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ææ∏∏ººππ√√¶¶√√ππ∏∏™™∏∏  ∞∞ƒƒÃÃ∂∂ππøø¡¡  ∆∆√√ÀÀ  °°ÀÀ¡¡∞∞ππ∫∫∂∂ππ√√ÀÀ  ∫∫ππ¡¡∏∏ªª∞∞∆∆√√™™

◆ Έγινε η ψηφιοποίηση ενός από τα πιο σηµαντικά περιοδι-
κά για την µελέτη της ιστορίας του γυναικείου κινήµατος
στην Ελλάδα, Ο Αγώνας της Γυναίκας του Συνδέσµου για
τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας. Η ψηφιοποιηµένη µορφή
περιλαµβάνει τις φάσεις της κυκλοφορίας του: 1923-
1936, 1964-1967, 1979-1989, 1990 µέχρι σήµερα.

Το περιοδικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα µας όπου παρέ-
χεται η δυνατότητα να αναζητηθούν τα άρθρα µε συν-
δυασµό των πεδίων: χρονολογία, τεύχος, τίτλος, αρθρο-
γράφος, θέµα.

◆ Καταλογογράφηση και ταξινόµηση των περίπου 1.500
βιβλίων του Γυναικείου Αρχείου ‘∆ελφύς’ καθώς και ψη-
φιοποίηση τµήµατος του οπτικού υλικoύ του αρχείου
(2006-2007). 

¢¢ππ∞∞§§∂∂••∂∂ππ™™  --  ∏∏ªª∂∂ƒƒππ¢¢∂∂™™  --  ™™ÀÀ¡¡∞∞¡¡∆∆∏∏™™∂∂ππ™™

◆ ∆ιάλεξη της Teo Siew Yean από το Πανεπιστήµιο Brunei
Darussalam µε θέµα: «Gender Wage Differentials in Asia
and Europe: An Overview of Issues and Findings» σε συ-
νεργασία µε το Asia Europe Foundation (2-3-2006). 

◆ Ηµερίδα µε θέµα «Φύλο, ∆ηµόσιος χώρος και ΜΜΕ, Πα-
νεπιστηµιακή Κοινότητα και Έρευνα» σε συνεργασία µε
το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Πα-
ντείου Πανεπιστηµίου (16-3-2006). 

◆ ∆ιάλεξη της Maria de Lurdes Barbosa Cardenas από το
Πανεπιστήµιο Autonoma Metropolitana Μεξικό µε θέµα:
«Τα ΜΜΕ και η συµµετοχή των γυναικών στην εκλογική
διαδικασία στο Μεξικό» σε συνεργασία µε το Instituto
Cervantes (12-4-2006). 

◆ Eυρωπαϊκή Συνάντηση µε θέµα: «Γυναικείες σπουδές /
σπουδές φύλου και γυναικεία κινήµατα: διερευνώντας
τις σχέσεις», σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Θεµατικό
∆ίκτυο Γυναικείων Σπουδών ATHENA (4-5-2006). 

◆ Ηµερίδα µε θέµα «Φύλο, µετανάστευση, καθηµερινή
ζωή» σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτε-
χνείο και το ΚΕΚΜΟΚΟΠ του Παντείου Πανεπιστηµίου. Ει-
σηγήσεις: Eρευνητική οµάδα του ΕΜΠ µε θέµα «Μετανά-
στριες στις Γειτονιές της Αθήνας» και Ελένη Καµπούρη,
ΚΕΚΜΟΚΟΠ, µε θέµα «Είναι πολύ δυνατός. ∆ουλεύει σαν
Αλβανίδα γυναίκα: Μετανάστευση, φύλο και καθηµερινή
ζωή στην Αθήνα» (24-5-2006).

EE¶¶II™™TTHHªª√√¡¡ππ∫∫∂∂™™  ∂∂∫∫¢¢√√™™∂∂ππ™™

◆ Eπιστηµονική επιµέλεια της έκδοσης «Η Παραγωγή του
Κοινωνικού Σώµατος» από την Μάρθα Μιχαηλίδου και
την Αλεξάνδρα Χαλκιά (Κατάρτι & Φεµινιστικό περιοδι-
κό ∆ίνη). 

◆ Μετάφραση του συλλογικού τόµου «Femmes, genre et
sociétés. L’état des savoirs», της Margaret Maruani
(ed) ( Editions La Découverte). Η έκδοση θα γίνει από
τις Εκδόσεις «Μεταίχµιο». 

◆ Μετάφραση της έκδοσης «The Line. Women, Partition
and Gender Order in Cyprus» της Cynthia Cockburn (Zed
Books). Η έκδοση θα γίνει από τις εκδόσεις «Μεταίχµιο». 

TTOO  EEPP°°AA™™TTHHPPIIOO  ººÀÀ§§√√ÀÀ  ÎÎ··ÈÈ  ππ™™√√∆∆∏∏∆∆∞∞™™

■ είναι χώρος:
◆ Ανάπτυξης των σπουδών και της έρευνας σε θέµατα φύ-

λου και ισότητας.

◆ Τεκµηρίωσης σε ηλεκτρονική µορφή για τα θέµατα φύ-
λου µε εξειδικευµένη βιβλιοθήκη και βιντεοθήκη.

◆ Πληροφόρησης των φοιτητριών και φοιτητών σε θέµατα
ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας και δηµόσιων
πολιτικών για τη βελτίωση της γνώσης µέσω της χρήσης
νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης σε
θέµατα φύλου και ισότητας.

◆ Eλεύθερης πρόσβασης των φοιτητριών και των φοιτη-
τών στο διαδίκτυο.

■ ενηµερώνει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σχετικά:
◆ Με τις δυνατότητες προπτυχιακών και µεταπτυχιακών

σπουδών σε θέµατα φύλου και ισότητας σε άλλα ΑΕΙ
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

◆ Με τις επαγγελµατικές προοπτικές που δηµιουργούνται
στον τοµέα των σπουδών φύλου και των πολιτικών ισό-
τητας. 

◆ Αναπτύσσει συνεργασίες µε αντίστοιχα εργαστήρια, κέ-
ντρα, ενώσεις και δίκτυα γυναικείων και φεµινιστικών
σπουδών στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
χώρες.

∂∂¶¶II™™TTHHMMOONNIIKKHH  EE¶¶IITTPPOO¶¶HH  

Αντιγόνη Λυµπεράκη
Καθηγήτρια  στο τµήµα Οικονοµικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Μαρίνα Μεϊδάνη 
Επιστηµονική συνεργάτρια στο τµήµα 
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Αλέκα Μπουτζουβή
∆ιδάσκουσα στο τµήµα Πολιτικής Επιστήµης 
και Ιστορίας.

Μαρία Παραδείση
Λέκτορας στο τµήµα Επικοινωνίας, 
Μέσων και Πολιτισµού.

Ξανθή Πετρινιώτη
Καθηγήτρια στο τµήµα ∆ιεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Άλκης Ρήγος
Αναπληρωτής καθηγητής στο τµήµα Πολιτικής 
Επιστήµης και Ιστορίας

Μαρία Στρατηγάκη (επιστηµονική υπεύθυνη) 
Eπίκουρη καθηγήτρια στο τµήµα 
Κοινωνικής Πολιτικής.

Αλεξάνδρα Χαλκιά
Επίκουρη καθηγήτρια στο τµήµα Κοινωνιολογίας.

¶¶∞∞¡¡∆∆∂∂ππ√√  ¶¶∞∞¡¡∂∂¶¶ππ™™∆∆∏∏ªªππ√√
∂∂ÚÚÁÁ··ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈÔÔ  ™™ÔÔ˘̆‰‰ÒÒÓÓ  ºº‡‡ÏÏÔÔ˘̆  ÎÎ··ÈÈ  ππÛÛfifiÙÙËËÙÙ··˜̃

Λ. Συγγρού 134, 17671 Kαλλιθέα Aθήνα, 1ος όροφος
τηλ.: 210-9210177, 9210178 fax: 210-9210178

e-mail: gender@panteion.gr

ώρες λειτουργίας: 
∆ευτέρα-Παρασκευή:10:00- 17:00

υπεύθυνες εργαστηρίου: 
Μαρία Κοράκη, Παρασκευή Τουρή

Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τα κείµενα των
διαλέξεων βρίσκονται από την ιστοσελίδα:

www.genderpanteion.gr



◆ Φύλο, Ιδεολογία, Πολιτισµός (ΟΠΑ) 
◆ Ιστορία του Φεµινιστικού Κινήµατος (ΠΕ&Ι) 
◆ Φύλο και Πολιτική (ΠΕ&Ι)

■ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖOΜΕΝΑ ΜΑΘHΜΑΤΑ
◆ ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές ∆ράσεις για την Ισότητα 

των Φύλων (∆ΕΣ)
◆ Γυναίκα και Απασχόληση (ΚΠ)
◆ Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων (ΚΠ)
◆ Φύλο και Κοινωνική Πολιτική (ΚΠ)
◆ Απασχόληση, Φύλο και Ανισότητα (ΚΟΙΝ)
◆ Φύλο και Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία (ΚΟΙΝ)
◆ Θέµατα Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας: Το Σώµα και Νέ-

ες Τεχνολογίες (ΚΟΙΝ)

■ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
◆ Αγορές Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης (∆ΕΣ)
◆ Το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΣ)
◆ Ειδικά Θέµατα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (∆ΕΣ)
◆ Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί Συνεργασίας (∆ΕΣ)
◆ Θεωρία και Μεθοδολογία του ∆ιεθνούς ∆ικαίου (∆ΕΣ)
◆ ∆ιεθνές ∆ίκαιο της Ανάπτυξης (∆ΕΣ)
◆ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (∆ΕΣ)
◆ Κοινωνικό Κράτος: Ιστορία, Τάσεις, Προοπτικές (∆ΕΣ)
◆ Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο (∆ΕΣ)
◆ ∆ίκαιο των ΜΜΕ 1 (ΕΜΕΠ)
◆ ∆ίκαιο των ΜΜΕ 2 (ΕΜΕΠ)
◆ Πολιτική Επικοινωνίας (ΕΜΕΠ)
◆ Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική (ΚΠ)
◆ Εισαγωγή στην Οργάνωση και τη ∆υναµική

της Κοινωνίας (ΚΠ)
◆ Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εργασίας (ΚΠ)
◆ Παγκοσµιοποίηση και Νέα Κοινωνικά Κινήµατα (ΚΠ)
◆ Ύπαιθρος και Τοπική Ανάπτυξη (ΚΠ)
◆ Εισοδηµατικές Ανισότητες και Φτώχεια (ΚΠ)
◆ Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

∆ράσεις και Πολιτικές (ΚΠ) 
◆ Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών (ΚΟΙΝ)
◆ Αρχές Κοινωνιολογίας 1 (ΚΟΙΝ)
◆ Αρχές Κοινωνιολογίας 2 (ΚΟΙΝ)
◆ Παγκοσµιοποίηση και Κοινωνική Προστασία (ΚΟΙΝ)
◆ Κοινωνική Πολιτική (ΚΟΙΝ)
◆ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (ΚΟΙΝ)
◆ Κοινωνία, Υγεία και Πολιτικές Υγείας (ΚΟΙΝ)
◆ Κοινωνικές και Πολιτικές ∆υνάµεις στην Ελλάδα µέχρι

το 1940 (ΠΕ&Ι)
◆ Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Εργατικό Κίνηµα (ΠΕ&Ι)
◆ Πολιτική Ανθρωπολογία (ΠΕ&Ι)
◆ Ειδικά Θέµατα Νεοελληνικής Κονωνίας (ΠΕ&Ι) 

* Το διδακτικό υλικό που παράγεται για τις ανάγκες του προγράµ-
µατος (εκθέσεις, βιβλιογραφία, µεταφράσεις άρθρων και κεφα-
λαίων συλλογικών τόµων κ.α.) βρίσκεται στην ιστοσελίδα. 

AANNOOIIXXTTEE™™  ¢¢ππ∞∞§§∂∂••∂∂ππ™™

◆ της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου George Washington
(ΗΠΑ) Heidi Hartmann µε θέµα «Αποτίµηση των ∆ηµό-
σιων Πολιτικών από Φεµινιστική Οπτική - Η περίπτωση
των Η.Π.Α.» (17-12-2003).

◆ της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου του Cambridge
(Ηνωµένο Βασίλειο) Juliet Mitchell µε θέµα «Από τις
‘γυναίκες’ στο ‘φύλο’: νέες προσεγγίσεις και νέα περιε-
χόµενα;» (15-3-2004). 

◆ της κοινωνιολόγου και διευθύντριας έρευνας στο Εθνι-
κό Κέντρο Επιστηµονικής Έρευνας (CNRS, Γαλλία)
Christine Delphy µε θέµα «‘Η υπόθεση της µαντίλας’
και το φυλετικό πρόβληµα στη Γαλλία» (10-5-2004).

◆ της πρώην Επιτρόπου, Βουλευτίνας Επικρατείας Άννας
∆ιαµαντοπούλου µε θέµα «Οι πολιτικές για την ισότητα
των φύλων στην Ε.Ε.» (13-5-2004).

◆ της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου Oxford Brooks
(Ηνωµένο Βασίλειο) Floya Anthias µε θέµα «Φύλο,
εθνότητα και µεταναστευτικές κινήσεις» (7-6-2004). 

◆ της καθηγήτριας στο Πανεπιστήµιο Paris 8 (Γαλλία) Ελένης
Βαρίκα µε θέµα «Η σηµασία της εµπειρίας των γυναικών
στην Ιστορία και τις Οικονοµικές Επιστήµες» (25-2-2005).

◆ της καθηγήτριας στο Institute for Advanced Study
(Princeton, ΗΠΑ) Joan W. Scott µε θέµα «Ισάριθµη Συµ-
µετοχή: το κίνηµα στη Γαλλία για την ισότητα των φύλων
στην πολιτική» (18-10-2005). 

™™∂∂ªªππ¡¡∞∞ƒƒππ∞∞  --  ¶¶∞∞ƒƒ√√ÀÀ™™ππ∞∞™™∂∂ππ™™

■ IΣOTHTA TΩN ΦYΛΩN KAI ∆HMOΣIEΣ ΠOΛITIKEΣ 
ΣTHN E.E.KAI TON O.H.E.

◆ Κύκλος εννέα σεµιναρίων µε τη συµµετοχή ερευνητριών,
εµπειρογνωµόνων και γυναικών πολιτικών που µετέφε-
ραν και συζήτησαν τις εµπειρίες τους σε θέµατα πολιτι-
κών ισότητας. Εισηγήτριες: Veronique Degraef,
Françoise Gaspard, Catherine Hoskyns, Agnès Hubert,
Άννα Καραµάνου, Μαρία Καραµεσίνη, Καίτη Κωσταβάρα,
Ιωάννα Μαγγανάρα, Φωτεινή Σιάνου (Ιανουάριος - Οκτώ-
βριος 2005).

■ ∆I∆AKTOPIKEΣ ∆IATPIBEΣ 
KAI METAΠTYXIAKEΣ ∆IΠΛΩMATIKEΣ

◆ Κύκλοι παρουσιάσεων σε Θέµατα Φύλου δίνουν την ευ-
καιρία σε νέες και νέους επιστήµονες να συζητήσουν
την ερευνητική τους δραστηριότητα και τα πρώτα ευρή-
µατα της έρευνας τους σε συναφές επιστηµονικό κοινό
(Ιανουάριος - Ιούνιος 2006, Οκτώβριος 2006 - Ιανουάριος
2007, Φεβρουάριος 2007 - Μάιος 2007).

AANNTTIIKKEEIIMMEENNOO  TTOOYY  ¶¶PPOO°°PPAAMMMMAATTOO™™  EEIINNAAII::  

◆ Η ανάπτυξη σειράς δράσεων οι οποίες εντάσσουν ή ανα-
βαθµίζουν το επιστηµονικό πεδίο της κοινωνικής κατα-
σκευής του φύλου και των θεµάτων της ισότητας των φύ-
λων στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες µέσα από
την εµπειρική έρευνα και την κριτική θεώρησή τους. 

◆ Η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των φοιτητριών και
φοιτητών του Πάντειου Πανεπιστηµίου για τα θέµατα φύ-
λου και ισότητας.

◆ Η διεύρυνση του επαγγελµατικού φάσµατος επιλογών
σε ειδικότητες που σχετίζονται µε τα θέµατα ισότητας
και φύλου.

◆ Η ενηµέρωση για τις επαγγελµατικές προοπτικές στην
έρευνα και τη διδασκαλία στον τοµέα της ισότητας 
ως συνέπεια της ανάπτυξης των εφαρµοσµένων 
πολιτικών για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆∆√√  ¶¶ƒƒOO°°ƒƒ∞∞ªªªª∞∞  ¶¶∂∂ƒƒππ§§∞∞ªªµµAA¡¡∂∂ππ::  

◆ Ανάπτυξη των σπουδών φύλου στις κοινωνικές επιστήµες. 
◆ Ένταξη προπτυχιακών µαθηµάτων σε θέµατα φύλου 

και ισότητας των φύλων στα προγράµµατα σπουδών 
των εµπλεκόµενων τµηµάτων. 

◆ ∆ηµιουργία Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και Ισότητας. 
◆ Οργάνωση σεµιναρίων σε θέµατα εφαρµοσµένων 

πολιτικών.
◆ ∆ιαλέξεις µε αντικείµενο τη συµβολή των προσεγγίσεων

του φύλου στην ανάπτυξη των επιστηµών γενικά 
και ιδιαίτερα των κοινωνικών και πολιτικών.

◆ ∆ράσεις δηµοσιότητας και διάχυσης αποτελεσµάτων.
◆ Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού του γυναικείου κινηµα-

τος.

™™∆∆√√  ¶¶ƒƒOO°°ƒƒ∞∞ªªªª∞∞  ™™ÀÀ¡¡∂∂ƒƒ°°ÕÕ∑∑√√¡¡∆∆∞∞ππ  ∆∆∞∞  ∆∆ªª∏∏ªª∞∞∆∆∞∞::

◆ ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (∆ΕΣ)
◆ Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού (ΕΜΕΠ)
◆ Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΠ)
◆ Κοινωνιολογίας (ΚΟΙΝ)
◆ Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΟΠΑ)
◆ Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας (ΠΕ&Ι) 

∞∞¡¡∞∞µµ∞∞££ªªππ™™∏∏  ¶¶ƒƒ√√¶¶∆∆ÀÀÃÃππ∞∞∫∫øø¡¡  ™™¶¶√√ÀÀ¢¢øø¡¡::

■ ΝEΑ ΜΑΘHΜΑΤΑ 
◆ Το Φύλο στις ∆ιεθνείς Σπουδές (∆ΕΣ)
◆ Γυναίκα και Κινηµατογράφος (ΕΜΕΠ)
◆ Φύλο και ∆ιαφήµιση (ΕΜΕΠ)
◆ Φύλο και Λογοτεχνία (ΕΜΕΠ)
◆ Φύλο και Αγορά Εργασίας (ΟΠΑ) 

■ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Η.Ε. (UNRISD)

◆ «Gender Equality: Striving for Justice in an Unequal
World» από την Shahra Razavi. Σε συνεργασία µε τον
Συνδεσµο για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας (εαρινό εξά-
µηνο 2006-2007). 

¢¢ππ∂∂££¡¡∂∂™™  ™™ÀÀ¡¡∂∂¢¢ƒƒππ√√  ((22//33--66--22000055))

Στο ∆ιεθνές Συνέδριο «Το φύλο….Αλλάζει! Έρευνα, Θεωρία &
Πολιτική της Έµφυλης Πραγµατικότητας στον 21ο αιώνα» πα-
ρουσιάσθηκαν επιστηµονικές έρευνες, θεωρητικές αναλύ-
σεις και αποτιµήσεις πολιτικών µε έµφαση στο φύλο. Οι θεµα-
τικές ενότητες του Συνεδρίου ήταν: 

◆ Τo φύλο της εργασίας
◆ Η τεχνολογία στην ύστερη νεωτερικότητα
◆ Υπερβαίνοντας τα όρια του φύλου
◆ Έµφυλες αποταυτίσεις: Έθνος–Φυλή–Θρησκεία
◆ Βία σε περιόδους ειρήνης και πολέµου
◆ Το φύλο της γλώσσας
◆ Αναπαραστάσεις του φύλου στη λογοτεχνία
◆ Εκπαιδεύοντας τα φύλα

¶¶ƒƒ√√µµ√√§§∂∂™™

■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
Αφιέρωµα στον κινηµατογράφο των γερµανίδων δηµιουρ-
γών µε τη συνεργασία του Ινστιτούτου Goethe και του
Ιδρύµατος Friedrich Ebert. Έγιναν εισηγήσεις µε θέµα:
«Ιστορία και Κοινωνία – Αντικατοπτρισµοί στον κινηµατο-
γράφο γυναικών – δηµιουργών» και προβολές ταινιών
των Claudia Von Alemann, Helma Sanders – Brahms και
Margarethe von Trotta (11/13 -10-2004).

■ ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΝΤΟΚIΜΑΝΤΕΡΙΣΤΡΙΕΣ 
Ο στόχος της ηµερίδας είναι η γνωριµία του κοινού µε
σηµαντικές ταινίες-ντοκιµαντέρ Ελληνίδων δηµιουρ-
γών και η περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης στο πεδίο
των αναπαραστάσεων των γυναικών (6 -12-2006).

■ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 
Η σειρά ταινιών µε θέµα «Φύλο και Εξουσία» προβλή-
θηκε στο χώρο του εργαστηρίου και ακολούθησε συντο-
νισµένη συζήτηση.

◆ Frida της Julie Taymor (17-2-2005).

◆ Boys don't cry της Kimberly Pierce (24-3-2005).

◆ Torsch song trilogy του Paul Bogart (26-5-2005).  

■ ∆ΙΠΤΥΧΟ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 
«Από την Μπάρµπι στον Ράµπο: Φύλο, ΜΜΕ και ∆ιαφήµι-
ση» µε θέµα την κατασκευή της ανδρικής και της γυναι-
κείας ταυτότητας µέσα από τη διαφήµιση και τα ΜΜΕ
(εαρινό εξάµηνο 2006-2007).


