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Το  Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο  Σ π ο υ δ ώ ν  Φ ύ λ ο υ

TÂ‡¯Ô˜ 1 - ª¿ÚÙÈÔ˜ - AÚ›ÏÈÔ˜  2006

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Σπουδών Φύλου και Ισότητας στις Πολιτικές και Κοινωνικές
Επιστήµες δηµιουργήθηκε το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου, το οποίο λειτουργεί ήδη από το 2004.

Πού είναι; δίπλα στο Πάντειο (Λ. Συγγρού 134, 1ος όροφος) τηλ.: 210-92.10.177-8

Πότε λειτουργεί; καθηµερινά µεταξύ 10:00 - 17:00. 

Σε ποιους απευθύνεται; κυρίως φοιτητές/φοιτήτριες αλλά και τα άλλα µέλη της Παντειακής κοινότητας

Το Εργαστήριο:
• είναι εξοπλισµένο µε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές µε πρόσβαση στο Internet. 
• διαθέτει βιβλιοθήκη και βιντεοθήκη µε συλλογή βιβλίων και ταινιών που αφορούν τα θέµατα 

Φύλου και Ισότητας.
• απασχολεί δύο στελέχη τα οποία είναι σε θέση να ενηµερώσουν σχετικά µε:
– τις εκδηλώσεις του Προγράµµατος (∆ιαλέξεις, προβολές, σεµινάρια), 
– προπτυχιακά και µεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών Φύλου και τις επαγγελµατικές προοπτικές 

σε αυτό το πεδίο

¶A¡∆∂πO
¶∞¡∂¶π™∆HªπO

Τα Τµήµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα: 

• ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών • Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισµού • Κοινωνιολογίας • Κοινωνι-
κής Πολιτικής • Οικονοµικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης • Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας.

H Eπιστηµονική Eπιτροπή του Προγράµµατος
Αντιγόνη Λυµπεράκη, Tµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  Μαρίνα Μεϊδάνη, Tµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών

Σπουδών  Αλέκα Μπουτζουβή, Tµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας  Μαρία Παραδείση, Tµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολι-

τισµού Ξανθή Πετρινιώτη, Tµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  Άλκης Ρήγος, Tµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας

Μαρία Στρατηγάκη, (επιστηµονική υπεύθυνη)  Tµήµα Κοινωνικής Πολιτικής  Αλεξάνδρα Χαλκιά, Tµήµα Κοινωνιολογίας.



2

Π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς  ∆ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ώ ν  ∆ ι α τ ρ ι β ώ ν  

Στο Εργαστήριο πραγµατοποιούνται ήδη από τον Ιανουάριο 2006 παρουσιάσεις ∆ιδακτορικών ∆ια-
τριβών και Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµατικών Εργασιών  σε θέµατα φύλου.

09/01/2006 ∫Ô˘Ì·ÓÙ·Ú¿ÎË ÕÓÓ· ¶·ÙÚÈ·Ú¯›· Î·È ™˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ·.
17:00-19:00

∞Ì·Ó·Ù›‰Ô˘ °ÂˆÚÁ›· ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜ Î·È º‡ÏÔ: 
√È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ 
ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ªª∂.

23/01/2006 ∆¿ÎË ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ √È Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜.
17:00-20:00

∆ÛÔÏ·Î›‰Ô˘ ∂Ï¤ÓË ¶ˆ˜ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó 
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ 
Î·È ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.

¶ÏÈfiÁÎÔ˘ µ·ÛÈÏÈÎ‹ ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎfiÙËÙ·˜ 
ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.

20/02/2006 ∆Ú‡ÊˆÓ·˜ ™˘Ú›‰ˆÓ ∞Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛË.
17:00-20:00

ª¤ÚÌËÁÎ· πÔ˘Ï›· º‡ÏÔ Î·È ÔÙÈÎ‹ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·.

πˆ¿ÓÓÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· π·ÙÚÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡ 
ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·.

27/02/2006 ¶ÔÏ›ÙË˜ ºÒÙË˜ ªÔÚÊ¤˜ "∞Ó‰ÚÈÛÌÔ‡" Î·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ 
17:00-19:00 ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi: ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÏ¤ÙË˜ 

ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/ÈˆÓ ÙË˜ ™Ù' Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡.

13/03/2006 §·¯·ÓÈÒÙË §›Ó· √È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ 
17:00-19:00 Á˘Ó·ÈÎÂ›·˜ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ 

ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ™ÙÂÚÂfiÙ˘· Î·È ÚÔÎ·Ù·Ï‹„ÂÈ˜.

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Essex, 
Dpt of Sociology

¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 
∆Ì. ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜

∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, 
¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· 
¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Leicester,
School of Education

∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, 
¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· 
¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜

¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ,
∆Ì. ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜

∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹-
ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ∆Ì.ªª∂

¶·Ó. ∞ÈÁ·›Ô˘, ∆Ì.∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
∞Óı/Á›·˜ Î·È πÛÙÔÚ›·˜, ª.¶.™.
"°˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È º‡Ï·: 
∞ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È 
ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜"

∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, 
¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· 
¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜

¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 
∆Ì. ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜
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27/03/2006 ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ª·Ú›· ™˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ ÌÂ Á˘Ó·›ÎÂ˜-¯Ú‹ÛÙÚÈÂ˜ Ô˘ÛÈÒÓ:

17:00-19:00 "Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜" ÂÍ¿ÚÙËÛË˜, "ı¤ÛÂÈ˜" Î·È Ú·ÎÙÈÎ¤˜.

∆Û·ÁÎÏ·Î¿ÓÔ˘ °ÂˆÚÁ›· ∏ ÂÌÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ ̂ ˜ ÌÔÚÊ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË˜ 
Ê‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢›Î·ÈÔ.

03/04/2006 µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∏ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È Ë ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË 
17:00-19:00 ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· - √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ º‡ÏÔ˘.

¡¿˙Ô˘ ¢¤ÛÔÈÓ· √È ÔÏÏ·Ï¤˜ Ù·˘ÙfiÙËÙÂ˜ 
Î·È ÔÈ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û' ¤Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÓËÛ› 
ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ: "∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·" 
Î·È "EÓÙÔÈfiÙËÙ·" ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ.

10/04/2006 ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ªÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ 
17:00-19:00 ∞Ó·ÛÙ·Û›· Î·È ÙÔÈÎ‹ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 1934-2000.

∆Û›ÎÏË ∞Á¿Ë √È Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ̄ ÒÚÔ ÙË˜ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜. 
∏ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›· ÙË˜ fiÏË˜ ·fi ÙËÓ ÔÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘.

08/05/2006 ¢·Ï·ÎÔ‡Ú· ∫·ÙÂÚ›Ó· ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜
18:00-20:00 ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ 

(19Ô˜ ·È.- 1922) - ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÛÙ· ÚfiÙ˘· 
ÙË˜ ·ÙÚÈ·Ú¯›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡.

15/05/2006 ™ËÏÈˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÎÔÈÓfiÙËÙ·,ŒıÓÔ˜. ∂ıÓÔ-ÈÛÙÔÚ›· 
18:00-20:00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ 

ÛÙÔ ∑·ÁfiÚÈ ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘.

22/05/2006 ™·Ì›Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ· ∆· ÔÏÈÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ.
18:00-20:00

29/05/2006 ∞‰·Ì¿ÎË £ÂÔ‰ÒÚ· °˘Ó·›ÎÂ˜ ı‡Ì·Ù· √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹˜ 
18:00-20:00 µ›·˜ ÛÙÔÓ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ª›· ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎ‹ 

ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹˜ 
‚›·˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ.

∫ÔÚ¿ÎË ª·Ú›· ∞ÊËÁ‹ÛÂÈ˜ ‚›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ 
ÙË˜ Á˘Ó·ÈÎÂ›·˜ Î·ÎÔÔ›ËÛË˜.

05/06/2006 ª·˙ËÚ›‰Ô˘ ∂˘‰ÔÍ›· ∆·˘ÙfiÙËÙÂ˜ Ê‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: °ÔÓÂ˚Î¤˜ 
18:00-20:00 ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Î·È Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È Ë ̆ ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ 

ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·˜ 
ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ.

¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 
∆Ì. æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜

∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ¡ÔÌÈÎ‹
™¯ÔÏ‹, ∆Ì. ¢ÈÂıÓÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ

¶·Ó. ∞ÈÁ·›Ô˘, 
∆Ì. ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡

¶·Ó. ∞ÈÁ·›Ô˘, ∆Ì. ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î·È πÛÙÔÚ›·˜

¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 
∆Ì. ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜

∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÂÈÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ-
¯ÓÂ›Ô, ™¯ÔÏ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ

∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, 
ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹

Ecole des Hautes-Etudes en
Sciences Sociales, PARIS

∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹-
ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ∆Ì. ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜
∂ÈÛÙ‹ÌË˜ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜
¢ÈÔ›ÎËÛË˜

∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹-
ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ∆Ì. ªª∂

¶·Ó. ∞ÈÁ·›Ô˘, ∆Ì. ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
∞Óı/Á›·˜ Î·È πÛÙÔÚ›·˜, ª.¶.™.
"°˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È º‡Ï·: 
∞ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜
ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜"

∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
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∆ ι α λ έ ξ ε ι ς

Στις δραστηριότητες για το 2005-2006 περιλαµβάνεται και η φιλοξενία επιστηµόνων που προ-
σκαλούνται µεν από άλλους φορείς αλλά µιλούν για θέµατα που άπτονται των αντικειµένων ενδια-
φέροντος του Προγράµµατος.

«Κατά φύλο µισθολογικές διαφορές σε Ασία και Ευρώπη: Επισκόπηση θεµάτων και ευρηµάτων»

Στις 2 Μαρτίου 2006 µίλησε η ∆ρ. Teo Sew Yean από το Πανεπιστήµιο Darusalam του
Μπρούνεϊ στο πλαίσιο του Γύρου ∆ιαλέξεων που οργανώνει το Ίδρυµα Ασία-Ευρώπη και
ειδικότερα στο πρόγραµµα «∆ιάλογος Πολιτισµών».

∆είτε περίληψη της διάλεξης www.genderpanteion.gr/gr/other_pdf/yean_abstr_gr.pdf 

«Tα MME και η πολιτική συµµετοχή των γυναικών στην εκλογική διαδικασία στο Mεξικό»

Στις 12 Απριλίου, 2006 ηµέρα Τετάρτη 17:00 έγινε η διάλεξη από την Μεξικάνα
δηµοσιογράφο Maria de Lurdes Barbosa Cardenas διευθύντρια του ραδιοφωνικού
προγράµµατος «Γυναίκες σε ακρόαση».

∆είτε περίληψη της διάλεξης www.genderpanteion.gr/gr/other_pdf/lurdes_abs_gr.pdf 

∆ιαλέξεις που έγιναν:

Η µ ε ρ ί δ α

Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισµού διοργάνωσε Ηµερίδα στο πλαίσιο του Προγράµµατος
Σπουδών Φύλου µε θέµα: "Φύλο, ∆ηµόσιος Χώρος και Μ.Μ.Ε. Πανεπιστηµιακή κοινότητα και έρευνα".
[Πέµπτη 16 Μαρτίου, 2006, Αµφιθέατρο Καράγιωργα]www.genderpanteion.gr/gr/other_pdf/imer20060316.pdf 

▲
▲

∆είτε τον κατάλογο των βιβλίων που είναι 
διαθέσιµα στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου

www.genderpanteion.gr/gr/vivliothiki.php 

Αναζητήστε αρχειακό υλικό 
του γυναικείου κινήµατος [1923 – 1967]  

www.genderpanteion.gr/gr/arxeia.php 

Η Βιντεοθήκη του Εργαστηρίου
περιλαµβάνει 8 ταινίες, 

υποτιτλισµένες  στα ελληνικά. 
∆είτε τίτλους & περιλήψεις στο:

www.genderpanteion.gr/gr/vinteothiki.php

Στην ιστοσελίδα του προγράµµατος 
θα βρείτε: Εκπαιδευτικό υλικό 

για χρήση στα µαθήµατα

www.genderpanteion.gr/gr/didaktiko.php 

Επικοινωνήστε ηλεκτρονικά:  gender@panteion.gr


