε ιόγνπ, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, Σνπηθόηεηα, Ηζηνξία, Καθνπνίεζε. 
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Καηά ην αθαδεκατθό έηνο 2006-2007 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 10 ζπλαληήζεηο θαη 
παξνπζηάζηεθαλ 15 εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ θύθινπ ήηαλ : Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, Γηνίθεζε, 
Θξεζθεία-Πνιηηηζκόο, Μεηαλάζηεπζε, Θέαηξν, Πνίεζε, Υνξόο.  
 
Οη εηζεγήηξηεο/εηζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εξεπλεηηθέο 
εξγαζίεο ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθό σο εμήο:  
 
Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνύ: 
 
1)  Πάληεην Παλεπηζηήκην: α) Σκήκα Κνηλσληνινγίαο (5 εξεπλεηηθέο εξγαζίεο) β) 

Σκήκα ΔΜΔΠ, (1 εξεπλεηηθή εξγαζία).  
2)  Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ α) Μ.Π. "Φύιν θαη Νέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά 

Πεξηβάιινληα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" (1 εξεπλεηηθή εξγαζία), β) Σκήκα 
Πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ 
επηζηεκώλ (5 εξεπλεηηθέο εξγαζίεο) γ) Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη 
Ηζηνξίαο (4 εξεπλεηηθέο εξγαζίεο). 

3) Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο α) Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο 
Δθπαίδεπζεο (3 εξεπλεηηθέο εξγαζίεο) β) Φηινζνθηθή ζρνιή (1 εξεπλεηηθή εξγαζία) 
γ) Σκήκα Φπρνινγίαο (1 εξεπλεηηθή εξγαζία). 

4)   Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην: α) Σκήκα ΜΜΔ (2 εξεπλεηηθέο εξγαζίεο), β) Σκήκα 
Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (1 εξεπλεηηθή εξγαζία) γ) ρνιή Ννκηθώλ, 
Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ (1 εξεπλεηηθή εξγαζία). 

5)  Ννκηθή Αζελώλ (1 εξεπλεηηθή εξγαζία).  
6)  Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν ρνιή Αξρηηεθηόλσλ (1 εξεπλεηηθή εξγαζία). 
 

Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ: 
 
1) University of Essex, Department of Sociology, Ζλσκέλν Βαζίιεην  
2)  University of Leicester, School of Education, Ζλσκέλν Βαζίιεην  
3)  École des hautes études en sciences sociales, Γαιιία (2 εξεπλεηηθέο εξγαζίεο) 
4)  Università degli Studi di Trento, International Research Doctorate Program in 

Criminology, Ηηαιία.  
5)  Manchester Metropolitan University, Department of Psychology, Ζλσκέλν 

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

Educational Science and Women Studies, Γεξκαλία.  
 
ρεδόλ ζην ζύλνιν ησλ πεξηπηώζεσλ ην Πξόγξακκα θάιπςε ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ή 
δηακνλήο ησλ εξεπλεηξηώλ/εξεπλεηώλ.  
 
Σνλ ζπληνληζκό ησλ ζπδεηήζεσλ έθαλαλ κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ έξγνπ. 
Οη παξνπζηάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ όπνπ ππήξρε ν 
απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, βίληεν, κεραλήκαηα πξνβνιήο). 
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ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 
 Δξεπλεηήο 

Δξεπλήηξηα 
Σίηινο  Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 

1 Αδακάθε Θενδώξα Γπλαίθεο ζύκαηα νηθνγελεηαθήο βίαο ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν. Μία 
θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηηο απνηππώζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο βίαο 
ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

2 Αιβαλνύ Μαξία 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 Ακαλαηίδνπ Γεσξγία Πνιηηηθόο ιόγνο θαη θύιν: Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο 
ζπκκεηνρήο ζηα ειιεληθά ΜΜΔ. 

4 Βαζηιεηάδεο 
Αλαζηάζηνο 

Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ε επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηηθόηεηα-Ο ξόινο 
ηνπ θύινπ. 

5 Γαιαθνύξα Καηεξίλα Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ζηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο νζσκαληθήο 
απηνθξαηνξίαο (19νο αη.- 1922) - Κνηλσληθνπνίεζε ζηα πξόηππα ηεο 
παηξηαξρίαο θαη ηνπ εζληθηζκνύ. 

6 Εαββνύ Αιεμάλδξα Φύιν, Μεηαλάζηεπζε θαη Αληηξαηζηζηηθό Κίλεκα ζηελ Αζήλα 

7 Ησαλλίδνπ Αλαζηαζία Έκθπιεο ηαπηόηεηεο ζην πεξηζώξην: ε πεξίπησζε ηεο Καιθάληδαο 
(Κνκνηελή). 

8 Ησάλλνπ Δπαγγειία Ηαηξηθνπνίεζε ηνπ ηνθεηνύ ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία 

9 Καξακάλνπ Άλλα Ο Κεκαιηθόο Δθζπγρξνληζκόο ηεο Τνπξθίαο θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηε Θέζε 
ησλ Γπλαηθώλ 

10 Κιαδάθε Μαξία Γηαθπιηθέο δηαζηάζεηο ζηε ζεαηξηθή αγσγή: ηα παηδηθά ζεαηξηθά θείκελα 
ηεο δεθαεηίαο 1985-1995. 

11 Κνξάθε Μαξία Αθεγήζεηο βίαο θαη πνιηηηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γπλαηθείαο 
θαθνπνίεζεο. 

12 Κνπκαληαξάθε Άλλα Παηξηαξρία θαη ζπλδηθαιηζηηθό Κίλεκα. 

13 Κνύζηαο Παλαγηώηεο Νεσηεξηθόηεηα-Μεηαλεσηεξηθόηεηα: Δμνπζίεο θαη αληηζηάζεηο ζην ρνξεύνλ 
ζώκα 

14 Κνπηζνγηαλλίδνπ 
Σνθία 

Σηάζεηο απέλαληη ζηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα. Μία πνηνηηθή 
δηεξεύλεζε κε γπλαίθεο πνπ απέθηεζαλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηελ 
ηειεπηαία 5 εηία ζηε ρώξα καο. 

15 Λαραληώηε Λίλα Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γπλαηθείαο νκνθπινθηιίαο ζην 
ζύγρξνλν θηλεκαηνγξάθν. Σηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. 

16 Μαδεξίδνπ Δπδνμία Ταπηόηεηεο θύινπ ζηελ νηθνγέλεηα: Γνλετθέο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο θαη 
ε ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ αλδξηζκνύ θαη ηεο ζειπθόηεηαο εθ κέξνπο ησλ 
εθήβσλ. 

17 Μαξαγθάθεο 
Μαλνύζνο 

Γπλαίθεο ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Γηεξεύλεζε ησλ αληζνηήησλ ζηε 
ζπκκεηνρή ησλ δύν θύισλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηηο μελνδνρεηαθέο 
επηρεηξήζεηο ηεο Κξήηεο. 

18 Μέξκεγθα Ηνπιία Φύιν θαη νπηηθή θνπιηνύξα 

19 Μνζρνβάθνπ Ναπζηθά Χπρνθνηλσληνινγηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ζεμνπαιηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ 
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2 0 Νάδνπ Γέζπνηλα Οη πνιιαπιέο ηαπηόηεηεο θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο ζ' έλα ηνπξηζηηθό 
λεζί ησλ Κπθιάδσλ: "Δπηρεηξεκαηηθόηεηα" θαη " εληνπηόηεηα" ζηε Μύθνλν" . 

21 Πιηόγθνπ Βαζηιηθή Ζ επίδξαζε ηεο κνλνγνλετθόηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία ησλ παηδηώλ. 

22 Πνιίηεο Φώηεο Μνξθέο "αλδξηζκνύ" θαη ε ζπγθξόηεζή ηνπο ζην δεκνηηθό: Ζ πεξίπησζε 
κειέηεο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ηεο Ση' ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ. 

23 Σακίνπ Γήκεηξα Τα πνιηηηθά δηθαηώκαηα ησλ Διιελίδσλ. 

24 Σπειησηνπνύινπ 
Κσλζηαληίλα 

Οηθνγέλεηα, θνηλόηεηα, έζλνο. Δζλν-ηζηνξία ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ ησλ 
θύισλ ζην Εαγόξη ηεο Ζπείξνπ. 
 

25 Σππξάηνπ Βηξγηλία-
Αγάπε 

Θειπθόηεηα θαη  Θάλαηνο ζην έξγν ησλ Karoline von Günderrode, Μαξίαο 
Πνιπδνύξε, Inge Müller θαη Καηεξίλαο Γώγνπ 

26 Τάθε Παξαζθεπή Οη γπλαίθεο ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

27 Τακπνπξαηδή Ησάλλα Σπκκεηνρή ησλ δύν Φύισλ ζην Δπάγγεικα ηεο/ ηνπ Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ. 
Σηάζεηο, Αληηιήςεηο θαη Δπαγγεικαηηθέο Πξνζδνθίεο. 

28 Τξηαληαθπιινπνύινπ 
Αλαζηαζία 

Κνηλσληθόο κεηαζρεκαηηζκόο θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζην Πεξηζηέξη 1934-
2000. 

29 Τξύθσλαο Σππξίδσλ Αλαπαξαζηάζεηο γνληκόηεηαο θαη δηαθήκηζε. 

30 Τζηθαιάθε Κπξηαθή Ζ Γπλαίθα ζηε Γηνίθεζε ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο ζηελ Πξσηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε: Μηα πνηνηηθή δηεξεύλεζε. 

31 Τζίθιε Αγάπε Οη γπλαίθεο ζηνλ αζηηθό ρώξν ηεο Κνκνηελήο. Ζ θπζηνγλσκία ηεο πόιεο 
από ηελ νπηηθή ηνπ θύινπ. 

32 Τζνιαθίδνπ Διέλε Πσο ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ησλ καζεηώλ ζην 
Λύθεην θαη ζηελ πεξαηηέξσ ηνπο εθπαίδεπζε. 

33 Φαιηέξνπ Αλαζηαζία Les modes vestimentaires à Istanbul de Tanzimat à la Turquie Républicaine 

34 Loos Martina 
Margareta 

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

 
Παξαδνηέα:  
 
4.2.1.     Σα πξνγξάκκαηα ησλ ηξηώλ θύθισλ παξνπζηάζεσλ. 
4.2.2.     Οη πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο. 
4.2.3.     Οη πξνζθιήζεηο γηα παξαθνινύζεζε. 
4.2.4.     Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Αδακάθε Θενδώξαο. 
4.2.5.     Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Αιβαλνύ Μαξίαο. 
4.2.6. Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Ακαλαηίδνπ Γεσξγίαο. 
4.2.7.     Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ Βαζηιεηάδε Αλαζηάζηνπ. 
4.2.8.     Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Γαιαθνύξα Καηεξίλαο. 
4.2.9.     Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Εαββνύ Αιεμάλδξαο. 
4.2.10.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Ησαλλίδνπ Αλαζηαζίαο. 
4.2.11.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Ησάλλνπ Δπαγγειίαο. 
4.2.12.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Καξακάλνπ Άλλαο. 
4.2.13.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Κιαδάθε Μαξίαο. 
4.2.14.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Κνξάθε Μαξίαο. 
4.2.15.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο  Κνπκαληαξάθε Άλλαο. 
4.2.16.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ Κνύζηα Παλαγηώηε. 
4.2.17.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Κνπηζνγηαλλίδνπ νθίαο. 
4.2.18.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Λαραληώηε Λίλαο. 
4.2.19.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Μαδεξίδνπ Δπδνμίαο. 
4.2.20.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ Μαξαγθάθε Μαλνύζνπ. 
4.2.21.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Μέξκεγθα Ηνπιίαο. 
4.2.22.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Μνζρνβάθνπ Ναπζηθάο. 
4.2.23.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Νάδνπ Γέζπνηλαο. 
4.2.24.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Πιηόγθνπ Βαζηιηθήο. 
4.2.25.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ Πνιίηε Φώηε. 
4.2.26.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο ακίνπ Γήκεηξαο. 
4.2.27.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο πειησηνπνύινπ Κσλζηαληίλαο. 
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4.2.28.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο ππξάηνπ Βηξγηλίαο-Αγάπεο. 
4.2.29.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Σάθε Παξαζθεπήο. 
4.2.30.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Σακπνπξαηδή Ησάλλαο. 
4.2.31.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Σξηαληαθπιινπνύινπ Αλαζηαζίαο. 
4.2.32.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ Σξύθσλα πύξνπ. 
4.2.33.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Σζηθαιάθε Κπξηαθήο. 
4.2.34.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Σζίθιε Αγάπεο. 
4.2.35.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Σζνιαθίδνπ Διέλεο.  
4.2.36.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Φαιηέξνπ Αλαζηαζίαο. 
4.2.37.   Πεξίιεςε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Loos Martina Margareta. 
4.2.38.   Έληππν παξνπζηνιόγην. 
4.2.39   Σν πξόηππν βεβαίσζεο παξαθνινύζεζεο. 
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ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 5  
 
ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ –ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΓΗΚΣΤΑ  
 
Γξάζε 5.1  Γεκνζηόηεηα ηνπ έξγνπ 
 

θνπηκόηεηα: Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα πην απνηειεζκαηηθή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ησλ 
ζπνπδώλ θύινπ όρη κόλν ζην ρώξν ηνπ Παληείνπ αιιά θαη ζηνλ επξύηεξν επηζηεκνληθό 
θαη εθπαηδεπηηθό ρώξν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά κέζα «δεκνζηόηεηαο 
θαη δηάρπζεο πιεξνθνξηώλ»  γηα ηηο δξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 
όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ.   
 
Έθδνζε ελεκεξωηηθώλ θπιιαδίωλ  

  
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ 2003-2008 πξαγκαηνπνηήζεθε δπν θνξέο ε ζύληαμε θαη ε 
εθηύπσζε ελόο ζπγθεληξσηηθνύ θπιιαδίνπ (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή) 

(ειιεληθά θαη αγγιηθά) κε ηηο δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2004-
2005. πληάρζεθε θαη έλα ζπλνιηθό θπιιάδην πνπ αθνξά ηα έηε 2003-2007. Σν 
θπιιάδην ηππώζεθε ζε 4.000 πεξίπνπ αληίγξαθα θαη δηαλεκήζεθε ζηηο θνηηήηξηεο θαη 
ηνπο θνηηεηέο όισλ ησλ καζεκάησλ πνπ εληάρζεθαλ ζην πξόγξακκα. Σα θπιιάδηα 
δηαλεκήζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθήο ιίζηαο, ε νπνία δηαξθώο ελεκεξώλεηαη θαη 
εκπινπηίδεηαη κε λέα κέιε (πεξηιακβάλεη 600 άηνκα θαη νξγαλώζεηο πεξίπνπ) θαη 
ηαρπδξνκηθά ζε γπλαηθείεο νξγαλώζεηο, ππνπξγεία θαη άιινπο θνξείο ζηελ Διιάδα, 
όπσο επίζεο θαη ζηα κέιε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ «θίισλ ηνπ εξγαζηεξίνπ» πνπ έρνπλ 
δειώζεη όηη επηζπκνύλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο δξάζεηο (146 απνζηνιέο).   
 
Δπίζεο, εθδόζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή έλα ηεύρνο ηνπ ελεκεξωηηθνύ δειηίνπ 

(newsletter) (Απξίιηνο-Μάηνο 2006) πνπ αθνξνύζε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη λέα από όια ηα Πξνγξάκκαηα θύινπ ησλ άιισλ 
Παλεπηζηεκίσλ. 
 
Καηάινγνο δηεπζύλζεωλ «Φίιεο θαη θίινη ηνπ Δξγαζηεξίνπ»  
 
Από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηακνξθώζεθε έλαο θαηάινγνο κε 
αλζξώπνπο από ηνλ παλεπηζηεκηαθό ρώξν, θνξείο, θέληξα, ππνπξγεία, νξγαληζκνύο, 
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (έληππνο θαη ειεθηξνληθόο ηύπνο) πνπ εθδήισζαλ 
ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο θαζώο θαη γηα ηηο δξάζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ.  
 
Ο θαηάινγνο ησλ «Φίισλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ» ελεκεξσλόηαλ θαη εκπινπηηδόηαλ θαζ‟ όιε 
ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ησλ εληύπσλ ελεκέξσζεο πνπ απνζηέιινληαλ κε 
ειεθηξνληθό κήλπκα ή fax. Σειηθά ζπκπεξηέιαβε 630 άηνκα θαη 140 πεξίπνπ 
νξγαλώζεηο. Οη «Φίιεο θαη θίινη ηνπ Δξγαζηεξίνπ» ελεκεξώλνληαλ, είηε ειεθηξνληθά 
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ είηε κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ 
νξγάλσλε ην πξόγξακκα. Έγηλαλ ζπζηεκαηηθά απνζηνιέο πξνζθιήζεσλ, ελεκεξσηηθώλ 
θπιιαδίσλ, αθηζώλ, θ.α.). Δπίζεο ζπρλά έγηλε καδηθή ελεκέξσζε ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ 
Παληείνπ κέζσ ηνπ ηκήκαηνο κεραλνξγάλσζεο ηνπ ηδξύκαηνο γηα ηηο δηαιέμεηο θαη ηα 
ζεκηλάξηα. Σέινο, έγηλε ζπζηεκαηηθά αθηζνθόιιεζε ζην ρώξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 
θαζώο θαη ηνπνζέηεζε έληππσλ πξνζθιήζεσλ ζηηο ζπξίδεο ησλ κειώλ ΓΔΠ.  
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πλεξγαζία κε ηκήκαηα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.  
 

Πξνθεηκέλνπ ην πξόγξακκα λα εληζρύζεη ην ήδε ππάξρνλ ζύζηεκα επηθνηλσλίαο ηνπ 
Παληείνπ θαη ηε δηάρπζε πιεξνθνξηώλ γηα ηα απνηειέζκαηα, ηόζν ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
όζν θαη άιισλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύζαλ ην θύιν θαη ηελ ηζόηεηα πξαγκαηνπνίεζε ηηο 
πεξηζζόηεξεο από ηηο δξάζεηο ηνπ κέζα ζηνπο ρώξνπο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 
εληζρύνληαο δσηηθά ηελ επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή δξάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 
Δμαηηίαο απηήο ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο δηνξγαλώζεθαλ θαη εθδειώζεηο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηκήκαηα ηνπ Παληείνπ πνπ εθδήισζαλ ην ζρεηηθό ελδηαθέξνλ. 
 
πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο θαη παλεπηζηήκηα  
 

Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα δελ πεξηνξίζηεθε ζηα ζηελά πιαίζηα 
επηθνηλσλίαο κε ην ρώξν ηνπ Παληείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
(2003-2008), ηα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ζπκκεηείραλ ζε ζπλέδξηα πνπ είραλ 
ζεκαηηθό πεξηερόκελν ζπλαθέο κε ηηο πνπδέο Φύινπ θαη θξόληηζαλ λα δηαλεκεζεί ην 
πιηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο (θπιιάδηα, πξνγξάκκαηα ζπλεδξίσλ θαη δηαιέμεσλ ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ, έληππα ελεκέξσζεο γηα ηνλ θαηάινγν ησλ «Φίισλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ»).  
 
Ζ επηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείρε ζην πλέδξην πνπ δηνξγάλσζε 
ην αληίζηνηρν πξόγξακκα πνπδώλ Φύινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (31 
Μαξηίνπ - 1 Απξηιίνπ 2005) κε εηζήγεζε γηα ην πξόγξακκα. Ζ παξέκβαζε ηεο Μ. 
ηξαηεγάθε πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε «πνπδέο Φύινπ-Σάζεηο/Δληάζεηο ζηελ 
Διιάδα θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο Υώξεο» (Δθδόζεηο Εήηεο, Θεζζαινλίθε 2006)  
 
Παξνπζία ζηνλ Σύπν  
 
Πξηλ από θάζε εθδήισζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηλόηαλ απνζηνιή Γειηίνπ Σύπνπ ζηηο 
εθεκεξίδεο, ζην ξαδηόθσλν θαη ζηελ ηειεόξαζε κε βάζε δηακνξθσκέλε ιίζηα κέζσλ 
καδηθήο ελεκέξσζεο. Αξθεηέο θνξέο έγηλε αλαθνξά γηα ηηο πνπδέο Φύινπ θαη ηηο 
δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε άξζξα πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο.  
 
Σν πεξηνδηθό ν Αγώλας ηες Γσλαίθας αλαθέξζεθε ζπζηεκαηηθά ζηηο δξάζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζε εηδηθή ζηήιε πνπ είρε γηα ηηο πνπδέο Φύινπ (επηκέιεηα Υαξά 

Καξαγηαλλνπνύινπ).  
 
Αλαθνξέο ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε θαη ζηα άξζξα ηεο Μαξίαο ηξαηεγάθε ζηηο 
εθεκεξίδεο: Ασγή -έλζεηο γηα ηελ παηδεία-, 24/4/2005, Απογεσκαηηλή ηες Κσρηαθής, 
27/2/2005, θαη Ασγή-Αλαγλώζεης,15/6/2008, όπσο επίζεο ζε άξζξν ηεο Γεσξγίαο 
Θάλνπ ζηελ  Δποτή, 7/11/2004. 

 
Παξαδνηέα: 
 
5.1.1. Δλεκεξσηηθό θπιιάδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα ειιεληθά 2003-2004. 
5.1.2. Δλεκεξσηηθό θπιιάδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα αγγιηθά 2003-2004 
5.1.3.    Δλεκεξσηηθό θπιιάδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα ειιεληθά 2004-2005. 
5.1.4.    Δλεκεξσηηθό θπιιάδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα αγγιηθά 2004-2005. 
5.1.5. Δλεκεξσηηθό θπιιάδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα ειιεληθά 2003-2007 
5.1.6.  Δλεκεξσηηθό θπιιάδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα αγγιηθά 2003-2007. 
5.1.7.   Δλεκεξσηηθό δειηίν. ηεύρνο 1

ν
 (Απξίιηνο-Μάηνο 2006). 

5.1.8. Λίζηα Φίισλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 
5.1.9. Λίζηα δηεπζύλζεσλ Γπλαηθείσλ Οξγαλώζεσλ. 
5.1.10.  Λίζηα ΜΜΔ γηα ηελ απνζηνιή δειηίσλ ηύπνπ. 
5.1.11 Άξζξα.  
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5.1.12  Απνθόκκαηα από ηνλ έληππν ηύπν γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ.  
5.1.13     Γειηία Σύπνπ. 
5.1.14. Έληππν αίηεζεο γηα ελεκέξσζε. 
 

 
Γξάζε 5.2  Γεκηνπξγία θαη εκπινπηηζκόο Ηζηνζειίδαο 

 
Τπεύζπλνο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε: Παληειήο Παρνπλδάθεο 
 
θνπηκόηεηα: ηα πιαίζηα κηαο πην εκπεξηζηαησκέλεο πξνζπάζεηαο δεκνζηνπνίεζεο 
ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηόζν ζηνπο θνξείο άζθεζεο 
πνιηηηθήο, αιιά θαη ζε όζν ην δπλαηόλ επξύηεξν θύθιν θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ 
επηζηεκόλσλ πνπ εξεπλνύλ, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνύλ πνιηηηθέο δεκηνπξγήζεθε ε 
ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ζρεδηαζκόο ηεο ηζηνζειίδαο  ηνπ έξγνπ είρε σο ζηόρν 
ηελ ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. Ζ 
ηζηνζειίδα παξέρεη ζπλδέζεηο κε ηζηνζειίδεο ζρεηηθνύ πεξηερνκέλνπ, θαζώο θαη κε 
δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ αξκόδησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ.  
 
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη www.genderpanteion.gr θαη ππάξρεη θαη ε 

αγγιηθή ηεο εθδνρή κε ηηο αληίζηνηρεο ελόηεηεο θαη πιηθό πνπ πεξηιακβάλεη ε ειιεληθή.  
πλδέηαη κε ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Παληείνπ κέζσ ηεο Δλόηεηαο Δηδηθόο-Λνγαξηαζκόο-
Δπηηξνπή-Δξεπλώλ.(http://www.panteion.gr/index.php/Δηδηθoο-Λνγαξηαζκoο-Δπηηξνπε-
Δξεπλσλ.html).  
 
Ο εκπινπηηζκόο θαη ε ελεκέξσζή ηεο ηζηνζειίδαο έγηλε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε 
ην πιηθό ησλ εθδειώζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πξνζθιήζεηο, αθίζεο, 
πξνγξάκκαηα, πεξηιήςεηο, θσηνγξαθίεο, δηδαθηηθό πιηθό θ.α.).   
 
Οη ελόηεηεο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη:  

 Αξρηθή ειίδα 

 Σν Πξόγξακκα πνπδώλ Φύινπ 

 Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο 

 Σν Δξγαζηήξην 

 Βηβιηνζήθε 

 Βηληενζήθε 

 Σα Μαζήκαηα 

 Γηδαθηηθό Δξεπλεηηθό Τιηθό 

 Γηαιέμεηο / εκηλάξηα 

 Πεξηνδηθά θαη Αξρεία ηνπ Γπλαηθείνπ Κηλήκαηνο 

 Γπλαηθείν Αξρείν «Γειθύο» 

 Φύιν, εμνπαιηθόηεηα, Κηλήκαηα 

 πνπδέο θύινπ/Γπλαηθείεο ζπνπδέο 

 Δπηθνηλωλία 

 ύλδεζκνη 

 
ηελ ελόηεηα «Σν Πξόγξακκα πνπδώλ Φύινπ» αλαθέξνληαη ην αληηθείκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηη αθξηβώο πεξηιακβάλεη θαζώο θαη πνηα ηκήκαηα ζπλεξγάδνληαη κε ην 
πξόγξακκα. ηελ ίδηα ελόηεηα πεξηιακβάλεηαη ε Δηζεγεηηθή Έθζεζε γηα ηελ εηζαγσγή 
δύο (2) άρζρωλ ζηολ (σπό ζσδήηεζε) Δζωηερηθό Καλοληζκό Λεηηοσργίας ηοσ Παληείοσ 
Παλεπηζηεκίοσ ζρεηηθώλ κε ηελ 'Ίζε Μεηαρείξηζε, ηελ Απαγόξεπζε ησλ Γηαθξίζεσλ θαη 
ηεο Ζζηθήο θαη εμνπαιηθήο Παξελόριεζεο, θαζώο θαη ηε ζύζηαζε Δπηηξνπήο Ίζεο 
Μεηαρείξηζεο, ε νπνία απνηειεί κηα πξσηνβνπιία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

http://www.panteion.gr/index.php/Ειδικoς-Λογαριασμoς-Επιτροπη-Ερευνων.html
http://www.panteion.gr/index.php/Ειδικoς-Λογαριασμoς-Επιτροπη-Ερευνων.html
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ηελ ελόηεηα ε «Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο» παξνπζηάδνληαη ηα 

βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ κειώλ ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
ηελ ακέζσο επόκελε ελόηεηα «Σν Δξγαζηήξην» ππάξρεη κηα επηγξακκαηηθή 

πεξηγξαθή ησλ ζηόρσλ, ηνπ αληηθείκελνπ θαη ηνπ γεληθόηεξνπ ζθνπνύ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ζπλνδεπκέλε από ηελ αθίζα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

ηελ ελόηεηα «Βηβιηνζήθε» (Τπεύζπλε: Αιεμάλδξα Υαιθηά)  νη επηζθέπηξηεο/επηζθέπηεο 
ηεο ηζηνζειίδαο κπνξνύλ λα πιεξνθνξεζνύλ γηα ηα βηβιία κε ηηο πεξηιήςεηο ηνπο πνπ 
ππάξρνπλ ζην Δξγαζηήξην, αιιά θαη γηα πεξηνδηθά, επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη 

εξεπλεηηθέο εθδόζεηο κέζα από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο  

1.  Βηβιία ηνπ Δξγαζηεξίνπ - Αιθαβεηηθόο Καηάινγνο, Θεκαηηθόο Καηάινγνο 

2.  Πεξηνδηθά ηνπ Δξγαζηεξίνπ  

3.  Δπηζηεκνληθέο & Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο  

4.  Άιιεο Δθδόζεηο 

5.  Ζιεθηξνληθέο Δθδόζεηο (CD / DVD) 

ηελ ελόηεηα «Βηληενζήθε» ππάξρεη ν θαηάινγνο ησλ ηαηληώλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζα 
από ην πξόγξακκα καδί κε κηα πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή γηα ηελ θάζε ηαηλία ρσξηζηά. Οη 
ηαηλίεο απηέο έρνπλ ππνηηηιηζηεί ζηα ειιεληθά θαη έρνπλ κεηαγξαθεί ζε DVD γηα ιόγνπο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο.   

ηελ ελόηεηα «Σα Μαζήκαηα» έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα πξντόληα ηνπ εκπινπηηζκνύ ησλ 

καζεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαθξίλνληαο ηα ζε: 
«Νέα», «Δκπινπηηδόκελα» θαη «Μαζήκαηα ζηα νπνία εηζάγεηαη ε δηάζηαζε ηνπ θύινπ». 

ηελ ελόηεηα «Γηδαθηηθό Δξεπλεηηθό Τιηθό» ζηηο ππνελόηεηεο Δπηζηεκοληθές εθδόζεης, 
Βηβιηογραθίες, Άρζρα, Κεθάιαηα Σσιιογηθώλ Τόκωλ, Δθζέζεης, παξέρεηαη πξόζβαζε ζε 

εξεπλεηηθέο ή βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξάγνληα θύιν ή ζηελ 
ηζόηεηα θαη έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ην πξόγξακκα.  

 
ηελ ελόηεηα «Γηαιέμεηο/εκηλάξηα» έρνπλ αλαξηεζεί ηα πξνγξάκκαηα ησλ 
εθδειώζεσλ, ηα θείκελα ησλ απνκαγλεηνθσλήζεσλ ησλ δηαιέμεσλ, νη πεξηιήςεηο ησλ 
δηαιέμεσλ ή ηα πιήξε θείκελα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αθαδεκατθώλ εηώλ 2003-2008, 
νη εηζεγήζεηο ζην Γηεζλέο πλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2&3 Ηνπλίνπ 2005 θαη νη 
αθίζεο ησλ ηαηληώλ πνπ πξνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ζεηξάο «Φύιν θαη Δμνπζία».  

 
ηελ ελόηεηα « Πεξηνδηθά θαη Αξρεία ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο» (Τπεύζπλε: Αιέθα 

Μπνπηδνπβή) ππάξρεη έλα πνιύ ζεκαληηθό απόθηεκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ην 
ςεθηνπνηεκέλν πεξηνδηθό «Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο» ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηεο Γπλαίθαο. Σν έληππν αξρείν ηνπ πεξηνδηθνύ κεηαηξάπεθε από αλαινγηθή 
ζε ςεθηαθή κνξθή θαη θαηαρσξήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο βάζε 
δεδνκέλσλ. Οη αλαγλώζηξηεο θαη νη αλαγλώζηεο ελόο ειεθηξνληθνύ θεηκέλνπ έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο κέζα ζε απηό, θάλνληαο 
ζπλδπαζκό ιέμεσλ θαη θξάζεσλ, γξήγνξα θαη κε πνιύ κεγάιε αθξίβεηα, κε ηε βνήζεηα 
ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ ρξεζηκνπνηώληαο ηα δηάθνξα πεδία αλαδήηεζεο. ηελ ίδηα 
βάζε δεδνκέλσλ πξνζηέζεθε θαη ε ςεθηνπνηεκέλε κνξθή ηνπ πεξηνδηθνύ «Διιελίο» 

ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Διιελίδσλ ηνπ νπόηε κπνξεί λα γίλεη ζπλδπαζηηθή αλαδήηεζε 
όξσλ θαη ζηα δύν αξρεία.  
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ηελ ίδηα ελόηεηα έρνπλ αλαξηεζεί ηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία:  
α) ηεο «πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Δξγαδνκέλωλ Γπλαηθώλ» (1963-1967) 
β) ηεο «Παλειιήληαο Έλωζηο Απνθιεηζηηθώλ Αδειθώλ Ννζνθόκωλ "Οη Άγηνη  

Αλάξγπξνη"» (1954-1966)  
γ) ηνπ «Παλειιελίνπ πλδέζκνπ ηειεθωλεηξηώλ Ο.Σ.Δ. (1964-1967)»  
δ) Πξνεθινγηθό πιηθό ηεο ΔΓΑ (θπιιάδηα, πξνθεξύμεηο θ.η.ι.) γηα ην γπλαηθείν δήηεκα 

 
ηελ ελόηεηα «Γπλαηθείν Αξρείν Γειθύο» (Τπεύζπλε: Αιέθα Μπνπηδνπβή) έρεη 
αλαξηεζεί ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθό ηνπ γπλαηθείνπ αξρείνπ «Γειθύο» ην νπνίν 
δεκηνπξγήζεθε σο ζπλέρεηα ηνπ Αξρείνπ ηνπ Βηβιηνπσιείνπ ησλ Γπλαηθώλ. 
 
ηελ ελόηεηα «Φύιν, εμνπαιηθόηεηα, Κηλήκαηα» (Τπεύζπλε: Αιεμάλδξα Υαιθηά) έρεη 

αλαξηεζεί ην ζρεηηθό πιηθό ζε δύν ππνελόηεηεο: (α) Βάζε δεδνκέλσλ θαη (β) 
Βηβιηνγξαθία ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βάζε 
δεδνκέλσλ πεξηέρεη ζπλνιηθά 757 θαηαρσξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαηαινγνγξαθεζεί ζηε 
βηβιηνγξαθία πνπ ηε ζπλνδεύεη. Σν πιηθό απηό θαηαγξάθεηαη ζε ελόηεηεο αλάινγα κε ην 
είδνο ηνπ σο εμήο: Άξζξα εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ (371), Άξζξα εθεκεξίδσλ θαη 
πεξηνδηθώλ όπνπ δελ αλαθέξεηαη ζπγγξαθέαο (53), Απηνθόιιεηα (9), Αθίζεο (41), 
Βηβιία (2), Γειηία ηύπνπ θαη αλαθνηλώζεηο (165), Ζιεθηξνληθέο θαηαρσξήζεηο (9), Οκηιίεο 
(24), Πξνθεξύμεηο θαη κπξνζνύξεο (81). 
 
ηελ ελόηεηα «πνπδέο θύινπ/Γπλαηθείεο ζπνπδέο» (Τπεύζπλε: Αιεμάλδξα Υαιθηά) 

βξίζθνληαη ηα απνηειέζκαηα δηαδηθηπαθήο έξεπλαο γηα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ 
πνπδώλ ζην πεδίν ησλ Gender Studies θαη Women‟s Studies (πνπδέο Φύινπ θαη 
Γπλαηθείεο πνπδέο) παγθνζκίσο. Απηόο ν θαηάινγνο απνηειεί πξντόλ δηεμνδηθήο 
δηαδηθηπαθήο έξεπλαο κε ζθνπό ηνλ εληνπηζκό ησλ Μεηαπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ 
πνπδώλ Φύινπ ή Γπλαηθείσλ πνπδώλ πνπ λα βξίζθνληαη ζήκεξα ζε ιεηηνπξγία ζηα 
πιαίζηα αλαγλσξηζκέλσλ παλεπηζηεκίσλ. Ζ έξεπλα ζηεξίρζεθε αθεηεξηαθά ζηνλ 
αλαιπηηθό θαη ζρεηηθά επίθαηξν θαηάινγν πνπ παξέρεηαη ζηε δηεύζπλζε 
http://userpages.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html (University in Maryland).  
πλνπηηθά, ζηνλ θαηάινγν παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα 238 Μεηαπηπρηαθά 
Πξνγξάκκαηα ζε απηά ηα γλσζηηθά πεδία. Από απηά, ηα 8 πξνγξάκκαηα βξίζθνληαη ζε 
ρώξεο ηεο Αθξηθήο, ηα 6 ζε ρώξεο ηεο Αζίαο, 12 πξνγξάκκαηα ζηελ Απζηξαιία θαη ηε 
Νέα Εειαλδία, 90 ζηελ Δπξώπε εθ ησλ νπνίσλ ηα 53 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, 123 ζηε 
Βόξεηα Ακεξηθή θαη έλα ζηε Νόηηα Ακεξηθή 
 
ηελ ελόηεηα «ύλδεζκνη» πεξηιακβάλνληαη ζπλδέζεηο κε ηζηνζειίδεο ζρεηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ άιισλ ειιεληθώλ θαη μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζώο θαη κε δηεζλείο βάζεηο 
δεδνκέλσλ αληηζηνίρσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ, νη νπνίεο εκπινπηίδνπλ κε λέα ζηνηρεία 
θαη πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα ζέκαηα Φύινπ θαη Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ.  

 
Δπίζεο όπνηνο/όπνηα επηζπκεί λα ελεκεξσζεί από θνληά ή λα επηθνηλσλήζεη κε ην 
Δξγαζηήξην πνπδώλ Φύινπ θαη Ηζόηεηαο κπνξεί λα βξεη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κέζα 
από ηελ ελόηεηα «Δπηθνηλωλία». 

 

Παξαδνηέα: 
  
5.2.1.   Ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. 
5.2.2.  Καηάινγνο εξγαζηώλ ζρεηηθώλ κε ηηο αιιαγέο ηεο ηζηνζειίδαο.  
5.2.3.  CD κε πιηθό γηα ηηο πνπδέο θύινπ/Γπλαηθείεο ζπνπδέο. 
   

http://www.genderpanteion.gr/gr/other/catalogue2000-2008final.pdf
http://userpages.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html
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Γξάζε 5.3   πκκεηνρή ζε Δπξωπαϊθά Γίθηπα  
 

Τπεύζπλε: Μαξία ηξαηεγάθε  
 
θνπηκόηεηα: ηα πιαίζηα ηεο όζν ην δπλαηόλ επξύηεξεο ζπλεξγαζίαο κε θνξείο πνπ 
αζρνινύληαη θαη πξνσζνύλ ηηο πνπδέο Φύινπ όρη κόλν ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό 
ην Πξόγξακκα επεδίσμε ζπλεξγαζίεο θαη κε δηεζλείο θνξείο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 
Δπξσπατθά δίθηπα. 
 
πκκεηνρή ζε Δπξσπατθά δίθηπα:  
 
1.  ΑΣΖΔΝΑ Advanced Thematic Network in European Women‟s Studies  

 (Δπξσπατθό Θεκαηηθό Γίθηπν γηα ηηο Γπλαηθείεο πνπδέο) 
 
Σν ATHENA είλαη έλα παλεπξσπατθό δίθηπν ηνπ πξνγξάκκαηνο «σθξάηεο» ζην 
νπνίν ζπκκεηέρνπλ 105 Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Φύινπ παλεπηζηεκίσλ, 
εξεπλεηηθώλ ηλζηηηνύησλ θαη θέληξσλ ηεθκεξίσζεο. Σν Πξόγξακκα είλαη κέινο ηνπ 
δηθηύνπ από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003.  
 
Ζ Αιέθα Μπνπηδνπβή ζπκκεηείρε ζηελ εηήζηα επξσπατθή ζπλάληεζε όισλ ησλ 
κειώλ ηνπ δηθηύνπ πνπ δηνξγαλώζεθε ζην Διζίλθη ζηηο 29-30 Μαΐνπ 2004.  
 
Ζ Μαξία ηξαηεγάθε ζπκκεηείρε ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ζηελ Βαξθειώλε ζηηο 27-29 
Μαΐνπ 2005 θαζώο θαη ζηελ επόκελε ζπλάληεζε ζην Λνηδ ζηηο 29-31 Απγνύζηνπ 
2006. Οη ζπλαληήζεηο έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο δεύηεξεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 
Ζ Βνύια Σνπξή ζπκκεηείρε ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 
Βνπδαπέζηε ζηηο 1-3 Ηνπλίνπ 2007. 
 
Ζ Μαξία ηξαηεγάθε ζπκκεηείρε ζηελ ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 
Μαδξίηε ζηηο 3-6 Ηνπιίνπ 2008. Οη ζπλαληήζεηο έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο ηξίηεο θάζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ATHENA 3 Project 3A.  
 
H Βνύια Σνπξή δεκνζίεπζε άξζξν κε ηίηιν: «The Equal Opportunities Year in 
Greece», ζην volume VIII ηνπ ΑΣΖΔΝΑ The Making of European Women’s Studies, 
(επηκ. Berteke, Mischa Peters & Else van der Tuin, Utrecht University, the 
Netherlands, June 2008, ζει. 98-102. 
 

 
2.   EPWS European Platform of Women Scientists 

 (Δπξσπατθή πιαηθόξκα γπλαηθώλ επηζηεκόλσλ) 
  
 Σν Δξγαζηήξην είλαη κέινο ηνπ δηθηύνπ από ηνλ Ηνύιην ηνπ 2007. Πξόθεηηαη γηα έλα 

δίθηπν πνπ ππνζηεξίδεη ηηο δξάζεηο δηεζλώλ θαη επξσπατθώλ δηθηύσλ γπλαηθώλ 
επηζηεκόλσλ από όια ηα επηζηεκνληθά πεδία.  

 
 
 
 
 
 



 46 

3.   Δξεπλεηηθή νκάδαο MAGE (Marché de Travail et Genre) ηνπ CNRS- Γαιιία.  

 (Αγνξά Δξγαζίαο θαη Φύιν)    
  
 Ζ δηαθξαηηθή εξεπλεηηθή νκάδα MAGE ηνπ CNRS (Centre National de la Recherche 

Scientifique) δηεπζύλεηαη από ηελ Margaret Maruani θαη αζρνιείηαη κε ζέκαηα αγνξάο 
εξγαζίαο θαη θύινπ από ηελ ίδξπζή ηεο ην 1995. Από ην 2003 απέθηεζε επξσπατθή 
δηάζηαζε θαη κέιε από άιιεο ρώξεο. Ζ νκάδα ζπλεξγάδεηαη κε 
εξεπλήηξηεο/εξεπλεηέο θαη παλεπηζηεκηαθνύο από όιν ηνλ θόζκν. Δθδίδεη ην 
εμακεληαίν επηζηεκνληθό πεξηνδηθό «Travail, genre et sociétés» ηνπ νπνίνπ ηα ηεύρε 
γηα ηα έηε 1999-2004, ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

 
Παξαδνηέα: 
 
5.3.1.  Άξζξν γηα ην Δπξσπατθό Έηνο Ίζσλ Δπθαηξηώλ 2007. 
5.3.2. Δπηζηνιή απνδνρήο από ην EPWS ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζην Γίθηπν. 

 

 
 

 

 


