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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

Το έργο «Μελέτη της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα ισότητας και 

εκπόνηση καταλόγου βιβλιογραφίας θεμάτων ισότητας για τον εμπλουτισμό των 

βιβλιοθηκών των ΤΕΕ και των ΙΕΚ της Χώρας» εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο 

Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού 

Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 

(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Το Έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Μέτρα για τη βελτίωση της 

πρόσβασης και της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας» (Μέτρο 4.1 - 

Κατηγορία Πράξης 4.1.1.στ΄) του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ο οποίος ταυτίζεται µε το 5ο πεδίο 

πολιτικής του ΕΚΤ και έχει ως στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής προετοιμασίας 

των γυναικών, ώστε να υποβοηθηθεί η επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας.  

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 εντάσσονται τα ακόλουθα Μέτρα: 

 Μέτρο 4.1.: Προγράμματα προώθησης της ισότητας των φύλων με έμφαση στην 

υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για 

γυναίκες 

 Μέτρο 4.2.: Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις Προπτυχιακές και 

Μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα 

για τις γυναίκες. 

Κύριος στόχος του Μέτρου 4.1 είναι η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στο 

χώρο της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.  

Στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1. εκτελούνται Πράξεις, οι οποίες επικεντρώνονται στα 

ακόλουθα: 

■ Στην ενίσχυση των βιβλιοθηκών της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των ΤΕΕ και 

των Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, µε 

βιβλιογραφία σχετική µε την Ισότητα των φύλων. 

■ Στην ενθάρρυνση  των σπουδαστριών να  παρακολουθήσουν προγράμματα  

Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είτε στα ΤΕΕ, είτε στις 

Σχολές του ΟΕΕΚ, του ΟΑΕ∆ και των λοιπών φορέων, µε στόχο την απόκτηση 

ειδικοτήτων στους τομείς όπου το γυναικείο φύλο υπο-εκπροσωπείται. 

■ Στην παροχή βοήθειας στις μαθήτριες και σπουδάστριες κατά τη διαδικασία 

ένταξής τους στην αγορά εργασίας. 
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■ Στην επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, καθώς και στην 

ενθάρρυνση των μαθητριών και σπουδαστριών να στραφούν σε 

«ανδροκρατούµενες» ειδικότητες, οι οποίες έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας 

και στις οποίες η εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου κυμαίνεται σε χαμηλά 

επίπεδα. 

■ Στην επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να 

εντοπίζουν την ανισότητα των φύλων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις 

σχολικές τάξεις, να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους µε επιστημονικό τρόπο 

και να παρεμβαίνουν µε στόχο την Ισότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

■ Στη χρήση εκπαιδευτικών δομών (κέντρα συμβουλευτικής, επαγγελματικού 

προσανατολισμού κλπ.) όπου θα παρέχονται υπηρεσίες για την αποτελεσματική 

προώθηση των ισότιμων σχέσεων των φύλων και θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

και βαρύτητα στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των κοριτσιών σε 

συλλογικό και ατομικό επίπεδο». 

■ Στην παραγωγή διδακτικού υλικού που θα παρουσιάζει μια νέα οπτική για τις 

σχέσεις των δύο φύλων στην ιστορία και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα 

και στη μελέτη των σχολικών βιβλίων µε στόχο τη διατύπωση προτάσεων για 

αλλαγές ή/και προσθήκες, έτσι ώστε να προωθείται η έννοια της Ισότητας των 

φύλων φέρνοντας στο επίκεντρο της διδασκαλίας θέματα τα οποία αναφέρονται 

στις γυναίκες, τη ζωή τους, τις αξίες που πολιτισμικά θεωρούνται γυναικείες, τη 

γυναικεία εμπειρία γενικά. 

■ Στην εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα περιέχουν νέες θεματικές 

προσεγγίσεις μέσα από τη νέα οπτική των φύλων, νέες διδακτικές μεθοδολογίες 

που θα «φέρουν» τα κορίτσια και τα ενδιαφέροντά τους από την περιφέρεια στο 

κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Στο Μέτρο 4.1 για τη διασφάλιση της προώθησης της Ισότητας των φύλων στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση, εντάσσεται η Ενέργεια 4.1.1: «Προγράμματα υποστήριξης Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης γυναικών»  και η Πράξη στ’ «Θετικές 
δράσεις υπέρ των γυναικών στις Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης», στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται το υποέργο «Μελέτη της εθνικής 

και διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα ισότητας και εκπόνηση καταλόγου 

βιβλιογραφίας θεμάτων ισότητας για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των ΤΕΕ και 

των ΙΕΚ της Χώρας», με τελικό δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Τα άλλα τέσσερα υποέργα της Πράξης αφορούν: 

- την προμήθεια βιβλίων και τη διανομή τους στις σχολικές μονάδες των ΤΕΕ 

και των ΙΕΚ (υποέργο 2) 
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- την on line σύνδεση των βιβλιοθηκών των ΤΕΕ και ΙΕΚ της χώρας με τη 

Βιβλιοθήκη Γυναικείων Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (υποέργο 

3) 

- δράσεις δημοσιότητας της πράξης (υποέργο 4) 

- την επιστημονική και τεχνική στήριξη της Πράξης (υποέργο 5). 

Η Πράξη στ’ «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών στις σχολές αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μελέτη – έρευνα – βιβλιογραφία – 

ενίσχυση βιβλιοθηκών)» έγκειται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση  περί ισότητας 

των φύλων  σε ένα κοινωνικοποιητικό  χώρο  που βρίσκει πρόσφορο έδαφος  για 

ανάπτυξη δυνατοτήτων εξάλειψης στερεοτυπικών αντιλήψεων λόγω φύλου και δίδει 

τη δυνατότητα για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη συμπεριφορών και στάσεων 

σεβόμενων και βασιζόμενων στην αρχή της διαφορετικότητας και ισότητας των δύο 

φύλων σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης των ατόμων. Μέσω αυτής 

δημιουργούνται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις  για την αντιμετώπιση 

αντικειμενικών και υποκειμενικών  δυσκολιών και εμποδίων  πρόσβασης  στη  γνώση 

και κατά συνέπεια στην αγορά εργασίας. 

Σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις, ο εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών των ΤΕΕ και 

ΙΕΚ με θεματολογία ισότητας θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του σπουδαστικού 

και μαθητικού κόσμου, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, καθώς και 

στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών τόσο στο χώρο της αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο και στο χώρο της αγοράς εργασίας.  

 

Οι στόχοι του έργου και τα αναμενόμενα οφέλη 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τη μελέτη βιβλιογραφίας σε θέματα ισότητας και την 

εκπόνηση βιβλιογραφικού καταλόγου είναι: 

■ η προσφορά γνώσης και πληροφόρησης σε θέματα προώθησης της ισότητας των 

φύλων μέσα από τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των σχολών της αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με θεματολογία ισότητας 

■ η ενημέρωση για τις στάσεις  του ατόμου και κυρίως των νέων γυναικών  - 

κοριτσιών για την επιλογή επαγγέλματος για την καταπολέμηση του 

επαγγελματικού διαχωρισμού 

■ η προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο της αρχικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, με απώτερο σκοπό την προώθηση της ισότητας 

ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και την καταπολέμηση του αποκλεισμού των 

γυναικών από την αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα 

■ η στήριξη σπουδαστριών και μαθητριών ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και 

προβληματικών περιοχών 
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■ Η ευαισθητοποίηση του σπουδαστικού και μαθητικού κόσμου, των εκπαιδευτικών 

και των οικογενειών τους σε θέματα ισότητας και φύλου. 

Ειδικότερα, η προσφορά γνώσης και πληροφόρησης σε θέματα προώθησης της 

ισότητας των φύλων μέσα από την ενίσχυση των βιβλιοθηκών των σχολών αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αντιστοιχία με τους τομείς και τις 

εξειδικεύσεις που οι σχολές αυτές παρέχουν, πιστεύεται ότι θα συμβάλει:  

 στην αντιμετώπιση δυσκολιών και εμποδίων πρόσβασης των μαθητριών και 

σπουδαστριών στη γνώση και κατά συνέπεια στην αγορά εργασίας 

 στην ενημέρωση και πληροφόρηση για τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία, στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας, για το ρόλο 

του φύλου στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

φιλοδοξιών, για τη γυναικεία εκπαίδευση και τις νομοθετικές ρυθμίσεις,  για 

την αγορά εργασίας κλπ. 

 στην άρση των ανισοτήτων και εμποδίων στην εκπαιδευτική και 

επαγγελματική εξέλιξη των σπουδαστριών και μαθητριών 

 στη στήριξη σπουδαστριών και μαθητριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

πρόσβασης στη γνώση και στην αγορά εργασίας, λόγω του ότι ανήκουν σε 

ειδικές κατηγορίες πληθυσμού ή διαμένουν σε προβληματικές περιοχές 

(απομακρυσμένες, ορεινές, νησιωτικές)  

 στην προσέλκυση των σπουδαστριών και μαθητριών σε παραδοσιακά 

ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και ειδικότητες 

 στην προώθηση της συμμετοχής σπουδαστριών και μαθητριών σε ειδικότητες 

με αυξημένη ζήτηση. 

Το σχολείο μπορεί να γίνει πόλος διαρκούς προβληματισμού για τη νέα γενιά και να 

θέσει έτσι τις βάσεις για την καταπολέμηση οπισθοδρομικών προτύπων και λογικών 

και την ανάπτυξη νέου τύπου σχέσεων πιο ισότιμων. Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα της 

ανεργίας των γυναικών – και ιδιαίτερα των νέων γυναικών- αποτελούν έναν 

πρόσθετο λόγο για τον οποίο επιβάλλεται να προσβληθούν τα στεγανά που 

εμποδίζουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και κλίσεων των κοριτσιών, οι 

οποίες θεωρείται ότι δεν αρμόζουν στο φύλο τους.  

 

Η προβληματική του έργου 

Η ανάπτυξη της ισότητας των φύλων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον - και ιδιαίτερα 

στους τομείς της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης και της αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης - αποτελεί βασικό μηχανισμό βελτίωσης της θέσης των 

γυναικών στην αγορά εργασίας που επηρεάζει θετικά την προώθηση της ουσιαστικής 

ισότητας σε κάθε έκφανση του κοινωνικού βίου. Είναι γεγονός ότι την τελευταία 
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δεκαπενταετία έχουν υιοθετηθεί σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο εξειδικευμένες 

πολιτικές για τη διάχυση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση. Όμως, παρόλο 

που οι γυναίκες έχουν αυξήσει εντυπωσιακά τα ποσοστά συμμετοχής τους στις 

διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, τα συνεχιζόμενα στερεότυπα του φύλου ως προς τα 

επαγγέλματα και η μη αξιοποίηση όλων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 

γυναικών στην αμειβόμενη εργασία αποτελούν σημαντική τροχοπέδη για την ισότιμη 

συμμετοχή και την ορθολογική παραμονή τους στην αγορά εργασίας. 

Στο υφιστάμενο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθούν να αναπαράγονται 

σημαντικές εστίες διάκρισης των φύλων, οι οποίες εντοπίζονται στις εκπαιδευτικές 

και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών/μαθητριών. Ειδικότερα, εντοπίζονται 

διακρίσεις τόσο στις κατευθύνσεις σπουδών (μικρότερη συμμετοχή των μαθητριών 

στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση), όσο και στους τομείς και κλάδους 

σπουδών (επιλέγονται κλάδοι που βάσει στερεοτύπων «ταιριάζουν» στο ένα από τα 

δύο φύλα). Το φαινόμενο αυτό γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό στην περίπτωση της 

επιλογής ειδικοτήτων στην τεχνική εκπαίδευση, στην αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση και στην επιλογή κλάδων πανεπιστημιακών σπουδών. Η στερεότυπη 

διάκριση βασίζεται στο γεγονός ότι τα αγόρια ακολουθούν κατά κανόνα σπουδές και 

ειδικότητες που σχετίζονται με τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία και πρόσφατα 

την πληροφορική, ενώ η πλειονότητα των κοριτσιών αποφεύγει την τεχνική 

εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες και προσανατολίζεται σε σπουδές και ειδικότητες 

σχετικές με την παιδαγωγική, τη νομική και τη φιλολογία. Η μελέτη της πρόσφατης 

σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας επιβεβαιώνει τη μεγαλύτερη παρουσία των 

αγοριών στις τεχνολογικές επιστήμες και στις επιστήμες τις σχετικές με τη φυσική 

και τα μαθηματικά1, ενώ αναδεικνύει την επικέντρωση των κοριτσιών στις σχολές 

θεωρητικής κατεύθυνσης, όπως, για παράδειγμα, η Νομική, η Φιλοσοφική, η 

Φιλολογία Ξένων Γλωσσών και οι Σχολές Επιστημών της Αγωγής μάλιστα η παρουσία 

των κοριτσιών στις Παιδαγωγικές Σχολές είναι υψηλότερη από εκείνη των αγοριών. 

Οι διακρίσεις στην επιλογή κατεύθυνσης σπουδών ανάλογα με το φύλο έχουν 

διαπιστωθεί από πολλές έρευνες, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες2. 

Μάλιστα, η διάκριση στην επιλογή κατεύθυνσης εντοπίζεται όχι μόνο στο επίπεδο της 

γενικής μεταϋποχρεωτικής εκπαίδευσης (π.χ. στην επιλογή των «θετικών» ή 

«θεωρητικών» κατευθύνσεων στο Λύκειο), αλλά και σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις 

τεχνικο-επαγγελματικές κατευθύνσεις. ∆ιαπιστώνεται ότι τα κορίτσια εξακολουθούν 

να εσωτερικεύουν παραδοσιακά μηνύματα σχετικά με το τι μπορούν και τι δεν 

                                                      
1 Ο όρος φυσικές επιστήμες και μαθηματικά είναι προτιμότερος από τον όρο «θετικές επιστήμες», καθώς ο 
επιθετικός προσδιορισμός «θετικές» αποτελεί και αξιολογικό προσδιορισμό για όλες τις επιστήμες, αφού 
υπονοεί ότι υπάρχουν κάποιες άλλες επιστήμες, βλέπε ανθρωπιστικές, οι οποίες είναι λιγότερο θετικές,. 
Βλ. σχετικά  Ρεντετζή, Μαρία. 2006. «Φύλο και Φυσικές Επιστήμες: Έμφυλα Στερεότυπα και 
Εκπαιδευτικές Στρατηγικές Υπονόμευσής τους», Θέματα στην Εκπαίδευση, 7(1): 97-120. 
2 Βλ π.χ., Banks 1987· ∆εληγιάννη-Κουϊμτζή 1992 και 2002· ∆εληγιάννη-Κουϊμτζή et al. (επ.) 2002· 
Κορωναίου et al. 2002· Μαραγκουδάκη 1997α, 1997β, 2001 και 2002· Σιδηροπούλου-∆ημακάκου 1990, 
1994 και 1995· Στογιαννίδου et al. 1999· και Φρόση 2002. 
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μπορούν να κάνουν, και να ιεραρχούν τι προτεραιότητές τους με βάση διαφορετικά 

κριτήρια από τα αγόρια. 

Εντούτοις, σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα3, παρατηρείται και στην 

Ελλάδα μια εμφανής ενίσχυση της παρουσίας των κοριτσιών στην τεχνική 

επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία συγκεντρώνει συνήθως μαθητές και μαθήτριες 

που προέρχονται από τα μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Ακόμη και σε 

κατευθύνσεις που προορίζονταν παραδοσιακά μόνο για άνδρες, όπως είναι η Σχολή 

Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, σήμερα συμμετέχουν και γυναίκες, 

σε μικρά βέβαια ποσοστά. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται αφενός με το ότι προφανώς τα 

στερεότυπα φύλου είναι λιγότερο άκαμπτα στη νεότερη γενιά, όσο και στην υπόθεση 

της επαγγελματικής διεξόδου που μοιάζουν να προσφέρουν νέοι τομείς 

απασχόλησης, κλειστοί μέχρι πρόσφατα στα κορίτσια. 

Από την άλλη, όμως, πλευρά, η ανισότητα και οι διακρίσεις ανάλογα με το φύλο 

είναι προφανείς στην επιλογή των τεχνικο-επαγγελματικών κατευθύνσεων. Τα 

στερεότυπα του φύλου διαδραματίζουν και στην περίπτωση αυτή καθοριστικό ρόλο. 

Έτσι, παρατηρείται συσσώρευση γυναικών κυρίως σε επαγγελματικές κατευθύνσεις 

που έχουν σχέση µε την αισθητική - κομμωτική, τη φροντίδα των άλλων (υγεία - 

πρόνοια), την παροχή υπηρεσιών (τουρισμός, γραμματειακή υποστήριξη), ενώ σε 

κατευθύνσεις που σχετίζονται με τη μεταποίηση, τη μηχανολογία, την ηλεκτρολογία, 

τις κατασκευές κλπ. υπάρχει ισχυρή παρουσία ανδρών. 

Η κατανομή εκπαιδευομένων κατά φύλο και κατά τομέα ειδικότητας στα ΤΕΕ του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εκπαιδευτικής περιόδου 
2005-2006 αναδεικνύει τις προτιμήσεις των αγοριών και των κοριτσιών για 

ορισμένους κλάδους.  

                                                      
3 Βλ. Κορωναίου et al. 2002· Μαραγκουδάκη 2002. 
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Πίνακας 1. Κατανομή Εκπαιδευοµένων κατά Φύλο και Ειδικότητα στα ΤΕΕ του 
Υπουργείου Παιδείας (2005-2006) 

ΤΟΜΕΑΣ Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 
 Αρ. % Αρ. % Αρ. % 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1301 2,2 10212 30,0 11513 12,2 
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1187 2,0 549 1,6 1736 1,8 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1164 1,9 1193 3,5 2357 2,5 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 11243 18,7 99 0,3 11342 12,1 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 4333 7,2 101 0,3 4434 4,7 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1399 2,3 621 1,8 2020 2,1 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝ∆ΥΣΗΣ 2 0,0 53 0,2 55 0,1 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 23123 38,5 128 0,4 23251 24,7 
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ 451 0,8 148 0,4 599 0,6 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 3980 6,6 5770 17,0 9750 10,4 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ∆ΙΚΤΥΩΝ 
Η/Υ 9718 16,2 5313 15,6 15031 16,0 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2134 3,6 9775 28,7 11909 12,7 
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 36 0,1 53 0,2 89 0,1 
 60071 100 34015 100 94086 100 

Πηγή: ΥΠΕΠΘ, Στατιστικά στοιχεία: Μαθητικό ∆υναμικό 2005-2006 
 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η μεγάλη πλειονότητα των αγοριών στα ΤΕΕ του 

Υπουργείου Παιδείας παρακολουθεί τομείς ειδικοτήτων (Μηχανολογικός, 

Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός Τομέας, Τομέας Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ) που 

χαρακτηρίζονται ως «ανδρικοί», είναι όντως ανδροκρατούμενοι και οδηγούν σε 

επαγγελματικές ειδικεύσεις που μέχρι σήμερα ασκούνται σχεδόν αποκλειστικά από 

άνδρες. 

Αντίστοιχα, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητριών παρακολουθεί ειδικότητες 

που προβάλλονται  παραδοσιακά  ως «γυναικείες» και οδηγούν σε «γυναικεία 

επαγγέλματα», όπως είναι ο Τομέας Αισθητικής-Κοµµωτικής και ο Τομέας Υγείας-

Πρόνοιας.  

Εντούτοις, διαφαίνεται η τάση των κοριτσιών να διεκδικήσουν χώρο και σε «µη 

παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλματα» και να ακολουθήσουν τομείς, όπως της 

Οικονομίας και ∆ιοίκησης και των Εφαρμοσμένων Τεχνών.  

 

Η κατανομή εκπαιδευομένων κατά φύλο και κατά τομέα ειδικότητας στις σχολικές 
μονάδες (ΤΕΕ και ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης της 
εκπαιδευτικής περιόδου 2006-2007 επίσης αναδεικνύει τις προτιμήσεις των αγοριών 

και των κοριτσιών για ορισμένους κλάδους.  
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Πίνακας 2. Κατανομή των Εκπαιδευοµένων κατά Φύλο και Ειδικότητα στα ΤΕΕ και 
ΙΕΚ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (2006-2007) 

Εκπαιδευτι
κή Μονάδα Ειδικότητα Αγόρια Κορίτσι

α 
Σύνολ
ο 

ΤΕΕ 
 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 38 9 47 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 174 47 221 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  98 106 204 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 44 48 89 
Σύνολο 354 210 561 

ΙΕΚ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 207 77 284 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 10 14 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

30 32 62 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  7 36 43 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 13 15 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΟΥΝΟΥ 33 30 63 

Σύνολο 283 198 481 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, η μεγαλύτερη συμμετοχή κοριτσιών στα ΤΕΕ 

παρατηρείται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής – Εστιατορικής Τεχνικής, ενώ των 

αγοριών στην ειδικότητα της Μαγειρικής Τέχνης. Στις ειδικότητες της Μαγειρικής και 

Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, τελευταία φοιτούν και κορίτσια, ενώ αρχικά εγγράφονταν 

και φοιτούσαν µόνο αγόρια. Το ακριβώς αντίστροφο ισχύει για την ειδικότητα 

Υπαλλήλων Τουριστικών Γραφείων των ΙΕΚ, όπου τελευταία φοιτούν και άνδρες, 

ενώ αρχικά εγγράφονταν µόνο γυναίκες.  

Στις ειδικότητες εναλλακτικών μορφών τουρισμού εμφανίζεται υψηλή παρουσία των 

κοριτσιών σε σχέση με τα αγόρια, τα οποία δείχνουν προτίμηση στην ειδικότητα του 

Συνοδού Βουνού.  

 

Η κατανομή εκπαιδευομένων κατά φύλο στην Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών των 

ΤΕΕ Α’ Κύκλου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την 
εκπαιδευτική περίοδο 2006-2007 αναδεικνύει την ισχυρή παρουσία των κοριτσιών 

στη συγκεκριμένη ειδικότητα.  

 

Πίνακας 3. Κατανομή των Εκπαιδευοµένων κατά Φύλο στα ΤΕΕ του Υπουργείου 
Υγείας (2006-2007) 

 
Ειδικότητα: Βοηθών Νοσηλευτών 

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Α΄ Έτος 230 1337 1650 

Β΄ Έτος 245 1289 1596 
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Τα στοιχεία εμπειρικής έρευνας των Αλεξάνδρα Κορωναίου, Καλλιόπη ∆ηµητρούλη 

και Άννα Τικταπανίδου4 σε σχέση με την κατανομή των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευόμενων µε βάση το φύλο και την επαγγελματική ειδίκευση την εκπαιδευτική 

περίοδο 2001-2002 επιβεβαιώνουν την μικρή παρουσία κοριτσιών σε ορισμένους 

κλάδους. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, η φοίτηση των κοριτσιών στις 

ειδικότητες μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής, εξόρυξης και επεξεργασίας 

ορυκτών, κατασκευών, αθλητικών εφαρμογών κ.ά. κυμαίνεται από 0,1% έως 0,2%. 

Αντίθετα, η υψηλότερη προσέλευση κοριτσιών παρατηρείται στις παραδοσιακά 

"γυναικείες" ειδικότητες της Αισθητικής - Κοµµωτικής, Υγείας - Πρόνοιας και 

Ένδυσης - Υπόδησης, με τα ποσοστά των κοριτσιών να υπερτερούν σαφώς των 

αγοριών (π.χ. 15,7% κορίτσια έναντι 1,6% αγοριών στον τομέα Αισθητικής - 

Κοµµωτικής των ΤΕΕ του ΟΑΕ∆). Παρατηρείται, επίσης, αν και περιορισμένη, μια 

παρουσία των κοριτσιών στους σχετικά νέους τομείς της Πληροφορικής, της 

Οικονομίας και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ, της 

Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, του Περιβάλλοντος και 

Αγροτουρισμού. Κατ' αναλογία, έντονη είναι η απουσία των αγοριών από ειδικότητες 

που θεωρούνται "γυναικείες", µε εξαίρεση την ειδικότητα της Μαγειρικής Τέχνης 

(81% αγόρια), στην οποία παραδοσιακά φοιτά μεγάλος αριθμός αγοριών που 

προορίζονται για θέσεις απασχόλησης στον τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα. 

Με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά και ερευνητικά δεδομένα του Ελληνικού 

συστήματος Τεχνικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΕ και ΙΕΚ), οι 

ανισότητες που παρατηρούνται ως προς τον καταµερισµό ειδικοτήτων και 

επαγγελμάτων παραπέµπουν σαφώς στη διατήρηση και αναπαραγωγή των 

διακρίσεων και ανισοτήτων µε βάση το φύλο, καθώς το σχολείο και τα διδακτικά 

προγράμματα δεν δίνουν αρκετή έμφαση σε θέματα που αφορούν την ισότητα των 

φύλων και την ενημέρωση για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, στον 

καταμερισμό της εργασίας και στο πρότυπο της γυναίκας που συμμετέχει ισότιμα 

στον επαγγελματικό χώρο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ούτε βεβαίως 

αμφισβητούν στερεότυπα και προϊδεάσεις σχετικά με τους παραδοσιακούς ρόλους 

ανάλογα με το φύλο, και, προφανώς δεν υποψιάζουν τους νέους σχετικά με τον 

κοινωνικά κατασκευασμένο χαρακτήρα του ίδιου του φύλου. 

Είναι αναμφίβολο ότι στερεότυπα και προϊδεάσεις κατευθύνουν τις εκπαιδευτικές 

επιλογές των ατόμων σε προκαθορισμένα πλαίσια, παρότι νέοι κυρίως τομείς, 

συνδεδεμένοι ενδεχομένως με μύθους περί αυξημένης δυνατότητας επαγγελματικής 

απορρόφησης, δεν επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Για να διαρραγεί ο φαύλος κύκλος 

της γυναικείας κοινωνικής κατωτερότητας και περιθωριοποίησης πρέπει αναμφίβολα 

να προσβληθούν τα σχετικά στερεότυπα, μέσω της προβολής και άλλων προτύπων 

στη σύνδεση φύλο-επάγγελμα, πέρα από τα παραδοσιακά. Εντούτοις, είναι αμφίβολο 

                                                      
4 Βλ.  ΚΕΘΙ, Φύλο και εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα: Προωθώντας παρεμβάσεις για την 
ισότητα των φύλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 2003. 
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αν είναι επαρκής αυτή η προσέγγιση για τον στόχο τον οποίο επιθυμεί να 

εκπληρώσει. Είναι δηλαδή αμφισβητούμενο αν τα στερεότυπα φύλου μπορούν να 

καταπολεμηθούν απλώς με την έκδηλη προβολή άλλων, διαφορετικών προτύπων, 

στο βαθμό που γίνεται αποδεκτό ότι είναι εξαιρετικά βαθιά ριζωμένα σε στάσεις και 

αντιλήψεις και αποτελούν τρόπο ζωής που δεν αποτελεί αντικείμενο σκέψης ή 

προβληματισμού. Τα στερεότυπα πράγματι αποτελούν ένα πέπλο, διαμέσου του 

οποίου τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την κοινωνική πραγματικότητα. Τα δε 

στερεότυπα φύλου είναι εξαιρετικά βαθιά ριζωμένα σε αντιλήψεις και συνειδήσεις, 

αφού το φύλο υπήρξε παραδοσιακά ένα από τα σταθερότερα σημεία διασύνδεσης 

των υποκειμένων με τον κοινωνικό τους περίγυρο.  

Θα πρέπει, συνεπώς, να αμφισβητηθούν οι βεβαιότητες στις οποίες εδράζονται τα 

στερεότυπα, και όχι απλώς η έκδηλη έκφρασή τους. Για παράδειγμα, αν η επιδίωξη 

είναι να αμφισβητηθεί το στερεότυπο ότι οι γυναίκες «δεν τα καταφέρνουν» ως 

μηχανικοί, η προβολή της εικόνας επιτυχημένων γυναικών μηχανικών είναι βέβαια 

απολύτως θετική. Αλλά το σχετικό στερεότυπο δεν προσβάλλεται ουσιαστικά 

(αντίθετα μπορεί να ενισχύεται, μέσω της υπόθεσης ότι υπάρχουν και κάποιες 

«εξαιρετικές» γυναίκες), ούτε προσεγγίζεται η ριζική εξάλειψή του, αν δεν 

προσβληθεί ο μύθος της περιβόητης «γυναικείας διαφορετικότητας». Για να γίνει 

αυτό επιβάλλεται  να αμφισβητηθεί η «βεβαιότητα» περί δύο ριζικά διαφορετικών 

φύλων, στη βάση των οποίων «αυτόματα» κατά κάποιον τρόπο διαμορφώνονται δύο 

ριζικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, γυναίκες και άνδρες. Κάτι που υπονοεί 

ότι στο εσωτερικό της, η κάθε κατηγορία, γυναίκες-άνδρες, είναι εν πολλοίς 

ομοιόμορφη, ενώ διαφέρει ριζικά ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της από την 

άλλη. Προϋπόθεση όμως για την παραπάνω αμφισβήτηση είναι να υποψιαστούν οι 

νέοι γύρω από σύγχρονες προβληματικές  για την ίδια την έννοια του φύλου, κάτι 

που υποχρεώνει την παρούσα μελέτη να προσαρμόσει μεθοδολογικά τις επιλογές της 

κατά συγκεκριμένο τρόπο. 

  

Το Σύστημα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης 

Το σύστημα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περιλαμβάνει 

α) τη ∆ευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) και β) την Αρχική 

Επαγγελματική Κατάρτιση. 

∆ευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση 

H ∆ευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση λειτουργεί στη σημερινή της 

μορφή βάσει του Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206 Α΄) «∆ευτεροβάθμια τεχνική - 

επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», που κάνει μάλιστα ρητή αναφορά 
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στη σύνδεση της δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις 

δράσεις προώθησης της απασχόλησης5.  

Ως φορείς παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ορίζονται: 

α) Τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) που ιδρύονται με κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών6. Τα 

ΤΕΕ εντάσσονται στη δευτεροβάθμια - μεταγυμνασιακή εκπαίδευση και σε αυτά 

εισάγονται, χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου 

τίτλου της αλλοδαπής. 

β) Τα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Α’ κύκλου που ιδρύονται με 

κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ’ 

ύλην αρμόδιου Υπουργού σε αυτοτελή βάση ή ύστερα από μετατροπή σχολικών 

μονάδων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή ΙΕΚ που λειτουργούν υπό την 

εποπτεία άλλων Υπουργείων7.  

γ) Τα ιδιωτικά ΤΕΕ Α’ κύκλου που ιδρύονται από τη μετατροπή των ιδιωτικών 

Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών με αντίστοιχη μετατροπή των αδειών λειτουργίας 

τους8. 

δ) Τα ΤΕΕ Α’ κύκλου που ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών 

Σχολών (ΤΕΣ) του άρθρου 9 Ν. 1566/85 (αρ. 9 § 1 Ν. 2640/98).  

ε) Τα ιδιωτικά ΤΕΕ που αποκτούν άδεια λειτουργίας με απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από μετατροπή των τέως 

ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων9.  

στ) Η Σιβιτανίδειος ∆ημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων10.  

Η φοίτηση των μαθητών / τριών στα ΤΕΕ διαρκεί έως και 3 χρόνια και οργανώνεται 

σε δύο αυτοτελείς Κύκλους Σπουδών, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιμέρους τομείς και 

ειδικότητες. Ο 1ος Κύκλος διαρκεί δύο χρόνια και μπορεί να οδηγήσει σε πτυχίο 1ου 

κύκλου - επιπέδου ΙΙ,. Ο 2ος Κύκλος διαρκεί ένα χρόνο και οι απόφοιτοι μπορούν είτε 

λαμβάνοντας πτυχίο 2ου Κύκλου - επιπέδου ΙΙΙ να βγουν στην παραγωγή είτε να 

                                                      
5 Βλ. χαρακτηριστικά το άρθρο 1 του Ν.2640/98 που προβλέπει ότι: “Η δευτεροβάθμια τεχνική - 
επαγγελματική εκπαίδευση αποβλέπει, σύμφωνα με τις επιδιώξεις του κατά το άρθρο 1 του ν. 2009/1992 
Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο συνδυασμό της γενικής παιδείας 
με την εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση, με σκοπό την επαγγελματική ένταξη στην αγορά 
εργασίας”. 
6 Βλ. άρθρο 4 § 1 Ν. 2640/98. 
7 Βλ. άρθρο. 6 § 1 Ν. 2640/98. 
8 Βλ. άρθρο 7 § 1 Ν. 2640/98. 
9 Βλ. άρθρο 7 § 2 Ν. 2640/98. Για τη λειτουργία των ΤΕΛ βλ. Β. Σκουρή, όπ. παρ. σελ. 52. 
10 Βλ. τη διάταξη του άρθρου 9 § 9 Ν. 2640/98, που ρητώς προβλέπει ότι “οι διατάξεις του παρόντος 
νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και στη Σιβιτανίδειο ∆ημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων”. 
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συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΤΕΙ, μετά από εισιτήριες εξετάσεις σε τρία (3) 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 

Εκτός από τα ημερήσια, λειτουργούν και εσπερινά ΤΕΕ για εργαζόμενους έως 50 

ετών που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Οι 

υποψήφιοι εισάγονται χωρίς εξετάσεις με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι 

απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου του εξωτερικού.  

Σήμερα, λειτουργούν 13 τομείς με 45 ειδικότητες11. Οι τομείς που λειτουργούν και 

στους δύο κύκλους σπουδών είναι οι ακόλουθοι:  

1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

4. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

5. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

6. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

7. ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΣΗΣ 

8. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

9. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ 

10. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

11. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 

12. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

13. ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

(Οι ειδικότητες των ΤΕΕ ανά Τομέα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος της Μελέτης). 

Ο αριθμός των Τομέων που λειτουργούν σε κάθε ΤΕΕ εξαρτάται από τις τοπικές 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, τον αριθμό και τις προτιμήσεις των μαθητών. Οι 

Τομείς διαιρούνται σε επιμέρους Ειδικότητες στη Β΄ τάξη του Α΄ Κύκλου και στο Β΄ 

Κύκλο Σπουδών. Για την εργαστηριακή άσκηση των μαθητών λειτουργούν ως 

χωριστές σχολικές μονάδες τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.).  

Η αρμοδιότητα του προγραμματισμού, της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας της 

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) ανήκει στο Τμήμα Β-ΤΕΕ της 

∆ιεύθυνσης Σπουδών ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο σε οριοθετημένη συνεργασία με τις βαθμίδες 

της περιφερειακής διοίκησης κατευθύνει και υποστηρίζει το έργο της ΤΕΕ. 

Ως προς την παιδαγωγική και επιστημονική του πλευρά, το έργο της ΤΕΕ 

υποστηρίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο γνωμοδοτεί και διαμορφώνει 

                                                      
11 Η τυποποίηση των Τομέων και Ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ε. έγινε με την έκδοση της υπ’ αρ. 3914/13.9.1999 
Απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός Τομέων και ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ε. – Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Μαθημάτων» (ΦΕΚ Β’ 1717). 
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από κοινού με το Τμήμα Β-ΤΕΕ τα Προγράμματα Σπουδών και γενικά το παιδαγωγικό 

και λειτουργικό πλαίσιο της ΤΕΕ στην Ελλάδα. 

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται ο αριθμός των ΤΕΕ του Υπουργείου 

Παιδείας που λειτουργούν σήμερα ανά Περιφέρεια και η κατανομή μαθητικού 

δυναμικού ανά τομέα για την περίοδο 2005-2006. 

 

Πίνακας 4. Κατανομή ∆ημόσιων ΤΕΕ ανά Περιφέρεια 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός 
ΤΕΕ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 25 
ΑΤΤΙΚΗΣ 114 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 34 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 17 
ΗΠΕΙΡΟΥ 21 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 42 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 11 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 77 
ΚΡΗΤΗΣ 25 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 31 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 34 
ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ 5 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 27 
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Πηγή: ΥΠΕΠΘ, Στατιστικά στοιχεία: Λειτουργούντα ΤΕΕ, 2005-2006 

 

 

Πίνακας 5. Κατανομή Εκπαιδευοµένων κατά Φύλο και Τομέα στα ΤΕΕ του Υπουργείου 
Παιδείας (2005-2006) 

ΤΟΜΕΑΣ Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1301 10212 11513 
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1187 549 1736 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1164 1193 2357 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 11243 99 11342 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 4333 101 4434 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1399 621 2020 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΣΗΣ 2 53 55 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 23123 128 23251 
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ 451 148 599 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 3980 5770 9750 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 9718 5313 15031 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2134 9775 11909 
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 36 53 89 
 60071 34015 94086 

Πηγή: ΥΠΕΠΘ, Στατιστικά στοιχεία: Μαθητικό ∆υναμικό ΤΕΕ, 2005-2006 
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Από το σχολικό έτος 2006-2007 τα δημόσια ΤΕΕ που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2640/1998 και λειτουργούν στις  ∆ιευθύνσεις 

∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετατρέπονται σταδιακά σε δημόσια Επαγγελματικά 
Λύκεια σύμφωνα με το Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄). 

Εκτός όμως από τα ΤΕΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, λειτουργούν και Τεχνικά 
- Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια που υπάγονται στην εποπτεία άλλων 
φορέων. Εδώ εντάσσονται:   

α) Τα ΤΕΕ Μαθητείας Α’ Κύκλου του ΟΑΕ∆ που υπάγονται στην εποπτεία του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποτελώντας θεσμικά 

κατοχυρωμένες δομές των Κέντρων Επαγγελματικής - Τεχνικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΚΕΤΕΚ) του Οργανισμού.  

β) Τα ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών του ΟΑΕ∆ που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2874/2000, «Προώθηση απασχόλησης και άλλες 

διατάξεις» κατόπιν ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Εργασίας. 

γ) Τα ΤΕΕ Α’ και Β’ Κύκλου Σπουδών του Οργανισμού Τουριστικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης. Το εκπαιδευτικό έτος 2006-2007 στα ΤΕΕ Α΄ κύκλου (2ο 

έτος) λειτουργούν οι ειδικότητες Ξενοδοχειακής και Εστιατοριακής Τεχνικής, 

Μαγειρικής Τέχνης και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. Στα ΤΕΕ Β΄ κύκλου για απόφοιτους 

ΤΕΕ Α΄ κύκλου, το εκπαιδευτικό έτος 2006-2007 και 2007-2008 λειτουργεί η 

ειδικότητα Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. 

δ) Τα ΤΕΕ που λειτουργούν στο πλαίσιο νοσηλευτικών ιδρυμάτων υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

ε) Τα ΤΕΕ του ΟΓΕΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ που υπάγονται στην εποπτεία του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης12. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των δημόσιων ΤΕΕ που 
λειτουργούν σήμερα ανά εποπτευόμενο φορέα. 

Πίνακας 6. Κατανομή ΤΕΕ ανά Φορέα 

Φορέας Αριθμός ΤΕΕ 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
∆ιεύθυνση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης –Τμήμα Β΄- ΤΕΕ 

481 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (ΟΑΕ∆) 52 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 48 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΟΓΕΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 7 

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης - Οργανισμός Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) 

8 
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12 Βλ. άρθρο 11 § 1 Ν. 2520/97 που ιδρύει τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Απασχόλησης «∆ήμητρα». 
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Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 

Ο σχεδιασμός των δράσεων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης υπάγεται στις 

θεσμικές αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο 

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)13 είναι ο 

εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου που σχεδιάζει, οργανώνει, κατευθύνει και 

υποστηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση στον Ελλάδα.  

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι τα δημόσια 

ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), η λειτουργία των 

οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου Ν. 2009/92.  

Στόχος των ΙΕΚ είναι να παρέχουν οιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, 

αρχική ή συμπληρωματική, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα 

προσόντα, μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και 

πρακτικών γνώσεων, και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις 

αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην 

κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τα ΙΕΚ διακρίνονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

α) ∆ημόσια ΙΕΚ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ίδρυσή τους προϋποθέτει την έκδοση κοινής 

απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, 

ύστερα από εισήγηση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 

β) ∆ημόσια ΙΕΚ που υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων ή 

Νομικών προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου, τα οποία και έχουν την ευθύνη της 

οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα ΙΕΚ του 

Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης - ΟΤΕΚ), τα ΙΕΚ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας (Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ14) και τα ΙΕΚ του ΕΚΑΒ – Υπουργείο 

Υγείας. 

γ) Ιδιωτικά ΙΕΚ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ίδρυσή τους προϋποθέτει συστατική πράξη ιδιωτικού 

δικαίου (από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) που εγκρίνεται με 

απόφαση του ΟΕΕΚ. 

 

                                                      
13 Ιδρύθηκε µε το  Ν. 2009/92 στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) 
14 Η Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ είναι θυγατρική του ΟΑΕ∆. 
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Όλα τα ΙΕΚ, ανεξάρτητα από το αν είναι δημόσια ή ιδιωτικά και το Υπουργείο στο 

οποίο ανήκουν, επιβλέπονται από τον ΟΕΕΚ. 

Σήμερα, ο ΟΕΕΚ προσφέρει κατάρτιση σε 175 ειδικότητες που καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της παραγωγής και της αγοράς εργασίας και εντάσσονται οργανικά σε 14 

τομείς: 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ∆ΙΚΤΥΩΝ 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 

5. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

7. ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

8. ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

11. ΥΓΕΙΑΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

13. ΕΝ∆ΥΣΗΣ & ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ 

14. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

(Οι ειδικότητες των ΙΕΚ ανά τομέα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της 

Μελέτης). 

Τα ΙΕΚ δέχονται τόσο αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα 

με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Η υλοποίηση των προγραμμάτων 

γίνεται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που περιέχονται στους κανονισμούς 

λειτουργίας τους. Η κατάρτιση διαρκεί έως 4 εξάμηνα για τους κατόχους 

Απολυτηρίου Λυκείου και 2 εξάμηνα για τους κατόχους Απολυτηρίου Γυμνασίου, και 

συνδυάζει θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κάθε έτος κατάρτισης 

διαρκεί δώδεκα μήνες και διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα των 14 

εβδομάδων εκπαίδευσης και 2 εβδομάδων για εξετάσεις. Η επιτυχής περάτωση του 

προγράμματος σπουδών συνοδεύεται από τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, που δίνει το δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση ∆ιπλώματος Επαγγελματικής 

Κατάρτισης15.  

(Οι ειδικότητες που λειτουργούν στα ΙΕΚ της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ - ΟΑΕ∆ το 

χειμερινό εξάμηνο 2006-2007 παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος). 

                                                      
15 Το επίπεδο του διπλώματος καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 2009/92 και 
αναγνωρίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 92/51 και το Π.∆ 
231/98. 
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Στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (ΟΤΕΚ) γίνονται δεκτοί απόφοιτοι 

Λυκείου με γνώση μία τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, 

ισπανικά ή ιταλικά). Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Κάθε 

εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών: α) τον Θεωρητικό, που αρχίζει τον 

μήνα Οκτώβριο κάθε έτους και λήγει τον Ιούνιο του επομένου έτους, και β) τον 

Πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του Θεωρητικού και αρχίζει τον Ιούλιο και λήγει 

στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές τοποθετούνται για πρακτική άσκηση 

με μέριμνα της Σχολής σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία, 

αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια.    

Σήμερα, τα ΙΕΚ του ΟΤΕΚ προσφέρουν κατάρτισης στις ακόλουθες έξι (6) 

ειδικότητες: 

 Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης  

 Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας  

 Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 

 Συνοδός Βουνού  

 Ειδικός θαλασσοθεραπείας - SPA  

 Ειδικός Λουτροθεραπείας – SPA  

Εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΤΕΚ λειτουργούν σε δώδεκα (12) πόλεις (Αθήνα, 

Ανάβυσσος Αττικής, Περαία Θεσσαλονίκης, Ηράκλειο, Ρόδος, Κέρκυρα, Καλαμπάκα, 

Αιδηψός, Σάμος, Καστανιά Καρδίτσας, Σταυρούπολη Ξάνθης και Νεστόριο 

Καστοριάς).   

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των δημόσιων ΙΕΚ που 
λειτουργούν σήμερα ανά εποπτευόμενο φορέα. 

 

Πίνακας 7. Κατανομή ΙΕΚ ανά Φορέα 

Φορέας Αριθμός 
ΙΕΚ 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) 
114 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού 
(ΟΑΕ∆) 

Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ 
28 

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 
Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΟΤΕΚ) 
14 

 156 
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1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 
 

1.1. Όροι – Ορισμοί - Ορολογία 

Στη μελέτη της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα ισότητας, βασικό 
κριτήριο επιλογής των τεκμηρίων ήταν αυτά να προάγουν γενικά την ισότητα 
των δύο φύλων και συγκεκριμένα να στοχεύουν στην κατάργηση των στερεοτύπων 

στην επιλογή επαγγέλματος, σταδιοδρομίας και ένταξης στην αγορά εργασίας των 

αγοριών και κοριτσιών. 

Για τον προσδιορισμό, επομένως, των ουσιαστικών κριτηρίων επιλογής τεκμηρίων, 

έπρεπε πρώτα να προσδιοριστεί ποια είναι η βιβλιογραφία που προωθεί την 
ισότητα, πέρα από αυτή στην οποία αυτόματα προστρέχει κανείς.  

Η Ομάδα του Μελετητή κατέληξε ότι βιβλιογραφία για την ισότητα είναι 
πρωτίστως βιβλιογραφία για το φύλο, δηλαδή μελέτες που εξοικειώνουν 
τους νέους και τις νέες, αλλά και τους καθηγητές τους, με το φύλο ως 
σύστημα σχέσεων με πολιτισμικό περιεχόμενο. Και τέτοια βιβλιογραφία είναι 

πρωταρχικά βιβλιογραφία κοινωνικής ανθρωπολογίας και μελέτες που εντάσσονται 

στην κατηγορία «Θεωρία του φύλου».  

Σήμερα, στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και ειδικά της κοινωνικής 

ανθρωπολογίας, είναι γενικά αποδεκτό ότι το φύλο έχει πολιτισμικό περιεχόμενο και 

κωδικοποιεί μια κοινωνική σχέση ιεράρχησης και ότι οι όποιες παραπομπές στη 

βιολογία έχουν νομιμοποιητική αξία για λανθάνουσες ή έκδηλες κοινωνικές 

υποθέσεις, στο βαθμό που και οι βιολογικές ερμηνείες έχουν ιδεολογικό 

περιεχόμενο16. Ενισχυτική αυτής της προσέγγισης υπήρξε η (πρωτοποριακή) 

επισήμανση της J. Butler,17 ότι το κοινωνικό φύλο δεν αποτελεί απλή πολιτισμική 

αντανάκλαση της φυσικής διχοτομίας του βιολογικού, αλλά μάλλον καθορίζει τις 

κοινωνικές πρακτικές διαμέσου των οποίων η διχοτομία του φύλου προβάλλει ως 

απορρέουσα από τη φύση. Συνεπώς, τόσο το λεγόμενο βιολογικό φύλο (sex), όσο 

και το κοινωνικό (gender), συνιστούν πολιτισμικές κατηγορίες. Εξάλλου, το φύλο, 

αποτελεί αρχή οργάνωσης της κοινωνίας, η οποία καθορίζει ποιος θα απολαμβάνει τι 

και ποιος θα έχει πρόσβαση σε τι, ενώ ως σύστημα εξουσιαστικών σχέσεων είναι 

καθοριστικό για τις συνθήκες διαβίωσης όλων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό χώρο.18  Επιπλέον, ως παράμετρος της κοινωνικής ζωής το φύλο έχει 

                                                      
16 Bλ.  την εισαγωγή του E. Παπαταξιάρχη, 1992, ο οποίος συνοψίζει τις σύγχρονες παραδοχές περί 
φύλου αναφερόμενος και στην εισφορά της φεμινιστικής θεωρίας. 
17 1990, σσ.6-7. 
18 Για το φύλο ως αναλυτική κατηγορία, βλ. την εισαγωγή αλλά και πολλά άρθρα (ιδιαίτερα αυτά της Tζ. 
Oυ. Σκοτ και της Γκ. Mποκ), που περιλαμβάνονται στο E. Aβδελά, A. Ψαρρά, 1997. Bλ. επίσης και την 
εισαγωγή του E. Παπαταξιάρχη, στο E. Παπαταξιάρχης, Θ. Παπαδέλλης, 1992, ο οποίος αναφέρεται στο 
ιστορικό της «ανακάλυψης» του φύλου  από τις κοινωνικές επιστήμες. 
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παραδειγματικό χαρακτήρα σχετικά με το πώς μπορεί, σε συνθήκες νομικής ισότητας 

που φαινομενικά περιλαμβάνουν όλους και όλες, να λειτουργήσουν αποκλεισμοί, στη 

βάση μιας ουσιαστικά μη αναστρέψιμης ιδιότητας των πολιτών, όπως είναι το φύλο 

τους.  Όσο για τη διχοτομία του φύλου (γυναίκες/άνδρες) η οποία  προσλαμβάνεται 

ως αυτονόητη, και όχι ως κοινωνική πρακτική με πολλαπλές, και διαφορετικές 

ιστορικά, επιπτώσεις, καταδεικνύει ότι το φύλο, στην καθιερωμένη εννοιολόγησή 

του, είναι περιοριστικό και καταπιεστικό για όλες και για όλους, παρότι βεβαίως ως 

σύστημα σχέσεων επιβαρύνει πρωτίστως τις γυναίκες. Το φύλο είναι σύστημα 

σχέσεων, σημαίνει ότι δεν υπάρχει γυναικείο χωρίς ανδρικό, και αντίστροφα. Όπως 
δε όλα τα πρότυτα συμπεριφοράς που παραπέμπουν σε μια ιεράρχηση, και παρά τη 

«φυσικότητα» με την οποία επενδύεται, είναι για όλους/ες καταπιεστικό, 

περιοριστικό και μη γόνιμο, ενώ κοινωνικά όχι μόνο δεν προωθεί την ουσιαστική 

δημοκρατική συνύπαρξη και τη γενικότερη δημοκρατία, αλλά τη διαστρεβλώνει και 

τελικά την ακυρώνει. Αλλά αφού αποτελεί κοινωνική κατασκευή, δεν μπορεί παρά οι 

επιπτώσεις του να είναι αναστρέψιμες.  

Παρότι δε, το φύλο δεν αποτελεί τη μοναδική ούτε βέβαια τη γενικότερα αποδεκτή 

μορφή ανισότητας, αυτό παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες, (πέρα από την 

προφανή, που αναφέρεται στο μέγεθος της σχετικής ανισότητας) που αξίζει να 

υπογραμμιστούν.19 Σε αντίθεση με την κοινωνική τάξη και την ανισότητα  που 

ανάγεται σε αυτή, η οποία είναι θεωρητικά δυνητικά αναστρέψιμη (μέσω ανοδικής 

κοινωνικής κινητικότητας), το φύλο,  ως στοιχείο της ταυτότητας του υποκειμένου, 

δεν ακυρώνεται στις παρούσες συνθήκες, και στην ουσία δεν μεταβάλλεται, (παρότι, 

βεβαίως, η αντίληψη για την κοινωνική σημασία του αλλάζει ιστορικά). Αφετέρου, η 

ανισότητα και η υποτέλεια που ανάγονται στο φύλο παρουσιάζουν την ιδιομορφία ότι 

επηρεάζουν τα υποκείμενα σε όλα  τα επίπεδα της ζωής τους, ακόμη και στα πιο 

προσωπικά, όπως είναι αυτό που συνδέεται με τη σεξουαλικότητα. 

Είναι συνεπώς κεφαλαιώδους σημασίας για τη νέα γενιά, για την οποία επιδιώκεται η  

διάρρηξη των στερεοτύπων στην επιλογή ειδίκευσης και επαγγέλματος, να έρθει σε 

επαφή με τον κοινωνικό χαρακτήρα του φύλου, του οποίου τα χαρακτηριστικά 
κατασκευάζονται και στη συνέχεια λειτουργούν ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία 

για γυναίκες και άνδρες: ∆ηλαδή, ορίζοντας τις γυναίκες ως πιο (ευαίσθητες, 

αδύναμες κλπ)  από τους άνδρες και αποδεχόμενοι εξ αρχής και εξ ορισμού ότι, 

όπως όλες οι διχοτομίες, έτσι και η διχοτομία του φύλου παραπέμπει σε ανώτερο και 

κατώτερο, τα υποκείμενα διαπαιδαγωγούνται έτσι ώστε να ανταποκριθούν στην 

κοινωνική θέση όπου τα είχαμε ήδη κατατάξει, και να κάνουν τις αντίστοιχες 

επιλογές. Είναι γεγονός ότι η αντίληψη πως υπάρχουν δύο διαφορετικές, 

συγκροτημένες και εσωτερικά ενοποιημένες συλλογικές ταυτότητες ως προς το 

φύλο, αγνοεί και έτσι συσκοτίζει τον αντιφατικό, κατακερματισμένο και 

μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των σχετικών ταυτοτήτων (αλλά και της ίδιας της 

                                                      
19 Για το θέμα βλ. Μ, Παντελίδου Μαλούτα, 2002. 
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έννοιας της συλλογικής ταυτότητας) και ωθεί τα υποκείμενα σε στερεότυπες και 

αναμενόμενες επιλογές. Γιατί αυτές είναι οι πιο «ανέξοδες» συναισθηματικά και 

συνεπώς προκαλούν μικρότερη ανασφάλεια. 

Aν προσλάβουμε το κοινωνικό φύλο ως σύνολο επιταγών, τις οποίες τα υποκείμενα 

προσπαθούν να ενσωματώσουν, και μάλιστα με βάση μια κοινωνικά διαμορφωμένη 

ανάγνωση για το τι επιτάσσει η φύση, μπορούμε καλύτερα να κατανοήσουμε γιατί,  

τόσο ο ιστορικός αποκλεισμός των γυναικών από την ιδιότητα του πολίτη και η 

απομόνωση στον ιδιωτικό χώρο, όσο και η σημερινή «αποδοχή» τους που συνοδεύει 

τη μαζική είσοδο στην αγορά εργασίας,  διαποτίζονται από τις ίδιες προϊδεάσεις για 

το φύλο, τη «φύση» και τη σημασία του. Προϊδεάσεις οι οποίες, παρά την όποια 

διαφοροποίηση στο λόγο που νομιμοποιούσε και νομιμοποιεί τον αποκλεισμό και τις 

διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, πάντα ανάγονταν σε μια ουσιοκρατική λογική 

κατηγοριοποίησης των ιδιοτήτων γυναικών και ανδρών, με τη συνοδευτική απαξίωση 

των πρώτων και συνεπώς περιθωριοποίηση των φορέων τους. 

Η παραπάνω λογική επιβάλλεται να καταπολεμηθεί μέσω της μόρφωσης και της 

ενημέρωσης, τόσο στο επίπεδο της γενικότερης αντίληψης για το φύλο και τη 

σημασία του για την ταυτότητα και τις ευρύτερες επιλογές ζωής του υποκειμένου, 

όσο και ειδικότερα στο επίπεδο των δυνατοτήτων συγκεκριμένων επιλογών 

(ειδίκευσης και επαγγέλματος) που ξεπερνούν στερεότυπα και προϊδεάσεις. 

 

 
1.1.1 Συνοπτικό γλωσσάρι όρων 
 
Προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι όροι που αναφέρονται στα βιβλιογραφικά 

τεκμήρια και αφορούν το αντικείμενο του έργου, η ομάδα του Μελετητή θεώρησε 

σκόπιμο να περιλάβει στη μελέτη ένα σύντομο γλωσσάρι / λεξικό που διευκρινίζει 

τους σημαντικότερους όρους20.  

Αμειβόμενη εργασία: Η εργασία η οποία αμείβεται σε χρήμα ή σε είδος. 

Άμεση διάκριση λόγω φύλου: Η λιγότερο ευνοϊκή αντιμετώπιση ενός ατόμου 

λόγου του φύλου του. 

                                                      
20 Πηγές άντλησης των όρων: α) Επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
http://europa.eu/scadplus/glossary/equal_opportunities_el.htm. β) «100 λέξεις για την Ισότητα» 
Γλωσσάρι όρων σχετικών με την ισότητα γυναικών και ανδρών. Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις. 
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική ∆ιεύθυνση «Απασχόλση, εργασιακές 
σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις» Μονάδα V/D5, 1998. γ) ΚΕΘΙ, Κορωναίου, Αλ. (επιμ.) (2003) 
ΕΠΕΑΕΕΚ ΙΙ--- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α - ΕΡΓΟ: «Ευασθητοποίηση Εκπαιδευτικών & Παρεμβατικά 
Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων - Ασκήσεις Ευαισθητοποίησης 
Επιμορφούμενων Εκπαδευτικών». δ) Επιτροπή τω Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η πραγμάτωση μιας 
ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθησης, Βρυξέλλες, 21/11/2001, COM (201) 678, Παράρτημα II – 
Γλωσσάριο. 
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Ανάλυση ως προς το φύλο: Η μελέτη των διαφορών στις συνθήκες, στις ανάγκες, 

στους δείκτες συμμετοχής, στην πρόσβαση σε πόρους, στην ανάπτυξη, στον έλεγχο 

των περιουσιακών στοιχείων, στις εξουσίες λήψης αποφάσεων κλπ μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στο πλαίσιο των ρόλων που τους αποδίδονται βάσει του φύλου τους. 

Αναπαραγωγική υγεία: Κατάσταση απόλυτης σωματικής, διανοητικής και 

κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς και μόνο απουσία ασθένειας ή αναπηρίας σε όλα 

τα θέματα που σχετίζονται με το σύστημα αναπαραγωγής και τις λειτουργίες και 

μεθόδους του. 

Ανεργία: Ο αριθμός των ατόμων που έχουν καταχωριστεί ως μη έχοντα ή 

αναζητούντα εργασία και είναι διαθέσιμα για εργασία, μετρούμενος ως προς το 

σύνολο του εργατικού δυναμικού.  

Αόρατοι φραγμοί: Οι συμπεριφορές και οι υποβόσκουσες σε αυτές παραδοσιακές 

αντιλήψεις, κανόνες και αξίες που εμποδίζουν την ενδυνάμωση και την πλήρη 

συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία. 

Απασχολησιμότητα: Η δυνατότητα απασχόλησης ατόμων: σχετίζεται όχι μόνο με 

την επάρκεια των γνώσεων με σκοπό τη διαμόρφωση της δικής τους ζωής και 

εκείνης της κοινότητάς τους ή της κοινωνίας από οικονομική, κοινωνική και πολιτική 

άποψη.  

Ατομικά δικαιώματα: ∆ικαιώματα τα οποία έχει απευθείας κάθε άτομο (σε αντίθεση 

με τα παράγωγα δικαιώματα). 

Άτυπη εργασία/απασχόληση: Εργασία η οποία δεν είναι μόνιμη και με πλήρες 

ωράριο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η εργασία μερικής απασχόλησης, η 

νυκτερινή εργασία και η εργασία τα σαββατοκύριακα, η εργασία με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου, η προσωρινή εργασία ή η ανάληψη υπεργολαβίας στο σπίτι, η 

τηλεργασία και η εργασία κατ’ οίκον.  

Άτυπη μάθηση: Η μάθηση που προκύπτει από δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής οι οποίες σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρόνο. 

∆εν είναι διαρθρωμένη (από άποψη μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης ή 

διδακτικής υποστήριξης) και τυπικά δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Η άτυπη μάθηση 

μπορεί να είναι σκόπιμη αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι σκόπιμη (ή 

είναι ‘απροσχεδίαστη’/τυχαία).  

Αφανής ανεργία: Τα άτομα που είναι άνεργα αλλά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 

εθνικών συστημάτων καταχώρισης των ανέργων. 

Βία μέσα στην οικογένεια: Οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, σεξουαλική, 

λεκτική, συμβολική, ψυχολογική) η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την 

ευημερία κάποιου μέλους της οικογένειας και/ή η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής 
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βίας ή η απειλή χρήσης σωματικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας 

στο πλαίσιο της οικογένειας ή του νοικοκυριού. Συμπεριλαμβάνονται η κακοποίηση 

των παιδιών, η αιμομιξία, ο ξυλοδαρμός της συζύγου και η σεξουαλική ή άλλους 

είδους κακοποίηση οποιουδήποτε μέλους του νοικοκυριού.  

Γυάλινη οροφή: Το αόρατο φράγμα το οποίο προκύπτει από ένα περίπλοκο σύνολο 

δομών σε οργανώσεις όπου κυριαρχούν οι άνδρες και έχει ως αποτέλεσμα να 

παρεμποδίζεται η ανάθεση ανώτερων θέσεων σε γυναίκες.  

Γυναικείες σπουδές: Μια ακαδημαϊκή συνήθως διεπιστημονική, προσέγγιση στην 

ανάλυση της κατάστασης των γυναικών και των σχέσεων μεταξύ των φύλων καθώς 

και της διάστασης του φύλου σε όλα τα άλλα επιστημονικά αντικείμενα.  

∆ια βίου μάθηση: Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα που αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, πολιτικής, κοινωνικής προοπτικής και/ή 

μιας προοπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση. 

∆ιακρίσεις: (από τον λατινικό όρο discriminio: διαχωρίζω) ∆ιαχωρισμοί που 

γίνονται σε βάρος ατόμων ή ομάδων που ξεχωρίζουν για κάποια ιδιαίτερα 

γνωρίσματά τους και έχουν ως συνέπεια ανισότητες και αποκλεισμό. Ενισχύονται 

από τα έθιμα και την παράδοση ή ακόμα και από την ισχύουσα νομοθεσία (στέρηση 

δικαιώματος ψήφου, κληρονομικού δικαιώματος, κλπ.) 

∆ιάσταση του φύλου: Η διάσταση του ζητήματος που σχετίζεται με το φύλο/τις 

διαφορές στη ζωή των ανδρών και των γυναικών. 

∆ιαχωριστική εκπαίδευση: Ο κατά φύλο διαχωρισμός στην εκπαίδευση, ώστε 

αυτή να παρέχεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα για αγόρια και κορίτσια. 

Έμμεση διάκριση λόγω φύλου: Η κατάσταση στην οποία κάποιος, φαινομενικά 

ουδέτερος, νόμος, κανονισμός, πολιτική ή πρακτική έχει δυσανάλογες επιπτώσεις 

στα μέλη του ενός φύλου, εκτός εάν η διαφορετική μεταχείριση δικαιολογείται από 

αντικειμενικούς παράγοντες (οδηγία 76/207 του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 

1976, ΕΕ L 39). 

eLearning: Η μάθηση που υποβοηθείται από ΤΠΕ (τεχνολογίες των πληροφοριών 

και επικοινωνιών 

Εμπορία ανθρώπινων όντων / γυναικών – παιδιών – trafficking – 

σωματεμπορία: H εμπορία τόμων κατά κύριο λόγο γυναικών και παιδιών, με σκοπό 

τον σύγχρονο δουλεμπόριο ή τα φτηνά εργατικά χέρια ή τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση.  
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Έμφυλο (gendered): αυτό που έχει φύλο ή αναφέρεται στο φύλο με την έννοια 

του κοινωνικού φύλου. 

Εξάλειψη των διαχωρισμών στην αγορά εργασίας: Πολιτικές που αποσκοπούν 

στη μείωση ή την εξάλειψη των κάθετων /οριζόντιων επαγγελματικών διαχωρισμών 

λόγω φύλου στην αγορά εργασίας. 

Επαγγελματική κατάρτιση:  Οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί 

προπαρασκευή για την απόκτηση τυπικών προσόντων σε συγκεκριμένο επάγγελμα, 

εμπορική δραστηριότητα, ή συγκεκριμένη απασχόληση ή παρέχει τις απαραίτητες 

δεξιότητες για ένα τέτοιο επάγγελμα, εμπ. δραστηριότητα ή απασχόληση.  

Επαγγελματικός διαχωρισμός: Η συγκέντρωση ανδρών και γυναικών σε 

διαφορετικές μορφές και σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων και απασχόλησης, 

με τις γυναίκες να περιορίζονται σε στενότερο φάσμα επαγγελμάτων (οριζόντιος 

διαχωρισμός) και σε χαμηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας (κάθετος διαχωρισμός).  

Θετική ∆ράση: Μέτρα που στοχεύουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα και αποσκοπούν 

στην εξάλειψη και στην πρόληψη των διακρίσεων ή στην αντιστάθμιση της 

μειονεκτικής θέσης στην οποία μπορεί να βρίσκονται τα μέλη της ομάδας λόγω της 

στάσης ζωής, της συμπεριφοράς ή των δομών που επικρατούν (και θετική διάκριση).  

Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών:  Από το 1957, η συνθήκη για την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας καθιέρωσε την αρχή της ισότητας ανδρών 

και γυναικών. Το άρθρο 141 ορίζει ότι παρέχεται ίση αμοιβή στους άνδρες και στις 

γυναίκες για ίσης αξίας παρεχόμενη εργασία. Από το 1975, έχει εκδοθεί σειρά 

οδηγιών που επεκτείνουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης στην πρόσβαση στην 

απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην επαγγελματική προώθηση με 

στόχο την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης στον χώρο εργασίας και, εν συνεχεία, 

στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των νομικών καθώς και των 

επαγγελματικών καθεστώτων. Η Επιτροπή προσέθεσε στα πολυετή προγράμματα 

προώθησης της ίσης μεταχείρισης, τα οποία εισήχθησαν τη δεκαετία του 1980, μια 

κοινοτική στρατηγική (2001-2005), με στόχο τη θέσπιση πλαισίου δράσης, στο οποίο 

όλες οι κοινοτικές δράσεις να μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της 

εξάλειψης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών. Η 

συνθήκη του Άμστερνταμ έχει ως στόχο τη συμπλήρωση του περιορισμένου πεδίου 

εφαρμογής του άρθρου 141 που αφορά μόνο την ισότητα της αμοιβής), 

ενσωματώνοντας την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στο άρθρο 2 της 

συνθήκης ΕΚ, στο οποίο απαριθμούνται τα καθήκοντα της Κοινότητας. Ο Χάρτης των 

Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε τον ∆εκέμβριο 

του 2000 και προβλέπεται να ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό Σύνταγμα, του οποίου 

αναμένεται η κύρωση, ορίζει ότι: «Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 31

εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένων της απασχόλησης, της 

εργασίας και των αποδοχών». Το Σύνταγμα προβλέπει την προσθήκη της αρχής της 

ισότητας ανδρών και γυναικών στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης καθώς και την 

αναγνώρισή της ως διάταξη γενικής εφαρμογής, την οποία η Ένωση υποχρεούται να 

λαμβάνει υπόψη στο πλαίσιο όλων των δράσεων της. 

Ισότητα ευκαιριών: Η ισότητα των ευκαιριών αποτελεί γενική αρχή, οι δύο 

ουσιαστικές πτυχές της οποίας είναι η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας 

και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η εν λόγω αρχή εφαρμόζεται σε όλους 

τους τομείς, ιδίως, στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικογενειακό βίο. Η 

συνθήκη του Άμστερνταμ εισήγαγε μια νέα διάταξη προκειμένου να ενισχύσει την 

αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που συνδέεται άμεσα με την ισότητα των 

ευκαιριών. Το άρθρο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα λήψης από το Συμβούλιο των 

αναγκαίων μέτρων για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων λόγω φύλου, 

φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού. Εξάλλου, χάρη στο πρόγραμμα δράσης για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων (2001-2006), η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει και 

συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση κάθε μορφής 

διακρίσεων. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

εγκρίθηκε το ∆εκέμβριο του 2000 και θα ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το 

οποίο βρίσκεται στο στάδιο της επικύρωσης, περιλαμβάνει κεφάλαιο με τίτλο 

«Ισότητα», το οποίο προβλέπει τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της 

ισότητας ανδρών και γυναικών και της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής 

πολυμορφίας. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται επίσης στα δικαιώματα του παιδιού, των 

ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. Το Σύνταγμα προσθέτει ρητά τις αρχές 

της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων στις αρχές στις οποίες βασίζεται η 

Ένωση. Το κείμενο τις αναγνωρίζει ως διατάξεις γενικής εφαρμογής τις οποίες η 

Ένωση οφείλει να προωθεί κατά τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών και των 

ενεργειών της. 

Ισότητα των φύλων: Η έννοια αυτή εκφράζει το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι 

είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και να προβούν σε 

επιλογές χωρίς τους περιορισμούς που θέτουν οι αυστηρώς καθορισμένοι ρόλοι των 

φύλων, ότι οι διαφορετικές συμπεριφορές, επιδιώξεις και ανάγκες των γυναικών και 

των ανδρών θεωρούνται, εκτιμούνται και ευνοούνται εξίσου.  

Ισοτιμία των φύλων: ∆ίκαιη μεταχείριση σε σχέση με το φύλο, η οποία μπορεί να 

είναι ίση μεταχείριση ή μεταχείριση η οποία είναι διαφορετική αλλά θεωρείται 

ισοδύναμη όσον αφορά τα δικαιώματα, τις παροχές, τις υποχρεώσεις και τις 

ευκαιρίες.  
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Καταμερισμός της εργασίας κατά φύλο: Ο καταμερισμός της αμειβόμενης και της 

μη αμειβόμενης απασχόλησης μεταξύ γυναικών και ανδρών στο ιδιωτικό και δημόσιο 

βίο.  

Κοινωνικές Αναπαραστάσεις: Κοινωνικές κατασκευές μιας καθημερινής εμπειρικής 

γνώσης, διαμορφωμένες με βάση αξίες  και μεμονωμένες αντιλήψεις συγκεκριμένης 

κοινωνικής ομάδας, απέναντι σε ποικίλα  αντικείμενα και καταστάσεις ( άτομα, 

γεγονότα, κοινωνικές κατηγορίες, κλπ…). Συνήθως  εμφανίζουν ένα συμπαγή και 

συλλογικό χαρακτήρα, καθώς εκδηλώνονται κατά την κοινωνική  αλληλεπίδραση. 

Κοινωνική ένταξη: Υφίσταται όταν οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν πλήρως 

στην οικονομική, την κοινωνική και την πολιτική τους ζωή, όταν η πρόσβασή τους 

σε εισόδημα ή σε άλλους πόρους (προσωπικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς) είναι επαρκής για να τους επιτρέπει να απολαμβάνουν ένα επίπεδο 

διαβίωσης και ποιότητας ζωής που θεωρείται αποδεκτό από την κοινωνία στην οποία 

ζουν, και όταν έχουν πλήρη πρόσβαση στα θεμελιώδη τους δικαιώματα.  

Mainstreaming (gender): ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις 

πολιτικές. 

Ποσοστώσεις: Προκαθορισμένο ποσοστό ή μερίδιο θέσεων, εδρών ή διαθέσιμων 

πόρων που καλύπτεται από συγκεκριμένη ομάδα ή χορηγείται σε αυτήν, συνήθως 

βάσει ορισμένων κριτηρίων ή κανόνων, και αποσκοπεί στη διόρθωση κάποιας 

προηγούμενης ανισότητας. Συνήθως εφαρμόζεται σε θέσεις λήψης αποφάσεων ή 

στην πρόσβαση σε θέσεις κατάρτισης ή εργασίας.  

Προκαταλήψεις: (από τους λατινικούς όρους, juricium: απόφαση-κρίση 

δικαστηρίου, και  prae: από πριν )   Απόψεις/πεποιθήσεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας 

για κάποια άλλη ομάδα, οι οποίες έχουν  λίγο-πολύ εδραιωθεί, χωρίς να έχει 

προηγηθεί εξακρίβωση ή κριτικός έλεγχος. 

Προσανατολισμός: Ένα φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για να 

βοηθήσουν τους ανθρώπους να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους (εκπαιδευτικές, 

επαγγελματικές, προσωπικές) και να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις.  

Ρόλοι: (Στην Ψυχολογία και την Κοινωνιολογία) Ο όρος εισάγεται στο χώρο της 

επιστήμης από τον Binet το 1898. Πρόκειται για αναλογία που προέρχεται από το 

Θέατρο. Στις κοινωνικές επιστήμες ο όρος εκφράζει ένα σύνολο συγκεκριμένων 

συμπεριφορών – κοινωνικά καθορισμένων – που αντιστοιχούν σε  συγκεκριμένη 

θέση. Τις συμπεριφορές αυτές αναμένουμε από το άτομο που έχει αναλάβει τον  

συγκεκριμένο ρόλο. Έτσι έχουμε το ρόλο του πατέρα, το ρόλο της μητέρας, το ρόλο 

του ηγέτη,  κλπ. 
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Σεξισμός: (ο όρος δεν αναφέρεται στο Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών της Madeleine 

Grawitz , αλλά αντλείται από το Universalis, 1994) Όρος που χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει το σύνολο των θεσμών (κοινωνικών, πολιτικών, δικαστικών, 

συμβολικών) και των ατομικών ή συλλογικών συμπεριφορών που εκφράζουν, 

διαιωνίζουν και νομιμοποιούν την κυριαρχία των αντρών σε βάρος των γυναικών. 

Σεξουαλική παρενόχληση: Ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα ή 

άλλη συμπεριφορά βασιζόμενη στο φύλο, η οποία θίγει την αξιοπρέπεια των 

γυναικών και των ανδρών. 

Στερεότυπα: Πρόκειται για αυστηρούς και άκαμπτους όρους που χρησιμοποιούνται 

συστηματικά για να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των μελών μιας κοινωνικής 

ομάδας. Αναφέρονται σε πεποιθήσεις για άτομα, ομάδες ή καταστάσεις, οι οποίες 

είναι κατά κάποιον τρόπο «προκατασκευασμένες» και προκύπτουν από απόλυτες, 

υπερβολικές ή υπεραπλουστευμένες κρίσεις και εκτιμήσεις. 

Συνδυασμός επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου: Η εισαγωγή συστημάτων 

γονικής άδειας ή άδειας για οικογενειακούς λόγους, ρυθμίσεων για την φροντίδα 

των παιδιών και των ηλικιωμένων και η ανάπτυξη μιας δομής και μιας οργάνωσης 

του εργασιακού περιβάλλοντος οι  οποίες δα διευκολύνουν το συνδυασμό των 

επαγγελματικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η οικογένεια 

και το νοικοκυριό για τις γυναίκες και τους άνδρες.  

Σχολική / επίσημη μάθηση: Η μάθηση που τυπικά προέρχεται από να ίδρυμα 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης, η οποία είναι διαρθρωμένη (από άποψη μαθησιακών 

στόχων, χρόνου μάθησης ή διδακτιής υποστήριξης) και η οποία οδηγεί σε 

πιστοποίηση. Η σχολική/επίσημη μάθηση είναι σκόπιμη από την πλευρά του 

μαθητευόμενου. 

Φύλο (βιολογικό): Τα βιολογικά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία διακρίνονται οι 

άνθρωποι σε αρσενικά και θηλυκά. 

Φύλο (κοινωνικό): Έννοια η οποία αναφέρεται στις κοινωνικές διαφορές, σε 

αντίθεση με τις βιολογικές διαφορές, μεταξύ γυναικών και ανδρών που έχουν 

διδαχτεί και ενδέχεται να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου παρουσιάζοντας 

ευρύτατες διακυμάνσεις τόσο εντός όσο και μεταξύ των διαφόρων πολιτισμικών 

αντιλήψεων.  

Ψαλίδα των αμοιβών των δύο φύλων: Η απόσταση μεταξύ των μέσων αποδοχών 

ανδρών και γυναικών.  

Ψηφιακή παιδεία: Η ικανότητα δόκιμης χρήσης των ΤΠΕ (τεχνολογίες των 

πληροφοριών και επικοινωνιών. 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 34

Ψηφιακό χάσμα: Το χάσμα ανάμεσα σε εκείνους που μπορούν να έχουν πρόσβαση 

και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τεχνολογίες των πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε εκείνους που δεν μπορούν. 

 

 

1.2. Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η μελέτη της βιβλιογραφίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ισότητα των 

φύλων και η εκπόνηση ενός καταλόγου βιβλιογραφίας επί θεμάτων ισότητας σε 

σχέση με τα αντικείμενα σπουδών και των εξειδικεύσεων που παρέχουν τα δημόσια 

ΤΕΕ και τα ΙΕΚ αποτελεί εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών 

ενδυνάμωσης της ισότητας ευκαιριών μεταξύ των φύλων στο περιβάλλον της 

δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. 

Κατανοώντας απόλυτα την κατεύθυνση αυτή, ο Μελετητής εκπόνησε το έργο με 

βάση μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πρόταση προσέγγισης, που υποστηρίζεται 

από επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους και πρότυπα, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα και υψηλή ποιότητα των παραδοτέων.  

Για την υλοποίηση του έργου του, ο Μελετητής έλαβε υπόψη:  

(α) τις προδιαγραφές της μελέτης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο τεύχος της 

σχετικής Προκήρυξης (Αρ.πρωτ.∆ΙΟΙΚ/Φ.110/1/7858 / 12.4.2006) 

(β) τη στόχευση του έργου και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή 

του 

(γ) τον τύπο των σχολικών μονάδων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

(δ) τους τομείς και τις ειδικότητες που διδάσκονται στις σχολές αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ε) το κοινό το οποίο θα επωφεληθεί από την αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

(μαθητικό δυναμικό, εκπαιδευτικοί, οικογένειες μαθητών / μαθητριών). 

 

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου περιλάμβανε τα ακόλουθα στάδια: 

 Εντοπισμό των πηγών εξαγωγής της βιβλιογραφίας 

 Προσδιορισμό κριτηρίων επιλογής κατάλληλων τεκμηρίων 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων 

 Κατάρτιση τελικής βιβλιογραφίας. 
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1.2.1. Εντοπισμός πηγών εξαγωγής βιβλιογραφίας 

Η επικράτηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής εμπλουτίζει σημαντικά τη 

δυνατότητα των μελετητών στην αναζήτηση αξιόπιστων πηγών βιβλιογραφίας, 

πληροφόρησης και πρόσκτησης της γνώσης. Σήμερα, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, ως 

υπηρεσία ποιοτικής και άμεσης πληροφόρησης, παρέχει τη δυνατότητα στο 

σύγχρονο χρήστη να εντοπίζει και να ανακτά τη γνώση για την υποστήριξη της 

μάθησης και της έρευνας με άμεσο, γρήγορο και έγκαιρο τρόπο από οποιαδήποτε 

γεωγραφική τοποθεσία, χωρίς τους περιορισμούς χρόνου και τόπου τους οποίους 

θέτει η συμβατική Βιβλιοθήκη και οι άλλες πηγές πληροφόρησης (Οργανισμοί, 

Οργανώσεις, Φορείς κλπ), που απαιτούν μια επιτόπου επίσκεψη για τον εντοπισμό 

και την καταγραφή των βιβλιογραφικών πηγών και την ανάκτηση του υλικού. 

Έτσι, λοιπόν, η νέα πραγματικότητα ξεπερνάει τους διάφορους περιορισμούς που 

έθεταν τόσο ο γεωγραφικός προσδιορισμός και τα όρια της συλλογής των 

συμβατικών βιβλιοθηκών ή άλλων φορέων πληροφόρησης με εξειδικευμένα 

τεκμήρια, όσο και η υλική υπόσταση των τεκμηρίων που συγκροτούσαν τις συλλογές 

τους (έντυπο, οπτικοακουστικό υλικό κλπ)21. Αυτό συνεπάγεται ότι η επιτόπου 

επίσκεψη στις βιβλιοθήκες και τους διάφορους φορείς παύει να αποτελεί τον 

αποκλειστικό τρόπο εντοπισμού και κτήσης των βιβλιογραφικών δεδομένων, καθώς 

ολοένα και συχνότερα οι μελετητές έχουν πρόσβαση σε νέους τρόπους διάχυσης των 

παραδοσιακών τεκμηρίων, μέσω της ψηφιοποίησης του έντυπου και του 

οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και σε νέες κατηγορίες πηγών (οnline πηγές, 

βάσεις δεδομένων, κλπ.).  

Σε πρώτο λοιπόν στάδιο, η ομάδα του Μελετητή προχώρησε στην εξαντλητική 

καταγραφή και ευρετηρίαση των Ελληνικών πηγών εξαγωγής βιβλιογραφίας με 

κύρια ή δευτερεύουσα θεματολογία σε ζητήματα φύλου και ισότητας, τόσο με την 

παραδοσιακή συμβατική μέθοδο πρόσκτησης βιβλιογραφικών δεδομένων, δηλαδή με 

την επιτόπου αναζήτηση και αποδελτίωση των τεκμηρίων, όσο και με τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών της πληροφόρησης και τους νέους τρόπους εντοπισμού και 

πρόσκτησης της γνώσης. Στη συνέχεια, μέσω του ∆ιαδικτύου, προχώρησε σε μια 

επιλεκτική καταγραφή και ευρετηρίαση ξένων ψηφιακών ιδρυμάτων, βιβλιοθηκών, 

ηλεκτρονικών εκδόσεων περιοδικών ή διεθνών επιστημονικών βάσεων δεδομένων 

που εξειδικεύονται στη θεματική του ‘φύλου’ και τις δράσεις για την επίτευξη της 

‘ισότητας των φύλων’. 

Οι πηγές βιβλιογραφικών δεδομένων κατατάχτηκαν σε : 

α) Πηγές στην Ελλάδα, στις οποίες η ομάδα του Μελετητή είχε πρόσβαση είτε με 

επιτόπου επίσκεψη είτε μέσω της ιστοσελίδας τους στο διαδίκτυο. 

                                                      
21 Κώνστα, Ο. Μαμμά, Ε «Νέα εργαλεία αναζήτησης: ο χρήστης, ο χώρος και ο χρόνος στην 
πληροφόρηση», στο Ε-Prints in Library and Information Science 
http://eprints.rclis.org/archive/00006788/, ημέρα πρόσβασης 30/10/06.  
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β) Ξένες Ψηφιακές Πηγές με πρόσβαση αποκλειστικά μέσω του διαδίκτυου (βλ. 

λεπτομέρειες στην Κατηγορία Γενικό Πληροφοριακό Υλικό, σ. 58). 

 

Ελληνικές Πηγές 

Από όλες τις πηγές που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν στην Ελλάδα, κυριότερες 

υπήρξαν:  

 Η Βιβλιοθήκη Γυναικείων Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, καθώς 

σε αυτήν υπάρχει συγκεντρωμένος σημαντικός αριθμός ελληνικών και 

ξενόγλωσσων βιβλίων, περιοδικών και μελετών που αφορούν θέματα 

σπουδών φύλου και ισότητας (www.ggi.gr) 

 Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ, www.kethi.gr)  

 Το ∆ιατμηματικό Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και Ισότητας του Παντείου 

Πανεπιστημίου 

 η Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (www.ekke.gr)  

 Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (www.biblionet.gr )  

 Το δίκτυο HEAL-Link (www.heal-link.gr)  που αποτελεί κοινοπραξία των 

ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και περιλαμβάνει τους δικτυακούς 

τόπους των βιβλιοθηκών και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περίπου 8.000 

περιοδικών (τίτλοι περιοδικών εκδοτικών οίκων όπως Elsevier, Springer, 

Emerald κ.α) 

 Η Βιβλιοθήκη και ο δικτυακός τόπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ΕΚΤ 

 Οι ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι (οι ιστοσελίδες επισυνάπτονται στο Παράρτημα 

της Μελέτης) 

 Οι Γυναικείες Οργανώσεις (πρόκειται για έναν αριθμό 70 περίπου 

οργανώσεων, τα στοιχεία των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα της 

Μελέτης) 

 Τα Γυναικεία Τμήματα Συνδικαλιστικών Φορέων (Γραμματείες Γυναικών 

Α∆Ε∆Υ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΣΕΕ, ΕΚΑ, ΟΤΟΕ Αθηνών & Θεσσαλονίκης, ΟΜΕ-ΟΤΕ) 

 Τα Γυναικεία Τμήματα Κομμάτων (Γραμματεία Γυναικών Συνασπισμού, 

Τομέας Ισότητας ΠΑΣΟΚ, Γραμματεία Γυναικών ΚΚΕ, Γραμματεία Γυναικών 

Νέας ∆ημοκρατίας) 

 Μη Κυβερνητικές οργανώσεις με αντικείμενο θέματα ισότητας των φύλων και 

κοινωνικού φύλου 

 Φορείς κατάρτισης: ΚΕΚ, ΣΕΚ, ΚΠΣ, ΕΚΤ, ΟΑΕ∆, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  
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 Έντυπος κατάλογος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού 

Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο Συλλογικός κατάλογος περιοδικών στις 

ελληνικές επιστημονικές βιβλιοθήκες (Αθήνα: ΕΚΤ-ΕΙΕ, 2 τόμοι) (χρήσιμος 

για  περιοδικά) 

 Έντυπος οδηγός δικτυακών βάσεων δεδομένων για θέματα ισότητας του 

Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο του Έργου 

«Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την 

Προώθηση της Ισότητας των Φύλων» 

 Υπάρχουσες βιβλιογραφίες και βιβλιογραφικές επισκοπήσεις 

 Το ∆ιαδίκτυο για ντοκουμέντα σε ηλεκτρονική μορφή. 

Στο Παράρτημα της μελέτης παρουσιάζονται οι ιστοσελίδες των κυριότερων 

δημόσιων και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, καθώς και οι ιστοσελίδες διαφόρων 

ιδρυμάτων και φορέων από τις οποίες αντλήθηκε βιβλιογραφικό υλικό. 

 

Σημαντική, επίσης, υπήρξε στη διαδικασία εντοπισμού τεκμηρίων και η παρουσία των 

ακόλουθων ελληνικών περιοδικών με αναφορές σε ζητήματα φύλου: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 
1. Media View 30.Ίστωρ 
2. Quantum 31.Κατίνα 
3. Revue des Etudes Neo-Helleniques 32.Κεφαλγία 
4. Αντιθέσεις 33.Κοινωνία των Πολιτών 
5. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης 34.Μέντορας 
6. Αρχαιολογία 35.Μνήμων 
7. Αρχειοτάξιο 36.Νέα Κοινωνιολογία 
8. Βουλή και Ευρωβουλή 37.Νέα Παιδεία 
9. Γλώσσα 38.Ο Αγώνας της Γυναίκας 
10. Ενημέρωση ΙΝΕ - ΓΣΕΕ 39.Ο Πολίτης 
11. Γυναίκα Μηχανικός 40.Παιδαγωγική Επιθεώρηση 
12. ∆ιαβάζω 41. Παιδί και Έφηβος, Ψυχική Υγεία και 

Ψυχοπαθολογία 
13. ∆ίνη 42.Ποινικό δίκαιο 
14. Εθνολογία 43.Σκούπα 
15. Εκλογή 44.Σύγχρονα Θέματα 
16. Ελληνική Επιθεώρηση Κοινωνικής 

Επιστήμης 
45. Σύγχρονη Εκπαίδευση 

17. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής 
Επιστήμης 

46. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο 

18. Ενημερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ 47.Συνεταιριστική Πορεία 
19. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων 48.Τα Εκπαιδευτικά 
20. Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου 49.Τα Ιστορικά 
21. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 50.Τελέσιλλα 
22. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού 
51. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 

23. Επιστημονική Σκέψη 52.Το Κάπα 
24. Επιχειρήματα 53.Το Σχολείο και το Σπίτι 
25. Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών 54.Τόπος 
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26. Θέματα στην Εκπαίδευση 55.Υπατία 
27. Ιατροκοινωνικά Προβλήματα 56.Φιλμ 
28. Ιπποκράτεια 57.Φιλολογική 
29. Ισότητα και Φύλο 58.Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου 

 

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στον εντοπισμό Γκρίζας Βιβλιογραφίας 
από διάφορους φορείς με αντικείμενο τα θέματα ισότητας και κοινωνικού φύλου. 

Στην έννοια «Γκρίζα Βιβλιογραφία» περιλαμβάνονται τα ντοκουμέντα που 

παράγονται σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρίες (εκθέσεις 

- reports, τεχνικές εκθέσεις, στατιστικές εκθέσεις, υπομνήματα, διδακτορικές 

διατριβές, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, μη-εμπορικές 

μεταφράσεις, κρατικά και κυβερνητικά ντοκουμέντα), σε ηλεκτρονική ή έντυπη 

μορφή, αλλά δεν εκδίδονται με εμπορικό σκοπό.  

Είναι αλήθεια ότι μια τέτοια εξαντλητική καταγραφή καθίσταται πρακτικά αδύνατη 

τόσο γιατί το μεγαλύτερο μέρος δεν είναι συστηματικά καταγεγραμμένο και είναι 

δύσκολο να εντοπιστεί όσο και γιατί ο αριθμός των ντοκουμέντων είναι 

απαγορευτικά μεγάλος. Επιπλέον, θεωρείται ότι η εισαγωγή αυτού του είδους 

τεκμήριων δεν ενδείκνυται σε έναν κατάλογο που προορίζεται για τους μαθητές των 

σχολών τεχνικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Κατόπιν 

τούτου, το ενδιαφέρον της ομάδας του Μελετητή, επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους 

φορείς και σε  συγκεκριμένο είδος εντύπων, όπως είναι οι μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι 

Εκθέσεις κλπ φορέων που έχουν ως βασικό αντικείμενό τους τα θέματα φύλου και 

ισότητας. 

Τα τεκμήρια γκρίζας βιβλιογραφίας αναζητήθηκαν καταρχάς στη βιβλιοθήκη 

Γυναικείων Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, στο Κέντρο Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στο Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών, στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και Ισότητας του Παντείου 

Πανεπιστημίου, στη βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και του Τμήματος 

Πολιτικής Επιστήμης και ∆ημόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης, στη Σχολή ∆ημόσιας Υγείας και στην Εθνική Σχολή ∆ημόσιας 

∆ιοίκησης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καθώς επίσης από ΜΚΟ, Γυναικείες 

Οργανώσεις, Γυναικεία Τμήματα Κομμάτων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων22. 

Επίσης, στη διαδικτυακή Βιβλιοθήκη του Archive, η οποία περιέχει έργα που 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων έρευνας και του χώρου της 

αποκαλούμενης γκρίζας βιβλιογραφίας. Ειδικά σ’ ό,τι αφορά τις διπλωματικές, 

                                                      
22 Στο Παράρτημα της Μελέτης επισυνάπτεται κατάλογος των Γυναικείων Οργανώσεων και των 
Γυναικείων Τμημάτων Κομμάτων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που προσεγγίστηκαν για την 
αναζήτηση σχετικών ντοκουμέντων. 
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μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, πολύτιμα στάθηκαν το σύστημα Άρτεμις23 

το αρχείο Γλαύκα του ΚΕΚΜΟΚΟΠ του Παντείου Πανεπιστημίου και το Εθνικό Αρχείο 

∆ιδακτορικών ∆ιατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.  

 

Ψηφιακές Πηγές Ξενόγλωσσων Βιβλιογραφικών Τεκμηρίων 

 Βιβλιοθήκες Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 

 ∆ιεθνείς Οργανισμοί: ΕΕ, CEDEFOP, ΟΟΣΑ, ΟΗΕ-∆ΟΕ κ.α 

 Γυναικεία Κέντρα Ερευνών   

 ∆ικτυακοί τόποι με αντικείμενο το φύλο  

 Ψηφιακές Κοινοπραξίες Βιβλιογραφικών Βάσεων ∆εδομένων 

 Ηλεκτρονικά Περιοδικά 

 Εξειδικευμένες Πηγές για Οπτικοακουστικό Υλικό 

Ως σημαντικότερες πηγές ξενόγλωσσων βιβλιογραφικών δεδομένων καταγράφηκαν: 

 Ο κατάλογος της Βρετανικής Βιβλιοθήκης 

 Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 

 Η κοινοπραξία Copac® 24 μείζονων πανεπιστημίων και ερευνητικών 

βιβλιοθηκών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία 

 Η ιστοσελίδα Cambridge Journals Online  

 Ο δικτυακός τόπος Cambridge Scientific Abstracts - Illumina  

 Ηλεκτρονικές εκδόσεις ξενόγλωσσων περιοδικών που είναι εξειδικευμένα σε 

θέματα ισότητας και φύλου. 

 

 
1.2.2. Προσδιορισμός κριτηρίων επιλογής τεκμηρίων 

Η Ομάδα του Μελετητή, μετά τον εντοπισμό των πηγών εξαγωγής βιβλιογραφίας, 

προχώρησε στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής των καταλληλότερων 

τεκμηρίων.  

Με βασικό κριτήριο επιλογής τεκμηρίων «αυτά να προάγουν γενικά την ισότητα 
των φύλων και ειδικά να στοχεύουν στην κατάργηση των στερεοτύπων στην επιλογή 

επαγγέλματος, σταδιοδρομίας και ένταξης στην αγορά εργασίας των αγοριών και 

κοριτσιών», έπρεπε αφενός να ληφθούν υπόψη τόσο τεχνικά κριτήρια που 

επιβάλλονταν από την προκήρυξη, όσο και ουσιαστικά κριτήρια επιλογής που 

                                                      
23  Το Άρτεμις (http://artemis.cslab.ntua.gr/search/) και το Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών του ΕΚΤ 
έχουν στόχο τη συστηματική αρχειοθέτηση και διάδοση της πνευματικής παραγωγής των ΑΕΙ και ΤΕΙ της 
χώρας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών.  
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σχετίζονται με την ευρύτερη δυνατή ερμηνεία του τι «προάγει την ισότητα», και τα 

οποία είναι αφενός γενικά, και αφετέρου πιο ειδικά σε σχέση με τις επιμέρους 

θεματικές ενότητες. 

 

1.2.2.1. Τεχνικά κριτήρια 

Τα τεχνικά κριτήρια που έλαβε υπόψη η ομάδα του Μελετητή για την επιλογή των 

τεκμηρίων είναι: 

α) Έτος έκδοσης τεκμηρίου 

Για την ελληνική παραγωγή η βιβλιογραφία είναι εξαντλητική των ετών 1996-2006 

και επιλεκτική των ετών 1974-1995, ενώ για την ξενόγλωσση παραγωγή η 

βιβλιογραφία είναι επιλεκτική των ετών 2000-2006. Εντούτοις, κατ’ εξαίρεση, 

περιλήφθηκαν ορισμένα σημαντικά επιστημονικά έργα προηγούμενων ετών εξαιτίας 

της βαρύνουσας σημασίας τους στη σύγχρονη συζήτηση για το φύλο.  

Η επιλεκτική βιβλιογραφία διαμορφώθηκε με σημείο αναφοράς την επιστημονική 

βαρύτητα του τεκμηρίου, το εάν εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για το 

θέμα το οποίο πραγματεύεται, καθώς και τη συνάφειά του με τους επιμέρους 

στόχους του έργου. 

β) Θεματολογία 

Σύμφωνα και με τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, τα τεκμήρια που επιλέχθηκαν 

αναφέρονται α) σε θέματα ισότητας των φύλων και β) σε θέματα που 
αφορούν ειδικότητες και επαγγέλματα των ΤΕΕ και των ΙΕΚ. 

 Θέματα Ισότητας που αναφέρονται στο φύλο 

Η θεματική ευρετηρίαση θα έπρεπε να ακολουθεί το πρότυπο της Βιβλιοθήκης 

Γυναικείων Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Με σκοπό τη μεγιστοποίηση 

της χρηστικότητας24 του βιβλιογραφικού καταλόγου, η Ομάδα του Μελετητή 

θεώρησε σκόπιμη την ένταξη των θεματικών κατηγοριών της Προκήρυξης σε 

ευρύτερες κατηγορίες, που ακολουθούν τη λογική της θεματικής ευρετηρίασης της 

Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Subject Headings of Library of Congress) 

προσαρμοσμένη όμως στο συγκεκριμένο έργο. Η ευρετηρίαση αυτή έχει 

παιδαγωγική αλλά και πρακτική χρησιμότητα: αφενός οι μελλοντικοί χρήστες 

                                                      
24 Ο όρος χρηστικότητα προέρχεται από τον επιστημονικό κλάδο της διάδρασης του ανθρώπου και της 
μηχανής (Human Computer Interaction) (βλ. σχετικά Τσάκωνας, Γ. Παπαθεοδώρου, Χ. (2003) 
«Χρηστικότητα δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών», στο Proceedings 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες (GR). http://eprints.rclis.org/archive/00005488/, πρόσβαση στις 
30/10/06). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τη ομάδα του Μελετητή, ο κύριος στόχος ήταν να 
δημιουργηθεί ένας κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών σε θέματα φύλου ο οποίος να δίνει τη 
δυνατότητα στο χρήστη να έχει πρόσβαση στο υλικό, ανακτώντας το αποδοτικά με αξιόπιστο τρόπο, με 
την ελάχιστη δυνατή καταβολή ενέργειας και την μέγιστη ωφέλεια σε χρόνο εκπλήρωσης, και τέλος να 
επιστεγάζει την όλη διαδικασία χρήσης με προσωπική ικανοποίηση και με άνεση, προσδοκώντας ότι ο 
χρήστης θα επανέλθει μελλοντικά για μια νέα βιβλιογραφική έρευνα.  
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των βιβλιοθηκών των ΙΕΚ και ΤΕΕ (μαθητές και καθηγητές) θα αποκτήσουν 

εξοικείωση με τη γενική θεματική δομή και τις συμβάσεις των εγχώριων και διεθνών 

βιβλιοθηκών και αφετέρου οι μελλοντικές βιβλιοθήκες των ΙΕΚ και ΤΕΕ θα έχουν 

δομηθεί ακολουθώντας τις ταξινομικές προδιαγραφές που ήδη χρησιμοποιούνται σε 

εγχώριες και διεθνείς ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.  

Με βάση τα προηγούμενα, η ομάδα του Μελετητή προχώρησε στην παρακάτω 

εξειδίκευση της θεματικής κατηγοριοποίησης του υλικού. 

 

Ευρύτερη κατηγορία25 Υποκατηγορίες που περιλαμβάνονται 

1. Γενικό Πληροφοριακό 
Υλικό  

Κατάλογος γενικών και εξειδικευμένων βιβλιοθηκών, 
Ιστοσελίδων, δικτυακών τόπων και ξενόγλωσσων 
περιοδικών ειδικών στα ζητήματα του φύλου και της 

ισότητας ανδρών και γυναικών 

2.  Θεωρίες του Φύλου -
Έμφυλοι Ρόλοι – Ταυτότητες 

– Οικογενειακές Σχέσεις 

ΗΘΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ, ΛΟΓΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΓΑΜΟΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΟ ΦΥΛΑ 
 

3. Ιστορία του Φύλου – 
Ιστορία των Γυναικών - 

Φεμινισμός 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ και ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

4. Θέματα Εκπαίδευσης ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

5. Θέματα Εργασίας 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -  ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΣΜΟΙ 

6. Πολιτική Θεωρία και 
Πράξη 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ∆ΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΥΡΩΠΗΣ  - ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ––ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / MAINSTREAMING 

7. Υγεία και Σεξουαλικότητα 
Βία – Κακοποίηση - 

Trafficking 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΥΓΕΙΑ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

ΕΦΗΒΕΙΑ / ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
ΒΙΑ – ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΠΟΡΝΕΙΑ 

                                                      
25 Από τη συγκέντρωση και ταξινόμηση των βιβλιογραφικών αναφορών διαπιστώθηκε ότι ένας αρκετά 
σημαντικός αριθμός έργων μπορούσε να ταξινομηθεί σε δύο ή περισσότερες θεματικές κατηγορίες (πχ. 
υποκατηγορία «συμφιλίωση οικογένειας και απασχόλησης», βλ. και παρακάτω σε σχέση με την κατηγορία 
«Νομοθεσία»). Η ομάδα του Μελετητή αποφάσισε, για λόγους οικονομίας, χρηστικότητας και ορθολογικής 
διαχείρισης της πληροφορίας, να αποφύγει να επαναλαμβάνονται συστηματικά οι ίδιες βιβλιογραφικές 
αναφορές σε διαφορετικές κατηγορίες στο βαθμό που η ανάκτηση της σχετικής πληροφορίας είναι δυνατή 
μέσω των λέξεων κλειδιών. Εντούτοις, ορισμένες, πολύ σημαντικές αναφορές, εμφανίζονται σε 
περισσότερες από μια κατηγορίες. 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 42

8. Τέχνες - Πολιτισμός - ΜΜΕ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

9.  Θέματα Μετανάστευσης ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΣΕΣ 

          10. Νομοθεσία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΘΕΣΜΟΙ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ26 

 Θέματα που προάγουν την ισότητα των φύλων σε σχέση με τα αντικείμενα 

σπουδών και των εξειδικεύσεων των ΤΕΕ και των ΙΕΚ 

Με το ίδιο σκεπτικό, και για τους ίδιους παιδαγωγικούς και χρηστικούς λόγους, 

κρίθηκε σκόπιμο τα ειδικότερα θέματα που αφορούν ειδικότητες και 
επαγγέλματα των ΤΕΕ και των ΙΕΚ να ενταχθούν επίσης σε ευρύτερες ταξινομικές 

κατηγορίες (με βάση τις αρχές των ήδη χρησιμοποιούμενων θεμάτων της 

βιβλιοθήκης του Κογκρέσου) δομημένες ιεραρχικά από το γενικό προς το ειδικό: 

 

γ) Τύπος υλικού 

Το υλικό που μελετήθηκε και καταγράφηκε ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες : 

 Έντυπο υλικό: α.) βιβλία β) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά γ) συμβολή σε 

μονογραφία ή σε συλλογικούς τόμους δ) (επίσημα) πρακτικά ή εισηγήσεις 

συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ. ε) (ανακοινωμένες) έρευνες, στ) διδακτορικές 

διατριβές ζ) εθνικές ή διακρατικές εκθέσεις η) Γκρίζα βιβλιογραφία 

                                                      
26 Από τη συγκέντρωση και ταξινόμηση των βιβλιογραφικών αναφορών διαπιστώθηκε ότι ένας αρκετά 
σημαντικός αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών της κατηγορίας «Νομοθεσία» αφορούσε επιμέρους 
κλάδους του ∆ικαίου (Οικογενειακό ∆ίκαιο, Εργατικό ∆ίκαιο, Ποινικό ∆ίκαιο, Πολιτικοί Θεσμοί κλπ.). Η 
ομάδα του Μελετητή αποφάσισε, για λόγους χρηστικότητας, ανάλογα με το περιεχόμενο τού κάθε 
λήμματος, να εντάξει ορισμένες αναφορές στις κατηγορίες «Οικογενειακές Σχέσεις», «Θέματα Εργασίας», 
«Πολιτική Θεωρία και Πράξη», «Υγείας και Σεξουαλικότητα».  

 

11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ευρύτερη κατηγορία 
Ενδεικτικές κατηγορίες που 

περιλαμβάνονται 

Πληροφορική ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – 
∆ΙΚΤΥΑ 

Φυσικές επιστήμες ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Μηχανική 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
∆ΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΗΜΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Επιστήμες υγείας ΥΓΕΙΑ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
∆ιοικητικές και οικονομικές 

επιστήμες 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
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 Οπτικοακουστικό υλικό: Εκτός από τον εντοπισμό έντυπου (ψηφιοποιημένου 

ή μη) υλικού, η ομάδα του Μελετητή προσανατολίστηκε και στην έρευνα 

οπτικοακουστικού υλικού, δίνοντας προτεραιότητα σε επιμορφωτικές ταινίες 

και εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ. Το υλικό αυτό αποφασίστηκε, για λόγους 

χρηστικότητας και γρήγορης ανάκτησης της πληροφορίας, να αποτελέσει μια 

ενιαία ξεχωριστή κατηγορία. Σε κάθε λήμμα διευκρινίζεται ο τύπος του 

αποθηκευτικού μέσου (dvds, cd-roms, βιντεοκασέτες) και τα στοιχεία του 

τεκμηρίου, ενώ η θεματική κατηγορία και το ειδικό ενδιαφέρον κάθε 

αναφοράς προσδιορίζεται μέσω των λέξεων κλειδιών και της περίληψης.  

 Ηλεκτρονικές πηγές: δικτυακοί τόποι, χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο, 

ηλεκτρονικά περιοδικά, άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά, μονογραφίες σε 

ηλεκτρονική μορφή, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), κλπ. 

Τα περισσότερα από τα τεκμήρια αυτής της κατηγορίας εντάχθηκαν στη 

θεματική του «Γενικού Πληροφοριακού Υλικού».  

δ) Αναλογία θεωρητικού – γενικού και εξειδικευμένου υλικού που αφορά την ομάδα 

στόχου 

Ακολουθήθηκε η ποσόστωση 3:1.  

ε) Αναλογία ελληνικού και ξενόγλωσσου υλικού 

Επειδή δεν υπάρχει ισότιμη αναλογία στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για τα 

θέματα αυτά, μετά τη συγκέντρωση του βιβλιογραφικού υλικού, η Ομάδα του 

Μελετητή θεώρησε σκόπιμο να τηρήσει την ποσόστωση 1:1 μεταξύ ελληνικού και 

ξενόγλωσσου υλικού προκειμένου να μην χαθούν πολύτιμα ξενόγλωσσα έργα. 

στ) Το είδος του κοινού στο οποίο απευθύνεται το βιβλιογραφικό υλικό 

Εκτός από τους διδάσκοντες καθηγητές, το προτεινόμενο υλικό απευθύνεται σε 

μαθητές ΤΕΕ ηλικίας 15-17 ετών και μαθητές ΙΕΚ ηλικίας άνω των 18 ετών. 

Επομένως, επιδιώχτηκε, στο μέτρο του δυνατού, το υλικό να είναι συμβατό με το 

αναπτυξιακό επίπεδο και την κριτική ικανότητα των μαθητών, και να ανταποκρίνεται 

σε όλα τα επίπεδα αντιληπτικότητας των μαθητών, από την ανάγκη για απλούστευση 

και ευκολία ως την επιδίωξη για την ικανοποίηση υψηλότερων δυνατοτήτων και 

αυξημένων απαιτήσεων.  

Επιπλέον, και η γλώσσα του υλικού επιδιώχτηκε -στο μέτρο του δυνατού επίσης- να 
είναι απλή και κατανοητή, να συμβαδίζει με το νοητικό επίπεδο των μαθητών, ώστε 

να μεταφέρει τα μηνύματα των συγγραφέων με αποδοτικότητα και να μη χρειάζεται 

κάθε φορά ο αναγνώστης να την αποκωδικοποιεί.  

 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 44

1.2.2.2. Ειδικά κριτήρια επιλογής ανά θεματική κατηγορία 

Για τα τεκμήρια που επιλέχθηκαν σε κάθε θεματική κατηγορία, η ομάδα του 

Μελετητή έλαβε υπόψη της ειδικά κριτήρια που παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά 

θεματική κατηγορία. 

 

1. Γενικό Πληροφοριακό Υλικό 

Σήμερα, το παραδοσιακό μοντέλο δημοσίευσης και κυκλοφορίας της πληροφορίας 

αποδεικνύεται ολοένα και πιο γρήγορα ανεπαρκές, δύσχρηστο και ανεπίκαιρο. Από 

την άλλη, η κοινωνία της πληροφόρησης ή εντάσεως πληροφορίας, όπως 

συνηθίζεται να λέγεται τελευταία, πάσχει από πληροφοριακό πληθωρισμό 

(information overload). Ειδικά η υπερπληροφόρηση που προέρχεται από το 

διαδίκτυο, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για έλεγχο της ποιότητας της 

πληροφορίας και ειδικότερα της επιστημονικής πληροφορίας, όπως είναι η 

βιβλιογραφία για ζητήματα φύλου στα διάφορα πεδία των κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, η Ομάδα του Μελετητή, 

θεώρησε σκόπιμο στη αυτόνομη αυτή κατηγορία, να περιλάβει τον κατάλογο των 

βιβλιοθηκών, τους σημαντικότερους δικτυακούς τόπους βιβλιογραφικών δεδομένων, 

τις σημαντικότερες ιστοσελίδες για ζητήματα φύλου, άλλες χρήσιμες διευθύνσεις στο 

διαδίκτυο, καθώς και τον κατάλογο των ξενόγλωσσων περιοδικών που έχουν ως 

αντικείμενο τα ζητήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη μελέτη. Ως κριτήριο 

επιλογής του υλικού που περιλαμβάνεται στην κατηγορία αυτή θεωρήθηκε η 

εγκυρότητα της πηγής και η ποιότητα των παρεχομένων πληροφοριών, καθώς 

επίσης και η δυνητική εξυπηρέτηση του μακροπρόθεσμου στόχου της επίτευξης της 

ισότητας των δύο φύλων.  

 

2. Θεωρίες του φύλου -  Έμφυλοι ρόλοι – ταυτότητες – οικογενειακές 
σχέσεις 

Ο βιβλιογραφικός κατάλογος αυτής της κατηγορίας αποτελεί μια επισκόπηση των 

έργων εκείνων που διερευνούν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει το φύλο στους 

τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε, αναπαράγουμε, αλλά και αμφισβητούμε 

κοινωνικο-πολιτικές σχέσεις, ρόλους και ιεραρχικές δομήσεις ταυτότητας. Στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος τίθενται οι τρόποι με τους οποίους η εμπειρία του 

έμφυλου ρόλου και της έμφυλης ταυτότητας διέπεται από πολλαπλές σχέσεις 

ανισότητας, ασυμμετρίας και κυριαρχίας, πώς δομείται από τα προνόμια -και τους 

αποκλεισμούς- της φυλής, της εθνότητας, της κοινωνικής τάξης, της σωματικής 

αρτιμέλειας και της σεξουαλικότητας. 

Στα έργα που περιλαμβάνει ο βιβλιογραφικός αυτός κατάλογος, το φύλο 

εκλαμβάνεται στη σύνθετη σχέση του με την κοινωνική τάξη, τη φυλή, τη 
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σεξουαλικότητα και τις οικογενειακές σχέσεις. Έμφαση δίνεται στην ιστορική-κριτική 

εξέταση της διάκρισης βιολογικού και κοινωνικού φύλου [sex-gender].  

∆ιερευνώνται κριτικά τα στερεότυπα που απορρέουν από αντιλήψεις της «κοινής 

λογικής» για τη «φυσική» θεμελίωση και υπόσταση του φύλου (π.χ. «φυσικός 

προορισμός» που καλούμαστε να εκπληρώσουμε).  Η ανάλυση προχωρά και πέρα 

από την καθιερωμένη πρόσληψη και εννοιολόγηση, πέρα από τη δυτική αντίληψη 

των διχοτομήσεων (ανδρικό/γυναικείο, δημόσιο/ιδιωτικό, πολιτισμός/φύση, 

κοινωνία/οικογένεια, πολιτικό/οικιακό).  Για παράδειγμα, ερευνάται ιστορικά και 

κοινωνικά η αντίληψη ότι η φυσική θέση των γυναικών είναι ο οικιακός και 

οικογενειακός χώρος.  Επίσης αναλύονται οι σχέσεις ανισότητας και ασυμμετρίας που 

δομούν τους έμφυλους ρόλους στο οικιακό και οικογενειακό πλαίσιο.   

Υπό το φως των αναζητήσεων και συζητήσεων στους χώρους της φεμινιστικής 

θεωρίας και της πολιτισμικής κριτικής ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980 και μετά, 

το φύλο αναλύεται ως μια ρευστή συναρμολόγηση πειθαρχικών ρυθμίσεων, 

συμβολικών αναπαραστάσεων, εμπρόθετης δράσης και αγωνιστικών αναμετρήσεων 

όπου διακυβεύονται το νόημα και η εξουσία.  Οι αναλυτικές κατηγορίες «φύλο», 

«γυναίκες» και «άνδρες», «θηλυκότητα» και «ανδρισμός» δεν παραπέμπουν σε 

ενιαίες ταυτότητες και σταθερούς κοινωνικούς ρόλους, αλλά σε πολιτισμικά 

προσδιορισμένες, ασταθείς και αμφιλεγόμενες θέσεις υποκειμενικότητας και 

εμπρόθετης δράσης. 

Η φεμινιστική θεωρία παρέχει το διανοητικό πλαίσιο για την ανάλυση των ιστορικών, 

πολιτικών και πολιτισμικών συνθηκών κοινωνικής αδικίας σε βάρος των γυναικών, 

για την άρθρωση ενός λόγου εναλλακτικού στις ηγεμονικές εννοιολογήσεις του 

φύλου και για την ανάληψη στρατηγικής αγωνιστικής δράσης από πλευράς των 

ιστορικών υποκειμένων της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. Το έργο της Σιμόν ντε 

Μποβουάρ ανέδειξε τον κοινωνικό, πολιτισμικό και ιδεολογικό χαρακτήρα όχι μόνο 

της «γυναικείας φύσης» αλλά και της «φύσης» της ιεραρχικής διχοτομίας των 

έμφυλων ρόλων σύμφωνα με την οποία η γυναίκα δεν είναι παρά ο Άλλος του 

ανδρικού Εαυτού. Η κλασική πια διατύπωσή της «∆εν γεννιέσαι γυναίκα, αλλά 

γίνεσαι» άνοιξε δρόμους στη μεταγενέστερη φεμινιστική σκέψη. 

Στο πλαίσιο του φεμινιστικού κινήματος του τέλους της δεκαετίας του 1960 και των 

αρχών της δεκαετίας του 1970 κυρίαρχο ήταν το αίτημα να ορίσουν οι ίδιες οι 

γυναίκες την κοινωνική τους κατάσταση πέρα από τους ετεροπροσδιορισμούς της 

πατριαρχίας. Οι κοινωνικές δομές που νομιμοποιούν τη γυναικεία καταπίεση 

αναλύονταν πια από τη σκοπιά των γυναικών. Έγινε αντιληπτό ότι η μετατόπιση από 

την ανδρική στη γυναικεία σκοπιά μπορούσε να αλλάξει θεμελιώδεις κοινούς τόπους 

της πατριαρχίας.  Όψεις της ζωής που μέχρι τότε θεωρούνταν ότι δεν ανήκουν στη 

δημόσια σφαίρα της πολιτικής, όπως το αίτημα για την αυτοδιάθεση του γυναικείου 

σώματος και τον αυτοπροσδιορισμό της γυναικείας σεξουαλικότητας, εισήλθαν 

δυναμικά στο προσκήνιο της κοινωνικής διαπάλης. Η διαπίστωση ότι οι προσωπικές 
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αγωνίες πηγάζουν από την κοινωνική κατάσταση των γυναικών οδηγούσε σε 

επανορισμό των συνόρων της ίδιας της πολιτικής: «Το προσωπικό είναι πολιτικό», 

όπως ήταν μια από τις διακηρύξεις του βορειοαμερικανικού φεμινιστικού κινήματος 

της δεκαετίας του 1970.  Η απόδοση στρατηγικής προτεραιότητας στο προσωπικό, το 

υποκειμενικό, το σωματικό, το καθημερινό ως πεδίο υλικής διαπραγμάτευσης του 

ιδεολογικού μεταφράζεται σε συλλογικούς αγώνες διεκδίκησης του δικαιώματος στην 

αυτοδιάθεση του σώματος και στον αναπαραγωγικό αυτοπροσδιορισμό, σε ακτιβισμό 

ενάντια στο βιασμό, την οικιακή βία και την ποινικοποίηση της άμβλωσης, καθώς και 

σε κριτική στους συμβατικούς ορισμούς της θηλυκότητας.  

Η έννοια του κοινωνικού φύλου [gender] αποτέλεσε την εμβληματική αναλυτική 

κατηγορία την εποχή της άνθισης της φεμινιστικής θεωρίας στις δεκαετίες του 1970 

και του 1980, καθώς χρησιμοποιήθηκε ευρέως από φεμινίστριες θεωρητικούς ως 

βάση των επιχειρημάτων τους ότι η βιολογία δεν είναι το πεπρωμένο των γυναικών, 

αλλά ένα ιστορικά προσδιορισμένο πεδίο εμπέδωσης της ανδρικής κυριαρχίας πάνω 

στις γυναίκες. Η επιστημολογία της κοινωνικής κατασκευής του φύλου απέκτησε 

ευρύτατη εμβέλεια, καθώς έδινε τη δυνατότητα της προσέγγισης των ρόλων και 

ταυτοτήτων της «θηλυκότητας» και του «ανδρισμού» χωρίς αναγωγή στη βιολογική 

αιτιοκρατία. Έτσι, όχι μόνο το φύλο δεν ανάγεται στη βιολογία, αλλά επιπλέον αυτή 

η εννοιολόγηση του φύλου μέσω της αναγωγής στο λόγο περί φύσης θεωρείται 

καταστατική όψη των πατριαρχικών σχέσεων εξουσίας. Από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1970, μετά από περίπου μια δεκαετία αποφυσικοποίησης των κατηγοριών 

φύλου, κυριαρχεί στις συζητήσεις για τη συγκρότηση της έμφυλης ταυτότητας στο 

χώρο των κοινωνικών επιστημών η θέση ότι η έμφυλη ταυτότητα αποτελεί προϊόν 

διαδικασιών κοινωνικής κατασκευής, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τα πολιτισμικά 

συγκείμενα (Plummer, 1968, McIntosh, 1978, Weeks, 1981). Η Christine Delphy 

έθεσε εύστοχα τις πολιτικές διαστάσεις αυτού του θεωρητικοπολιτικού εγχειρήματος: 

«Οι άνθρωποι δεν εξεγείρονται ενάντια σ’ αυτό που είναι φυσικό, άρα και 

αναπόφευκτο· ή αναπόφευκτο, άρα και φυσικό. [...] Αυτό που η εξέγερση των 

γυναικών, όπως όλες οι εξεγέρσεις, υποδηλώνει λογικά και αναγκαστικά είναι ότι η 

κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Η πίστη στη δυνατότητα της αλλαγής υποδηλώνει την 

πεποίθηση ότι η κατάσταση έχει κοινωνικές καταβολές» (Delphy, 1984, σ. 211). 

Τη δεκαετία του 1980 κυριαρχεί στον φεμινιστικό λόγο η πολιτική της ταυτότητας. 

Στο επίκεντρο της ανάλυσης έρχεται η γυναικεία εμπειρία σε συνθήκες όπου δεν 

αναγνωρίζεται το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής στις εργασιακές σχέσεις, στον 

οικογενειακό χώρο και στη δημόσια σφαίρα. Αρθρώνονται θεωρητικές προτάσεις που 

επιχειρούν να ανασκευάσουν την υπαγωγή των γυναικών στην κοινωνικοπολιτική 

υπόσταση της μη ταυτότητας, δηλαδή της υποδεέστερης και υποτιμημένης 

ετερότητας. 

Ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980 και μετά, από τη συνάντηση της φεμινιστικής 

θεωρίας με τις κριτικές σπουδές της φυλής αναδύθηκε η μετααποικιακή φεμινιστική 
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θεωρία. Στη μετααποικιακή φεμινιστική οπτική, η φυλή [race] δεν προστίθεται 

απλώς στην κατηγορία του φύλου εν είδει εμπειρικής παράθεσης μιας ακόμη όψης 

της κυριαρχίας, αλλά μετασχηματίζει την ίδια την έννοια –ως πολιτική εμπειρία και 

ως επιστημολογική κατηγορία– του φύλου. Το φύλο θεωρητικοποιείται υπό το 

πρίσμα της κριτικής ανάλυσης της κυριαρχίας του ευρωκεντρισμού, αλλά και της 

αναστοχαστικότητας απέναντι στον πολιτισμικό ιμπεριαλισμό του λευκού φεμινισμού.  

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχε διατυπωθεί κριτική στην κατηγορία 

«γυναίκα» που βασιζόταν στην ταυτότητα φύλου [sex/gender]. Η φεμινιστική 

θεωρία είχε έρθει αντιμέτωπη με τα όρια της πολιτικής τής ταυτότητας, δηλαδή την 

υπόθεση ότι η πολιτική εκκινεί από τα ομόφωνα συμφέροντα πάγιων και 

οικουμενικών ταυτοτήτων, όπως αυτές του φύλου, της φυλής, της εθνότητας και 

του σεξουαλικού προσανατολισμού.  

Στο πλαίσιο του κλίματος έντασης που κυριαρχεί τη δεκαετία του 1980, εποχή κατά 

την οποία κορυφώνονται οι συγκρούσεις ταυτοτήτων στο εσωτερικό του φεμινισμού, 

κάποιες εκφορές της φεμινιστικής θεωρίας εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην 

προβληματοποίηση της έννοιας της έμφυλης ταυτότητας, αλλά και της διχοτομίας 

ανδρικό/γυναικείο. Αυτό που ήταν ταυτότητα την εποχή που δέσποζε στο 

φεμινιστικό λόγο η εξιδανικευμένη αδελφοσύνη, προσεγγίζεται τώρα με όρους 

πολλαπλών, διασταυρούμενων και εφήμερων θέσεων υποκειμένου σε συγκείμενα 

μεταβαλλόμενων σχέσεων εξουσίας. Το μέχρι τότε κοινό πεδίο φεμινιστικής 

ανάλυσης –η «κοινή εμπειρία των γυναικών»– ιστορικοποιείται και θεωρητικοποιείται 

όχι πλέον μόνο ως φαντασίωση κοινότητας αλλά και ως ιστορικά μεταβλητή και 

συγκυριακή κατηγορία. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 είναι πλέον αισθητή η συνάντηση του 

φεμινιστικού στοχασμού με το θεωρητικό ρεύμα του μεταδομισμού 

[poststructuralism]. Η έμφυλη ταυτότητα δεν εκλαμβάνεται πια ως φυσικά δεδομένη 

αλλά ως κοινωνικά καθιερωμένη, ρευστή και πολλαπλή·δεν θεωρείται αυτονόητη ως 

περιγραφική ιδιότητα υπεράνω ανάλυσης αλλά προβληματοποιείται ως πεδίο 

σχέσεων εξουσίας και ανισότητας. Ο φεμινισμός δεν θεμελιώνεται πια κατά τρόπο 

εύλογο σ’ ένα ομοιογενές «εμείς».  Το σημαίνον «γυναίκα», στη χειραφέτηση του 

οποίου είχε επενδύσει η φεμινιστική πολιτική του «δεύτερου κύματος», αποδομείται, 

ενώ οι συνδηλώσεις του –κοινή ταυτότητα, κοινή εμπειρία, κοινή πολιτική πράξη– 

εκλαμβάνονται ως πεδία διαρκούς νοηματοδότησης.  

Αν και οι διπολικές κατηγορίες της έμφυλης ταυτότητας αντιμετωπίζονται κριτικά 

κατά τη δεκαετία του 1990, η κατηγορία της έμφυλης ταυτότητας παραμένει στο 

επίκεντρο της φεμινιστικής θεωρίας και πράξης·όχι όμως πλέον ως αδιαμφισβήτητος 

ορισμός μιας υποτιθέμενα κοινής και φυσικά θεμελιωμένης ταυτότητας, αλλά, 

αντίθετα, ως πεδίο σχέσεων εξουσίας – ως θεσμοθετημένη τεχνολογία ρύθμισης του 

πολιτικού αλλά και ως αντικείμενο διαρκούς πολιτικής διαπραγμάτευσης και 

αντιδικίας.  
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Ο τίτλος του βιβλίου της Judith Butler που σηματοδότησε την αλλαγή παραδείγματος 

στη φεμινιστική θεωρία, του Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 

Identity (Αναταραχή Φύλου: Ο Φεμινισμός και η Ανατροπή της Ταυτότητας, 1990), 

συμπύκνωνε την άρθρωση ενός φεμινιστικού λόγου πέρα από τη φυσικοποιημένη 

διπολικότητα των φύλων και πέρα από την πολιτική της ταυτότητας. Στο έργο αυτό, 

η Butler προβληματοποιεί τη διάκριση sex/gender, πάνω στην οποία είχε θεμελιωθεί 

η φεμινιστική θεωρία κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Η ίδια η Butler, 

προλαμβάνοντας την κριτική περί της φεμινιστικής πολιτικής τής ταυτότητας, 

επισημαίνει: «Η αποδόμηση της ταυτότητας δεν ισοδυναμεί με αποδόμηση της 

πολιτικής· αντίθετα, εγκαθιδρύει ως πολιτικούς τους ίδιους τους όρους μέσω των 

οποίων η ταυτότητα αρθρώνεται» (1990, σ. 148). 

 

3. Ιστορία του φύλου – ιστορία των γυναικών - φεμινισμός  

Η ιστορία των γυναικών εμφανίστηκε ως συγκροτημένο ιστοριογραφικό πεδίο τη 

δεκαετία του 70, μετά την εμφάνιση του φεμινιστικού κινήματος της δεκαετίας του 

60 -του λεγόμενου δεύτερου κύματος του φεμινισμού- με το οποίο συνδεόταν 

άμεσα. Έτσι, στη βιβλιογραφική αυτή επισκόπηση περιλαμβάνονται και  βιβλία ή 

άρθρα που εκδόθηκαν πριν από το 1990 και 2000 τα οποία θεωρούνται  

αντιπροσωπευτικά της  βασικής θεωρητικής οπτικής της «ιστορίας των γυναικών». Η 

οπτική αυτή, όπως αποτυπώνεται και στους τίτλους των κειμένων, συνοψίζεται  σε 

ένα βασικό θεωρητικό πρόταγμα: την «αποκάλυψη» του αποσιωπημένου από τη 

μέχρι τότε επίσημη ιστοριογραφία του παρελθόντος των γυναικών, την προσπάθεια 

να γίνουν «ορατές» οι γυναίκες στην ιστορία27.   

Έτσι, η ιστορία των γυναικών συνδεόταν και με το πολιτικό διακύβευμα του 

φεμινιστικού κινήματος, δηλαδή εκείνο της αναγνώρισης των γυναικών ως ενεργών 

υποκειμένων και συνακόλουθα, της πολιτικής και κοινωνικής απελευθέρωσής τους.  

Όσα από τα βιβλία αυτά έχουν εκδοθεί στα ελληνικά χρονολογούνται από τη 

δεκαετία του 80 και μετά. Η «καθυστέρηση» αυτή οφείλεται κυρίως στα 

συγκεκριμένα ελληνικά κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα της δεκαετίας του 70, 

καθώς και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ιστορία των γυναικών της Ελλάδας να 

γίνει αποδεκτή στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα28.  Η επιλογή της παράθεσης 

των μεταφράσεων στα ελληνικά των ευρωαμερικάνικων κειμένων υπαγορεύτηκε από 

το ότι η αντιπαράθεση των μεταφρασμένων στα ελληνικά με τα «αμετάφραστα» 

κείμενα αναδεικνύει την ελληνική πρόσληψη της ευρωαμερικάνικης ιστορίας των 

γυναικών. Υπολανθάνει εδώ η θεωρητική παραδοχή ότι η ενσωμάτωση των 

γυναικών στην ιστορική αφήγηση πραγματοποιούταν μέσα από διαφορετικές οπτικές 

                                                      
27 Βλ. ενδεικτικά Rowbotham Sheila 1973 Ηidden from History : 300 Years of Women’s Oppression and 
the Fight Against It, Λονδίνο: Pluto Press και Βαρίκα Ελένη-Σκλαβενίτη Κωστούλα (ανθολόγηση, 
μετάφραση, σχόλια) 1981 Η εξέγερση αρχίζει από παλιά. Σελίδες από τα πρώτα βήματα του γυναικείου 
κινήματος. Αθήνα: Εκδοτική Ομάδα Γυναικών.   
28 Βλ. Αβδελά Εφη 1997 «Το φύλο στην ιστορία. Ελληνικές αναπαραστάσεις» Μνήμων 19 : 225-232. 
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και πολιτικά προτάγματα και σε σχέση με τις ιστοριογραφικές παραδοχές που ίσχυαν 

σε κάθε χώρα.  Έτσι, επιχειρήθηκε να συμπεριληφθούν κείμενα όσο περισσότερο 

αντιπροσωπευτικά των κυριότερων «εθνικών» εκδοχών της ιστορίας των γυναικών.   

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφικής αυτής επισκόπησης καταλαμβάνει η 

ιστορία του φύλου η οποία και κυριαρχεί  από τη δεκαετία του 80.   Ως ισχυρή 

παράμετρος κοινωνικής και πολιτισμικής συγκρότησης της ταυτότητας, το φύλο 

αποτελεί θεμελιώδη αναλυτική κατηγορία των κοινωνικών επιστημών. Κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, το φύλο έχει ευρέως αναγνωριστεί ως κεντρική παράμετρος 

στην ανάλυση της συγκρότησης ατομικών και κοινωνικών ρόλων και ταυτοτήτων, 

της οργάνωσης κοινωνικών θεσμών και της λειτουργίας μηχανισμών ιδεολογικού 

ελέγχου στις σύγχρονες κοινωνίες.  

Κεντρικό ρόλο στην πορεία αυτή έχουν διαδραματίσει οι πολιτικές και θεωρητικές 

αναζητήσεις της φεμινιστικής σκέψης και του φεμινιστικού κινήματος – όπως αυτό 

διαμορφώνεται σε πολλαπλά διεθνή και τοπικά συμφραζόμενα. Η φεμινιστική θεωρία 

παρέχει το διανοητικό πλαίσιο για την ανάλυση των ιστορικών συνθηκών κοινωνικής 

αδικίας σε βάρος των γυναικών, καθώς και για την ανάληψη στρατηγικής δράσης 

από πλευράς των ιστορικών υποκειμένων της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. 

Η μεταστροφή αυτή από την ιστορία των γυναικών στην ιστορία του φύλου 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τις μελέτες για τους άνδρες και τον ανδρισμό και τη 

χρήση του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας για τη διερεύνηση άλλων -

θεωρούμενων ως πέρα από το φύλο- κοινωνικών σχέσεων αφού θεωρείται ότι το 

φύλο αποτελεί έναν πρωταρχικό τρόπο νοηματοδότησης των ευρύτερων σχέσεων 

εξουσίας, της ιεραρχικής διαφοράς. Επιπλέον, στην ιστορία του φύλου αναπτύσσεται 

ένας διάλογος που αφορά ευρύτερα ζητήματα της κοινωνικής θεωρίας. Το διάλογο 

αυτόν προκάλεσαν η συνάντηση της φεμινιστικής θεωρίας με τον μεταδομισμό και η 

κριτική που άσκησαν στον κυρίαρχο φεμινισμό μαύρες, ομοφυλόφιλες και γυναίκες 

μη δυτικών εθνοτήτων. Η μεταστροφή αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής 

από μερικές ιστορικούς στο βαθμό που η ιστορία του φύλου παραγνωρίζει τη 

ριζοσπαστικότητα των γυναικείων σπουδών και περιορίζει για ακόμη μια φορά τη 

μελέτη των γυναικών.  

 

4. Θέματα εκπαίδευσης  

Η εκπαίδευση, όπως είναι ευρέως αποδεκτό στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, 
ως θεσμός, αποτελεί, μαζί με την οικογένεια και τα μέσα επικοινωνίας, ένα από τα 

κυρίαρχα πεδία συγκρότησης των κατά φύλο ταυτοτήτων, παραγωγής και 

αναπαραγωγής των κοινωνικών και πολιτισμικών ρόλων, πρακτικών, προτύπων και 

αξιών που αποτελούν θεμέλιο για την εδραίωση των έμφυλων διαφορών και 

διακρίσεων. Οι σχολικοί μηχανισμοί, πιο ειδικά, στο πλαίσιο των σύγχρονων 

νεωτερικών και μετανεωτερικών κοινωνιών, ως πρωταρχικοί χώροι μαζικής 
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κοινωνικοποίησης των παιδιών και των νέων, με ποικίλα μέσα, λόγους και πρακτικές, 

συγκροτούν, μεταβιβάζουν, αναπαράγουν και συντηρούν ένα πλέγμα αντιλήψεων, 

στάσεων, αναπαραστάσεων και συμπεριφορών οι οποίες δρουν καθοριστικά όχι μόνο 

στην κοινωνική κατασκευή των ανδρικών και των γυναικείων ταυτοτήτων, αλλά 

επίσης στη διαμόρφωση των προσδοκιών των μαθητών και των μαθητριών, τις 

επιλογές του τομέα σπουδών και κατεύθυνσης στο αντικείμενο κατάρτισης και κατά 

προέκταση την επιλογή του επαγγέλματος που συχνά αποτελεί σημαντική τροχοπέδη 

για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί αποτελούν προνομιακό χώρο 

σχεδιασμού, προώθησης και υλοποίησης των πολιτικών για την ισότητα των δύο 

φύλων. Τόσο στο επίπεδο της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στο επίπεδο της τεχνικής εκπαίδευσης, της 

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήδη από τη 

δεκαετία του 1980 αλλά ακόμα περισσότερο τη δεκαετία του 1990, υλοποιούνται 

εξειδικευμένες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διάχυση της ισότητας των 

φύλων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζονται προγράμματα 

με στόχο την αναμόρφωση των εγχειριδίων και τον εμπλουτισμό των αναλυτικών 

προγραμμάτων διδασκαλίας, την ενθάρρυνση των νέων κοριτσιών στη χρήση της 

πληροφορικής και την εξοικείωση τους με τις νέες τεχνολογίες, την επιμόρφωση και 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας που σχετίζονται με τα 

φύλα, την εξάλειψη των κατά φύλο επαγγελματικών στεγανών και επιλογών που 

περιορίζουν δραστικά τον ορίζοντα των δραστηριοτήτων των γυναικών, κ.ά.  

Εντούτοις, όπως καταδεικνύεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, παρά τις 

σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το παρελθόν, παρά τη θεσμοθέτηση των ίσων 

ευκαιριών και παρά τη ρητορική του επίσημου πολιτικού λόγου για τη λήψη μέτρων 

και την υλοποίησή τους, στους εκπαιδευτικούς θεσμούς εξακολουθούν να 

παράγονται και να αναπαράγονται σημαντικές κατά φύλο διακρίσεις και άνισες 

αξιολογήσεις με έντονες και σαφείς προεκτάσεις στη δόμηση των κατά φύλο 

ταυτοτήτων, στον κατά φύλο καταμερισμό της εργασίας αλλά και στις ευρύτερες 

κοινωνικές δομές και σχέσεις. Πράγματι, στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα η 

διάκριση των φύλων γίνεται ορατή, όχι πια με όρους ποσοτικούς, στις δυνατότητες 

πρόσβασης των γυναικών στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες και τις τυπικές 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, όσο με όρους ποιοτικούς, στις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές τους επιλογές. Όπως τονίζεται στη σχετική βιβλιογραφία, οι 

ποιοτικές διαφοροποιήσεις που παραδοσιακά συνδέονται με τον παράγοντα φύλο 

παρουσιάζουν υψηλού βαθμού αδράνεια στην εξέλιξη και στην αλλαγή29. Όλες οι 

                                                      
29 Βλ. ενδεικτικά, Ε. Μαραγκουδάκη «Ο παράγοντας φύλο στη ∆ευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια. 
Εκπαίδευση: όψεις συνέχειας και μεταβολής», στο ΚΕΘΙ, Μελέτη: Φύλο και Εκπαιδευτική Πραγματικότητα 
στην Ελλάδα: Προωθώντας Παρεμβάσεις για την Ισότητα των Φύλων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
σύστημα, Αθήνα, 2003, σελ. 12-76. Επίσης, Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Α. Καπέλλα 
(2001) «Εκπαίδευση και Φύλο», Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης, Κέντρο Ερευνών για Θέματα 
Ισότητας (ΚΕΘΙ) 
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σχετικές μελέτες καταδεικνύουν ότι, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, η 

αδράνεια τεκμηριώνεται και αναδεικνύεται μέσα από την εμμονή των ηγεμονικών 

μορφών του ανδρισμού και της θηλυκότητας και των παραδοσιακών έμφυλων 

διαχωρισμών των στάσεων, των προσδοκιών και πρακτικών καθώς επίσης και μέσα 

από την επαναληπτικότητα και σταθερότητα των διαφορετικών κατά φύλο επιλογών 

στους τομείς και κλάδους σπουδών.  

Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, κεντρικός στόχος της θεματικής της ‘εκπαίδευσης’ 

είναι να περιληφθούν οι κυριότερες ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές 

αναφορές που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο της ‘Κοινωνιολογίας της 

Εκπαίδευσης’ ή των ‘Επιστημών της Αγωγής’, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάπτυξη της θεωρίας για τις σχέσεις των φύλων, όπως διαμορφώνεται εδώ και 

τουλάχιστον 20 χρόνια μέσα κυρίως από τη φεμινιστική θεωρία και έρευνα. Πιο 

ειδικά, έχοντας ως έννοιες – κλειδιά το «φύλο» και τις «έμφυλες ταυτότητες» στη 

θεματική αυτή ταξινομούνται μονογραφίες, συλλογές κειμένων, μελέτες, εκθέσεις, 

επιστημονικά άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό κλπ που διερευνούν τις σχέσεις 

ανάμεσα στα δύο φύλα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης από την προσχολική έως 

την τριτοβάθμια βαθμίδα, διαρθρωμένες γύρω από τα εξής αλληλένδετα γνωστικά 

πεδία: 

 Θεωρίες της εκπαίδευσης και φύλο: αναπαραγωγή γνώσης και μετάδοσή της, 

κοινωνικοποίηση και κοινωνική ενσωμάτωση, δημιουργία πολιτισμού και 

αναπαραγωγή των κοινωνικών συστημάτων, κοινωνική ανισότητα, κοινωνική 

ανέλιξη, συγκρότηση υποκειμένων, κουλτούρες ανδρισμού και θηλυκότητας 

στον εκπαιδευτικό χώρο κλπ.  

 Ταυτότητες φύλου και βαθμίδες της εκπαίδευσης: Αντιλήψεις, πρακτικές, 

στάσεις, προσδοκίες μαθητών και φοιτητών. 

 Φύλο και εκπαιδευτική διαδικασία: οι εκπαιδευτικές πρακτικές και η κοινωνική 

δόμηση του φύλου. Το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα, τα εγχειρίδια, ο 

χώρος, τα εποπτικά μέσα, οι νέες τεχνολογίες στο περιβάλλον του σχολείου. 

σχολική αξιολόγηση ως μέσο κοινωνικής διαστρωμάτωσης και εδραίωση των 

έμφυλων διακρίσεων, κλπ. 

 Η κατά φύλο σύνθεση της εκπαίδευσης: Πρόσβαση των φύλων στην 

εκπαίδευση, συμμετοχή ανδρών και γυναικών στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

επιλογές σπουδών, επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση, κατανομή 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων.  

 Εκπαιδευτικοί και φύλο: Αντιλήψεις, προσδοκίες, πρακτικές. Βασική 

εκπαίδευση και επιμόρφωση/ ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, 

παρεμβάσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, κ.ά. 
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 Εθνική / ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και φύλο: Ιδεολογίες, πολιτικές 

και δράσεις για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

ιδεολογία των εκπαιδευτικών θεσμών, θεσμικές ρυθμίσεις, μετασχηματισμός 

τους σε συνάρτηση με την κοινωνική – πολιτική – οικονομική μεταβολή κ.ά. 

 

5. Θέματα εργασίας  

Οι δυσκολίες πρόσβασης των γυναικών στην αμειβόμενη απασχόληση αλλά και οι 

διακρίσεις που υφίστανται εντός της αγοράς εργασίας, τόσο ως προς την επιλογή του 

επαγγέλματος, τη μορφή ένταξης, τις αμοιβές, και τις προοπτικές εξέλιξης αποτελούν 

μια από τις θεμελιώδεις εκφράσεις της ανισότητας των ευκαιριών μεταξύ των δύο 

φύλων. Η σταθερή αύξηση του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης τα τελευταία 

χρόνια δεν συνοδεύεται από μια αντίστοιχη αλλαγή των στερεοτύπων για τους 

έμφυλους ρόλους, και ιδίως για μια περισσότερη δίκαιη κατανομή των οικογενειακών 

υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας να 

ταυτίζεται με τη δραματική αύξηση του καθημερινού τους φορτίου και την 

αναπαραγωγή των διακρίσεων –τόσο στην ιδιωτική, όσο και στη δημόσια σφαίρα. 

Το πρότυπο του «άνδρα-κουβαλητή» (που έχει την κύρια ευθύνη για την οικονομική 

εξασφάλιση της οικογένειας) παραμένει ισχυρό στη χώρα μας και δυσχεραίνει τον 

ουσιαστικό επανακαθορισμό των ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλα. Έτσι, παρά την 

ύπαρξη ενός ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου για την ισότητα και την πληθώρα θετικών 

δράσεων για την προώθηση των γυναικών στην απασχόληση, ο σκληρός πυρήνας 

των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών παραμένει σχεδόν ανέπαφος. Αυτό 

αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υπο-

εκπροσωπούνται στα επαγγέλματα με αυξημένο κύρος και απολαβές και στις θέσεις 

με αυξημένες ευθύνες, ενώ αντίθετα συνωστίζονται στα θεωρούμενα «γυναικεία 

επαγγέλματα» και στις υποβαθμισμένες και χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.  

Ο κλονισμός των παραδοχών πάνω στις οποίες στηρίζονται οι διακρίσεις εις βάρος 

των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί ένα απαραίτητο και ουσιαστικό βήμα 

για τον απεγκλωβισμό των ατομικών επιλογών από τις παρωχημένες αντιλήψεις που 

επηρεάζουν την επιλογή των σπουδών, του επαγγέλματος, της έντασης και της 

μορφής ένταξης στην αμειβόμενη απασχόληση. Η ανάδειξη της οπτικής του φύλου 

στη σχετική διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για 

την ευαισθητοποίηση του μαθητικού κοινού και των εκπαιδευτικών σε θέματα 

ισότητας και εργασίας, αλλά και την ενθάρρυνση των μαθητών –τριών να 

αμφισβητήσουν τα στερεότυπα και τις αντιλήψεις που καθοδηγούν τις εκπαιδευτικές 

και επαγγελματικές επιλογές τους. 

Η βιβλιογραφία της παρούσας θεματικής ενότητας επικεντρώθηκε κυρίως στα εξής 

πεδία: 

 εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας 
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 χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών 

 οριζόντιος και κάθετος επαγγελματικός διαχωρισμός 

 το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» 

 επιχειρηματικότητα των γυναικών 

 συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας 

 οικιακή εργασία 

 γυναίκες και κοινωνική προστασία. 

 

6. Πολιτική θεωρία και πράξη  

Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει βιβλιογραφία που ενδιαφέρει την 

προβληματική της «Μελέτης» και η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της 

Πολιτικής Επιστήμης και της Πολιτικής Θεωρίας. Γίνεται φανερή η σημασία και η 

βαρύτητα της θεματικής αυτής ενότητας αν δεχτούμε την υπόθεση της Τζ. Ουάλακ 

Σκοτ, 1997, σ.309, σύμφωνα με την οποία «το φύλο είναι πρωταρχικός τρόπος 

νοηματοδότησης των σχέσεων εξουσίας». Εξάλλου η πολιτική υπήρξε ιστορικά το 

κατεξοχήν αποκλειστικά ανδρικό πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ η διάκριση 

ιδιωτικός-δημόσιος χώρος λειτούργησε ως παράγοντας νομιμοποίησης της γυναικείας 

κοινωνικής κατωτερότητας, και του γυναικείου πολιτικού αποκλεισμού. Θέματα 

ιδιότητας του πολίτη, απόδοσης πολιτικών δικαιωμάτων, πολιτικού αποκλεισμού, 

μειωμένης συμμετοχικότητας των γυναικών, εκλογικής συμπεριφοράς και μειωμένης 

παρουσίας γυναικών στις δομές λήψεως αποφάσεων, εθνικές και τοπικές, βρίσκονται 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το ίδιο ισχύει για την προβληματική σχέση 

δημοκρατίας και φύλου, για τις θεωρήσεις περί αντιπροσώπευσης με 

συγκεκριμενοποίηση στη συζήτηση περί ποσοστώσεων, για ζητήματα Ευρωπαϊκής 

ενοποίησης στην έμφυλη διάστασή τους, για την επίδραση του φύλου στις ∆ιεθνείς 

Σχέσεις, καθώς και για τον τομέα της Ανάλυσης πολιτικών με επίκεντρο την 

προβληματική περί «Ανισότητας των φύλων» ως προβλήματος πολιτικής, σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το ζήτημα των παροχών προνοιακού τύπου, των 

θετικών δράσεων και της «ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις 

πολιτικές» (gender mainstreaming). Η πλούσια φεμινιστική κριτική βιβλιογραφία 

(ειδικά στα αγγλικά) θα εμπλουτίσει τη θεματική αυτή ενότητα, αφού η φεμινιστική 

θεωρία και πράξη κατάφεραν να αμφισβητήσουν αιώνες πολιτικού στοχασμού, στο 

πλαίσιο του οποίου οι γυναίκες ή δεν υπήρχαν ή αντιμετωπίζονταν ως φύσει 

υποδεέστερες30 Εντούτοις, ενώ πλέον σε όλες τις δημοκρατικές χώρες οι γυναίκες 

έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα εδώ και καιρό, παράλληλα, σχεδόν σε όλες η 

τυπική πολιτική ισότητα των φύλων δεν μετουσιώθηκε ούτε καν στοιχειωδώς σε 

                                                      
30 Bλ. S. M. Okin, 1979, V. Sapiro, 1992, καθώς και μια ανθολόγηση σχετικών κειμένων: F. Collin, E. 
Pisier, E. Varikas, 2000. 
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ισοκατανομή της πολιτικής εξουσίας μεταξύ φορέων διαφορετικού φύλου. H εικόνα 

της πολιτικής διαδικασίας παραμένει κυριαρχικά ανδρική, γυναίκες και άνδρες 

αντιμετωπίζονται ως, και συχνά αισθάνονται ότι είναι πολίτες διαφορετικής 

κατηγορίας, ενώ ο χώρος της πολιτικής συνεχίζει σχεδόν απρόσκοπτα να 

ανδροκρατείται. Κάτι το οποίο οι νέες και οι νέοι πρέπει να αντιμετωπίσουν ως 

προβληματικό, μέσω της ενημέρωσης γύρω από τις αιτίες και τους παράγοντες 

αναπαραγωγής του.  

 

7. Θέματα Υγείας – Σεξουαλικότητας  

Πέρα από τις διαφορές στην προσδοκώμενη ζωή μεταξύ ανδρών και γυναικών,  

υπάρχει και διαφοροποίηση στους δείκτες θνησιμότητας μεταξύ των δυο φύλων σε 

όλες τις ηλικιακές ομάδες, με συνέπεια οι άνδρες να είναι το «ασθενές φύλο», 

δεδομένου ότι ζουν λιγότερα χρόνια και πεθαίνουν πιο πρόωρα από τις γυναίκες. 

Στην Ελλάδα, οι γυναίκες έχουν υψηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση, 

και παρουσιάζουν μια υπεροχή πέντε περίπου ετών σε σχέση με τους άνδρες.  

Ενώ το προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών είναι αρκετά υψηλότερο από των 

ανδρών, οι γυναίκες συνήθως εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά νοσηρότητας. Το 

παράδοξο αυτό, δηλαδή «οι γυναίκες να νοσούν και οι άνδρες να πεθαίνουν», θα 

μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι γυναίκες πάσχουν συνήθως από οξείες 

νόσους, οι οποίες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, σε αντίθεση με τους άνδρες που 

πάσχουν από χρόνιες ασθένειες ή αναπηρίες, που είναι συνήθως θανατηφόρες. Η 

διαφοροποίηση του νοσολογικού φάσματος ανδρών και γυναικών αποδίδεται  στις 

βιολογικές τους διαφορές, στη διαφορετική ψυχολογική αντίδρασή τους στα 

συμπτώματα της ασθένειας, καθώς και στους κινδύνους που εμπεριέχει ο τρόπος 

ζωής τους (κάπνισμα, άγχος). Παρόλα αυτά, πρόσφατες έρευνες για τη νοσηρότητα 

των δύο φύλων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς παρουσιάζουν μείωση 

του προσδόκιμου επιβίωσης των γυναικών, λόγω υιοθέτησης λιγότερο υγιεινών 

τρόπων ζωής και διατροφής σε σχέση με το παρελθόν, καθώς και μια αύξηση στη 

νοσηρότητα των γυναικών από ψυχικές ασθένειες που αποδίδεται, κυρίως, στο 

άγχος τους να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. 

Ταυτόχρονα, δεδομένου του χάσματος μεταξύ του ανδρικού και γυναικείου μέσου 

όρου ζωής, ο αριθμός των χήρων και άλλων μόνων γυναικών έχει αυξηθεί 

σημαντικά, οδηγώντας συχνά στην κοινωνική τους απομόνωση. 

Σημαντική διεθνής βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη -και μάλλον περιορισμένη ελληνική- 

σχετικά με τις διαφορές στη νοσηρότητα και θνησιμότητα των δύο φύλων και 

περιλαμβάνει κλινικές μελέτες για τις επιπτώσεις των ασθενειών στα δύο φύλα, 

καθώς και κοινωνιολογικές έρευνες για τη μέτρηση του επιπέδου υγείας τους από 

όπου προκύπτει και η διαφοροποίηση του νοσολογικού τους φάσματος. Αυξημένη 

προσοχή δίνεται τα τελευταία χρόνια στην υγεία των κοριτσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγιεινής των εφήβων. 
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Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στη ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας του AIDS, 

ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, γεγονός που την καθιστά ένα επείγον θέμα 

δημόσιας υγείας με σημαντικές συνέπειες στις γυναίκες είτε ως θύματα που 

στιγματίζονται, είτε ως αυτές που επιφορτίζονται με το βάρος της φροντίδας των 

ασθενών ή των ορφανών παιδιών. 

Στην ίδια θεματική κατηγορία περιλαμβάνονται τα ζητήματα της βίας και της 

σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών. Η βία κατά των κοριτσιών και των γυναικών 

είναι βασικό εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της ισότητας των φύλων. Αν και το 

θέμα της βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών, ιδιαίτερα της ‘αφανούς’ 

ενδοοικογενειακής βίας, τέθηκε από το Γυναικείο Κίνημα στις αρχές της δεκαετίας του 

΄70 στην Ευρώπη και Αμερική και μετά τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, οι νέες 

κοπέλες και οι γυναίκες είναι ακόμη τα κύρια θύματα της δημόσιας και της ιδιωτικής 

βίας σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι πλέον κοινός τόπος στη διεθνή βιβλιογραφία ότι το 

ζήτημα της κακοποίησης των κοριτσιών και των γυναικών από τους συζύγους, 

εραστές, αδελφούς η πατεράδες δεν είναι μόνον ένα «γυναικείο θέμα» με στόχο την 

προσωπική κυριαρχία, αλλά έχει ευρύτερες προεκτάσεις ψυχολογικές, ιατρικές, 

νομικές και κοινωνιολογικές. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις επιπτώσεις της 

παγκοσμιοποίησης και την αυξανόμενη ανισότητα και φτώχεια που δημιουργούν 

προϋποθέσεις υπερ-εκμετάλλευσης, δυσμενέστατες συνθήκες διαβίωσης και 

αρνητικές πολιτιστικές στάσεις και πρακτικές κατά των νέων κοριτσιών και κυρίως 

των μεταναστριών από φτωχές χώρες. Η πλούσια φεμινιστική κριτική βιβλιογραφία 

θα εμπλουτίσει τη θεματική αυτή ενότητα με τα ζητήματα που άπτονται των 

διάφορων μορφών βίας κατά των γυναικών (σωματική, ψυχική, οικονομική ή/και 

σεξουαλική βία, ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, 

σεξουαλική εμπορία γυναικών/trafficking, κ.ά).  

 

8. Τέχνες - Πολιτισμός  -  Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  
 
Αν ο πολιτισμός  και η συνώνυμη, σήμερα, λέξη κουλτούρα με την στενή 
παραδοσιακή κανονιστική τους έννοια, εκφράζουν την πίστη στην πρόοδο και 

εξέλιξη της ανθρωπότητας και περιλαμβάνουν την ‘υψηλή’ τέχνη και τα γράμματα, 

την πολιτιστική κληρονομιά, τα κινήματα σκέψης και τα ‘εξαιρετικά’ επιτεύγματα των 

ανθρώπων (θέατρο, χορός, μουσική, ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, κλπ), με 

την ευρεία τους έννοια, αντιπροσωπεύουν το σύνολο των τρόπων ζωής και σκέψης, 

των πνευματικών και υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν μία κοινωνία ή μία κοινωνική ομάδα, όλες τις σημαίνουσες μορφές 

και λόγους, από την ‘υψηλή’ τέχνη και τη φιλοσοφία ως τη μαζική κουλτούρα, τη 

δημοσιογραφία, τη μόδα, τη διαφήμιση κλπ31. Συνεπώς σε αυτήν τη θεματική 

                                                      
31 R. Williams, Culture, Glasgow, Fontana, 1983d 
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ενότητα, χωρίς να περιορίζεται η έννοια του πολιτισμού αποκλειστικά σε αυτήν της 

λεγόμενης ‘υψηλής’ κουλτούρας, τέχνης και λογοτεχνίας, περιλαμβάνονται 

βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν τη σχέση του φύλου με τη ‘λαϊκή’ ή ‘μαζική’ 

κουλτούρα και, κυρίως, τα ΜΜΕ (τηλεόραση, τύπος, κινηματογράφος, δισκογραφία 

κλπ) και τα νέα μέσα (διαδίκτυο, πληροφορική, ψηφιακή φωτογραφία κλπ). Η ομάδα 

του μελετητή, θεώρησε σκόπιμο να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας διότι, σήμερα, δεν αποτελούν απλώς το πεδίο έκφρασης της δημόσιας 

ζωής του κάθε τόπου, αλλά ένα από τα κυρίαρχα πεδία διαμόρφωσης της σύγχρονης 

πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας, και ως εκ τούτου χρήζουν 

προσοχής τόσο σε αναλυτικό όσο και σε πολιτικό και νομοθετικό/θεσμικό επίπεδο. 

Η σχέση κοινωνικού φύλου και πολιτισμού αναλύεται στη διεθνή βιβλιογραφία γύρω 

από τρεις κεντρικούς άξονες ή ερευνητικές περιοχές:  

- τη μελέτη των θεσμών του πολιτισμού ως οργανωμένα συστήματα 

παραγωγής προϊόντων κουλτούρας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας και τη 

συμμετοχή των απασχολούμενων γυναικών στους τομείς αυτούς  

- τη μελέτη των λόγων ή περιεχομένων των προϊόντων του πολιτισμού και των 

αναπαραστάσεων του φύλου.  

-  τις παραμέτρους που οριοθετούν τη χρήση και κατανάλωση των προϊόντων 

του σύγχρονου πολιτισμού σε συνάρτηση με το φύλο. 

 

Οι τρεις αυτοί τομείς έρευνας είναι κυρίως διακριτοί σε αναλυτικό επίπεδο.  

Η πρώτη γνωστική περιοχή μελετά κυρίως τη χρηματοοικονομική οργάνωση των 

θεσμών του πολιτισμού, όπως είναι, για παράδειγμα, οι βιομηχανίες των ΜΜΕ,  

καθώς και τον τρόπο που συγκεκριμένες οικονομικές δομές και βιομηχανικές / 

επιχειρησιακές πρακτικές διαμορφώνουν τις εργασιακές συνθήκες και τη θέση των 

γυναικών μέσα σ’ αυτούς. Σ’ αυτό το πλαίσιο, απ’ τη μια, εξετάζονται οι ρυθμίσεις 

του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που αποσκοπούν στην ισότητα συμμετοχής 

και εξέλιξης των γυναικών εργαζομένων, με υπέρτατο στόχο την ίση συμμετοχή των 

γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στη διοίκηση και στην παραγωγή των 

επιχειρήσεων. Απ’ την άλλη, μελετώνται οι πραγματικές συνθήκες συμμετοχής των 

γυναικών στις επιχειρήσεις αυτές, τον τρόπο με τον οποίο το κοινωνικό φύλο 

λειτουργεί στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, τη συσχέτιση φύλου, 

σεξουαλικότητας και προοπτικών εξέλιξης, κλπ. Σ' αυτό το πλαίσιο, αξιοσημείωτες 

είναι οι προσπάθειες μιας βασικής συλλογής στοιχείων για τις γυναίκες εργαζόμενες 

στον επικοινωνιακό τομέα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση32, 

                                                      
32 Βλ. Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ελληνίδων ∆ημοσιογράφων & Ινστιτούτο Οπτικοαουστικών Μέσων (1998), Η 
Θέση της Ελληνίδας ∆ημοσιογράφου Σήμερα. Αθήνα: ΙΟΜ – Ε∆Ε∆, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και 
Ερευνών & Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ελληνίδων ∆ημοσιογράφων (2000). Οι Γυναίκες στα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας: Οδηγός Καλών Πρακτικών. Αθήνα: Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, Gallagher, M. 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 57

καθώς και τα άρθρα του ειδικού τεύχους του επιστημονικού περιοδικού Camera 

Obscura αφιερωμένα στο Αμερικάνικο καλωδιακό κανάλι Lifetime το οποίο 

απευθύνεται συστηματικά στο γυναικείο κοινό, και ειδικότερα η ανάλυση των Byars 

και Meehan, η οποία αποτελεί σπάνιο δείγμα μιας πολιτικοοικονομικής ανάλυσης των 

ΜΜΕ με συστηματική προσοχή στη λειτουργία του κοινωνικού φύλου33. Παρά την 

πλούσια παραγωγή έρευνας σ' αυτόν τον τομέα, και παρόλο που έχουν γίνει 

σημαντικά βήματα προς την μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στις επιχειρήσεις 

αυτές, στη δικτύωσή τους μέσω της ανάπτυξης των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας, η βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι τα κοινωνικά στερεότυπα και οι 

υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες μειώνουν τις πιθανότητες ίσης συμμετοχής και 

εξέλιξης των γυναικών επαγγελματιών, ενώ, σήμερα, η θέση των γυναικών στο νέο 

διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό τοπίο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της 

ευελιξίας και της απορρύθμισης, έχει την τάση να υποβαθμίζεται. Παρόμοια, η άνιση 

πρόσβαση των γυναικών στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα (ζωγράφοι, γλύπτριες, 

μουσικοί κλπ.) αποτρέπουν τις γυναίκες να εκφραστούν ισότιμα και δημιουργούν 

σημαντικά εμπόδια προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων στο χώρο των 

τεχνών και του πολιτισμού.  

Η δεύτερη γνωστική περιοχή μελετά κυρίως τα είδη, τις δομές, τους λόγους ή το 

περιεχόμενο των προϊόντων του πολιτισμού και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν 

στην κοινωνική και πολιτισμική αναπαραγωγή. Μια ολοένα διογκούμενη 

βιβλιογραφία μελετά τις έμφυλες αναπαραστάσεις και τεκμηριώνει ότι οι κυρίαρχες 

εικόνες των κοριτσιών και των γυναικών στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο, την 

τηλεόραση, τη μουσική κλπ. φυσικοποιούν την τρέχουσα ηγεμονική ιδεολογία περί 

κοινωνικού φύλου, και, μέσω αυτής της διαδικασίας, εν τέλει αναπαράγουν τις 

σχέσεις ανισότητας και εξουσίας οι οποίες είναι χαρακτηριστικές κάθε κοινωνικού 

συστήματος. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας αυξάνουν την πρόσβαση 

των νέων ανθρώπων σε ένα συνεχώς διογκούμενο αριθμό βίαιων, αρνητικών και 

υποβιβαστικών εικόνων γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του πορνογραφικού 

περιεχομένου, ‘ανατρέποντας’ συχνά όλα τα θετικά βήματα που έχουν γίνει προς τη 

λιγότερο στερεοτυπική αναπαράσταση του γυναικείου φύλου.  

Η τρίτη γνωστική περιοχή αφορά τις γυναίκες ως χρήστες και καταναλώτριες των 

προϊόντων του πολιτισμού. Ο τομέας αυτός, ο οποίος έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη 

από τη δεκαετία του 1980 και μετά, ασχολείται με τις διαδικασίες μέσω των οποίων 

το κοινό αντιλαμβάνεται τα νοήματα των κοινωνικών αναπαραστάσεων και τις 

απολαύσεις οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της θέασης και της 

ενασχόλησης με τα προϊόντα του πολιτισμού και της τέχνης. Η κεντρική ιδέα αυτής 

της αναλυτικής κατεύθυνσης είναι ότι οι τρόποι με τους οποίους το γυναικείο κοινό 
                                                                                                                                                            

(1995). Employment Patterns in European Broadcasting: prospects for equality. European Commission: 
Directorate General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs Unit V/D.5. 
33, Byars, J., and E. R. Meehan (1995). Once in a Lifetime: Constructing 'The Working Woman' Through 
Cable Narrowcasting. Camera Obscura special issue on Lifetime  
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αντιλαμβάνεται τα νοήματα των προϊόντων του πολιτισμού, διαφοροποιούνται 

ανάλογα με την κοινωνική ταυτότητα των γυναικών / χρηστών, και σε σχέση με 

παραμέτρους όπως η σεξουαλικότητα, η εθνότητα, και η κοινωνική τάξη, αλλά και το 

περιβάλλον της θέασης και ενασχόλησης με τον πολιτισμό. Παράλληλα, μια 

αναπτυσσόμενη τάση στη διεθνή βιβλιογραφία αφορά μελέτες που συσχετίζουν το 

κοινωνικό φύλο και τη χρήση των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, ψηφιακά 

πολυμέσα, κλπ.) ως προνομιακό χώρο διαμόρφωσης των γυναικείων ταυτοτήτων με  

τα ζητήματα κοινωνικής ανάπτυξης.  

 

9. Θέματα Μετανάστευσης:  Μετανάστες - Πρόσφυγες - Παλιννοστούσες  

Η κοινωνιολογία και η ιστορία της μετανάστευσης μέχρι τη δεκαετία του 1970 είχαν 

σαν αποκλειστικό αντικείμενο έρευνας την ανδρική μετανάστευση. Εκείνη την εποχή 

οι κυβερνήσεις των δυτικοευρωπαϊκών κρατών, οι κοινωνικοί επιστήμονες αλλά και οι 

ίδιοι οι μετανάστες συνειδητοποίησαν ότι η παραμονή τους στις χώρες υποδοχής 

μετατράπηκε σε μόνιμη εγκατάσταση. Έκτοτε, με την αύξηση της κοινωνικής 

"ορατότητας" της μεταναστευτικής οικογένειας, αναπτύχθηκε κάποιο ενδιαφέρον για 

τις συζύγους και μητέρες των μεταναστών. Όμως, από τις αρχές της δεκαετίας του 

1980 το υψηλό ποσοστό των γυναικών που μεταναστεύουν, είτε μόνες είτε 

οικογενειακά, προκαλεί το ενδιαφέρον των ειδικών και αρχίζει να επαναθεωρείται η 

αντίληψη για την περιθωριακή θέση των γυναικών στο μεταναστευτικό φαινόμενο34. 

Οι ιστορικοί και κοινωνιολόγοι αρχίζουν να εξετάζουν το ρόλο των γυναικών στη 

διαδικασία της μετανάστευσης, της παλιννόστησης και της προσφυγιάς. Το 

ενδιαφέρον, επομένως, της θεματικής αυτής αναπτύσσεται γύρω από μια σειρά 

αναλυτικά πεδία και άξονες εργασίας, όπως:  

 o ρόλος της μετανάστευσης στη μεταβολή παραδοσιακών προτύπων, αντιλήψεων, 

στάσεων, καταμερισμών και συμπεριφορών και στην ενίσχυση της εξουσίας των 

γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συμμετοχή των μεταναστών στην 

παιδεία και στην κατάρτιση καθώς και η προοπτική επανένωσης των οικογενειών 

τους. 

 η αύξηση της καταπίεσης των γυναικών λόγω της ένταξής τους στην αγορά 

εργασίας με όρους επαχθείς. Ανάλυση της προσωρινότητας και της έλλειψης 

νομιμότητας των εργασιών που αναλαμβάνουν οι μετανάστες που πλήττει 

ιδιαίτερα τις γυναίκες.  

 η εγκαθίδρυση ενός αυστηρού καταμερισμού μεταξύ παραγωγικής και 

αναπαραγωγικής εργασίας  

                                                      
34 Βλ. Βεντούρα, Λ. (1993) «Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και εξέλιξη του επιστημονικού 
ενδιαφέροντος», ∆ίνη, 6, Μάϊος,  230-240. 
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 οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές επιπτώσεις που απορρέουν από τη 

σύγκρουση διαφορετικών κοινωνικών, πολιτισμικών και συμβολικών συστημάτων 

μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής  

 τα επαγγέλματα, το μισθολογικό καθεστώς, την ανεργία, οι συνθήκες 

απασχόλησης των μεταναστριών, κλπ.  

 τα ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλική εμπορία (trafficking), κακοποίηση και 

εκμετάλλευση των γυναικών που προέρχονται από τις φτωχότερες 

αναπτυσσόμενες χώρες. η σύνδεση παράνομης μετανάστευσης και δουλεμπορίας 

κυρίως γυναικών και παιδιών, καθώς και η ανάγκη πρόσβασης των θυμάτων σε 

νομική και κοινωνική προστασία 

 ανάλυση των μεταναστευτικών πολιτικών τόσο για τη νόμιμη, όσο και για την 

παράνομη μετανάστευση (τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες 

προέλευσης των μεταναστών, ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια και να ενισχυθεί 

η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση). 

 

10. Νομοθεσία   

Η συμβολή της φεμινιστικής θεωρίας στην ανάλυση της σχέσης φύλου και δικαίου 

είναι πλέον κοινός τόπος. Μέσα από την ενδελεχή κριτική προσέγγιση των έμφυλων 

σχέσεων και του σεξισμού των περισσότερων κλάδων του δικαίου, έχει καταστεί 

σαφής ο ρόλος των νομικών θεσμών στη συγκρότηση των ταυτοτήτων του φύλου, 

στην κυριαρχία και υποτέλεια μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και των 

διακυβευμάτων που εμπεριέχει το δίκαιο ως «έμφυλη πρακτική» και ως πεδίο πάλης 

κατά τη διαδικασία συγκρότησης των υποκειμένων. Η αμφισβήτηση της 

ουδετερότητας και της αντικειμενικότητας του δικαίου, του νομικού καθεστώτος, 

κλπ., από τη φεμινιστική νομική σκέψη και η ανάπτυξη μιας εντυπωσιακής, 

ξενόγλωσσης ως επί το πλείστον, διεπιστημονικής θεωρητικής και ερευνητικής 

κριτικής ανάλυσης του δικαιικού φαινομένου έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός 

ακόμη πόλου προβληματισμού για τα ζητήματα του κοινωνικού φύλου θέτοντας τις 

βάσεις για την καταπολέμηση των σχέσεων ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η θεματική της νομοθεσίας, παρά τη σχετική ένδεια της ελληνικής 

βιβλιογραφίας, αποσκοπεί στην αποτύπωση της πιο πρόσφατης επιστημονικής 

παραγωγής προκειμένου να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την περαιτέρω 

διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ φύλου και δικαίου.  

 

11. Ειδικές κατηγορίες: πληροφορική, φυσικές επιστήμες και μηχανική  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι φυσικές επιστήμες, η πληροφορική αλλά και η 

μηχανική αποτελούν γνωστικά αντικείμενα λιγότερο προσβάσιμα στις γυναίκες. Σε 

ό,τι αφορά την ελληνική βιβλιογραφία το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στη 
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συγκριτικά με άλλες θεματικές ενότητες περιορισμένη παραγωγή κειμένων τα οποία 

αναλύουν το φαινόμενο της υποαντιπροσώπευσης των γυναικών σ’ αυτούς τους 

κλάδους. Αν και περιορισμένο, υπάρχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον υλικό και στατιστικές 

έρευνες που αφορούν στη σχέση φύλου και φυσικών επιστημών, αλλά και 

τεχνολογίας/ πληροφορικής στα σχολεία και στο χώρο της εργασίας. Επίσης, ένα 

σημαντικό κομμάτι της βιβλιογραφίας που περιλαμβάνεται σ’ αυτή την ενότητα, 

αντιμετωπίζει τη σχέση φύλου και επιστήμης/τεχνολογίας ιστορικά, προσπαθώντας 

να καταδείξει αλλά και να ερμηνεύσει τον ισχυρά έμφυλο χαρακτήρα αυτών των 

επιστημών.  Ωστόσο αυτό που λείπει από την ελληνική βιβλιογραφία σχεδόν 

παντελώς -αν και θα είχε ενδιαφέρον να συζητηθεί- είναι η επιστημολογική ανάλυση 

της σχέσης φύλου και φυσικών επιστημών, η οποία υπερβαίνει τις καθολικές 

κατηγορίες άνδρας-γυναίκα και εστιάζεται στην έννοια του φύλου ως πρωταρχικού 

τρόπου νοηματοδότησης επιστημονικών εννοιών και πρακτικών. Ακόμη και στην 

αγγλοσαξονική βιβλιογραφία μια αντίστοιχη αντιμετώπιση του θέματος είναι σχετικά 

περιορισμένη αν συγκριθεί με άλλες θεματικές που αφορούν το φύλο.  
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1.2.3. Κατάρτιση τελικής βιβλιογραφίας και ηλεκτρονική ταξινόμηση 
καταλόγου  

Η συγκέντρωση των δεδομένων της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 

αποτέλεσε μια συστηματική και ορθολογικά οργανωμένη προσπάθεια αναζήτησης, 

αποθήκευσης και ταξινόμησης των τεκμηρίων εκείνων (έντυπου - οπτικοακουστικού 

– ηλεκτρονικού υλικού), που αφενός πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει η μελέτη 

και αφετέρου προάγουν την ισότητα των δύο φύλων και στοχεύουν στην κατάργηση 

των στερεοτύπων στην επιλογή επαγγέλματος, σταδιοδρομίας και ένταξης στην 

αγορά εργασίας των αγοριών και κοριτσιών. 

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο, οι εγγραφές αποφασίστηκε να τηρούν τα ανάλογα 
βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, να βασίζονται στο πρότυπο Harvard και να είναι πλήρεις.  

Το πρότυπο Harvard ανάλογα με τον τύπο βιβλιογραφικής αναφοράς ακολουθεί 

την εξής μορφοποίηση: 
 
 Βιβλίο:   

Συγγραφέας (έτος) Τίτλος Βιβλίου, Πόλη, Εκδότης.  

 
 Επιμέλεια συλλογικού τόμου:  
Επιμελητής (επιμ.) (έτος) Τίτλος συλλογικού τόμου. Τίτλος σειράς, Πόλη, Εκδότης, 

αρ. τόμου, έκδοση.  
 
 Άρθρο σε Περιοδικό: 
 Συγγραφέας (έτος) «Τίτλος άρθρου», Τίτλος περιοδικού, τόμος/τεύχος, σελίδες.  
 
 Άρθρο/ συμβολή σε συλλογή κειμένων:  
Συγγραφέας (έτος) «Τίτλος συμβολής στο συλλογικό τόμο». Στο Επιμελητής (επιμ.) 

Τίτλος βιβλίου. Πόλη, Εκδότης, σελίδες.  
 
 Ανακοίνωση σε Συνέδριο:  
Συγγραφέας (έτος συνεδρίου) «Τίτλος ανακοίνωσης». Ονομασία Συνεδρίου, 

Τοποθεσία.  
 
 Ανακοίνωση δημοσιευμένη σε Πρακτικά Συνεδρίου:  
Συγγραφέας (έτος) «Τίτλος ανακοίνωσης». Ονομασία Συνεδρίου, Τοποθεσία, 

Εκδότης, σελίδες.  
 

 Έκθεση (Ιδρύματος, Οργανισμού κλπ):  
Συγγραφέας (έτος) Τίτλος έκθεσης. Πόλη, Ίδρυμα. 
 
 Μεταπτυχιακή ή ∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 
Συγγραφέας (έτος) Τίτλος διατριβής. Είδος διατριβής, Πόλη, Ακαδημαϊκό Τμήμα, 

Πανεπιστήμιο, αρ. σελίδων.  
 
 Ταινία ή ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: 
Σκηνοθέτης (έτος κυκλοφορίας) Τίτλος ταινίας ή ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής, Τίτλος 

σειράς, ∆ιανομέας. 
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 Ηλεκτρονικός ∆ικτυακός Τόπος, Βάση δεδομένων κλπ: 
Ονομασία Βάσης/Τόπου κλπ. Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (url) 

Εκτός των συνήθων βιβλιογραφικών στοιχείων, κάθε βιβλιογραφική 
εγγραφή περιέχει τα εξής πεδία: 

 Είδος/Τύπος βιβλιογραφικού τεκμηρίου: (βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά, συμβολή σε μονογραφία ή σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά ή εισηγήσεις 

συνεδρίων, ανακοινωμένες έρευνες, διδακτορικές διατριβές, εθνικές ή διακρατικές 

εκθέσεις, οπτικοακουστικό υλικό, δικτυακοί τόποι, χρήσιμες διευθύνσεις στο 

διαδίκτυο, ηλεκτρονικά περιοδικά, άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά, μονογραφίες σε 

ηλεκτρονική μορφή, βάσεις δεδομένων, κλπ.) 

 Περίληψη: (4-5 γραμμών) 

 Θεματική Κατηγορία: (Θεωρίες Φύλου, Ιστορία του Φύλου, Θέματα Εκπαίδευσης, 

Θέματα Εργασίας, Πολιτική Θεωρία και Πράξη, Υγεία και Σεξουαλικότητα, 

Μετανάστευση, Πολιτισμός και ΜΜΕ, Ειδικές Κατηγορίες Επιστημών, Νομοθεσία) 

 Λέξεις κλειδιά: Μέσω των λέξεων κλειδιών εξειδικεύεται η θεματική κατηγορία 

στις υποκατηγορίες και τα συναφή αντικείμενα στα οποία αναφέρεται.  Στη 

θεματολογία λαμβάνονται υπόψη οι όροι που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη της ΓΓΙ 

και οι μεταφρασμένοι όροι της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ώστε να επιλεχθούν 

δόκιμοι και αναζητήσιμοι όροι 

  Επιδιωκόμενο κοινό:  Αφορά τον προσδιορισμό ηλικιακής ή εκπαιδευτικής 

ομάδας από την οποία θα μπορούσε να διαβαστεί το τεκμήριο (π.χ. διδάσκοντες, 

διδασκόμενοι) 

 ∆ιαθεσιμότητα: αφορά τη δυνατότητα εντοπισμού του τεκμηρίου στην Ελλάδα: 
π.χ.: χαρακτηρισμός όπως «Εξαντλημένο», «παραγγελία από το εξωτερικό, κλπ 

  Ενδεικτική τιμή αγοράς:  Προκειμένου για άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά, 

γίνεται μνεία αν είναι δωρεάν διαθέσιμα ή με ετήσια συνδρομή, αν είναι δυνατή η 

προμήθειά τους από διαδίκτυο επί πληρωμή με διερεύνηση του κόστους 

παραγγελίας ή διάθεσης του άρθρου. 

 Αριθμός σελίδων: όταν πρόκειται για έντυπο (βιβλίο, έκθεση κλπ)  

 Χρονική ∆ιάρκεια:  όταν πρόκειται για οπτικοακουστικό υλικό 

 Γλώσσα τεκμηρίου 

 ΙSBN ή το ΙSSN των δημοσιευμένων τεκμηρίων 

 Μεταφραστής: για τα ξενόγλωσσα τεκμήρια που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά  

 Eίδος οπτικοακουστικού μέσου (ταινία 16mm, DVD, VSH). 
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Συνεπώς, κάθε βιβλιογραφική εγγραφή σε πλήρη ανάπτυξη εμφανίζει την 
ακόλουθη μορφοποίηση:  

 
Βιβλιογραφική εγγραφή εντύπου: βιβλίο, άρθρο, συμβολή σε συλλογικό τόμο, 
έκθεση 

Βιβλιογραφικά Στοιχεία:  
Μεταφραστής:  
Σελίδες (ή αριθμός σελίδων όταν πρόκειται για βιβλίο): 
Γλώσσα:  
Περίληψη:  
Λέξεις Κλειδιά:  
Επιδιωκόμενο κοινό:  
∆ιαθεσιμότητα:  
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSΒΝ ή ΙSSN:  
 
Βιβλιογραφική εγγραφή μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής 

Βιβλιογραφικά Στοιχεία: Συγγραφέας (Έτος) Τίτλος, Πόλη, Ακαδημαϊκό Τμήμα, 
Πανεπιστήμιο, Αριθμός σελίδων. 
Είδος διατριβής: 
Γλώσσα:  
Περίληψη:  
Λέξεις Κλειδιά:  
Επιδιωκόμενο κοινό:  
∆ιαθεσιμότητα:  
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSΒΝ ή ΙSSN:  
 
Βιβλιογραφική εγγραφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 

Ηλεκτρονική Βάση ∆εδομένων: Τίτλος της βάσης δεδομένων. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: (url) 
Γλώσσα:  
Περίληψη:  
Λέξεις Κλειδιά:  
Επιδιωκόμενο κοινό:  
∆ιαθεσιμότητα:  
Ενδεικτική Τιμή:  

 
Βιβλιογραφική εγγραφή οπτικοακουστικού υλικού - ταινίας 

Τίτλος: Σκηνοθέτης (έτος κυκλοφορίας) Τίτλος έργου, τίτλος σειράς, διανομέας. 
Μέσον: (dvd, cd, vsh, 16 mm) 
Γλώσσα: 
Σύνοψη υπόθεσης:  
∆ιάρκεια:  
Λέξεις Κλειδιά:  
Επιδιωκόμενο κοινό:  
∆ιαθεσιμότητα:  
Ενδεικτική Τιμή: 

 

Η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το οποίο κλήθηκε να μελετήσει και να 

καταγράψει η Ομάδα του Μελετητή, σε συνδυασμό με τον πληροφοριακό 

πληθωρισμό που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής, τον αριθμό 

των βιβλιογραφικών εγγραφών που τελικά συλλέχτηκαν, καθώς επίσης και των 
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πεδίων που έπρεπε να ληφθούν υπόψη σε κάθε μια από αυτές, οδήγησαν στην 

ανάγκη σχεδιασμού και συγκρότησης μιας ηλεκτρονικής βάσης βιβλιογραφικών 

δεδομένων. Για το σκοπό αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ένα από τα 

υπάρχοντα πακέτα εφαρμογών, ειδικό στη διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προγράμματα για ερευνητές και επιστήμονες 

που χρειάζεται να αναζητούν, να αποθηκεύουν, να οργανώνουν και να ανακτούν 

ανά πάσα στιγμή βιβλιογραφικές αναφορές. Από τα υπάρχοντα διαθέσιμα λογισμικά, 

επιλέχτηκε το πρόγραμμα Endnote35. Το συγκεκριμένο λογισμικό λειτουργεί σε 

περιβάλλον Windows και Macintosh και αποτελεί ένα από το πιο δημοφιλή 

προγράμματα οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών και δημιουργίας 

βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων36.  

Οι δυνατότητες του Endnote, μολονότι είναι περιορισμένες συγκριτικά με τα 

επαγγελματικά πακέτα που ‘κατασκευάζονται’ ειδικά για μεγάλες βιβλιοθήκες37 είναι 

υπεραρκετές για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες συγκρότησης μιας ειδικής θεματικής 

βιβλιογραφίας με συγκεκριμένο σκοπό, όπως έχει προσδιοριστεί στο αντικείμενο της 

μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, το Endnote προβάλλει ως ιδανική λύση για την 

κατασκευή βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων, για μια πληθώρα λόγων και κυρίως 

γιατί δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη: 

 να αναζητά, με απευθείας σύνδεση μέσω του διαδικτύου, βιβλιογραφικά 

δεδομένα σε περισσότερες από 800 ηλεκτρονικές διευθύνσεις που 

περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων του κόσμου 

(Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, Βρετανική Βιβλιοθήκη, κοινοπραξία COPAC, κλπ.), 

να αποθησαυρίζει, ταξινομεί και αποθηκεύει αυτόματα μέσω της σχετικής εντολής 

τα λήμματα που τον ενδιαφέρουν χωρίς να υποχρεώνεται στη χρονοβόρα 

διαδικασία της αντιγραφής των πεδίων κάθε εγγραφής 

 να ταξινομεί τις βιβλιογραφικές του εγγραφές και να τις συνδέει με εικόνες, 

ψηφιακό υλικό, ή κείμενα PDF 

 να δημιουργεί εύκολα και γρήγορα σχεσιακές38 βάσεις δεδομένων, ή 

‘βιβλιοθήκες’. Τα «Ερωτήµατα» (Search) που μπορεί να θέσει ο χρήστης στη 

βάση του δίνουν τη δυνατότητα να ανακτά πληροφορίες, μέσω ερωτήσεων και 

να δημιουργεί ειδικές βιβλιογραφίες. Τα «Ερωτήματα» μπορούν να είναι είτε 

απλά, οι απαντήσεις δηλαδή να προκύπτουν από την εξέταση της βάσης, είτε 
                                                      

35 Παρόμοια δημοφιλή λογισμικά είναι το Reference Manager, to ProCite κ.ά. 
36 Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτού του λογισμικού είναι ότι υποστηρίζεται από τις μεγαλύτερες 
βιβλιοθήκες και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του κόσμου και απλοποιεί την αναζήτηση και αποθήκευση των 
δεδομένων στις προσωπικές βιβλιοθήκες των ερευνητών. 
37 Μια βιβλιοθήκη, δεν αρκείται στην καταλογογράφηση και επεξεργασία του εισερχόμενου υλικού και την 
προώθησή του στις επί μέρους συλλογές, ανάλογα με τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού και το βαθμό 
σπανιότητας ή αξίας του. Επιπλέον, πρέπει να οργανώσει ένα πολύπλοκο σύστημα ελέγχου και δανεισμού 
και διαδιανεισμού των τεκμηρίων, συνεργάζεται με άλλες Βιβλιοθήκες για την ανταλλαγή στοιχείων 
καταλογογράφησης, κυκλοφορεί κατά τακτά διαστήματα καταλόγους του εισερχόμενου υλικού, κλπ.  
38 Ο όρος "σχεσιακές" χαρακτηρίζει μια ολόκληρη κατηγορία βάσεων δεδομένων και υποδηλώνει ότι τα 
δεδομένα της βάσης μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους, να τεθούν ερωτήματα και να δοθούν 
απαντήσεις. 
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σύνθετα, οι απαντήσεις δηλαδή να προκύπτουν από το συνδυασμό περισσότερων 

του ενός εκ των 52 πεδίων που προβλέπει το πρόγραμμα για κάθε τύπο 

βιβλιογραφικής αναφοράς 

 να μορφοποιεί τις βιβλιογραφικές του παραπομπές μέσα στο κείμενο ή στη 

βιβλιογραφία για κάθε συγκεκριμένο έργο, άρθρο, μονογραφία κλπ., επιλέγοντας 

ένα πρότυπο μορφοποίησης από τον κατάλογο των 1.100 περίπου 

βιβλιογραφικών πρότυπων περιοδικών ή εκδοτών (Harvard, Chicago, κλπ.) ή να 

δημιουργεί δικό του πρότυπο βιβλιογραφικής μορφοποίησης. 

 

Tέλος, το Endnote: 

 Είναι πρόγραμμα φιλικό στο χρήστη, καθώς η εκμάθησή του είναι σχετικά εύκολη 

 Συνεργάζεται πλήρως με το πρόγραμμα Word του Office  

 ∆εν απαιτεί συντήρηση από ειδικευμένο προσωπικό ή από προγραμματιστές  

 Έχει ελάχιστες υπολογιστικές απαιτήσεις σε CPU (επεξεργαστή) και RAM (μνήμη).  

 

Στόχος της Ομάδας του Μελετητή δημιουργώντας τη βάση δεδομένων για ζητήματα 

φύλου ήταν όχι μόνο να διευκολύνει την τεκμηρίωση των λημμάτων και, άρα, να 

ακολουθήσει μια λογική ευχερούς ταξινόμησης (λογική της ταξινόμησης της 

πληροφορίας), αλλά, κυρίως να καταστήσει χρηστικό το υλικό που συγκεντρώθηκε, 

διευκολύνοντας την αναζήτηση από οποιονδήποτε μελλοντικό ερευνητή (λογική της 

αναζήτησης της πληροφορίας), ενώ τέλος να αποτελέσει το θεμέλιο για μελλοντικό 

εμπλουτισμό και προσθήκη λημμάτων στο ήδη υπάρχοντα κατάλογο.  

Με βάση τη λογική του λογισμικού προγράμματος, κάθε βιβλιογραφική 

αναφορά/λήμμα ταξινομήθηκε σε μια ξεχωριστή εγγραφή (record). Η εγγραφή 

αποτελείται από τα πεδία τα οποία έχει προαποφασιστεί από τις προδιαγραφές της 

μελέτης ότι περιγράφουν τα τεκμήρια. Τα πεδία αυτά αποτελούν ουσιαστικά τα 

σημεία πρόσβασης (ή πεδία αναζήτησης) για οποιαδήποτε βιβλιογραφική αναζήτηση 

στη βάση των δεδομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως βασικά πεδία μιας 

εγγραφής είχαν οριστεί: ο συγγραφέας, το έτος, η γλώσσα, ο τύπος βιβλιογραφικής 

αναφοράς, ο εκδότης, ο τίτλος του περιοδικού, η θεματική κατηγορία και οι λέξεις 

κλειδιά. Συνεπώς, κάθε λήμμα που αποδελτιώθηκε, πέραν των συνήθων 

βιβλιογραφικών στοιχείων, θεωρήθηκε απαραίτητο να καταταχτεί συστηματικά 

σύμφωνα με τις έντεκα βασικές θεματικές κατηγορίες/ενότητες στις οποίες 

αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα, καθώς επίσης να συνδεθεί με συγκεκριμένους όρους, 

λέξεις - κλειδιά. Είναι αυτονόητο ότι ένα λήμμα μπορεί να υπάγεται σε περισσότερες 

από μία θεματική κατηγορία και να συναρτάται με περισσότερες από μια λέξεις-

κλειδιά. Η ευέλικτη θεματική αναζήτηση, είτε με λέξεις που περιέχονται σε 

οποιοδήποτε πεδίο (general keyword search) ή βρίσκονται οπουδήποτε μέσα στην 
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εγγραφή (free-text), καθώς επίσης και η αναζήτηση με συνδυασμούς όρων (λέξεων-

κλειδιών, έτους, γλώσσας κλπ.) με τη βοήθεια της λογικής Boolean39, πολύτιμη και 

απαραίτητη πλέον με τον πληροφοριακό πληθωρισμό της σύγχρονης εποχής, τέμνει 

οριζόντια τη βάση και ανακτά εγγραφές με διαφορετικά κάθε φορά κριτήρια 

αναζήτησης, χωρίς τους περιορισμούς του έντυπου καταλόγου που δεν επιτρέπει την 

αναδιάταξη του βιβλιογραφικού υλικού.   

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι, χάρη στις δυνατότητες που δίνει το λογισμικό 

της διαχείρισης των βιβλιογραφικών δεδομένων, ο χρήστης του ηλεκτρονικού 

καταλόγου έχει τη δυνατότητα, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα στη βάση να 

προχωρήσει σε αναδιάταξη του υπάρχοντος καταλόγου, συγκροτώντας κάθε φορά 

μια ‘νέα’ βιβλιογραφία, ανάλογα με το εξειδικευμένο ενδιαφέρον ή τις απαιτήσεις 

ενός συγκεκριμένου έργου. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να γίνει νέα κατάταξη 

των τεκμηρίων σε σχέση με τη γλώσσα (ελληνική ή ξενόγλωσση βιβλιογραφία) 

ανεξαρτήτως θεματικής κατηγορίας ή έτους έκδοσης. Επίσης είναι δυνατόν να 

ανακτηθούν τα τεκμήρια σε συνάρτηση με τον τύπο εγγραφής (βιβλία, άρθρα, 

οπτικοακουστικό υλικό κλπ.), ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τη γλώσσα, το έτος, 

τη θεματική κατηγορία, την υποκατηγορία (μέσω των λέξεων κλειδιών κλπ.). Τέλος 

ακόμα, μπορεί να γίνει αναζήτηση και ανάκτηση των τεκμηρίων σε συνάρτηση με τις 

θεματικές υποκατηγορίες όπως αυτές προσδιορίζονται από το πεδίο των λέξεων 

κλειδιών, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα πεδία.   

 
 

                                                      
39 Οι τελεστές Boolean (Boolean operators) είναι λέξεις ή σύμβολα που ορίζουν λογικές σχέσεις μεταξύ 
δύο ή περισσότερων όρων. Χρησιμοποιούνται κύρια στη συνδυασμένη αναζήτηση (advanced search) και 
δηλώνουν  επίδραση, συγγένεια, αποκλεισμό, περιορισμό, συσχετισμό  εννοιών κ. ά. Οι κύριοι λογικοί 
τελεστές είναι οι εξής: AND, OR, NOT. Με τη χρήση του τελεστή AND όλοι οι όροι της αναζήτησης 
εμφανίζονται στα αποτελέσματα. Η έρευνα συγκεκριμενοποιείται αποκλείοντας αποτελέσματα που 
περιλαμβάνουν τους όρους ξεχωριστά. Όσο περισσότερους όρους συνδέουμε με AND τόσο περισσότερο 
περιορίζεται η έρευνα. Με τη χρήση του τελεστή OR τουλάχιστον ένας από τους όρους αναζήτησης 
εμφανίζεται στα αποτελέσματα. Η χρήση του OR επεκτείνει την έρευνα, καθώς στα αποτελέσματα 
περιλαμβάνονται οι όροι μεμονωμένοι ή και μαζί. Χρησιμοποιείται κυρίως για συνώνυμους όρους. Με τη 
χρήση του τελεστή NOT αποκλείονται κάποιοι όροι αναζήτησης από την έρευνα. Η έρευνα περιορίζεται. 
∆ιαφορετικοί τελεστές (AND, OR, NOT) μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να εκφράσουν πιο 
σύνθετες σχέσεις όρων. (Βλ. λεπτομέρειες, στο Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Χρηστών, στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. Επιστημονικό Αναγνωστήριο, 
http://web.lib.auth.gr/portal/training/index.php, ημερομηνία πρόσβασης 11/11/06.) 
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2. ∆ΟΜΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
 

Ο έντυπος βιβλιογραφικός κατάλογος, που ακολουθεί, είναι δομημένος σε δύο (2) 
μέρη.  

Στο πρώτο – κύριο – μέρος περιλαμβάνονται οι εγγραφές των τεκμηρίων, 
κατανεμημένες ανά θεματική κατηγορία:   

1. Γενικό Πληροφοριακό Υλικό  

2. Θεωρίες του Φύλου -Έμφυλοι Ρόλοι – Ταυτότητες – Οικογενειακές Σχέσεις 

3. Ιστορία του Φύλου – Ιστορία των Γυναικών - Φεμινισμός 

4. Θέματα Εκπαίδευσης 

5. Θέματα Εργασίας 

6. Πολιτική Θεωρία και Πράξη 

7. Υγεία και Σεξουαλικότητα 

8. Τέχνες - Πολιτισμός - ΜΜΕ 

9. Θέματα Μετανάστευσης 

10. Νομοθεσία 

11. Ειδικές κατηγορίες (Πληροφορική, Φυσικές Επιστήμες, Μηχανική, Επιστήμες 

υγείας, ∆ιοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες) 

 

Η πρώτη κατηγορία «Γενικό Πληροφοριακό Υλικό» περιλαμβάνει: 

 Γενικές Ηλεκτρονικές Πηγές Βιβλιογραφικών ∆εδομένων 

 Ιστοσελίδες για ζητήματα Φύλου 

 Ιστοσελίδες με ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικές ταινίες κλπ. 

 Ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά περιοδικά 

 Ελληνικά περιοδικά. 

 

Οι υπόλοιπες θεματικές κατηγορίες περιλαμβάνουν βιβλιογραφικές εγγραφές, οι 

οποίες, εκτός από τα συνήθη βιβλιογραφικά στοιχεία (συγγραφέας, τίτλος, έτος 

κλπ.), συνοδεύονται από τις περιλήψεις τους και άλλα πεδία, όπως αριθμό σελίδων ή 

μεγέθους -εάν πρόκειται για ηλεκτρονικό έγγραφο-, λέξεις κλειδιά, επίπεδο χρήστη, 

διαθεσιμότητα, ενδεικτική τιμή αγοράς κλπ. 
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Όσον αφορά την ενδεικτική τιμή των τεκμηρίων, θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής: 

α) Για όσα ελληνικά βιβλία (και είναι ελάχιστα) δεν υπάρχουν τιμές, σημαίνει ότι 

αυτά είτε δεν είναι διαθέσιμα (άγνωστοι εκδοτικοί οίκοι, αυτοεκδόσεις κλπ) είτε είναι 

εξαντλημένα.  

β) Για τις τιμές άρθρων από το εξωτερικό, όταν δεν αναφέρεται η ακριβής τιμή 

αγοράς, εφόσον πρόκειται για τεύχη που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

- είτε υπάρχει η δυνατότητα να αγοραστεί το τεύχος του περιοδικού που 

περιλαμβάνει το άρθρο (hard copy και στοιχίζει συνήθως 30-40 δολ. ανάλογα με 

το περιοδικό)   

- είτε υπάρχει η δυνατότητα να αγοραστεί το άρθρο από το διαδίκτυο σε 

ηλεκτρονική μορφή, εφόσον είναι διαθέσιμο (συνήθως από το 1998-2000 και 

μετά, ανάλογα με το περιοδικό, και στοιχίζει περίπου 20-30 δολ) 

- είτε υπάρχει η δυνατότητα να γίνει παραγγελία του άρθρου σε φωτοτυπία από τη 

Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο και στοιχίζει από 20-40 δολάρια ανά άρθρο 

μαζί με φόρους, δασμούς κλπ. 

γ) Για τα ελληνικά περιοδικά ενδεικτική τιμή θεωρείται η τιμή του τεύχους του 

περιοδικού, εφόσον είναι ακόμα διαθέσιμο. 

Επισημαίνεται ότι οι σχολικές βιβλιοθήκες μπορούν διεκπεραιώνουν παραγγελίες 

άρθρων του εσωτερικού μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού 

∆ικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών που συντονίζει το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) www.ekt.gr. Ο ενδιαφερόμενος για λήψη άρθρου οφείλει 

να καταβάλει στη Βιβλιοθήκη μέσω της οποίας υποβάλει το αίτημα το προβλεπόμενο 

κόστος φωτοτύπησης και αποστολής του.  

 

Οι εγγραφές παρουσιάζονται σε απόλυτη αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επίθετο 

του πρώτου συγγραφέα, όπως αυτός εμφανίζεται στο έργο/τεκμήριο. Πρώτα 

εμφανίζονται τα ονόματα των συγγραφέων με λατινικούς χαρακτήρες και στη 

συνέχεια τα ονόματα των συγγραφέων με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάθε εγγραφή 

περιλαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που αποτελεί την ταυτότητα του 

τεκμηρίου στον ηλεκτρονικό κατάλογο40.  

Σε κάθε μία από τις Θεματικές Κατηγορίες έχει γίνει διάκριση μεταξύ των πρόσφατων 

(1996-2006) και των παλαιότερων ελληνικών τεκμηρίων (1974-1995) και των 

ξενόγλωσσων τεκμηρίων (2000-2006).  
                                                      

40 Οι κωδικοί αυτοί είναι απαραίτητοι για την επιλογή του τεκμηρίου από τις σχολικές μονάδες στις οποίες 

θα αποσταλεί ο κατάλογος.   
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Συγκεκριμένα, η δομή κάθε θεματικής κατηγορίας έχει την εξής μορφή: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε κάθε θεματική κατηγορία περιλαμβάνονται: 

- βιβλία 

- άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά 

- συμβολή σε μονογραφία ή σε συλλογικούς τόμους 

- πρακτικά ή εισηγήσεις συνεδρίων κλπ. 

- διδακτορικές διατριβές 

- εθνικές ή διακρατικές εκθέσεις 

- γκρίζα βιβλιογραφία. 
 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα εγγραφής για κάθε τύπο τεκμηρίου 

βασιζόμενης στο πρότυπο Harvard, καθώς επίσης και τα επιπλέον πληροφοριακά 

πεδία για κάθε τεκμήριο. 
 

Παραδείγματα εγγραφής τεκμηρίων 
 
 Βιβλίο:   

Συγγραφέας (έτος) Τίτλος Βιβλίου, Πόλη, Εκδότης.  

 
Κωδικός τεκμηρίου: 172 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πολίτης, Φ. (2006) Οι "Ανδρικές Ταυτότητες" στο Σχολείο. 
Ετεροσεξουαλικότητα Ομοφυλοφοβία και Μισογυνισμός, Αθήνα, Επίκεντρο. 
Σελίδες: 643 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εξετάζεται η συγκρότηση του «ανδρισμού» στο σχολείο, με πλήθος ερευνητικών 
στοιχείων από ελληνικά σχολεία. Συγκεκριμένα μελετάται η συγκρότηση του "ανδρισμού" στο 
δημοτικό σχολείο, η συγκρότησή του μέσα σε μια ευρύτερη κοινωνική οργάνωση, ενώ 
ταυτόχρονα δίνεται μια διαφορετική θέαση της εκπαίδευσης, από τη σκοπιά του φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Ταυτότητα, Ανδρισμός, Σχολείο, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 58.00 € 
ΙSΒΝ: 960-6647-49-8 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Τίτλος) 

 Ελληνική Βιβλιογραφία 1996-2006 

 Ελληνική Βιβλιογραφία 1974-1995 (επιλογή) 

 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 2000-2006 (επιλογή) 
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 Επιμέλεια συλλογικού τόμου:  

Επιμελητής (επιμ.) (έτος) Τίτλος συλλογικού τόμου. Τίτλος σειράς, Πόλη, Εκδότης, 
αρ. τόμου, έκδοση.  

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1024 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασίου, Α. (επιμ.) (2006) Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική 
κριτική. μεταφ. Μαρκέτου, Π., Μηλιώρη, Μ. & Τσεκένης, Α., Αθήνα, Νήσος. 
Σελίδες: 621 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η σύγχρονη φεμινιστική σκέψη συμβάλλει καθοριστικά στη διερεύνηση και την 
αναθεώρηση θεωρητικών επεξεργασιών που αφορούν τη συγκρότηση του υποκειμένου, τη 
σχέση εξουσίας, αυτονομίας και εμπρόθετης δράσης, την Ταυτότητα και τη διαφορά, τη 
συνύφανση λόγου και σωματικότητας, την ιδιότητα του πολίτη, την ηθική και την πολιτική της 
κοινωνικής αλλαγής. Ο τόμος αυτός αποτυπώνει τις θεωρητικοπολιτικές συνθήκες που έχουν 
προσδιορίσει τους φεμινισμούς των δύο τελευταίων δεκαετιών του εικοστού αιώνα, έτσι όπως 
αυτοί συνομιλούν με την κοινωνική και ανθρωπολογική θεωρία, την ψυχανάλυση, το 
μεταδομισμό, τις μετααποικιακές σπουδές, τη λογοτεχνική και την πολιτισμική κριτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Πολιτισμικές σπουδές, Πολιτισμική κριτική, Κουλτούρα, 
Σώμα, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 28,70 € 
ΙSΒΝ: 960-8392-20-9 
 
 
 Άρθρο σε Περιοδικό: 

 Συγγραφέας (έτος) «Τίτλος άρθρου», Τίτλος περιοδικού, τόμος/τεύχος, σελίδες.  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1617 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (1998) "Μονογονεϊκές οικογένειες: 
Σύγχρονες τάσεις και διλήμματα πολιτικής. Συγκριτική επισκόπηση ανάμεσα στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 95, σελ. 185-208. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Οι μετασχηματισμοί που παρατηρούνται στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, κατά την 
τελευταία εικοσαετία, στη δομή της οικογένειας, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στα 
δημογραφικά οικογενειακά δεδομένα, διαμορφώνουν τη νέα κοινωνική δυναμική και 
αντανακλούν τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου. Οι μονογονεϊκές 
οικογένειες αυξάνονται σημαντικά και είναι, κυρίως, οικογένειες με αρχηγό γυναίκα και 
ανήλικο/α παιδί/ά. Η αποδυνάμωση της ισορροπίας ανάμεσα στο 'ιδιωτικό' και στο 'δημόσιο', 
που παρατηρείται σήμερα, υπογραμμίζει την ανάγκη για αναζήτηση νέων λύσεων και νέων 
τρόπων κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι νέες 
καταστάσεις που διαμορφώνονται στην ιδιωτική σφαίρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Γάμος, ∆ημόσιο - Ιδιωτικό, Κοινωνική πολιτική, ∆ημογραφικό 
πρόβλημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 € /τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
 Άρθρο/ συμβολή σε συλλογή κειμένων:  

Συγγραφέας (έτος) «Τίτλος συμβολής στο συλλογικό τόμο». Στο Επιμελητής (επιμ.) 
Τίτλος βιβλίου. Πόλη, Εκδότης, σελίδες.  
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Κωδικός τεκμηρίου: 1323 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Basu, A. (2006) "Παγκοσμιοποίηση του τοπικού/τοπικοποίηση του 
παγκόσμιου: χαρτογραφώντας διεθνικά κινήματα γυναικών". Στο Αθανασίου, Α. (επιμ.) 
Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική. Μεταφ. Μαρκέτου, Π., Αθήνα, Νήσος, σελ. 493-
508. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό διερευνά τι σημαίνει για τα Γυναικεία κινήματα η ανάπτυξη 
διεθνικών δικτύων, οργανώσεων και ιδεών. Εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους 
μεταβάλλονται οι εντάσεις ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο σχετικά με το νόημα του 
φεμινισμού και το χαρακτήρα των γυναικείων κινημάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο κίνημα, Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινισμός, Παγκοσμιοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 20 9 
 
 
 Ανακοίνωση σε Συνέδριο:  

Συγγραφέας (έτος συνεδρίου) «Τίτλος ανακοίνωσης». Ονομασία Συνεδρίου, 
Τοποθεσία.  

 
Κωδικός τεκμηρίου: 376 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννουλόπουλος, Χ. (1996) "Οι νέες μορφές εργασίας στις 
επιχειρήσεις ευνοούν ή όχι το θέμα οικογένεια και εργασία". Οικογένεια και Εργασία: Νέες 
τάσεις στην απασχόληση, Αθήνα, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα. 
Περίληψη. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Νέες μορφές εργασίας, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: ISBN 
 
 
 Ανακοίνωση δημοσιευμένη σε Πρακτικά Συνεδρίου:  
Συγγραφέας (έτος) «Τίτλος ανακοίνωσης». Ονομασία Συνεδρίου, Τοποθεσία, 

Εκδότης, σελίδες.  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1260 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1999) "Αναζητώντας το φύλο του 
πολίτη. Έμφυλη Οικουμενικότητα και πολλαπλότητα των φύλων". Το φύλο των δικαιωμάτων. 
Εξουσία, Γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη, Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 537-547. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η προβληματική του άρθρου στηρίζεται στο βασικό στοιχείο της φιλοσοφικής 
κληρονομιάς της δυτικής σκέψης που είναι η αντίφαση μεταξύ της υποτέλειας που 
επιφυλάσσεται στις γυναίκες- η οποία αιτιολογείται με αναφορές στη φύση τους- και της 
οικουμενικής ισότητας των δικαιωμάτων. Η αυξημένη αίσθηση ματαιότητας που χαρακτηρίζει 
το γυναικείο εκλογικό σώμα δείχνει ότι δεν αρκεί μόνο το δικαίωμα ψήφου για να γίνουν 
ουσιαστικά πολίτες τα υποκείμενα γυναικείου φύλου. Η συγγραφέας επισημαίνει την αντίληψη 
ότι στις μέρες μας οι διαφορές μεταξύ των γυναικών είναι τόσο σημαντικές, ώστε να ανάγουν 
την Γυναικεία ετερογένεια και πολυμορφία. Η διπολικότητα γυναίκες- άνδρες πρέπει να 
αμφισβητηθεί. Ταυτόχρονα η ιδιότητα του πολίτη παραπέμπει σε ό,τι δεν είναι γυναικείο. 
Επιβάλλεται μια ριζική αναδιατύπωση της ίδια της αντίληψης περί της ιδιότητας του πολίτη, η 
οποία προϋποθέτει τη ριζική επανεξέταση της έννοιας του έμφυλου υποκειμένου. 
∆ιατυπώνεται το εύλογο ερώτημα: «πως μπορεί να είναι ουσιαστική η δημοκρατία , όταν 
στηρίζεται σε ένα σύστημα εξουσιαστικών σχέσεων όπως είναι αυτό των φύλων. Η εγγενής 
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αδυναμία της δημοκρατίας , η συνύπαρξη πολιτικής ισότητας και κοινωνικής ανισότητας, είναι 
έκδηλη με βάση το φύλο. Με αφετηρία το παραπάνω καίριο ερώτημα, υπογραμμίζεται ότι κάθε 
συζήτηση για το φύλο των δικαιωμάτων, και ειδικά των πολιτικών, προϋποθέτει μια αλλαγή 
στον κυρίαρχο τρόπο πρόσληψης του έμφυλου υποκειμένου. Επιτακτική ανάγκη καθίσταται να 
διασαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το πολιτικό υποκείμενο. Αυτή η αλλαγή 
θα συντελεστεί μόνο με τη ρήξη με την κυρίαρχη ανδροκεντρική λογική. Η συγγραφέας 
υποστηρίζει μια οικουμενικότητα που είναι έμφυλη, χωρίς να είναι διχοτομική, χωρίς 
ουσιοκρατικές αναφορές, να μας χωρεί όλους και όλες, όχι με τις διαφορές μας, αλλά με την 
ιδιαίτερη ιδιοσυστασία του καθενός. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη,  Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 

 Έκθεση (Ιδρύματος, Οργανισμού κλπ):  

Συγγραφέας (έτος) Τίτλος έκθεσης. Πόλη, Ίδρυμα. 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1248 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κέντρο Ερευνών Για Θέματα Ισότητας - 
Γενική Γραμματεία Ισότητας (2000) Γυναίκες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων : 
Γεγονότα και αριθμοί 2000. Αθήνα, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας - Γενική Γραμματεία 
Ισότητας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έκδοση έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Ευρωπαϊκή Βάση 
∆εδομένων: Γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων”, (db-decision.de) που υλοποιεί το Frauen 
Computer Zentrum Berlin σε συνεργασία με 17 διεθνείς εταίρους/ες και στο οποίο το ΚΕΘΙ 
είναι ο εθνικός εταίρος από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, 
Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων. Το φυλλάδιο περιέχει: Γεγονότα και αριθμούς για τη 
συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως και στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια, στις επιτροπές και τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Μια 
επισκόπηση της πολιτικής ίσων ευκαιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Παραδείγματα 
στρατηγικών που μπορούν να εξασφαλίσουν ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε 
κορυφαίες πολιτικές θέσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Θετικές δράσεις υπέρ της ισότητας, Πολιτική συμμετοχή 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
 Μεταπτυχιακή ή ∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Συγγραφέας (έτος) Τίτλος διατριβής. Είδος διατριβής, Πόλη, Ακαδημαϊκό Τμήμα, 
Πανεπιστήμιο, αρ. σελίδων.  

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1397 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σωτηριάδου, Α. (2005) Ευκαιρίες και ανισότητες στην επιλογή 
επαγγέλματος κατά φύλο. Η εφαρμογή της απασχόλησης των γυναικών στα Μ.Μ.Ε. 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σελ. 2 τ. (1 - 436 σ. και 437 - 637 σ.): πίν., 
γραφήματα.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στη παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να καθοριστούν οι παράγοντες που  
επηρεάζουν την δυνατότητα εξέλιξης των γυναικών και την ιεραρχική θέση που κατέχουν στα 
ελληνικά ΜΜΕ και κυρίως στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς σε συνάρτηση  με το επίπεδο 
εκπαίδευσης - επαγγελματικής κατάρτισης, την ηλικία, την κατοικία και τα στερεότυπα των 
ρόλων, που κυριαρχούν στην οργανωτική δομή των τηλεοπτικών σταθμών. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, σκοπός της μελέτης είναι να διαπιστωθεί και να εξετασθεί η σχέση μεταξύ κοινωνικού 
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φύλου (gender) και  επιπέδου εκπαίδευσης και «ίσων» ευκαιριών στην εργασία. 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική στρωμάτωση, Κοινωνική τάξη, ΜΜΕ, Τηλεόραση, Τεχνολογία, 
Κοινωνικοποίηση, Εκπαίδευση, Κοινωνικο-οικονομική θέση, Γυναίκες, ∆ιευθυντικές θέσεις, 
Επαγγελματική ανέλιξη, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ∆εν έχει 
ψηφιοποιηθεί (Νοεμβ. 2006) 
 
 
 Ηλεκτρονικός ∆ικτυακός Τόπος, Βάση δεδομένων κλπ: 

Ονομασία Βάσης/Τόπου κλπ. Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (url) 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1774 
Οργανισμός:  Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Ιστοσελίδα: Εκδόσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.isotita.gr/index.php/publication/c7/ 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σε αυτό το τμήμα δημοσιεύονται πληροφορίες για τις έντυπες εκδόσεις Εθνικών 
Εκθέσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων και μελετών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και 
παρέχονται πληροφορίες για επικοινωνία. Όλες οι εκδόσεις διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα 
Εκδόσεων της Γ.Γ.Ι.  
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Πολιτικές, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 

 

Εκτός από τις προαναφερόμενες θεματικές κατηγορίες, ο κατάλογος περιλαμβάνει 

και ξεχωριστή κατηγορία με τίτλο «Οπτικοακουστικό υλικό» (επιμορφωτικές ταινίες 

και ντοκιμαντέρ για ζητήματα φύλου και ισότητας). Οι σχετικές εγγραφές 

παρουσιάζονται επίσης κατά αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με τον τίτλο της 

ταινίας/ντοκιμαντέρ. 

Στη συνέχεια, δίνεται ένα παράδειγμα εγγραφής οπτικοακουστικού υλικού (DVD, 

VHS, Cd). 
 
 Oπτικοακουστικό υλικό - ταινία: 
Σκηνοθέτης (έτος κυκλοφορίας) Τίτλος έργου, Τίτλος σειράς, ∆ιανομέας. 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1410 
Τίτλος:  (1996) Dry Days In Dobbagunta, A Woman's Place - Short Stories Series. Bullfrog 
Films. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 11 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για μια ταινία που παρακολουθεί τις γυναίκες ενός χωριού στις  νότιες 
Ινδίες που συμμετέχουν σ' ένα εθνικό πρόγραμμα αλφαβητισμού με στόχο να αντιμετωπίσουν 
τα οικογενειακά προβλήματα και κυρίως τον αλκοολισμό των συζύγων τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εκπαίδευση, Τρίτος κόσμος, Ινδίες, Πολιτισμός, Αλκοολισμός, 
Κοινωνική πολιτική, Κακοποίηση γυναικών, Οικογένεια, Κοινωνικά προβλήματα, 
Αλφαβητισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: (VHS) $59, ενοικίαση: (VHS) $20 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-56029-666-6 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1786 
Τίτλος:  Υ.Π.Ε.Π.Θ. (2000) Σεξουαλική Αγωγή-∆ιαφυλικές Σχέσεις για μαθητές Γυμνασίου, 
ΕΠΕΑΕΚ - Ενέργεια 1.1. ΣΤ2 Αγωγή Υγεία στα Σχολεία. 
Μέσον: CD 
∆ιάρκεια: 50 λεπτά 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για μάθημα σεξουαλικής αγωγής για χρήση των μαθητών του σχολείου. 
Τα παιδιά μαθαίνουν, μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι σε μορφή κόμικ και ανάλογα με τις 
επιλογές των ηρώων, για τη σεξουαλικότητά τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλική αγωγή, Φύλο, Παιδί 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: ανήκει στο ΥΠΕΠΘ 
Ενδεικτική Τιμή: --- 
ΙSΒΝ:   
 
 

Το δεύτερο μέρος συντίθεται από το ευρετήριο των συγγραφέων (ανά σελίδα και 
ανά κωδικό τεκμηρίου), όπου περιλαμβάνονται όλοι οι συγγραφείς που αναφέρονται 

στις βιβλιογραφικές εγγραφές σε απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στο ευρετήριο 

συγγραφέων ανά σελίδα κάθε όνομα παραπέμπει στη σελίδα ή στις σελίδες του 

βιβλιογραφικού καταλόγου του πρώτου μέρους όπου εμφανίζεται. Στο ευρετήριο 

συγγραφέων ανά κωδικό τεκμηρίου κάθε όνομα παραπέμπει στο τεκμήριο ή 

τεκμήρια του βιβλιογραφικού καταλόγου του πρώτου μέρους όπου εμφανίζεται.  

 

Χαρακτηριστικά του καταλόγου των βιβλιογραφικών δεδομένων 

Το τελικό παραδοτέο, όπως προέκυψε τελικά, αποτελεί τη συμπύκνωση της 

πρόσφατης υπάρχουσας επιστημονικής ποιοτικής πληροφόρησης στην ελληνική και 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία σε ζητήματα φύλου. Συνολικά καταγράφηκαν 1.676 
βιβλιογραφικά τεκμήρια (έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό). 

Εξ αυτών:  

 στην ελληνική γλώσσα καταγράφηκαν 926 αναφορές 

 στα ξενόγλωσσα τεκμήρια υπερέχει συντριπτικά η αγγλική γλώσσα (725 

αναφορές), ενώ καταγράφηκαν επίσης 27 τεκμήρια στη γαλλική γλώσσα 

 

Έντυπο υλικό:  

Από το σύνολο των εντύπων που καταλογογραφήθηκαν, ανά κατηγορία 

κατανέμονται:  

 Βιβλία με συγγραφέα/είς: 465 (237 στα Ελληνικά) 

 Βιβλία με επιμελητή/τες: 157 (49 στα Ελληνικά) 

 Άρθρα σε συλλογικούς τόμους: 165 (122 στα Ελληνικά) 
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 Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά: 493 (265 στα Ελληνικά)  

 Ανακοινώσεις σε συνέδρια (κατά κύριο λόγο δημοσιευμένες σε πρακτικά): 95 

(82 στα Ελληνικά) 

 ∆ιατριβές (μεταπτυχιακές και διδακτορικές): 91 (55 στα Ελληνικά, 11 στα 

Γαλλικά και 9 στα Αγγλικά) 

  Εθνικές ή ∆ιακρατικές Εκθέσεις: 117 (82 στα Ελληνικά) 

 21 ηλεκτρονικά τεκμήρια (άρθρα, σελίδες κλπ, εκ των οποίων 12 είναι στα 

Ελληνικά). 

 

 Οπτικοακουστικό υλικό:  

Καταγράφηκαν 67 ταινίες ή επιμορφωτικά ντοκιμαντέρ, κυρίως ξενόγλωσσα (64).  

 

Τέλος, καταγράφηκαν: 

 33 ελληνικές ή ξένες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, δικτυακοί τόποι, κλπ. που 

εξειδικεύονται στα ζητήματα του φύλου και της ισότητας ανδρών και 

γυναικών 

  20 δικτυακοί τόποι οι οποίοι εξειδικεύονται στην προώθηση και διανομή 

οπτικοακουστικού υλικού (εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ κλπ.)  

 8 ελληνικές και διεθνείς ψηφιακές πηγές γενικών βιβλιογραφικών 

δεδομένων που διακρίνονται για την επιστημονικότητα των τεκμηρίων τους 

 56 ξενόγλωσσα περιοδικά στο αντικείμενο του φύλου, της οικογένειας κλπ. 

 

Τα στοιχεία αυτά περιλήφθηκαν κατά συντριπτική πλειοψηφία στο γενικό 

πληροφοριακό υλικό, μαζί με τις ελληνικές βιβλιοθήκες και τους δικτυακούς τόπους 

τους, τα ελληνικά περιοδικά, καθώς επίσης και τους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. 
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 79

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 81

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
 

Α. Γενικές Ηλεκτρονικές Πηγές Βιβλιογραφικών ∆εδομένων 
 
The British Library 
http://www.bl.uk/ 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια βιβλιοθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου και ένα 
από τα μεγαλύτερα ερευνητικά και βιβλιογραφικά ιδρύματα στον κόσμο.  
  
The Library of Congress 
www.loc.gov/catalog/ 
 H βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στις ΗΠΑ είναι το αρχαιότερο ομοσπονδιακό ίδρυμα 
για θέματα πολιτισμού και περιλαμβάνει εκατομμύρια εγγραφές έντυπου και 
οπτικοακουστικού υλικού.  
  
Copac 
http://copac.ac.uk/ 
Ο κατάλογος Copac® παρέχει δωρεάν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο 24 
μείζονων πανεπιστημίων και ερευνητικών βιβλιοθηκών στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
την Ιρλανδία.  
  
Cambridge Journals Online 
http://www.journals.cup.org/action/login 
Παρέχει υπηρεσίες αναζήτησης και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων όλων 
των περιοδικών που εκδίδoνται από την Cambridge University Press και είναι 
διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. 
  
Cambridge Scientific Abstracts - Illumina (πρόσβαση μέσω ΗΠΑ ή Μ. 
Βρετανίας) 
http://www.csa.com/ 
Παρέχει δυνατότητα ανεύρεσης βιβλιογραφίας από 35 βάσεις βιβλιογραφικών 
δεδομένων της Cambridge Scientific Abstracts, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
γνωστικών αντικειμένων. Συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, τις βάσεις : ASFA, 
Toxline, Sociological Abstracts κ.α. 
  
Heal – Link 
http://www.heal-link.gr/ 
Η HELLENIC ACADEMIC LIBRARIES LINK είναι το ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ που λειτουργεί υπό μορφή κοινοπραξίας και 
αποτελείται από τα: 

 37 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (22 Α.Ε.Ι. και 15 Τ.Ε.Ι.) 
 Πανεπιστήμιο Κύπρου  
 21 Ερευνητικά Ιδρύματα 
 Ακαδημία Αθηνών 
 Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος  

Βιβλιονέτ: Υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 
Ο κόμβος www.biblionet.gr, αποτελεί ψηφιακό κατάλογο για το σύνολο σχεδόν των 
κυκλοφορούντων βιβλίων στην Ελλάδα (85.000 τίτλοι με 50 πεδία πληροφοριών για 
κάθε τίτλο, συμπεριλαμβανομένης της περίληψης του βιβλίου, βιογραφικού 
σημειώματος του συγγραφέα). 
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Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
 http://www.ekt.gr) 
 ΑΡΓΩ (http://argo.ekt.gr/)  
 Η Αργώ είναι ένα περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές 
πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με 
δυνατότητες αναζήτησης για χρήστες από την επιστημονική, ερευνητική και 
εκπαιδευτική κοινότητα, που αναζητούν βιβλιογραφία σε διάφορους θεματικούς 
τομείς, καθώς επίσης και σε βιβλιοθηκονόμους, παρέχοντας τη δυνατότητα 
πρόσκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών.  
 
 Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της ΑΡΓΩ  περιλαμβάνουν: 

 Βάσεις ∆εδομένων ΕΚΤ  

http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html  
Βάσεις δεδομένων που παράγει ή διαθέτει το ΕΚΤ (όπως Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών 
∆ιατριβών, κλπ.)  

 Βιβλιοθήκες Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα 

 http://argo.ekt.gr/Opac2_2/zConnectELL.html  
Περιλαμβάνονται οι κατάλογοι των συλλογών Ελληνικών ιστορικών ερευνητικών 
κέντρων – ινστιτούτων, καθώς και ξένων αρχαιολογικών ινστιτούτων και σχολών 
που εδρεύουν στην Ελλάδα  

 Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

 http://argo.ekt.gr/Opac2_3/zConnectELL.html  
Κατάλογοι βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.  

 ∆ημόσιες και ∆ημοτικές Βιβλιοθήκες 

 http://argo.ekt.gr/Opac2_4/zConnectELL.html  
Κατάλογοι ∆ημοσίων και ∆ημοτικών βιβλιοθηκών  

 Βιβλιοθήκες στον Κόσμο 

(http://argo.ekt.gr/Opac2_5/zConnectELL.html)  
Κατάλογοι βιβλιοθηκών από Ευρώπη και Αμερική (όπως βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, 
συλλογικός Κατάλογος MELVYL, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, κλπ.)  

 Συλλογές Περιοδικών 

 http://argo.ekt.gr/Opac2_1/zConnectELL.html  
Συλλογές Περιοδικών εκδόσεων (όπως Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών ΕΚΤ, 
βιβλιοθήκη ΕΚΤ/ΕΙΕ, κλπ.)  
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Β. Ιστοσελίδες για Ζητήματα Φύλου 
 

Γενική Γραμματεία Ισότητας: Βιβλιοθήκη Γυναικείων Θεμάτων  
http://www.isotita.gr/index.php/docs/c8/ 
 
 
KEΘΙ: Κέντρο Έρευνας για τα Θέματα Ισότητας 
http://www.kethi.gr/ 
 

Mapping the World of Women's Information Services 
http://www.iiav.nl/eng/databases/mapping/ 
Πρόκειται για ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με όλα τα 
κέντρα ενημέρωσης για γυναικεία θέματα, τις βιβλιοθήκες που είναι ανοιχτές στο 
κοινό κλπ. Σήμερα περιέχει περίπου 400 κέντρα γυναικείων μελετών από 140 χώρες.  
 

Africa Focus: Sights and Sounds of a Continent 
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/AfricaFocus 

 

Digital Library for the Decorative Arts and Material Culture 
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLDecArts 

 

SouthEast Asian Images & Texts 
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/SEAiT 
 

Speaking Out: Women, Poverty, and Public Policy 
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/speakingout 
 

The University of Wisconsin Collection 
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/UW 
 
 
Women's Audio-Visuals in English (citation database)   
http://digicoll.library.wisc.edu/WAVE/ 
 
 
Women's Studies Core Books (citation database) 
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/ACRLWSS 
 
Gender Advertising/ Dr. Scott A. Lukas 
http://www.genderads.com/ 
 

The Women's Library 
http://www.londonmet.ac.uk/thewomenslibrary/ 
H Women's Library αποτελεί πολιτισμικό κέντρο του London Metropolitan University 
και περιλαμβάνει μια εκτενέστατη συλλογή σχετικά με την ιστορία των γυναικών στο 
Ην. Βασίλειο. Περιέχει πάνω από  60.000 βιβλία και έντυπα, 2.500 τίτλους 
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περιοδικών, 400 συλλογές αρχείων και 5.000 μουσειακά αντικείμενα σε θέματα 
υγείας σεξουαλικότητας και λαϊκής κουλτούρας.  
 

Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers 
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
Περιλαμβάνει πάνω από 700 δεσμούς σε θέματα γυναικών και γυναικείων σπουδών, 
προγράμματα, τμήματα  πανεπιστημίων, και ερευνητικά κέντρα στο κόσμο που 
διαθέτουν ιστοσελίδες. Επίσης εστιάζει σε τμήματα και προγράμματα σπουδών που 
δίνουν πτυχία ή εξειδικεύσεις στις γυναικείες σπουδές.  
 
CreativeFolk.com 
http://creativefolk.com/directories.html 

Gender-Related Electronic Forums 
http://www.umbc.edu/wmst/forums.html 

 
H-Women, a member of H-Net Humanities & Social Sciences OnLine. 
H-Women, http://www.h-net.org/~women/ 
Eπικεντρώνεται στην ιστορία των γυναικών 

 
WRAC-L for Women's Resource and Action Centers 
http://www.dartmouth.edu/~cwg/wracl.html 

Femina Web Search for and about Women 
Femina http://femina.cybergrrl.com/ 

 
The Premier Search Directory for Women Online 
WWWomen http://www.wwwomen.com/ 
 

National Council for Research on Women 
http://www.ncrw.org 
To National Council for Research on Women είναι μια συνεργασία που αποτελείται 
από 92 ερευνητικά και κοινωνικής πολιτικής κέντρα, με περισσότερους από 3000 
εταίρους και ένα δίκτυο με πάνω από 200 διεθνή κέντρα γυναικείων θεμάτων. 
Στόχος του είναι να ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ έρευνας, θεωρίας, πολιτικής 
ανάλυσης και δράσης για την ισότητα των φύλων  

 
Women & Gender Historians of the Midwest (WHOM)  
http://department.monm.edu/wghom/Default.htm 

 

Open Directory Project - Women - Women's Studies 
http://dmoz.org/Society/People/Women/Women%27s_Studies/ 
http://dmoz.org/Society/Women/Womens_Studies/Program_Directories/ 
http://dmoz.org/Society/People/Women/Women%27s_Studies/Performers_and_Sp
eakers/ 
 

Action Without Borders  
Action Without Borders http://www.idealist.org/ 
 

WSSLinks: Women and Gender Studies Web Sites 
http://libr.org/wss/wsslinks/index.html 
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The Sallie Bingham Center for Women's History and Culture in Duke 
University’s Special Collections Library 
http://library.duke.edu/specialcollections/bingham/ 
 

Women's Studies Online Resources 
http://www.research.umbc.edu/%7Ekorenman/wmst/index.html 
Αποτελεί εξαιρετική βάση βιβλιογραφικών δεδομένων και δικτυακών τόπων για την 
εισαγωγή στην μελέτη των γυναικείων σπουδών 
 
 
Internet Women's History Sourcebook  
http://www.fordham.edu/halsall/women/womensbook.html 
 
Gender, Race and Ethnicity in Media and Cyberspace  
http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/GenderMedia/cyber.html 
 

 
American Women’s History: A Research Guide 
http://frank.mtsu.edu/%7Ekmiddlet/history/women.html 
Αποτελεί μια εξαιρετική πηγή δεδομένων για την ιστορία των γυναικών στην Αμερική 
 
 
Books about Women and Information Technology 
http://www.umbc.edu/cwit/cwitbooks.html 
Αποτελεί μια σημαντική βάση δεδομένων για βιβλία σχετικά με τις τεχνολογίες της 
πληροφορίας 
 
 
A Celebration of Women Writers 
http://digital.library.upenn.edu/women/ 
Αποτελεί ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες και δεσμούς για βιογραφικά και 
βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με γυναίκες συγγραφείς καθώς επίσης και έναν 
πλήρη κατάλογο δημοσιευμένων έργων γυναικών συγγραφέων. 
 
 
Monastic Matrix 
http://monasticmatrix.usc.edu/ 
Αποτελεί μια σημαντική βάση δεδομένων γύρω από τις διάφορες θρησκευτικές 
κοινότητες 
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Γ. Ιστοσελίδες με ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικές ταινίες κλπ 
 
Documentary Educational Resources 
Είναι προσανατολισμένο στην παραγωγή, διανομή και προώθηση ποιοτικών 
εθνογραφικών και ανθρωπολογικών ταινιών σε όλον τον κόσμο  
www.der.org/  
 
The First Run/Icarus Films  
Ντοκιμαντέρ. Περισσότερο από 700 τίτλοι από ανεξάρτητους παραγωγούς. 
www.frif.com/  
 
International Documentary Association 
Υποστηρίζει τους παραγωγούς και σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ και εκπαιδευτικών 
ταινιών 
www.documentary.org/ 
 
Documentary Films .Net 
Αποτελεί πηγή για πληροφόρηση γύρω από τους παραγωγούς και σκηνοθέτες 
ντοκιμαντέρ. Πόροι, χρηματοδοτήσεις, σκηνοθεσία.  
www.documentaryfilms.net/  
 
documentaries.org 
Οργάνωση που υποστηρίζει τους ανεξάρτητους παραγωγούς ταινιών και την 
παραγωγή ντοκιμαντέρ. 
www.documentaries.org/  
 
DocuSeek Film & Video Finder 
Βάση δεδομένων για ντοκιμαντέρ, βίντεο κοινωνικών προβλημάτων και 
εκπαιδευτικών ζητημάτων.  
www.docuseek.com/  

 
New Day Films - independent educational videos and films 
∆ιανομή ντοκιμαντέρ με εκπαιδευτικούς στόχους.  
www.newday.com/ 
 
Bullfrog Films 
Πηγή βίντεο και ταινιών που έχουν σχέση με την οικολογία και το περιβάλλον για 
εκπαιδευτική χρήση 
www.bullfrogfilms.com/  
 
Films Media Group – World Class Educational Video 
Εκτενής συλλογή εκπαιδευτικών ταινιών και βίντεο 
www.films.com/ 
 
Educational Media Collection 
Πρόκειται για μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί και νοικιάζει εκπαιδευτικό 
οπτικοακουστικό υλικό. 
www.washington.edu/classroom/emc/ 
 
Visual Anthropology 
Αποτελεί μια πηγή παροχής ηλεκτρονικού υλικού πάνω σε επιστημονικά 
ανθρωπολογικά ζητήματα που εστιάζουν στην Οπτική Ανθρωπολογία.  
www.visualanthropology.net/ 
 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 87

WOMEN MAKE MOVIES 
Πρόκειται για μια εθνική μη κερδοσκοπική φεμινιστική οργάνωση για την τέχνη των 
μέσων επικοινωνίας που παρέχει υλικό τόσο για τους χρήστες όσο και για τους 
παραγωγούς των μέσων για και από  γυναίκες.  
www.wmm.com/  
 
BFI 
Το Βρετανικό Ίδρυμα Ταινιών (BFI)  προωθεί την κατανόηση την εκτίμηση και την 
πρόσβαση στις ταινίες και την κινούμενη εικόνα στη Μεγάλη Βρετανία.  
www.bfi.org.uk/  
 
Yellow Cat Video Productions 
Ξεκίνησε το 1972 με ένα ντοκιμαντέρ για την αγροτική ζωή στο Μισσισίπη. Παράγει 
και διανέμει ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές ειδήσεις κλπ.  
www.yellowcat.com/ 
 
California Newsreel - Film and Video for Social Change Since 1968 
Εκπαιδευτικά βίντεο και ντοκιμαντέρ γύρω από την ζωή και την ιστορία των Αφρο - 
Αμερικανών, την Αφρική, τα ζητήματα της φυλής, του ρατσισμού, της 
μετανάστευσης κλπ.  
www.newsreel.org/ 
 
The Internet Movie Database (IMDb) 
Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων γύρω από ταινίες, ντοκιμαντέρ 
κλπ. 
www.imdb.com/  
 
The Royal Anthropological Institute 
Βρετανική επαγγελματική οργάνωση που προωθεί τα ζητήματα της κοινωνικής και 
βιολογικής ανθρωπολογίας και το αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό.  
www.therai.org.uk/ 
 
NativeWeb 
Πηγή για τους εντόπιους παραδοσιακούς πολιτισμούς σε όλον τον κόσμοResources 
for indigenous cultures around the world: directory and news. 
www.nativeweb.org/  
 
NFB  
Πρόκειται για δημόσια υπηρεσία του Καναδά που παράγει και διανέμει ταινίες και 
άλλο είδος οπτικοακουστικό υλικό σε σχέση με τον Καναδά και τον πολιτισμό του.  
www.nfb.ca/  
 
The Cinema Guild  
www.cinemaguild.com 
The Cinema Guild, Inc. • 130 Madison Avenue, 2nd Floor • New York, NY 10016 
Phone: (800) 723-5522 • Fax: (212) 685-4717 • email: info@cinemaguild.com. 
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∆. Ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά περιοδικά 
 
 

Περιοδικό Συχνότητα ISSN Εκδότης Κόστος 
συνδρομής 

Πρόσβαση 
στη 

Ελλάδα 
AFFILIA-JOURNAL OF 
WOMEN AND SOCIAL 
WORK  

ακατάστατη ISSN: 0886-
1099  Sage Publications 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

ARCHIVES OF SEXUAL 
BEHAVIOR  ∆ιμηνιαίο ISSN: 0004-

0002  
SPRINGER/PLENUM 
PUBLISHERS 

Ιδρυματική: 
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

Australian Feminist 
Studies 3 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 0816-
4649, Online 
ISSN: 1465-
3303 

 Routledge 

Ιδρυματική 507$  
Ιδρυματική E-
access: $482,  
Ατομική 
Συνδρομή:$115 

  

Body & Society  4 φορές το χρόνο 
ISSN: 1357-
034X, eISSN: 
1460-3632 

Sage Publications  

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$704.00  
Ιδρυματική E-
access: $634, 
Ιδρυματική -
Μόνο 
έντυπο:$690, 
Ατομική 
Συνδρομή:$82 

  

Childhood. A global 
journal of child research 4 φορές το χρόνο 

ISSN: 0907-
5682 eISSN: 
1461-7013 

Sage Publications 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$777.00  
Ιδρυματική E-
access: $699, 
Ιδρυματική Μόνο 
έντυπο:$761, 
Ατομική 
Συνδρομή:$86 

  

CULTURE HEALTH & 
SEXUALITY  4 φορές το χρόνο ISSN: 1369-

1058  

ROUTLEDGE 
JOURNALS, 
TAYLOR & 
FRANCIS LTD 

Ιδρυματική $  
Ιδρυματική E-
access: $,  
Ατομική 
Συνδρομή:$ 

  

European Journal of 
Women's Studies 4 φορές το χρόνο 

ISSN: 1350-
5068, eISSN: 
1461-7420 

Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$669.00  
Ιδρυματική E-
access: $602, 
ΙδρυματικήΜόνο 
έντυπο:$656, 
Ατομική 
Συνδρομή:$86 

  

The Family Journal. 
Counseling and Therapy 
for Couples and Families 

4 φορές το χρόνο 
ISSN: 1066-
4807, eISSN: 
1552-3950 

Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$601.00  
Ιδρυματική E-
access: $541, 
ΙδρυματικήΜόνο 
έντυπο:$589, 
Ατομική 
Συνδρομή:$117 

  

FEMINISM & 
PSYCHOLOGY  4 φορές το χρόνο 

ISSN: 0959-
3535 eISSN: 
1461-7161 

Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$711.00  
Ιδρυματική E-
access: $640, 
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Περιοδικό Συχνότητα ISSN Εκδότης Κόστος 
συνδρομής 

Πρόσβαση 
στη 

Ελλάδα 
Ιδρυματική Μόνο 
έντυπο:$697, 
Ατομική 
Συνδρομή:$86 

Feminist Criminology 4 φορές το χρόνο 
ISSN: 1557-
0851 eISSN: 
1557-086X 

Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$476.00  
Ιδρυματική E-
access: $428, 
Ιδρυματική - 
Μόνο 
έντυπο:$466, 
Ατομική 
Συνδρομή:$127 

  

Feminist Economics 4 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 1354-
5701, Online 
ISSN: 1466-
4372 

 Routledge 

Ιδρυματική: 329 
$  Ιδρυματική E-
access:313 $,  
Ατομική 
Συνδρομή:$ 

Μέσω 
συνδρομής 
Heal-Link 

Feminist Legal Studies   

ISSN: 0966-
3622 
(Έντυπο 
version) 
ISSN: 1572-
8455 
(electronic 
version) 

SPRINGER / 
PLENUM 
PUBLISHERS 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

Feminist Media Studies 4 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 1468-
0777, Online 
ISSN: 1471-
5902 

 Routledge 

Ιδρυματική 512$  
Ιδρυματική E-
access: 486$,  
Ατομική 
Συνδρομή:99$ 

Μέσω 
συνδρομής 
Heal-Link 

FEMINIST REVIEW  Tri-annual ISSN: 0141-
7789  

PALGRAVE 
MACMILLAN LTD 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

FEMINIST STUDIES  Tri-annual ISSN: 0046-
3663  

FEMINIST STUD 
INC, UNIV 
MARYLAND 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

Feminist Theology 3 φορές το χρόνο 

(ISSN 0966-
7350)  
eISSN: 1745-
5189 

Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$368.00  
Ιδρυματική E-
access: $331, 
Ιδρυματική- 
Μόνο 
έντυπο:$361, 
Ατομική 
Συνδρομή:$81 

  

Feminist Theory  3 φορές το 
χρόνο 

ISSN: 1464-
7001 eISSN: 
1741-2773 

Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$464.00  
Ιδρυματική E-
access: $418, 
Ιδρυματική- 
Μόνο 
έντυπο:$455, 
Ατομική 
Συνδρομή:$72 

  

FRONTIERS-A JOURNAL 
OF WOMEN STUDIES   3φορές το χρόνο ISSN: 0160-

9009  
UNIV NEBRASKA 
PRESS 

Ιδρυματική:  
Ατομική   
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Περιοδικό Συχνότητα ISSN Εκδότης Κόστος 
συνδρομής 

Πρόσβαση 
στη 

Ελλάδα 
Συνδρομή: 

Gender & Development  3 φορές το 
χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 1355-
2074 Online 
ISSN: 1364-
9221 

Routledge 

Ιδρυματική: 
247$  
Ιδρυματική E-
access: 235$,  
Ατομική 
Συνδρομή: 98$ 

Μέσω 
συνδρομής 
Heal-Link 

GENDER & SOCIETY  ∆ιμηνιαίο ISSN: 0891-
2432  

Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

Μέσω 
συνδρομής 
Heal-Link 

Gender, Technology and 
Development 3 φορές το χρόνο ISSN: 0971-

8524 
Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$256.00  
Ιδρυματική E-
access: $230, 
Ιδρυματική -
Μόνο 
έντυπο:$251, 
Ατομική 
Συνδρομή:$70 

Μέσω 
συνδρομής 
Heal-Link 

Gender and Education 6 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 0954-
0253 Online 
ISSN: 1360-
0516 

 Routledge 

Ιδρυματική1451 
$  Ιδρυματική E-
access: 1378$,  
Ατομική 
Συνδρομή:263$ 

Μέσω 
συνδρομής 
Heal-Link 

Gender and History 3 φορές το χρόνο  (ISSN 0953-
5233)  

Blackwell 
Publishers, 

Ιδρυματική  
Ατομική 
Συνδρομή: 

Μέσω 
συνδρομής 
Heal-Link 

Gender Issues 4 φορές το χρόνο  (ISSN 1098-
092X) Rutgers University 

Ιδρυματική  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

GENDER WORK AND 
ORGANIZATION  ∆ιμηνιαίο ISSN: 0968-

6673  BLACKWELL 
Ιδρυματική  
Ατομική 
Συνδρομή: 

Μέσω 
συνδρομής 
Heal-Link 

Gender, Place & Culture 
A Journal of Feminist 
Geography 

6 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 0966-
369X  Online 
ISSN: 1360-
0524 

 Routledge 

Ιδρυματική: 
896$  
Ιδρυματική E-
access: 868$,  
Ατομική 
Συνδρομή: 278$ 

Μέσω 
συνδρομής 
Heal-Link 

International Feminist 
Journal of Politics 4 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 1461-
6742/ Online 
ISSN: 1468-
4470 

 Routledge 

Ιδρυματική: 
507$  
Ιδρυματική E-
access: $482,  
Ατομική 
Συνδρομή:$115 

  

Journal of Child and 
Family Studies   

ISSN: 1062-
1024 
(Έντυπο ) 
ISSN: 1573-
2843 
(ηλεκτρονικό) 

SPRINGER / 
PLENUM 
PUBLISHERS 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

Journal of Family History 4 φορές το χρόνο 
ISSN: 0363-
1990  eISSN: 
1552-5473 

Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$590.00  
Ιδρυματική E-
access: $531, 
Ιδρυματική - 
Μόνο 
έντυπο:$578, 
Ατομική 
Συνδρομή:$127 

  

Journal of Family and 
Economic Issues  4 φορές το χρόνο 

ISSN: 1058-
0476 
(Έντυπο 
version) 

SPRINGER / 
PLENUM 
PUBLISHERS 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 
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Περιοδικό Συχνότητα ISSN Εκδότης Κόστος 
συνδρομής 

Πρόσβαση 
στη 

Ελλάδα 
ISSN: 1573-
3475 
(electronic 
version) 

JOURNAL OF GENDER 
STUDIES  3 φορές το χρόνο 

ISSN: 0958-
9236  Online 
ISSN: 1465-
3869 

 Routledge 

Ιδρυματική:457 
$  Ιδρυματική E-
access: 434$,  
Ατομική 
Συνδρομή: 52$ 

  

JOURNAL OF SEX & 
MARITAL THERAPY  ∆ιμηνιαίο ISSN: 0092-

623X  
BRUNNER-
ROUTLEDGE 

Ιδρυματική  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

JOURNAL OF SEX 
RESEARCH  4 φορές το χρόνο ISSN: 0022-

4499  
SOC SCIENTIFIC 
STUDY SEX INC 

Ιδρυματική  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

JOURNAL OF THE 
HISTORY OF SEXUALITY  4 φορές το χρόνο ISSN: 1043-

4070  
UNIV TEXAS 
PRESS 

Ιδρυματική  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

JOURNAL OF WOMEN & 
AGING  4 φορές το χρόνο ISSN: 0895-

2841  
HAWORTH PRESS 
INC 

Ιδρυματική  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

JOURNAL OF WOMEN 
POLITICS & POLICY  4 φορές το χρόνο ISSN: 1554-

477X  
HAWORTH PRESS 
INC 

Ιδρυματική  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

Men and Masculinities 4 φορές το χρόνο 
ISSN: 1097-
184X eISSN: 
1552-6828 

Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$467.00  
Ιδρυματική E-
access: $420, 
Ιδρυματική- 
Μόνο 
έντυπο:$458, 
Ατομική 
Συνδρομή:$118 

  

Nora, Nordic Journal of 
Women's Studies 3 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 0803-
8740 Online 
ISSN: 1502-
394X 

Routledge 

Ιδρυματική: 110 
$  Ιδρυματική E-
access: 105$,  
Ατομική 
Συνδρομή:65$ 

  

NOUVELLES QUESTIONS 
FEMINISTES  3 φορές το χρόνο ISSN: 0248-

4951  

EDITIONS 
ANTIPODES, UNIV 
LAUSANNE 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

PERSPECTIVES ON 
SEXUAL AND 
REPRODUCTIVE HEALTH  

4 φορές το χρόνο ISSN: 1538-
6341  

ALAN 
GUTTMACHER 
INST 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

PSYCHOLOGY OF 
WOMEN4 φορές το 
χρόνο  

4 φορές το χρόνο ISSN: 0361-
6843  

BLACKWELL 
PUBLISHING 

Ιδρυματική  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

SEX ROLES  Μηνιαίο ISSN: 0360-
0025  

SPRINGER/PLENUM 
PUBLISHERS 

Ιδρυματική  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

SEXUAL ABUSE-A 
JOURNAL OF RESEARCH 
AND TREATMENT  

4 φορές το χρόνο ISSN: 1079-
0632  

SPRINGER/ 
PLENUM 
PUBLISHERS 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

Sexualities. Studies in 
Culture and Society 5 φορές το χρόνο 

ISSN: 1363-
4607 eISSN: 
1461-7382 

Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$732.00  
Ιδρυματική E-
access: $659, 
Ιδρυματική - 
Μόνο 
έντυπο:$717, 
Ατομική 
Συνδρομή:$88 
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Περιοδικό Συχνότητα ISSN Εκδότης Κόστος 
συνδρομής 

Πρόσβαση 
στη 

Ελλάδα 

SEXUALITY AND 
DISABILITY  4 φορές το χρόνο ISSN: 0146-

1044  

KLUWER 
ACADEMIC-HUMAN 
SCIENCES PRESS 

Ιδρυματική  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

SIGNS  4 φορές το χρόνο ISSN: 0097-
9740  

UNIV CHICAGO 
PRESS 

Ιδρυματική από 
280$ σε 450$,  
Ατομική 
Συνδρομή:: από 
25-50$ 

  

Social Politics: 
International Studies in 
Gender, State & Society  

  

Online ISSN 
1468-2893 - 
Έντυπο ISSN 
1072-4745  

Oxford University 
Press  

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

Studies on Women and 
Gender Abstracts 

 6 φορές το 
χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 1467-
596X  Online 
ISSN: 1467-
5978 

 Routledge 

Ιδρυματική: 
$1284  
Ιδρυματική E-
access: 1220$,  
Ατομική 
Συνδρομή: 490$ 

  

VIOLENCE AGAINST 
WOMEN  Μηνιαίο 

ISSN: 1077-
8012 eISSN: 
1552-8448 

Sage Publications 
Ltd, 

Ιδρυματική 
(έντυπη & 
ηλεκτρονική): 
$896.00  
Ιδρυματική E-
access: $806, 
ΙδρυματικήΜόνο 
έντυπο:$878, 
Ατομική 
Συνδρομή:$251 

  

WOMEN & HEALTH  ∆ιμηνιαίο ISSN: 0363-
0242  

HAWORTH PRESS 
INC 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

Women & Performance 
A Journal of Feminist 
Theory 

3 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 0740-
770X, Online 
ISSN: 1748-
5819 

 Routledge 

Ιδρυματική: 
153$  
Ιδρυματική E-
access: 145$,  
Ατομική 
Συνδρομή: 35$ 

  

WOMEN & THERAPY  ∆ιμηνιαίο ISSN: 0270-
3149  

HAWORTH PRESS 
INC 

Ιδρυματική:  
Ατομική 
Συνδρομή: 

  

Women: A Cultural 
Review 3 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 0957-
4042 Online 
ISSN: 1470-
1367 

 Routledge 

Ιδρυματική: 
330$  
Ιδρυματική E-
access:314 $,  
Ατομική 
Συνδρομή:183$ 

  

Women's History Review 5 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 0961-
2025  Online 
ISSN: 1747-
583X 

 Routledge 

Ιδρυματική: 
491$  
Ιδρυματική E-
access: 466$,  
Ατομική 
Συνδρομή:76$ 

  

Women's Studies 8 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 0049-
7878 Online 
ISSN: 1547-
7045 

 Routledge 

Ιδρυματική 862$  
Ιδρυματική E-
access: 819$,  
Ατομική 
Συνδρομή:211$ 

  

Women's Writing 3 φορές το χρόνο 

Έντυπο 
ISSN: 0969-
9082// Online 
ISSN: 1747-
5848 

 Routledge 

Ιδρυματική:407$  
Ιδρυματική E-
access: 387$,  
Ατομική 
Συνδρομή: 65$ 
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E. Ελληνικά περιοδικά 

 
 

TITΛΟΣ ISSN Συχνότητα ∆ιεύθυνση Εκδότης Κόστος 
Συνδρομής Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ δεν έχει   Αθανασάκη 1, Βόλος Αρχαιολογικό 
Μουσείο Βόλου     

ΑΝΤΙΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ             

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ 1105-395X εξαμηνιαίο ∆ιδότου 57, Αθήνα Εξάντας     

ΑΡ∆ΗΝ   ∆ιμηνιαίο Θεμιστοκλέους 37, 
106.77 Αθήνα          35 ευρώ 

http://www.ardin.gr/Epikoinon
ia-Syndromes/epikoinonia-
syndromes.htm 

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1105-1167 Ακατάστατο 

Αργοναυτών και 
Φιλελλήνων 38221, 
Βόλος 

Παπαζήσης   http://www.uth.gr/tovima/inde
x.htm 

∆ΙΑΒΑΖΩ δεν έχει Μηνιαίο Χαριλάου Τρικούπη 
38, 106 80 Αθήνα 

Γεώργιος 
Γαλάντης-
Γαβαλάς 

  http://www.diavazo.gr/ 

∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ             

∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 0253-5089 Τετραμηνιαίο Α. Σταύρου 15, 
54644 Θεσσαλονίκη Παρατηρητής     

∆ΙΝΗ   ∆ιμηνιαίο Αθήνα       
∆ΟΚΙΜΕΣ             

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 0257-1692 Ετήσιο   
Πελοποννησιακό 
Λαογραφικό 
Ίδρυμα 
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TITΛΟΣ ISSN Συχνότητα ∆ιεύθυνση Εκδότης Κόστος 
Συνδρομής Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση 

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ 1106-0972 Ετήσιο Ερεσού 43, 10681 
Αθήνα 

Ελληνική 
Εταιρεία 
Εθνολογίας 

    

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 0013-9696 Τριμηνιαίο Μεσογείων 14-18, 

11527, Αθήνα ΕΚΚΕ 30 ευρώ 
http://www.ekke.gr/cgi-
bin/ekke/publ.pl?catal_code=4
5&lang=GR 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
(ΠΟΛΙΤΙΚΗ) 

1105-8366 ∆ιμηνιαίο Ομήρου 19, 10672 
Αθήνα 

Ελληνική 
Εταιρεία 
Πολιτικής 
Επιστήμης 

18 ευρώ   

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1012-019X Ακατάστατο Κριεζώτου 6, 10671 

Αθήνα Παρατηρητής     

ΘΕΣΕΙΣ 1106-2142 Τριμηνιαίο Μπενάκη 59, 10681 
Αθήνα 

Ελληνικά 
Γράμματα 18 ευρώ   

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ δεν υπάρχει 
πια     Γνώση     

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 1105-1663 Εξαμηνιαίο Σκουφά 58, 10680 
Αθήνα Μέλισσα     

ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ             

ΙΣΤΩΡ 1105-2791   Σόλωνος 133, 10677 
Αθήνα 

Αλεξάνδρεια 
ΕΠΕ     

ΙΧΝΕΥΤΗΣ             
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ δεν έχει ∆ιμηνιαίο Αθήνα Εταιρεία 

"Καθρέφτης"     

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ δεν έχει Μηνιαίο         

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ 1108-0752 ∆ιμηνιαίο Αθήνα Z-Axis     

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ δεν υπάρχει 
πια Τριμηνιαίο Σόλωνος 130, 10681 

Αθήνα 
Σύγχρονη 
Εποχή     

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ             



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 95

TITΛΟΣ ISSN Συχνότητα ∆ιεύθυνση Εκδότης Κόστος 
Συνδρομής Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1105-4018 Τριμηνιαίο Τοσίτσα 19, 10683 
Αθήνα 

Σύνδεσμος 
Κοινωνικών 
Λειτουργών 
Ελλάδας 

    

Η ΛΕΞΗ     Αθήνα Θ. Νιάρχος     

ΜΕΝΤΟΡΑΣ 1108-4480 Εξαμηνιαίο 

Μεσογείων 396, Αγία 
Παρασκευή, Τ.Τ. 153 
41, τηλ.: 210 
6014202, 6016367, 
fax: 210 6016388, 
6016390, 
Καλογήρου Μαρία, 
mentor@pi-
schools.gr 

Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο    

http://www.pi-
schools.gr/publications/mentor
/ 

ΜΝΗΜΩΝ 1105-3917   Νικ. Ουρανού 32, 
Αθήνα 

Εταιρεία 
Μελέτης Νέου 
Ελληνισμού 

  
http://www.emne-
mnimon.gr/html/mnemongr.ht
ml 

ΝΕΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ             
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ             
ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 1105-8099     Παπαζήσης     

ΟΘΟΝΗ δεν έχει   Αθήνα 
Λέσχη Φίλων 
Κινηματογράφο
υ Οθόνη 

    

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ             

ΟΥΤΟΠΙΑ 1105-9141 Τετραμηνιαίο Μαυρομιχάλη 52, 
10680 Αθήνα 

Ελληνικά 
Γράμματα 30 ευρώ   

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ     

Εργαστήριο 
Παιδαγωγικής της 
Φιλοσοφικής Σχολής 

ΑΠΘ, 540.06 
Θεσσαλονίκη 

Παιδαγωγική 
Εταιρεία 
Ελλάδος 
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TITΛΟΣ ISSN Συχνότητα ∆ιεύθυνση Εκδότης Κόστος 
Συνδρομής Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ             
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ δεν έχει           

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ δεν έχει Μηνιαίο Ζαλοκώστα 5, 
10671, Αθήνα 

Άγγελος 
Ελεφάντης     

ΣΠΕΙΡΑ             

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 1105-431X Τριμηνιαίο Εσπέρου 32, Παλαιό 
Φάληρο 17561 

Ν. Αλιβιζάτος 
κ.α.     

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 1105-3968 ∆ιμηνιαίο Τα.Θ. 25085, 10026 
Αθηνα ….     

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ δεν έχει           
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1105-400X           
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ δεν έχει           

ΤΕΥΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1105-0403           

ΤΟΠΟΣ 1105-3267           
ΦΙΛΜ     Αθήνα Καστανιώτης     
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ             

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 1105-2120     

Ακαδημία 
Αθηνών, 
Κέντρον 
Ερεύνης της 
Ελληνικής 
Φιλοσοφίας 
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ΣΤ. Προγράμματα Σπουδών σε θέματα Φύλου και Ισότητας 

 

Προπτυχιακά Προγράμματα σε Θέματα Φύλου 

 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο www.arch.ntua.gr/genderandspace  

Η προσέγγιση του χώρου από την οπτική του φύλου εντάσσεται σε μια γενικότερη 

κριτική της επιστήμης, που συγκροτείται σταδιακά από τη δεκαετία 1960, μέσα από 

τις αναζητήσεις του νέου φεμινιστικού κινήματος. Η προσπάθεια ξεκίνησε αρχικά από 

γυναίκες επιστήμονες στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και σε μια πρώτη 

φάση ανέδειξε τη συμβολή των γυναικών στη διαμόρφωση συγκεκριμένων 

επιστημονικών κλάδων. Παράλληλα, ανέδειξε τις γυναίκες ως αντικείμενο μελέτης, 

κατά κάποιον τρόπο «προσθέτοντας γυναίκες» στα ήδη αποδεκτά αντικείμενα 

διερεύνησης κάθε κλάδου και συγκρίνοντάς τις με την «κανονική ομάδα» των 

(αρτιμελών, λευκών, ετεροφυλόφυλων, μεσοαστών) ανδρών, στην οποία, συνήθως 

υπόρρητα, αναφέρεται η επιστήμη. Σταδιακά όμως συγκροτήθηκαν θεωρητικές 

προσεγγίσεις, έννοιες και μεθοδολογικά εργαλεία που αμφισβητούν με πολύ 

ουσιαστικούς τρόπους τις βεβαιότητες, προτεραιότητες και πρακτικές των κυρίαρχων 

προσεγγίσεων. 

Σε κλάδους και γνωστικές περιοχές που ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και 

τη διαχείριση του χώρου, όπως η ανθρωπογεωγραφία, η κοινωνιολογία της πόλης, η 

κοινωνική ανθρωπολογία, η αρχιτεκτονική, η πολεοδομία κλπ, οι προβληματισμοί 

αυτοί εισάγονται αργότερα, περί τα μέσα της δεκαετίας 1970, και ακολουθούν 

παρόμοια διαδρομή με τις άλλες επιστήμες. Αρχική υπόθεση είναι ότι οι εμπειρίες και 

δραστηριότητες των γυναικών συμβαίνουν σε χώρους διαφορετικούς από εκείνους 

των ανδρών, εγγράφονται στο χώρο σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα αναφοράς 

(προσωπικός χώρος, κατοικία, γειτονιά, πόλη), και με τη σειρά τους διαμορφώνουν 

«διαφορετικούς χώρους». Από αυτή την άποψη, ο χώρος λειτουργεί με τρόπους που 

τοποθετούν τους ανθρώπους «στη θέση τους» και συμβάλλει στην αναπαραγωγή και 

έμφυλων σχέσεων εξουσίας. Η αρχική διάκριση «ανδρικού» και «γυναικείου», στην 

κοινωνία και στο χώρο, αποδομείται από τη στιγμή που προβάλλουν το δικό τους 

λόγο και διεκδικούν τη διαφορετικότητά τους ομάδες γυναικών που διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς τη φυλή, την κοινωνική τάξη, την ηλικία, τη σωματική 

ικανότητα, τη γεωγραφική προέλευση, τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Έτσι, η έμφαση 

μετατοπίζεται, από το φύλο και την κοινωνική του κατασκευή, σε ζητήματα 

συγκρότησης ταυτοτήτων και κουλτούρας, στις δυνατότητες έκφρασης της 

ετερότητας και της διαφοράς στο χώρο. 

Στην Ελλάδα τέτοιου είδους προσεγγίσεις του χώρου είναι περιθωριακές, στο 

Πανεπιστήμιο και στο επάγγελμα. Ιδιαίτερα στις σπουδές των αρχιτεκτόνων, η 

οπτική του φύλου - όπως και άλλων κοινωνικών διαφοροποιήσεων άλλωστε - 
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συναντούν μεγάλες αντιστάσεις, στο πλαίσιο μιας κυρίαρχης επιστημονικής και 

επαγγελματικής παράδοσης που αρθρώνεται γύρω από τον «μέσο χρήστη» και το 

«κοινό καλό». Στη Σχολή διδάσκεται από το 1989 σχετικό μάθημα επιλογής. Με το 

πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Φύλο και Χώρος», από το 2002, η προσπάθεια επεκτείνεται με 

την εισαγωγή νέων μαθημάτων επιλογής και τον εμπλουτισμό υποχρεωτικών 

συνθετικών μαθημάτων με την οπτική του φύλου. 

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.auth.gr/genderstudies  

Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και μέχρι το 2007-2008 το Α.Π.Θ. προσφέρει 

ένα νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας στο 

πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/4.2.1Β. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση 

και η προαγωγή της ισότητας των φύλων μέσω της διερεύνησης της κοινωνικής 

κατασκευής του φύλου και της επίδρασης των κατά φύλα διαφορών και ανισοτήτων 

στην παραγωγή της γνώσης, στη δόμηση των κυρίαρχων επιστημονικών 

παραδειγμάτων και στη δημιουργία μηχανισμών νομιμοποίησης και αναπαραγωγής 

τους.  

Το ∆ιατμηματικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας 

συνίσταται σε έναν κύκλο τεσσάρων μαθημάτων τα οποία οι φοιτήτριες/ές του 

Α.Π.Θ. ―ανεξαρτήτως Τμήματος― μπορούν να επιλέξουν από έναν μεγάλο αριθμό 

προσφερόμενων μαθημάτων και να αποκτήσουν το σχετικό πιστοποιητικό 

παρακολούθησης παράλληλα με τις σπουδές τους στο Τμήμα όπου φοιτούν.  

Τα συνεργαζόμενα Τμήματα είναι: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αρχιτεκτόνων, 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιατρικής, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Νομικής, 

Οικονομικών Επιστημών, Παιδαγωγικό ∆ημοτικής Εκπαίδευσης, Φιλολογίας, 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας. 

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες μαθημάτων: 

Α. Ομάδα Εισαγωγικών Μαθημάτων 

Β. Ομάδα Μαθημάτων Γενικής Κατεύθυνσης 

Γ. Ομάδα Θεματικών Κύκλων Κατεύθυνσης (1. Κοινωνικό Φύλο και Εκπαίδευση,  

2. ∆ίκαιο και Οικονομία, 3. Πολιτισμικές Αναπαραστάσεις, ∆ομήσεις και 

∆ιαπραγματεύσεις του φύλου, 4. Φύλο, Σώμα, Επιστήμη). 

Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να παρακολουθήσουν τέσσερα από τα προσφερόμενα 

μαθήματα. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης του προγράμματος 

απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε τέσσερα, ως άνω καθοριζόμενα, μαθήματα. 

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.isotita.uoa.gr  

Το ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών για Θέματα Φύλου και 

Ισότητας (Π.Π.Σ. ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.) αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στο πλαίσιο της 

οριζόντιας δράσης του Πανεπιστημίου Αθηνών για την υποστήριξη Σπουδών 
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Συγκρότησης Ταυτότητας των Φύλων και τη διεπιστημονική προσέγγιση των 

ζητημάτων φύλου. 

Πρόκειται για ένα διατμηματικό, πολυεπιστημονικό πρόγραμμα, όπου διαφορετικές 

μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις διαπλέκονται με σκοπό την κατανόηση 

της διαδικασίας συγκρότησης της ταυτότητας του φύλου, των έμφυλων σχέσεων και 

διακρίσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει ευρεία γνώση και 

εξοικείωση με τις φεμινιστικές και πολιτισμικές θεωρίες, καθώς επίσης την κριτική 

θεώρηση της επιστημονικής γνώσης από τη σκοπιά του φύλου, με απώτερο στόχο 

την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας με 

τρόπο, ώστε ως πολίτες να συμβάλουν στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Τα μαθήματα του Π.Π.Σ. ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους φοιτητές και 

φοιτήτριες των συνεργαζόμενων Τμημάτων (αλλά και των λοιπών Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αθηνών με την προϋπόθεση της απόφασης της Γενικής τους 

Συνέλευσης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα). Για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004 και 

2004-2005 το πρόγραμμα θα προσφέρει 35 μαθήματα από 11 συνεργαζόμενα 

τμήματα στο πλαίσιο 7 συνεκτικών διεπιστημονικών κύκλων 

 Πανεπιστήμιο Κρήτης www.soc.uoc.gr/gender 

Το πρόγραμμα «Το Φύλο στις Κοινωνικές Επιστήμες. Σύγχρονες διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις και προοπτικές στην έρευνα και την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση», 

είναι ένα  Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε θέματα φύλου και ισότητας,  

συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δια-τμηματικό, που 

ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2003 και συνεχίζει τη δράση 

του με τη συνεργασία των Τμημάτων: Κοινωνιολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και  

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των σπουδών για το φύλο και την ισότητα στην ελληνική 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, το πρόγραμμα «Το φύλο στις Κοινωνικές Επιστήμες» 

επιχειρεί να αναδιαρθρώσει και να εμπλουτίσει την προπτυχιακή εκπαίδευση, με την 

εισαγωγή της οπτικής του φύλου στη διδασκαλία και την έρευνα. 

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας www.gender.uth.gr  

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας που 

χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ) 

στηρίζεται στη συνεργασία πέντε τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πιο 

συγκεκριμένα, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

(Ι.Α.Κ.Α.), το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Τ.Α.Μ.), το Παιδαγωγικό Τμήμα 

∆ημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.∆.Ε.), το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
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(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) συμμετέχουν στο Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει: 

α) έναν ενιαίο κύκλο μαθημάτων, κατανεμημένων σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, 

που εξασφαλίζουν την πολύπλευρη και διεπιστημονική προσέγγιση και  

β) επιστημονικές δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από πρακτικές 

ασκήσεις, σεμινάρια, συμπόσια και έρευνες πεδίου. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από τον Μάιο 2003 έως τον ∆εκέμβριο του 2007. 

Η ανάπτυξη του Προγράμματος περιλαμβάνει: 

- Εισαγωγή νέων μαθημάτων και αναμόρφωση μαθημάτων που ήδη διδάσκονται 

με άξονα τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και τη χρήση νέων 

τεχνολογιών. 

- Ανάπτυξη συνεργασίας και δικτύωση με προγράμματα γυναικείων σπουδών και 

σπουδών για το φύλο άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

- ∆ημοσιοποίηση των θεμάτων φύλου με επιστημονικά συμπόσια, ημερίδες και 

διαλέξεις. 

 Πανεπιστήμιο Πειραιά www.unipi.gr/ypires/epeaekIsotitaFulon  

Οι σπουδές σε θέματα ισότητας των δύο φύλων αποτελούν προσεγγίσεις 

διεπιστημονικού χαρακτήρα, επειδή συνδυάζονται γνώσεις επιστημονικών κλάδων 

όπως η κοινωνιολογία, η οικονομική επιστήμη, η νομική, η ψυχολογία, τα 

παιδαγωγικά κ.ά. 

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι η Ισότητα των Φύλων αποτελεί έναν τομέα που 

αφενός διαπερνά όλα τα επιστημονικά αντικείμενα και γνωστικά πεδία και αφετέρου 

πηγάζει από την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα, στο βαθμό που αποτελεί προϊόν 

άλλοτε του φεμινιστικού κινήματος, άλλοτε της κρατικής και ευρωπαϊκής  κοινοτικής 

πολιτικής.   

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο του παρόντος έργου διδάσκονται μαθήματα της ευρύτερης 

ενότητας Ισότητα των Φύλων και Εργασία: ∆ιεπιστημονική Προσέγγιση, η οποία 

προσφέρει στους φοιτητές / τριες των διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 

Ισότητας των Φύλων. 

Γίνεται αναφορά στις επιστημονικές κοινωνιολογικές κυρίως -αλλά και φεμινιστικές- 

προσεγγίσεις της έννοιας Κοινωνικό Φύλο, σύμφωνα με τις οποίες αυτό αποτελεί 

κοινωνική σχέση και όχι βιολογική αλήθεια και μέσα από αυτήν την οπτική 

εξετάζονται και απορρίπτονται οι στερεοτυπικές αναγωγές σε αντίστοιχους και 

διαφορετικούς επομένως για τα δύο φύλα τρόπους συμπεριφοράς, αντίληψης, 

δράσης. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται λ.χ., η σχέση μεταξύ των εννοιών Φύλο, 

Εργασία / Απασχόληση και Ισότητα / Εργασιακές Συνθήκες. 
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Τα μαθήματα αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών των επιμέρους Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που θα μπορούσε να αποτελέσει ταυτόχρονα έναν 

αυτοτελή τομέα σπουδών, στο βαθμό που συνιστούν μία ολοκληρωμένη και 

πολυεδρική επιστημονική προσέγγιση της αρχής της Ισότητας των δύο Φύλων και 

των συνδεομένων με αυτήν ζητημάτων. 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται αφορούν την παράλληλη συσχέτιση της μελέτης 

αυτών των παραγόντων και στοχεύουν στη διεύρυνση των γνώσεων και της 

συνείδησης των σπουδαστών και σπουδαστριών, καθώς και την ευαισθητοποίησή 

τους σε θέματα ανισότητας και ασύμμετρης σχέσης των δύο φύλων στην κοινωνική 

ομάδα, παρά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρώπης (Νόμοι, 

Συντάγματα) 

 ΤΕΙ Αθήνας  http://isotita.teiath.gr 

Στις επιδιώξεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σε θέματα Φύλου και 

Ισότητας στο ΤΕΙ Αθήνας είναι η δραστηριοποίηση και συμμετοχή σημαντικού 

αριθμού μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ιδρύματος που θα επιδιώξει την 

εισαγωγή μαθημάτων επιλογής στα τμήματα ή τις σχολές, με σκοπό την ενημέρωση 

των σπουδαστριών και σπουδαστών σε θέματα φύλου σε σχέση με την κοινωνία, την 

τέχνη, τον πολιτισμό, την απασχόληση, την εκπαίδευση κ.ά. Ένας δεύτερος σκοπός 

του προγράμματος είναι η διασύνδεση με άλλα Ανώτατα Ιδρύματα και επιστημονικές 

ενώσεις για την ανάπτυξη συνεργασίας και δημιουργία κοινών προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και έρευνας. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει δυνατή η κινητοποίηση της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και ακολούθως της κοινωνίας, με αποτέλεσμα την 

επιτάχυνση των διαδικασιών για την εξασφάλιση των κεκτημένων και την περαιτέρω 

προώθηση των θεμάτων Φύλου και Ισότητας. 

Σήμερα, το πρόγραμμα έχει αναπτύξει το μάθημα για θέματα Φύλου και Ισότητας 

στα τμήματα α) Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 

β) Ιατρικών Εργαστηρίων και Νοσηλευτικής Β' της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 

Πρόνοιας. Το μάθημα αυτό έχει εισαχθεί ως μάθημα επιλογής και ανήκει στο 

πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων. Επίσης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

ιστοσελίδα, η οποία εκτός των άλλων αποτελεί πηγή πρόσθετης πληροφόρησης των 

ενδιαφερομένων σπουδαστών στα αντίστοιχα θέματα. 

Αναφέρεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2003-2004 και κατά 

το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005, το μάθημα για θέματα 

Φύλου και Ισότητας πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Αθήνας υπό μορφή διαλέξεων με τη 

συμμετοχή σπουδαστών από πολλά τμήματα του ΤΕΙ. 

Οι διδαχθείσες ενότητες ήταν οι ακόλουθες: 

- Γυναίκα και Απασχόληση 

- Γυναίκες και αγώνες για την ισότητα των δύο φύλων κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. 
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- Γυναίκα και Ανθρώπινα ∆ικαιώματα 

- Γυναίκα και Εκπαίδευση 

- Ο ρόλος των γυναικών στους κόλπους της κοινωνίας: η ιστορική προοπτική 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε Θέματα Φύλου  

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

www.auth.gr/edlit/html/spoudes/meta/diatmim/central.html  

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τη λειτουργία 

∆ιατμηματικού - ∆ιεπιστημονικού Προγράμματος (∆ΠΜΣ) για το έτος 2006 - 2007 με 

τίτλο: "Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Σχολικών Ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της 

Ισότητας των φύλων: προωθώντας την Ιδεολογία της Ισότητας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία". 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/  

Το Π.Μ.Σ. εισαγάγει πολλαπλά καινοτόμα στοιχεία στην ελληνική τριτοβάθμια 

εκπαίδευση:  

1. Όσον αφορά το περιεχόμενο, το πρόγραμμα αναπτύσσει συνδυαστικά τρεις 

βασικούς θεματικούς άξονες σε σχέση με το Φύλο:  

 το εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

 το εργασιακό περιβάλλον,  

 και το περιβάλλον της Κοινωνίας της Γνώσης και της Πληροφορίας,  

όπως έχουν σήμερα διαμορφωθεί από τις διεργασίες της παγκοσμιοποίησης.  

Με τον τρόπο αυτό συνδυάζεται η παροχή:  

 θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων  

 τεχνολογικών δεξιοτήτων,  

 και ευαισθητοποίησης σε «Καλές Πρακτικές» στο χώρο της εργασίας και της 

εκπαίδευσης.  

2. Όσον αφορά την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαιδευτικής και ερευνητικής 

δραστηριότητας, αυτή χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό διεργασιών που θα 

συμπεριλαμβάνει: 

 Έναν ετήσιο κύκλο εντατικών μαθημάτων θεωρίας, ερευνητικής 

μεθοδολογίας και ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων.  

 Ένα θερινό κύκλο εντατικών επιστημονικών σεμιναρίων (workshops).  
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 Μια περίοδο πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών στο πεδίο, για 

απόκτηση εμπειρίας .  

 Τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας που θα τεκμηριώνει την απόκτηση 

θεωρητικών γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων και δυνατοτήτων 

πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων αυτών.  

3. Όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία, το πρόγραμμα:  

 ∆ιεξάγεται κατά κύριο λόγο από απόσταση, με βάση τις αρχές και διαδικασίες 

ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), οι οποίες συνδυάζονται και με 

συμβατικές δια ζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες,  

 Υλοποιεί την διαθεματική / διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη του Φύλου 

στο νέο κοινωνικο-οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, και τη 

συνδιδασκαλία των μαθημάτων από καθηγήτριες/τές διαφορετικών 

επιστημονικών ειδικοτήτων, από πανεπιστήμια του εσωτερικού και του 

εξωτερικού.  

Η τυπική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  

Η οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας 

περιλαμβάνει:  

 Ένα ετήσιο κύκλο μαθημάτων θεωρίας, ερευνητικής μεθοδολογίας, και 

ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων,  

 Ένα θερινό κύκλο επιστημονικών σεμιναρίων (workshops), τα οποία 

διεξάγονται κατά κύριο λόγο από διακεκριμένους επισκέπτες καθηγητές ή 

ειδήμονες στο χώρο της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των δύο φύλων 

και των νέων τεχνολογιών.  

 Μια περίοδο προαιρετικής πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών στο πεδίο 

για απόκτηση εμπειρίας στον εντοπισμό, καταγραφή και αντιμετώπιση 

παλαιών και νέων μορφών κοινωνικών ανισοτήτων στο χώρο της 

εκπαίδευσης, της εργασίας, του πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών, ή/και 

διεξαγωγής έρευνας πεδίου, συνδέοντας έτσι άμεσα και ενεργά θεωρία-

έρευνα-πράξη με στόχο το gender mainstreaming.  

 Τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας που θα τεκμηριώνει την απόκτηση 

θεωρητικών γνώσεων, ερευνητικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων και 

δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων αυτών. Το 

πλαίσιο αυτό καθιστά το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ιδιαίτερα περιεκτικό και 

ταχύρυθμο, επιτυγχάνοντας οικονομία χρόνου και χρήματος, χωρίς να 

θυσιάζει εύρος και εμβάθυνση στην παρεχόμενη εξειδίκευση.  

 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου  www.aegean.gr/gender-postgraduate/  
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Αντικείμενο του μονοτμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  του 

Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας είναι η υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητών, εξειδικευμένων στις γυναικείες σπουδές 

και τις μελέτες για τα φύλα, οι οποίοι (-ες) θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, συμβάλλοντας στην 

προώθηση της αρχής της ισότητας στη βάση της ετερότητας σε όλους τους τομείς.  

Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα το οποίο συνθέτει την Κοινωνική 

Ανθρωπολογία με την Ιστορία, και τη διαπλοκή τους με συναφείς επιστήμες, όπως 

η Οικονομία, η Πολιτική, η Εκπαίδευση, η Κοινωνιογλωσσολογία, και η Τέχνη.  

Ένα επιπλέον καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος συνιστούν οι θεωρητικές και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις γνώσεις από μη δυτικές 

κοινωνίες και πολιτισμούς σε θέματα φύλου, με τον ανάλογο διάλογο που 

διεξάγεται στη χώρα μας γύρω από τα ίδια θέματα. Συνεπώς, τα στοιχεία που 

συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ΠMΣ είναι η διεπιστημονική προσέγγιση την οποία 

εφαρμόζει, ο εξ ορισμού διαπολιτισμικός του προσανατολισμός, καθώς και η 

έμφαση στις ποιοτικές κυρίως μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην εθνογραφική 

προσέγγιση.  

Με δεδομένη την απουσία Γυναικείων Σπουδών στην Ελλάδα σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο και τη χαμηλή εκπροσώπηση των ελληνίδων στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων και γενικότερα στους σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας 

και πολιτικής, το ΠΜΣ δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

προσαρμογή της Ανώτατης Εκπαίδευσης στις νέες απαιτήσεις για τη βελτίωση της 

θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, το ΠΜΣ παρέχει στους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση και 

ερευνητική εμπειρία προκειμένου να καταστούν ικανοί να συμμετέχουν στην 

παραγωγή νέων γνώσεων, των οποίων η εφαρμογή θα συμβάλει στην 

προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης στις νέες απαιτήσεις για τη βελτίωση της 

θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας.   

 

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.fylo.theol.uoa.gr 

Το Π.Μ.Σ. Φύλο και Θρησκεία έχει ως στόχο την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη 

της έρευνας, τη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στις γυναικείες σπουδές, την προώθηση 

δηλαδή της αρχής της ισότητας και στο γνωστικό πεδίο των Ιδρυμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Το Π.Μ.Σ. παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος 

Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.). Ειδικότερα μέσω του ΠΜΣ και τη συνεργασία ομάδας καθηγητών 

του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Θεολογίας 

επιδιώκει:  

α) τη συστηματική ανάπτυξη και διάχυση της μελέτης του έμφυλου χαρακτήρα των 

κοινωνικών σχέσεων και της τεκμηρίωσης της κοινωνικής ανισότητας σε θέματα 

φύλου, με ιδιαίτερη αναφορά στο χώρο της θρησκείας. 
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β) την ανάπτυξη μιας νέας επιστημονικής προσέγγισης στα γνωστικά αντικείμενα της 

κοινωνιολογίας και της θεολογίας, που θα κάνει αισθητή την παρουσία των γυναικών 

στο κοινωνικοοικονομικό και επιστημονικό γίγνεσθαι. 

γ) τη δημιουργία ενός νέου επιστημονικού δυναμικού ικανού να κατανοεί και να 

προωθεί την αρχή της ισότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας (εκπαίδευση, 

διοίκηση, οικονομία, τεχνολογία κλπ.). 

δ) την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού – ακαδημαϊκού δυναμικού στην ανώτατη 

εκπαίδευση σε θέματα ισότητας και φύλου. 

ε) την ανάπτυξη για πρώτη φορά διεθνώς του γνωστικού αντικειμένου των 

ζητημάτων ισότητας και φύλου στο χώρο της ορθόδοξης θεολογίας. 
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΕΜΦΥΛΟΙ ΡΟΛΟΙ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
Ηθική – Φιλοσοφία – Μεταφυσική – Λογική – Φιλοσοφία των Φύλων – 

Ιδεολογία – Θεωρία και Απόψεις για τους Ρόλους των Φύλων – Στερεότυπα 
–Οικογένεια – Γάμος 

 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1996-2006 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1321 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Balsamo, A. (2004) "Μορφές τεχνολογικής σωματοποίησης: 
διαβάζοντας το σώμα στο σύγχρονο πολιτισμό". Στο Μακρυνιώτη, ∆. (επιμ.) Τα όρια του 
σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Μεταφ. Αθανασίου, Κ., Αθήνα, Νήσος, σελ. 205-221. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό σχολιάζει κριτικά τους έμφυλους τρόπους με τους οποίους το 
γυναικείο σώμα κατασκευάζεται στη σύγχρονη κουλτούρα. ∆είχνει ότι η τεχνολογική 
συγκρότηση του έμφυλου σώματος διαδραματίζεται τόσο σε επίπεδο λόγου όσο και σε υλικό 
επίπεδο. Προτείνει τον όρο "τεχνολογίες του έμφυλου σώματος" ως έναν τρόπο να αποδοθούν 
οι περίπλοκες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο έμφυλο σώμα και τις τεχνολογίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Γυναικεία ταυτότητα, Σώμα, Τεχνολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 04 7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1322 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Balsamo, A. (2004) "Στην κόψη του ξυραφιού: κοσμητική 
χειρουργική και νέες τεχνολογίες". Στο Μακρυνιώτη, ∆. (επιμ.) Τα όρια του σώματος: 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Μεταφ. Αθανασίου, Κ., Αθήνα, Νήσος, σελ. 315-332. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει το λόγο και την πρακτική της κοσμητικής χειρουργικής ως 
πειθαρχική Τεχνολογία κατακερματισμού και οπτικοποίησης του γυναικείου σώματος. Η 
συγγραφέας δείχνει ότι η κοσμητική πλαστική χειρουργική συνιστά μια μορφή πολιτισμικής 
σημασιοδότησης και αναπαραγωγής των ιδεωδών της γυναικείας ομορφιάς και νεανικότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φύλο, Σώμα, Τεχνολογία, Αισθητική χειρουργική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 04 7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1323 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Basu, A. (2006) "Παγκοσμιοποίηση του τοπικού/τοπικοποίηση του 
παγκόσμιου: χαρτογραφώντας διεθνικά κινήματα γυναικών". Στο Αθανασίου, Α. (επιμ.) 
Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική. Μεταφ. Μαρκέτου, Π., Αθήνα, Νήσος, σελ. 493-
508. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό διερευνά τι σημαίνει για τα Γυναικεία κινήματα η ανάπτυξη 
διεθνικών δικτύων, οργανώσεων και ιδεών. Εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους 
μεταβάλλονται οι εντάσεις ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο σχετικά με το νόημα του 
φεμινισμού και το χαρακτήρα των γυναικείων κινημάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο κίνημα, Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινισμός, Παγκοσμιοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 20 9 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1470 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bjornberg, U. (1998) "Η ισότητα των φύλων στην οικογένεια". 
Οικογένεια, Ευρώπη, 21ος αιώνας. Όραμα και θεσμοί. Αθήνα, Ίδρυμα για το παιδί και την 
οικογένεια. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εκφράζει ένα προβληματισμό για το κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε 
λόγο για επίτευξη της ισότητας των φύλων μέσα στην οικογένεια. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Ισότητα των φύλων, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 35,68 € 
ΙSΒΝ: 960-236-989-2  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1324 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Braidotti, R. (2006) "Ενσώματη Ταυτότητα, έμφυλη διαφορά και 
το νομαδικό υποκείμενο". Στο Αθανασίου, Α. (επιμ.) Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική 
κριτική. Μεταφ. Μηλιώρη, Μ., Αθήνα, Νήσος, σελ. 189-211. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό προσεγγίζει την έμφυλη διαφορά ως μια φιλοσοφία της 
υποκειμενικότητας, όπως αυτή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της μεταδομιστικής και της 
φεμινιστικής θεωρίας. Αναλύονται το γυναικείο φεμινιστικό υποκείμενο ως υποκείμενο γνώσης 
και η έννοια της έμφυλης διαφοράς ως κεντρικές έννοιες της φεμινιστικής φιλοσοφίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες,  Σώμα, Υποκειμενικότητα, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 20 9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1326 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Butler, J. (2004) "Σώματα που έχουν σημασία: σχετικά με τα όρια 
του "φύλου" σε επίπεδο λόγου". Στο Μακρυνιώτη, ∆. (επιμ.) Τα όρια του σώματος: 
∆ιεπιστημονικές προσεγγίσεις. Μεταφ. Αθανασίου, Κ., Αθήνα, Νήσος, σελ. 181-204. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό, η συγγραφέας επιχειρεί να συνδέσει το ζήτημα της υλικότητας 
του σώματος με την επιτελεστικότητα του φύλου και της έμφυλης ταυτότητας. ∆είχνοντας ότι 
το φύλο είναι ένα κανονιστικό ιδεώδες που η υλοποίησή του μέσα στο χρόνο επιβάλλεται 
μέσω σχέσεων εξουσίας, προσφέρει μια ενδιαφέρουσα κριτική ανάγνωση της φεμινιστικής 
θεωρητικής διαμάχης ανάμεσα στην ουσιοκρατία και τη θεωρία της κοινωνικής κατασκευής. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες,  Φεμινισμός,  Σώμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960-8392-04-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1327 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Butler, J. (2006) "Παραστασιακές επιτελέσεις και συγκρότηση του 
φύλου: ∆οκίμιο πάνω στη φαινομενολογία και τη φεμινιστική θεωρία". Στο Αθανασίου, Α. 
(επιμ.) Φεμινιστική Θεωρία και Πολιτισμική Κριτική. Μεταφ. Μηλιώρη, Μ., Αθήνα, Νήσος, σελ. 
381-408. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σε αντίθεση με τις θεωρήσεις που παίρνουν ως δεδομένο έναν έμφυλο εαυτό που 
προ-υπάρχει των πράξεών του, η συγγραφέας εκλαμβάνει τη συγκρότηση της έμφυλης 
ταυτότητας ως μια πειθαναγκαστική διαδικασία και ένα επιτελεστικό επίτευγμα που 
επιβάλλεται κανονιστικά από τις εκάστοτε κοινωνικές συμβάσεις. Αυτή η προσέγγιση 
απομακρύνει τη θεώρηση του φύλου από το ουσιοκρατικό μοντέλο ταυτότητας και την 
μετατοπίζει στην έννοια της συγκροτημένης κοινωνικής χρονικότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Έμφυλες ταυτότητες, Παραστασιακή επιτέλεση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
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Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 20 9 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1472 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Caron, J. (1997) Ανύπαντρες Μητέρες, Γυναικείο Κίνημα. Από την 
υποταγή στην απελευθέρωση. Πρόλογος: Αναστασία - Βαλεντίνη Ρήγα, μεταφ. Ρήγα, Α. Β., 
Γλύκα, Σ. & Κόλλια, Ζ., Αθήνα, Gutenberg. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζοντας το ζήτημα των ανύπαντρων μητέρων συγκριτικά στις 
Η.Π.Α. και στην Γαλλία, μέσα από την ιστορική του ανάδρομη και παρουσιάζοντας την έρευνα 
που διενεργεί η συγγραφέας, φτάνει στο σημείο άσκησης αυστηρής κριτικής, απέναντι στην 
Κοινωνική Πολιτική και την προστασία και κάλυψη (οικονομική, ιατρική, ψυχολογική) που 
αυτή παρέχει η δεν παρέχει στις ανύπαντρες μητέρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Οικογένεια, Ανύπαντρες μητέρες, ΗΠΑ, Γαλλία, Κοινωνική 
πολιτική, Μονογονεϊκές οικογένειες, Κοινωνική ψυχολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,39 € 
ΙSΒΝ: 960-01-0720-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1630 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Delphy, C. (1999) "'Κατ' εξαίρεσιν': Η παραβίαση του κοινού 
δικαίου ως θεμέλιο της σφαίρας του ιδιωτικού". Στο ∆ιοτίμα (επιμ.) Το φύλο των 
δικαιωμάτων: Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη. Μεταφ. Ιωάννου, Ν., Αθήνα, 
Νεφέλη, σελ. 425-460. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναλύει συστηματικά το ζήτημα των "ειδικών δικαιωμάτων" των 
γυναικών και αναλύει το σχετικό λόγο που τα συνδέει με τις "φυσικές ικανότητες" των 
γυναικών, και ειδικότερα τη δυνατότητα της αναπαραγωγής και της μητρότητας. Η ανάλυση 
εστιάζει στη φυσικοποιημένη διχοτομία δημόσιο-ιδιωτικό που συνδέεται με την εννοιολόγηση 
των γυναικείων δικαιωμάτων με όρους εξαίρεσης από τον κοινό νόμο. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινιστική θεωρία, Θεωρίες του φύλου, 
Αναπαραγωγική ικανότητα γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 211 430 4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1329 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Delphy, C. (2004) "Φύλο και φυλή στη μετααποικιακή Γαλλία: Η 
μαντίλα και η απόρριψη του Ισλάμ". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 84,  σελ. 61-69. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει μια κριτική ερμηνεία της εθνικής διαμάχης που ξέσπασε 
στη Γαλλία τον Οκτώβριο του 2004 σχετικά με τη μουσουλμανικό πέπλο -τη μαντίλα, στα 
αραβικά χιτζάμπ- όταν αποβλήθηκαν δυο μαθήτριες από το σχολείο επειδή φορούσαν μαντίλα. 
Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η διαμάχη αυτή, και κυρίως η νομοθετική απαγόρευση στους 
πολίτες να φορούν εμφανή θρησκευτικά σύμβολα στα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, 
αποτελεί παράδειγμα του ρήγματος μεταξύ της γαλλικής κοινωνίας και των παιδιών των 
βορειοαφρικανών μεταναστών. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινισμός, Φύλο, Φυλή, Μετααποικιακότητα, 
Μουσουλμανική μαντίλα, Γαλλία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1217 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Evans, M. (2004) Φύλο και κοινωνική θεωρία, μεταφ. 
Κιουπκιολής, Α., Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Σελίδες: 214 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ποιες είναι οι σημαντικότερες πτυχές της σύγχρονης βιβλιογραφίας για το φύλο; 
Ποια είναι η σχέση της βιβλιογραφίας αυτής με την κοινωνική θεωρία; Πώς μεταβάλλει η 
αναγνώριση της σημασίας του φύλου τα κύρια θέματα και επιχειρήματα της κοινωνικής 
θεωρίας; Η φεμινιστική θεωρία μάς έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε βαθύτερα τη σημασία του 
φύλου στην προσωπική μας ζωή, ενώ όλες οι σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες αναγνωρίζουν 
πλέον την έμφυλη διαφοροποίηση του κοινωνικού κόσμου. H Mary Evans, στο βιβλίο αυτό, 
διερευνά τόσο το πώς το φύλο καθορίζει τις ζωές μας όσο και σε ποια έκταση η πληρέστερη 
αναγνώριση της διαφοράς των φύλων συνεπάγεται την αποδιάρθρωση, τον κλονισμό ή την 
υποβάθμιση της κοινωνικής θεωρίας με κάποιον σημαίνοντα τρόπο. Γραμμένο από μια 
διεθνούς κύρους συγγραφέα, το κείμενο αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για το μελετητή και αποτελεί 
σημείο αναφοράς στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Φεμινιστική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19,00 € 
ΙSΒΝ: 960-375-762-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1331 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Granoff, W. & Perrier, F. (2004) Η επιθυμία και το θήλυ, μεταφ. 
Κωνστάνς, Α., Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Σελίδες: 160 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί μια ψυχαναλυτική προσέγγιση της μορφής του γυναικείου. 
Μέσα στο πλαίσιο της ψυχαναλυτικής θεωρίας, αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους οι 
γυναίκες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι άνδρες 
αντιλαμβάνονται τις γυναίκες. Θέματα που ερευνώνται: η σχέση με τη μητέρα, ο φετιχισμός, η 
ερωτική επιθυμία, το οιδιπόδειο σύμπλεγμα. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Γυναίκες, Επιθυμία, Ψυχανάλυση, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 € 
ΙSΒΝ: 960-375-670-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1676 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Greer, G. (2001) Η Ολοκληρωμένη Γυναίκα, μεταφ. Σπερελάκη, 
Τ., Αθήνα, Ενάλιος. 
Σελίδες: 469 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για το αμφιλεγόμενο βιβλίο της Germane Greer γύρω από την 
χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα μεταξύ των φύλων. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, 
τα τελευταία τριάντα χρόνια οι γυναίκες έχουν διανύσει πολύ μακρύ δρόμο, η ζωή τους έγινε 
πιο αξιοσέβαστη και πλούσια απ' ό,τι πριν, αλλά και πιο δύσκολη. Οι αντιφάσεις που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δεν ήταν ποτέ πιο οδυνηρές απ' όσο σήμερα. Η γυναίκα καριέρας 
είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά της σαν άντρας, αλλά να έχει εμφάνιση "μοντέλου". Η 
μητρότητα δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητές της, αφού προϋποθέτει μεγάλες θυσίες. 
Τελικά, είναι η μητρότητα προνόμιο ή τιμωρία για τη σύγχρονη γυναίκα; Η ψεύτικη -όπως 
θεωρεί η συγγραφέας- ισότητα, οδήγησε τις γυναίκες σε ένα νέο κοινωνικό αδιέξοδο. Θεωρεί 
ότι η  ρητορική της ισότητας απλώς χρησιμοποιείται στο όνομα της πολιτικής ορθότητας για να 
καλύψει το σφυροκόπημα που υφίστανται οι γυναίκες. Σήμερα οι γυναίκες του "δυτικού" 
κόσμου βάζουν μαχαίρι στο σώμα τους και λιμοκτονούν με τη θέλησή τους για να μοιάζουν 
στα πρότυπα που λανσάρουν τα ΜΜΕ, ενώ οι γυναίκες του τρίτου κόσμου βλέπουν τα παιδιά 
τους να σβήνουν από την πείνα και τις αρρώστιες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Φεμινισμός, Έμφυλες διαφορές, Έμφυλες ταυτότητες, 
Οικογένεια, Εργασία, Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
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Ενδεικτική Τιμή: 17,61 € 
ΙSΒΝ: 960-536-071-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1475 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hufton, O. (2001) "Η μητρότητα στην Ευρώπη: Μια 
ιστοριογραφική εμβάθυνση." Εισήγηση στο". Μια νέα ποιότητα ζωής χωρίς τα στερεότυπα των 
φύλων, Αθήνα, Κίνηση ∆ημοκρατικών ΓυναικώνΣφάλμα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εισήγηση παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή της μητρότητας στην Ευρώπη από 
τον 18ο αιώνα έως και σήμερα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μητρότητα, Ευρώπη, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1333 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mohanty Chandra, T. (2006) "Φεμινιστικές συναντήσεις: Εν-
τοπίζοντας την πολιτική της εμπειρίας". Στο Αθανασίου, Α. (επιμ.) Φεμινιστική θεωρία και 
πολιτισμική κριτική. Μεταφ. Μηλιώρη, Μ., Αθήνα, Νήσος, σελ. 473-492. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει τους λόγους για τους οποίους τα ζητήματα της διαφοράς -
φύλου, φυλής, τάξης, έθνους- παραμένουν στο κέντρο της φεμινιστικής θεωρίας και 
πρακτικής. Θέτει το ερώτημα πώς η "πολιτική της θέσης" ορίζει την εμπειρία και τη διαφορά 
ως αναλυτικές και πολιτικές κατηγορίες στη διαπολιτισμική δουλειά των φεμινιστριών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Έμφυλες ταυτότητες, Μετααποικιακότητα, Αντιρατσιστική 
πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 20 9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1381 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mouffe, C. (2006) "Ο Φεμινισμός, η Έννοια του Πολίτη και η 
Ριζοσπαστική ∆ημοκρατική Πολιτική". Στο Αθανασίου, Α. (επιμ.) Φεμινιστική Θεωρία και 
Πολιτισμική Κριτική. Μεταφ. Μηλιώρη, Μ., Αθήνα, Νήσος, σελ. 591-618. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να καταδείξει τις κρίσιμες επισημάνσεις με τις 
οποίες μια αντιουσιοκρατική προσέγγιση μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας 
φεμινιστικής πολιτικής που να συνδυάζεται με το εγχείρημα της ριζοσπαστικής δημοκρατίας. Η 
συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ουσιοκρατική προσέγγιση οδηγεί σε μια αντίληψη για την 
Ταυτότητα που αντίκειται στην ιδέα μιας ριζοσπαστικής, πλουραλιστικής δημοκρατίας και ότι 
δεν μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε ένα αντίστοιχο όραμα της ιδιότητας του πολίτη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός,  Έμφυλες ταυτότητες,  Ιδιότητα του πολίτη,  ∆ημοκρατία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 20 9 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1335 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ping, W. (2004) "Πονώντας για την ομορφιά: η περίδεση των 
ποδιών στην Κίνα". Στο Μακρυνιώτη, ∆. (επιμ.) Τα όρια του σώματος: ∆ιεπιστημονικές 
προσεγγίσεις. Μεταφ. Αθανασίου, Κ., Αθήνα, Νήσος, σελ. 261-280. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο ιδεώδες πρότυπο της γυναικείας 
ομορφιάς με τη βία, τον πόνο και τον ακρωτηριασμό στο πλαίσιο της περίδεσης των ποδιών 
στην Κίνα. Εξετάζει τις ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις της ανάδειξης των μικροσκοπικών 
ποδιών σε έμβλημα θηλυκότητας και ιδεώδες γυναικείας ομορφιάς στην κινεζική κουλτούρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Γυναικεία ταυτότητα, Έμφυλοι ρόλοι, Σώμα, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 112

∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 04 7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1678 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Riencourt De, A. (2001) Γυναίκες και Εξουσία, μεταφ. Χούνος, Ν., 
Αθήνα, Τραυλός. 
Σελίδες: 816 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το «Γυναίκες και εξουσία», πραγματοποιεί μια άκρως αμφιλεγόμενη ανάλυση της 
διάκρισης ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα, από την προϊστορία, μέχρι τη σύγχρονη εποχή. 
∆ίνει έμφαση στΙς γυναίκες, ιχνηλατώντας το ρόλο τους στο ηθικό, καλλιτεχνικό, οικονομικό, 
κοινωνικό, θρησκευτικό, και πολιτικό πλαίσιο κάθε γνωστού πολιτισμού. Η τεράστια αυτή σε 
όγκο στοιχείων εργασία, διανθίζεται με ανέκδοτες ιστορίες, πορτρέτα γυναικών από την 
Κλεοπάτρα μέχρι την Ίντιρα Γκάντι, με περιγραφές της αμαζόνας και της μάγισσας, καθώς και 
της βυζαντινής, της αναγεννησιακής και της «αναμορφωμένης» γυναίκας. Ο Amaury de 
Riencourt,  έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το  φεμινισμό, όταν δηλώνει ότι: "Το σύγχρονο 
γυναικείο απελευθερωτικό ρεύμα προς τη μείωση της διαφοροποίησης των φύλων με ορίζοντα 
την ανδρογυνεία και τις μονογενείς (unisexual) αξίες, υπονοεί τον πόθο ενός κοινωνικού και 
πολιτισμικού θανάτου. Οι επιστημονικές και ιστορικές καταγραφές δείχνουν ότι η διαδικασία 
της εξέλιξης, από τους μονοκύτταρους οργανισμούς μέχρι την ανθρώπινη ύπαρξη, υποκινείται 
από την αύξηση της διαφοροποίησης των φύλων". Οι σαφείς διακρίσεις του ανάμεσα στο 
"ορθολογιστικό αρσενικό" και το "διαισθητικό θηλυκό" την "αφηρημένη ανδρική ιδέα" και την 
"συμπαγή γυναικεία ζωή" κλπ αποτελούν πρόκληση για ανάλυση των κυρίαρχων κατά φύλο 
αναπαραστάσεων στο θεωρητικό, ιστορικό και επιστημονικό ή ψευδοεπιστημονικό λόγο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Άνδρες, Ιστορία, Φεμινιστική θεωρία, Αντιφεμινισμός, 
Ιστορία, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 24,95 € 
ΙSΒΝ: 960-7990-39-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1336 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Schiebinger, L. (2004) "Σκελετοί στην ντουλάπα: οι πρώτες 
απεικονίσεις του γυναικείου σκελετού στην ανατομία του 18ου αιώνα". Στο Μακρυνιώτη, ∆. 
(επιμ.) Τα όρια του σώματος: ∆ιεπιστημονικές προσεγγίσεις. Μεταφ. Αθανασίου, Κ., Αθήνα, 
Νήσος, σελ. 375-394. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό δείχνει ότι οι πρώτες απεικονίσεις του γυναικείου σκελετού 
εμφανίστηκαν στην ευρωπαϊκή επιστήμη στο ιστορικό πλαίσιο της προσπάθειας να 
προσδιοριστεί η θέση των γυναικών στις κοινωνίες της Ευρώπης. Οι ανατόμοι επικέντρωναν 
την προσοχή τους σε εκείνα τα σημεία του σώματος που επρόκειτο να αποκτήσουν πολιτική 
σημασία: Για παράδειγμα, η απεικόνιση ενός μικρότερου γυναικείου κρανίου χρησιμοποιήθηκε 
για να αποδείξει ότι οι νοητικές ικανότητες της γυναίκας ήταν μικρότερες από εκείνες του 
άνδρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φύλο, Γυναικεία ανατομία, Ανατομία, Ιατρική, Ιστορία 
επιστήμης 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 04 7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1337 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Scott, J. (2006) "Αποδομώντας το δίλημμα "ισότητα ή διαφορά", 
ή, αλλιώς, η χρησιμότητα της μεταδομιστικής θεωρίας για το φεμινισμό". Στο Αθανασίου, Α. 
(επιμ.) Φεμινιστική Θεωρία και Πολιτισμική Κριτική. Μεταφ. Μηλιώρη, Μ., Αθήνα, Νήσος, σελ. 
141-166. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Γραμμένο από μια σημαντική θεωρητικό του φεμινισμού, το κείμενο αυτό 
υποστηρίζει τη χρησιμότητα της μεταδομιστικής θεωρίας για το φεμινισμό, και ειδικότερα για 
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τη φεμινιστική κριτική ανάλυση της συγκρότησης των νοημάτων και των σχέσεων εξουσίας 
που δομούν τη διπολική θεώρηση του φύλου. Το άρθρο αξιοποιεί τις αναλυτικές έννοιες και 
αναζητήσεις της μεταδομιστικης θεωρίας εφαρμόζοντάς τες σε ένα από τα πιο φλέγοντα και 
αμφιλεγόμενα ζητήματα που απασχόλησαν -και εν μέρει συνεχίζουν να απασχολούν- το 
φεμινισμό: τη συζήτηση για το δίλημμα "ισότητα ή διαφορά". 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Έμφυλες ταυτότητες, Ισότητα, Έμφυλες διαφορές, Θεωρίες του 
φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 20 9 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1338 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Spivak Gayatri, C. (2006) "Η γαλλική φεμινιστική θεωρία σε 
διεθνές πλαίσιο αναφοράς". Στο Αθανασίου, Α. (επιμ.) Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική 
κριτική. Μεταφ. Μαρκέτου, Π., Αθήνα, Νήσος, σελ. 235-279. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει κριτικά διάφορες όψεις της γαλλικής φεμινιστικής 
θεωρίας μέσα από το πρίσμα διεθνών συνθηκών ασυμμετρίας και ανισότητας. Μέσα από μια 
συζήτηση εννοιών και προβληματισμών, όπως η διαφορά, ο γυναικείος λόγος και η κριτική 
του ανθρωπισμού, το ζητούμενο είναι η αποφυγή της αποικιοκρατικής θέσης του φεμινισμού 
του Πρώτου Κόσμου απέναντι στον Τρίτο Κόσμο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός,  Έμφυλες ταυτότητες, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 20 9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1339 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Venner, F. (1999) "Το κίνημα υπέρ της ζωής στην Ευρώπη". Στο 
∆ιοτίμα (επιμ.) Το φύλο των δικαιωμάτων. Μεταφ. Ιωάννου, Ν., Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 208-
223. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό, που στηρίζεται στην ανάλυση δημοσιευμάτων του Τύπου, εξετάζει 
πώς δομείται σήμερα στην Ευρώπη ο λόγος εναντίον των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των 
γυναικών ως λόγος για το σεβασμό της ζωής. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φύλο, Αναπαραγωγικά δικαιώματα, Έκτρωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 21,36 € 
ΙSΒΝ: 960 211 430 4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1224 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1998) "Φεμινιστικές κριτικές της ιδιότητας του πολίτη: 
Από την ψευδή οικουμενικότητα στη διεκδίκηση της πολιτικής". Το φύλο των δικαιωμάτων, 
Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 551-558. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό γίνεται μια απόπειρα συνθετικής παρουσίασης των 
ανακοινώσεων του συνεδρίου και διαπιστώσεων από το περιεχόμενό τους. Η συγγραφέας 
αναγνωρίζει την πλούσια προβληματική που αναπτύχθηκε και τη συμβολή τους στο να 
αποσαφηνισθεί η σχέση ανάμεσα στο φύλο και στην ιδιότητα του πολίτη. Αναφέρει ότι οι 
διαδικασίες μέσα από τις οποίες συγκροτήθηκε ιστορικά και εννοιολογικά το περιεχόμενο της 
ιδιότητας του πολίτη παρήγαγαν αποκλεισμούς και προσέδωσαν στην έννοια μια ψευδή 
οικουμενιικότητα. Σήμερα, το φεμινιστικό αιτούμενο διεκδικεί άρση της ιεραρχικής διχοτομίας 
δημόσιο/ιδιωτικό, την "αποπεριθωριοποίηση" του προσωπικού, τη μίξη των δύο χώρων, τον 
επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου κάθε όρου και των ορίων του, καθώς και την 
αναγνώριση ότι συνθέτουν περισσότερο ένα συνεχές και λιγότερο δυο διακριτές σφαίρες. 
Παράλληλα, ως πολιτική πρόταση για την άρση του αποκλεισμού των γυναικών από το πεδίο 
της πολιτικής, στη σημερινή συγκυρία εμφανίζεται το αίτημα της ισάριθμης αντιπροσώπευσης, 
παρόλο που δέχεται οξεία κριτική καθώς υποστηρίζεται ότι δεν αποτελεί παρά μια πρόταση 
τακτικής με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. 
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Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 21,36 € 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1341 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1999) "Το ‘δημόσιο’ και το ‘ιδιωτικό’ στη νέα πολιτική 
ιστορία ή τα μεταβαλλόμενα όρια του πολιτικού". Μνήμων, τευχ. 21,  σελ. 211-220. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Το άρθρο αυτό αποτελεί μια κριτική επισκόπηση των τρόπων με τους οποίους η 
συμβατική και έμφυλα προσδιορισμένη διχοτομία δημόσιο-ιδιωτικό εμπλέκεται ενεργά στη 
διαμόρφωση των ορίων του πολιτικού. Το κείμενο αντλεί μεθοδολογικά και θεωρητικά 
εργαλεία από τη συνομιλία της πολιτικής ιστορίας με τη φεμινιστική κριτική. 
Λέξεις Κλειδιά: ∆ημόσιο - Ιδιωτικό, Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινισμός, Πολιτική, 
Οικογενειακές σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15 €/τεύχος 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1343 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αγαλλοπούλου, Π. (1999) "∆ικαιώματα της γυναίκας στο πλαίσιο 
της οικογένειας". Στο ∆ιοτίμα (επιμ.) Το φύλο των δικαιωμάτων. Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 151-
159. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αποτελεί κριτική αποτίμηση της μεταρρύθμισης του Οικογενειακού 
∆ικαίου (1983) σχετικά με τη συνταγματική αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Το άρθρο 
επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες διατάξεις του Οικογενειακού ∆ικαίου από τις οποίες 
προκύπτει η ισοτιμία ανδρών και γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογενειακές σχέσεις, ∆ικαιώματα γυναικών, Οικογενειακό δίκαιο, 
Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 21,36 € 
ΙSΒΝ: 960 211 430 4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1345 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασίου, Α. (2003) "Η πειθαρχία της συνέχειας: Χρόνος, σώμα 
και βιοπολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 82,  σελ. 45-52. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναλύει το πολιτισμικό ιδίωμα της δημογραφικής αγωνίας στη 
σύγχρονη Ελλάδα. Εξετάζει πώς στο πλαίσιο του λόγου περί υπογεννητικότητας 
συγκροτούνται οι ταυτότητες φύλου, συγγένειας και έθνους. Το άρθρο δείχνει τους τρόπους 
με τους οποίους ο λόγος περί «δημογραφικού προβλήματος» συνιστά ένα πρίσμα του 
κοινωνικού φαντασιακού μέσα από το οποίο μπορούμε να κατανοήσουμε πώς τα κοινωνικά 
υποκείμενα βιώνουν την εμπειρία της αναπαραγωγικής και πληθυσμιακής πολιτικής ως 
Τεχνολογία του ενσώματου και έμφυλου εαυτού. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Σώμα, Φεμινιστική θεωρία, Σεξουαλικότητα, 
Αναπαραγωγή, Οικογενειακές σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1348 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασίου, Α. (2006) "Οι λόγοι της "μαντίλας": Φύλο, 
σεξουαλικότητα, έθνος και η μεταφορά της "άλλης γυναίκας". Βήμα Κοινωνικών Επιστημών, 
τομ. ΙΑ, τευχ. 44,  σελ. 91-115. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο δοκίμιο αυτό εξετάζονται οι έμφυλες διαστάσεις της αμφιλεγόμενης 
εξουσιαστικής κατασκευής της ιδιότητας του εθνικού πολίτη (national citizenship) και των 
αποκλεισμών της, όπως εκτυλίσσεται στα συγκείμενα λεγόμενου «πολέμου της μαντίλας» στη 
Γαλλία -μιας διαμάχης που συμπυκνώνει τις αντινομίες που διέπουν τις διαδικασίες 
οικουμενικής νομιμοποίησης της πολιτικής κυριαρχίας στη σημερινή «νέα Ευρώπη». 
Υποστηρίζεται ότι η μορφή της «μαντιλοφορεμένης μουσουλμάνας γυναίκας» είναι μια οριακή 
μορφή που σηματοδοτεί την αμφίσημη κεντρικότητα του φύλου και της σεξουαλικότητας στην 
κατασκευή του νεωτερικού έθνους-κράτους: από την εποχή της ανάδυσης της έννοιας του 
νεωτερικού πολίτη στο τέλος του 18ου αι. στην Ευρώπη, οι κατηγορίες της ιδιότητας του 
πολίτη, του κοινωνικού συμβολαίου και του έθνους-κράτους θεμελιώνονται σε έμφυλες, 
σεξουαλικές, φυλετικές και αποικιακές οροθετήσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εθνική ταυτότητα, Έμφυλες ταυτότητες, Μουσουλμανική μαντίλα, 
Ισλάμ, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 5 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1024 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασίου, Α. (επιμ.) (2006) Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική 
κριτική. μεταφ. Μαρκέτου, Π., Μηλιώρη, Μ. & Τσεκένης, Α., Αθήνα, Νήσος. 
Σελίδες: 621 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η σύγχρονη φεμινιστική σκέψη συμβάλλει καθοριστικά στη διερεύνηση και την 
αναθεώρηση θεωρητικών επεξεργασιών που αφορούν τη συγκρότηση του υποκειμένου, τη 
σχέση εξουσίας, αυτονομίας και εμπρόθετης δράσης, την Ταυτότητα και τη διαφορά, τη 
συνύφανση λόγου και σωματικότητας, την ιδιότητα του πολίτη, την ηθική και την πολιτική της 
κοινωνικής αλλαγής. Ο τόμος αυτός αποτυπώνει τις θεωρητικοπολιτικές συνθήκες που έχουν 
προσδιορίσει τους φεμινισμούς των δύο τελευταίων δεκαετιών του εικοστού αιώνα, έτσι όπως 
αυτοί συνομιλούν με την κοινωνική και ανθρωπολογική θεωρία, την ψυχανάλυση, το 
μεταδομισμό, τις μετααποικιακές σπουδές, τη λογοτεχνική και την πολιτισμική κριτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Πολιτισμικές σπουδές, Πολιτισμική κριτική, Κουλτούρα, 
Σώμα, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 28,70 € 
ΙSΒΝ: 960-8392-20-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1346 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασίου, Α. (2006) "Φύλο, εξουσία και υποκειμενικότητα μετά 
το "δεύτερο κύμα"". Στο Αθανασίου, Α. (επιμ.) Φεμινιστική Θεωρία και Πολιτισμική Κριτική. 
Αθήνα, Νήσος, σελ. 13-138. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο επίκεντρο αυτής της επισκόπησης της σύγχρονης φεμινιστικής θεωρίας 
τίθενται οι δυο τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από 
τη συνομιλία της φεμινιστικής θεωρίας με την κοινωνική θεωρία, την ψυχαναλυτική θεωρία 
και την πολιτισμική κριτική. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι σημαντικότεροι προβληματισμοί 
και οι κρισιμότερες συζητήσεις που διαμόρφωσαν τη φεμινιστική θεωρία των δυο τελευταίων 
δεκαετιών του εικοστού αιώνα: μαρξιστική σκέψη, μετα-δομιστική θεωρία, ψυχανάλυση, 
λογοτεχνική κριτική, πολιτική οικονομία, θεωρία της κοινωνικής κατασκευής, σπουδές 
σεξουαλικότητας, πολιτισμική κριτική, σημειωτική, αποδόμηση, θεωρία της επιτελεστικότητας, 
μετα-αποικιακές σπουδές. 
Λέξεις Κλειδιά: Θεωρίες του φύλου, Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινιστική θεωρία, Ιστορία 
φεμινισμού 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960-8392-20-9 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1790 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αντωνοπούλου, Χ. (1999) Κοινωνικοί ρόλοι των δύο φύλων, 
Αθήνα, Καστανιώτης. 
Σελίδες: 293 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας με μικρές θεματικές ενότητες εκλαϊκεύει τις ιστορικοκοινωνικές 
διαδικασίες μέσα από τις οποίες κατανεμήθηκαν, σταδιακά, οι διάφορες κοινωνικές 
δραστηριότητες ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Οι φυσιολογικές διαφορές έχουν ερμηνευθεί 
ιστορικά ως ενδείξεις για απόλυτη διαφοροποίηση, σε κοινωνικό επίπεδο, των δυο φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ρόλοι των φύλων, Άνδρες, Γυναίκες, ∆ιαφορές των φύλων, 
Ψυχολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: ∆ιαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15,60 € 
ΙSΒΝ:  960-03-2450-6 

 
 

Κωδικός τεκμηρίου: 1791 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αντωνοπούλου, Χ. (2001) Γυναίκα - μητέρα, Αθήνα, Φυτράκης. 
Σελίδες: 141 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η επιστημονική κοινωνική έρευνα τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει καταλήξει σε 
καθοριστικά συμπεράσματα που αφορούν τις καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων μέσα στην 
οικογένεια και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Το δυσκολότερο, αλλά και ουσιαστικότερο, είναι 
η επιστημονική γνώση να διοχετευθεί στο μέσο άνθρωπο σαν εκλαϊκευμένη πληροφόρηση, 
χωρίς να χάνει το επιστημονικό και ερευνητικό της περιεχόμενο. Το βιβλίο "Γυναίκα - Μητέρα" 
στοχεύει να ενημερώσει τη γυναίκα που πρόκειται να γίνει μητέρα για βασικά ζητήματα που 
αφορούν τη σχέση μητέρας-παιδιού, ώστε να κατανοηθούν οι κατάλληλες συμπεριφορές της 
μητέρας, αλλά και των δύο γονιών γενικότερα απέναντι στο νέο μέλος της οικογένειας. Στο 
βιβλίο αυτό περιγράφεται η επικοινωνιακή τακτική των γονιών, συναισθηματικά και 
ψυχολογικά προβλήματα που έχουν σχέση με την οικογένεια και την αφορούν συνολικά, και 
δίνεται η ανάλογη πληροφόρηση για την αντιμετώπισή τους και την υιοθέτηση των 
κατάλληλων στόχων. Το βιβλίο "Γυναίκα - μητέρα" είναι ένα απαραίτητο βοήθημα για τις νέες 
μητέρες στη διαδικασία ανατροφής και κοινωνικοποίησης του παιδιού τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ρόλοι των φύλων, Μητρότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: ∆ιαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 25,00 € 
ΙSΒΝ:  960-7038-23-1(set). ISBN 960-535-207-9 (Σκληρό εξώφυλλο) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1631 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βλαχούτσικου, Χ. (2000) "Περί κατανάλωσης, ορίων και πολιτικής 
ή: διαμέρισμα με νοίκι και τα δύο συνολάκια". Στο Καυταντζόγλου, Ρ. & Πετρονώτη, Μ. 
(επιμ.) Όρια και Περιθώρια, Εντάξεις και Αποκλεισμοί. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών, σελ. 169-193. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η 
συγγραφέας στα μέσα του '80 σ' ένα χωριό της Βοιωτίας, με εστίαση στους τρόπους με τους 
οποίους οι παντρεμένες γυναίκες, και κυρίως οι νεότερες, κάνουν χρήση των καταναλωτικών 
προϊόντων και συνδιαλέγονται με τα όρια των έμφυλων ταυτοτήτων και σχέσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φύλο, Οικογενειακές σχέσεις, Κατανάλωση, Κοινότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ: 9607093739 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1632 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βοσνιάδου, Τ. (2001) ""Κι ύστερα μου λες εσύ για την καλή 
ζωή…": η αμφιθυμία στη σχέση μητέρας και κόρης". Στο Ιγγλέση, Χ. (επιμ.) Ο αναστοχασμός 
στη φεμινιστική έρευνα: Σκιαγράφηση μιας αμφίθυμης σχέσης. Αθήνα, Οδυσσέας, σελ. 129-
160. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό επεξεργάζεται την αμφιθυμία που χαρακτηρίζει τη σχέση μητέρας 
και κόρης. Αντλώντας από την προσωπική επαγγελματική (ψυχοθεραπευτική) εμπλοκή της 
ερευνήτριας, η εργασία εξετάζει τις σύνθετες διαστάσεις της αυτονόμησης των νέων γυναικών 
από τις μητέρες τους και την σημασία αυτής της διαδικασίας στη συγκρότηση της ταυτότητάς 
τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Αναστοχασμός, Ψυχανάλυση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: ∆ιαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11 € 
ΙSΒΝ: 960 210 409 0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1605 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γενική Γραμματεία Ισότητας & Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Και 
Παιδιού (2003) Καλές πρακτικές στις χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τον καλύτερο 
συνδυασμό της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 
Σελίδες: 565 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για οδηγό καλών πρακτικών προκειμένου να συνδυαστεί η 
οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Εργασία, Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 
Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 53,00 € 
ΙSΒΝ: 978-960-15-0964-x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1624 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γεώργας, ∆. (1999) "Ψυχολογικές διαστάσεις της σύγχρονης 
οικογένειας". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 98-99, σελ. 21-47. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Οι σκοποί του άρθρου αυτού είναι τρεις: Πρώτον, να παρουσιαστούν συνοπτικά οι 
κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της οικογένειας, οι οποίες διατυπώθηκαν από τις 
κοινωνικές επιστήμες. ∆εύτερον, να προτείνει μια θεώρηση, στα πλαίσια της διαπολιτιστικής 
ψυχολογίας, που να συνδέει τα στοιχεία: οικολογικές συνθήκες, κοινωνικοί θεσμοί, 
οικογενειακά σχήματα, και ψυχολογικές μεταβλητές. Τρίτον, να παρουσιαστούν ευρήματα από 
έρευνες που έχουν διεξαχθεί από τον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με 
αντικείμενο την επίδραση των προαναφερθέντων στοιχείων σε ψυχολογικές μεταβλητές, όπως 
οι οικογενειακές αξίες, οι συναισθηματικοί δεσμοί κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Ψυχολογία, Οικογενειακές αξίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1544 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γκασούκα, Μ. (1998) Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του φύλου. 
Ζητήματα εξουσίας και ιεραρχίας, Αθήνα, της ιδίας. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για δοκίμιο σχετικά με την κοινωνιολογία των σχέσεων των δύο φύλων 
και την ανισότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλες σχέσεις, Κοινωνικές συνθήκες, Κοινωνιολογία, Εξουσία, 
∆ιακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: άγνωστη 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: δεν έχει  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1633 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γκέφου-Μαδιανού, ∆. (2003) "Στο πρόσωπο του άνδρα μου εμένα 
βλέπουν: το "δημόσιο" και το "ιδιωτικό" ως τόποι κατασκευής της έμφυλης ταυτότητας". Στο 
Γκέφου-Μαδιανού, ∆. (επιμ.) Εαυτός και "Άλλος": Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές 
στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα, Gutenberg, σελ. 111-181. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εκκινεί από την ανθρωπολογική κριτική στις διχοτομικές 
κατηγορίες δημόσιο/ιδιωτικό και στην ταύτισή τους με τους άνδρες και τις γυναίκες 
αντίστοιχα. Επικεντρώνεται στην ανάλυση ενός εθνογραφικού παραδείγματος από τα 
Μεσόγεια της Αττικής και στις εντόπιες προσλήψεις του έμφυλου διαχωρισμού μεταξύ της 
ιδιωτικής σφαίρας. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Οικογενειακές σχέσεις, ∆ημόσιο - Ιδιωτικό, 
Ανθρωπολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 9600109893 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1496 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ημητρίου, Σ. (επιμ.) (2001) Ανθρωπολογία των Φύλων. Αθήνα, 
Σαββάλας. 
Σελίδες:  187 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Οι μελέτες που περιέχονται στο συλλογικό αυτό τόμο εξετάζουν από διάφορες 
πλευρές τις σχέσεις των φύλων. Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν το νέο πρίσμα της 
ανθρωπολογικής προσέγγισης. Με το πρίσμα αυτό φωτίζεται η κοινωνική δυναμική και 
προβάλλονται η ετερογένεια και οι αντιθέσεις αντί της ομοιογένειας, η διαδικασία αντί της 
ουσίας, η κοινωνική κατασκευή των φύλων αντί του βιολογικού ντετερμινισμού, η εξάρτησή 
τους από την κοινωνική οργάνωση και ο ρόλος τους στην ανέλιξη των σχέσεων δύναμης. Από 
την άποψη αυτή, προσφέρει ένα θεωρητικό υπόβαθρο στην πολιτική του γυναικείου 
ζητήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική ανθρωπολογία, Φύλο, Γυναίκες, Άνδρες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11,45 € 
ΙSΒΝ: 960-460-703-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1579 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζερβός, Γ. ∆. (1996) Ευρώπη-Άτομο, Εξουσία-Γυναίκα, Αθήνα, 
Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 560 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σε μία κοινωνική περίοδο ραγδαίων εξελίξεων, το πρώτο μέλημα είναι η 
επιστημονική τεκμηρίωση και διευκρίνιση της κοινωνικής συμπεριφοράς ή στάσης των 
ατόμων, στο ατομικό ή θεσμικό επίπεδο, και σε σχέση με τις διαπροσωπικές και ενδο-
οικογενειακές τους σχέσεις, καθώς και με θεσμούς-συντελεστές εξουσίας, όπως η Θρησκεία, η 
Πολιτική, το ∆ημόσιο, η Παιδεία, η Γλώσσα, το Γυναικείο Κίνημα και η Κοινωνική 
Απασχόληση. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Απασχόληση, Θρησκεία, Γλώσσα, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 21,7 € 
ΙSΒΝ: 960-344-225-9 
 
 
 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 119

Κωδικός τεκμηρίου: 1614 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ιακωβίδου, Ό., Βόλτσου, Α. & Χριστοφόρου, Β. (1999) "Οι νέοι 
αγρότες και ο γάμος: Πρότυπα, αντιλήψεις και πρακτικές". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 
τομ. 98-99, σελ. 199-220. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων που 
επηρεάζουν τη γαμηλιότητα του αγροτικού πληθυσμού καθώς και τις πρακτικές και αντιλήψεις 
αυτού στο θέμα του γάμου. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση του 
θέματος συλλέχθηκαν με επιτόπια έρευνα σε πέντε ορεινούς οικισμούς της επαρχίας Παιονίας 
του Ν. Κιλκίς. Από την ανάλυση των στοιχείων, διαπιστώνουμε ότι οι νέοι επιθυμούν το γάμο, 
αλλά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στο να βρουν σύζυγο, γεγονός που αποδίδεται σε μια 
σειρά ατομικών επιλογών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών παραγόντων. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Γάμος, Ελλάδα, Αγροτικός πληθυσμός, Γαμηλιότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1351 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ιγγλέση, Χ. (επιμ.) (2001) Ο αναστοχασμός στη φεμινιστική 
έρευνα: Σκιαγράφηση μιας αμφίθυμης σχέσης. Αθήνα, Οδυσσέας. 
Σελίδες: 262 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Από τα πιο σημαντικά στοιχεία που ο αναστοχασμός ως ρεύμα σκέψης στις 
επιστήμες του ανθρώπου ήταν η αμφισβήτηση των ιεραρχικών δομών ανάμεσα στον ερευνητή 
και τα υποκείμενα της έρευνάς του. Οι εργασίες που περιέχονται στο βιβλίο αυτό, και οι οποίες 
έχουν προκύψει από έρευνες πεδίου, δείχνουν πώς η αναστοχαστική μεθοδολογία εμπλουτίζει 
τη μελέτη του φύλου στους τομείς της ψυχανάλυσης, της εθνογραφίας αλλά και της κριτικής 
των κειμένων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική έρευνα, Φεμινισμός, Αναστοχασμός, Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11 € 
ΙSΒΝ: 960 210 409 0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 426 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καβουνίδη, Τ. (1996) Οικογένεια και Εργασία στην Αθήνα, Αθήνα 
- Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 
Σελίδες: 216 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε πάνω στις 
οικογενειακές σχέσεις που εμφανίζουν δύο τύποι νοικοκυριών στην Αθήνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,65 €   
ΙSΒΝ: δεν έχει 

 
 

Κωδικός τεκμηρίου: 1634 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καλπουρτζή, Ε. (2000) "Μικρή πραγματεία για τη Μαρία την 
επιλεγομένη Γαλαζιανή". Στο Καυταντζόγλου, Ρ. & Πετρονώτη, Μ. (επιμ.) Όρια και περιθώρια, 
εντάξεις και αποκλεισμοί. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 195-216. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εργασία αυτή αναλύει ένα έγγραφο του 19ου αιώνα, το οποίο περιέχει την 
απόφαση των προεστώτων της Μυκόνου να επιβάλει την ποινή της εξορίας σε μια γυναίκα, τη 
Μαρία Γαλαζιανή, λόγω άσεμνης συμπεριφοράς. ∆είχνει τους τρόπους με τους οποίους ένας 
κυριαρχικός ανδρικός λόγος, ενοχοποιώντας και αποκλείοντας τη συγκεκριμένη γυναίκα, 
κατασκευάζει τα κανονιστικά όρια της γυναικείας ηθικής και ευπρέπειας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλες ταυτότητες, Κοινωνικός αποκλεισμός, Ιστορία, Μύκονος 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ: 9607093739 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1405 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κάντσα, Β. (2006) "Μια άρρηκτη σχέση. Η συνύπαρξη του φύλου 
και της συγγένειας στην ανθρωπολογική θεωρία και πρακτική". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 94, 
σελ. 72-79. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξηγεί πώς η προβληματική του φύλου μεταμόρφωσε το τοπίο σε ένα 
κλασικό πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας, στη μελέτη της συγγένειας. Οι πρωτόγνωροι 
τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι "συγγενεύουν" σήμερα, ανατρέπουν τη σταθερότητα που 
αναπαριστούσε ο βιολογικός δεσμός των φύλων, ενώ οι αμφισημίες και οι πολλαπλότητες του 
φύλου που επιτελείται μάλλον παρά υπάρχει συμπληρώνουν μια ρευστή εικόνα που αποτελεί 
πρόκληση για τις σύγχρονες ανθρωπολογικές αναζητήσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σπουδές φύλου, Ιστορία, Ιστορία του φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN: 1105-431Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1353 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καυταντζόγλου, Ρ. (επιμ.) (1996) Οικογένειες του παρελθόντος: 
μορφές οικιακής οργάνωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 
Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 
Σελίδες: 277 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συλλογικός αυτός τόμος αναλύει την ιστορική συγκρότηση της οικογένειας σε 
θεμελιώδη μονάδα του κοινωνικού ιστού. Αποτελεί μια συστηματική -ιστορική και 
ανθρωπολογική- διερεύνηση των πολλαπλών εκδοχών της οικιακής και συγγενειακής 
οργάνωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογενειακές σχέσεις, Νοικοκυριό, Ανθρωπολογία, Οικογένεια, Ιστορία 
οικιακότητας, Έμφυλες σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ: 960 221 112 1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1606 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κονιόρδος, Σ., Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. & Παναγιωτοπούλου, Ρ. 
(επιμ.) (2006) Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα. Εργασία, Εκπαίδευση, Οικογένεια, 
Παρέκκλιση. Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 
Σελίδες: XXVIII+639  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί συλλογή κειμένων που πραγματεύονται μεταξύ άλλων και τα ζητήματα 
της οικογένειας και της εργασίας από τη σκοπιά των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Εργασία, Οικογένεια, Ελλάδα, Φύλο, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 52,00 € 
ΙSΒΝ: 978-960-15-1681-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1479 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κοτταρίδη, Γ. (2002) " Η οικογένεια και η φροντίδα των παιδιών 
με αναπηρίες στην Ελλάδα". Στο Μαράτου  Αλιμπράντη, Λ. (επιμ.) Οικογένειες και Κράτος 
Πρόνοιας στην Ευρώπη. Τάσεις και προκλήσεις στον εικοστό πρώτο αιώνα. Αθήνα, Gutenberg, 
σελ. 187-193. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Το κείμενο παρουσιάζει τα αποτελέσματα εμπειρικής διερεύνησης πάνω στις 
αντιλήψεις, τις στάσεις και τις πρακτικές της οικογένειας γύρω από τα ζητήματα παιδιών με 
αναπηρία και την ευθύνη της φροντίδας αυτών. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Άτομα με ειδικές ανάγκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,26 € 
ΙSΒΝ: 960-01-0962-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1354 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κραβαρίτου, Γ. (1996) Φύλο και ∆ίκαιο, Αθήνα, Εκδόσεις 
Παπαζήση. 
Σελίδες: 252 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό διερευνά την προβληματική της βαρύτητας των νομικών 
ρυθμίσεων στις Έμφυλες Ταυτότητες και στις έμφυλες κοινωνικές σχέσεις. Πρόκειται για μια 
συστηματική εξέταση των σχέσεων ανάμεσα στο δίκαιο, την ισότητα των δύο φύλων και τη 
συγκρότηση της έμφυλης ταυτότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, ∆ίκαιο, Νομοθεσία, Πολιτική, Οικογενειακές σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 € 
ΙSΒΝ: 960-02-1192-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1482 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωσταβάρα Παπαρήγα, Κ. (2004) Συνεργασία στην Οικογένεια και 
στην Εργασία. Από την αρχική ιδέα στα διδάγματα από την υλοποίηση των δράσεων. Αθήνα, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιγράφει το πρόγραμμα VS/2002/0449 για την ύπαρξη συνεργασίας 
μεταξύ οικογένειας και εργασίας, απώτερος στόχο του οποίου είναι η συμμετοχή των ανδρών 
στην προσπάθεια εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, φροντίζοντας κύρια 
για την εξάλειψη των στερεοτύπων μέσα στην οικογένεια. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Άνδρες, Γυναίκες, Οικογένεια, Εργασία, Απασχόληση, Συμφιλίωση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1355 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μακρυνιώτη, ∆. (επιμ.) (1997) Παιδική Ηλικία. υλικά, Αθήνα, 
Νήσος. 
Σελίδες: 549 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί συστηματική επισκόπηση του ζητήματος της παιδικής 
ηλικίας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Περιλαμβάνει κλασικά κείμενα μελετητών της 
παιδικής ηλικίας και της παιδικής κοινωνικοποίησης. Εστιάζει στις διαδικασίες συγκρότησης της 
παιδικής ηλικίας σε κοινωνική εμπειρία. 
Λέξεις Κλειδιά: Παιδική ηλικία, Οικογενειακές σχέσεις, Συγγένεια, Ενηλικίωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 7711 09 2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1617 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (1998) "Μονογονεϊκές οικογένειες: 
Σύγχρονες τάσεις και διλήμματα πολιτικής. Συγκριτική επισκόπηση ανάμεσα στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 95, σελ. 185-208. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Οι μετασχηματισμοί που παρατηρούνται στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, κατά την 
τελευταία εικοσαετία, στη δομή της οικογένειας, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στα 
δημογραφικά οικογενειακά δεδομένα, διαμορφώνουν τη νέα κοινωνική δυναμική και 
αντανακλούν τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου. Οι μονογονεϊκές 
οικογένειες αυξάνονται σημαντικά και είναι, κυρίως, οικογένειες με αρχηγό γυναίκα και 
ανήλικο/α παιδί/ά. Η αποδυνάμωση της ισορροπίας ανάμεσα στο 'ιδιωτικό' και στο 'δημόσιο', 
που παρατηρείται σήμερα, υπογραμμίζει την ανάγκη για αναζήτηση νέων λύσεων και νέων 
τρόπων κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι νέες 
καταστάσεις που διαμορφώνονται στην ιδιωτική σφαίρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Γάμος, ∆ημόσιο - Ιδιωτικό, Κοινωνική πολιτική, ∆ημογραφικό 
πρόβλημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1615 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (1999) "∆ιαγενεακές σχέσεις στη 
σύγχρονη εποχή: Θεωρήσεις, τάσεις, πρακτικές. Συγκριτική επισκόπηση". Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 98-99, σελ. 49-76. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Κατά τη σύγχρονη εποχή, ποικίλοι παράγοντες που έχουν σχέση με τις κοινωνικο-
οικονομικές συγκυρίες, τις αλλαγές στις κοινωνικές αντιλήψεις αλλά και τις δημογραφικές 
εξελίξεις επηρέασαν τη δομή της οικογένειας και τις διαγενεακές σχέσεις. Ακόμη η 
αβεβαιότητα και η αστάθεια που παρατηρούνται έχουν συμβάλει στην αναβίωση των 
συγγενικών σχέσεων που, όμως, έχουν περιοριστεί κυρίως σε σχέσεις μεταξύ ενηλίκων 
παιδιών και γονέων και έχουν γίνει αρκετά πιο περίπλοκες σε σχέση με το παρελθόν. Στο 
πλαίσιο της μελέτης αυτής, επιχειρείται η κοινωνιολογική θεώρηση των παραγόντων που 
προσδιορίζουν σήμερα τις συγγενικές σχέσεις στη μετανεωτερική εποχή, ενώ, παράλληλα, με 
βάση εμπειρικά δεδομένα, αποτυπώνονται οι τάσεις και πρακτικές συμπαράστασης σε τέσσερις 
ανεπτυγμένες κοινωνίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Κοινωνικές συνθήκες, Συγγενικές σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1616 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ματούλα, Τ. Σ. (1999) "Εκπαιδευτική πορεία και κοινωνική 
καταγωγή". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 98-99, σελ. 183-198. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μελετώντας την πιθανότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ σε συνάρτηση με την κοινωνική 
κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, διαπιστώνουμε ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα, στη σύγχρονη Ελλάδα, όντως λειτουργεί ως μηχανισμός κοινωνικής επιλογής. Η 
λειτουργία αυτή εντείνεται διαχρονικά, ιδίως ως προς τις προνομιούχες ακαδημαϊκές 
διαδρομές (ΕΜΠ, Ιατρική), ενώ βαρύνουσα επίδραση εμφανίζει και το (ταχέως 
μεταβαλλόμενο) μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Εκπαίδευση, Ελλάδα, Μορφωτικό επίπεδο μητέρας, Πρόσβαση 
στα ΑΕΙ 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1486 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μισέλ, Α. (1998 [1981] ) Κοινωνιολογία της Οικογένειας και του 
Γάμου, Αθήνα, Gutenberg. 
Σελίδες: 299 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει το νόημα του γάμου στις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, 
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παρουσιάζοντας διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις για την οικογένεια, την λειτουργίας της, 
καθώς και τις διάφορες κοινωνικές και δημογραφικές όψεις της, αναφέροντας επιπλέον 
στοιχεία και για την ελληνική περίπτωση. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Γάμος, Κοινωνιολογία, Θεωρητικές προσεγγίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,74 € 
ΙSΒΝ: 960-01-0258-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1487 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (1999) "Κρίση της οικογένειας και κρίση αξιών". 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 98-99, σελ. 5-19. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στο ζήτημα περί «κρίσης της οικογένειας», μέσα από την 
ανάλυση των φαινομένων που συνθέτουν αυτή την κρίση και τις μεταβολές που 
παρατηρούνται μέσα σε συνθήκες κοινωνικού εκσυγχρονισμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Κρίση της οικογένειας, Κοινωνική μεταβολή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,00 € 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1488 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (2002) "Οικογένεια και Κράτος Πρόνοιας, Τάσεις 
και Προοπτικές". Στο Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (επιμ.) Οικογένειες και Κράτος Πρόνοιας στην 
Ευρώπη. Τάσεις και προκλήσεις στον εικοστό πρώτο αιώνα. Αθήνα, Gutenberg, σελ. 23-33. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το κείμενο εξετάζει την σχέση μεταξύ οικογένειας και των πολιτικών που 
σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για αυτή, καθώς και την συσχέτιση με το Κράτος Πρόνοιας, 
εξετάζοντας και την έννοια της φροντίδας. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Κοινωνική πολιτική, Κράτος πρόνοιας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,26 € 
ΙSΒΝ: 960-01-0962-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1576 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (2005) Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική, 
Αθήνα, Gutenberg. 
Σελίδες: 286 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο πραγματεύεται τα ζητήματα που συνδέονται με τη ρευστότητα της 
σύγχρονης κοινωνίας και της σύγχρονης οικογένειας. Η ρευστότητα βρίσκεται πίσω από τις 
μεταβολές που χαρακτηρίζουν το θεσμό της οικογένειας αλλά και τις δυσχέρειες στις συνεχείς 
διευθετήσεις που απαιτεί η οργάνωση του ιδιωτικού βίου. Συζητείται η ανεπάρκεια των 
κοινωνιολογικών θεωριών για την οικογένεια, τα ζητήματα της 'κρίσης' της οικογένειας, και τα 
ζητήματα της οικογενειακής πολιτικής. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Φύλο, Κοινωνική πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSΒΝ: 960-01-1050-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1575 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. & Στρατηγάκη, Μ. (επιμ.) (2005) Ζητήματα 
Οικογενειακής Πολιτικής. Αθήνα, Gutenberg. 
Σελίδες: 266 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στόχος των μελετών που περιλαμβάνονται στον παρόντα συλλογικό τόμο είναι η 
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διερεύνηση βασικών ζητημάτων οικογενειακής πολιτικής και η σύνδεσή τους με τις σύγχρονες 
θεωρητικές αναφορές και τις τρέχουσες πρακτικές στην Ελλάδα. Το εμπειρικό υλικό της 
μελέτης συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού ερευνητικού προγράμματος IPROSEC με 
αντικείμενο της αλληλεπίδραση των πολιτικών για την οικογένεια με τις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των σύγχρονων οικογενειών. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Κοινωνική πολιτική, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 22,11  
ΙSΒΝ: 960-01-1033-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1620 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπαλούρδος, ∆. & Υφαντόπουλος, Γ. (1999) "Οικογένεια, 
ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 98-99, σελ. 
137-181. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στην εργασία αυτή, εξετάζεται η σχέση του μεγέθους και της σύνθεσης της 
οικογένειας με την οικονομική ανισότητα και τη φτώχεια, με βάση στοιχεία από 
δειγματοληπτική έρευνα του ΕΚΚΕ, του έτους 1988. Όπως προκύπτει, οικογένειες 
ηλικιωμένων, ή οικογένειες με ηλικιωμένους στη σύνθεσή τους, αντιμετωπίζουν υψηλό 
κίνδυνο φτώχειας, ενώ το ίδιο παρατηρείται, αλλά σε χαμηλότερο βαθμό, στις περιπτώσεις 
οικογενειών με πολλά παιδιά. Τέλος, διαπιστώνεται ότι οι μονομελείς ή/και οι μονογονεϊκές 
οικογένειες αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, αν και η αναλογία τους στο συνολικό 
πληθυσμό είναι σχετικά μικρή. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Φτώχεια, Μονογονεϊκές οικογένειες, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1622 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπεζεβέγκης, Η. & Παυλόπουλος, Β. (1999) "Η επίδραση 
χαρακτηριστικών της οικογένειας στην αξιολόγιση της προσωπικότητας των παιδιών από τους 
γονείς". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 98-99, σελ. 99-120. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παιδική προσωπικότητα στα πλαίσια της οικογένειας είναι θέμα που δεν έχει 
ερευνηθεί από τους κλάδους της Ψυχολογίας, εξ αιτίας κυρίως μεθοδολογικών επιλογών και 
αντικειμενικών δυσκολιών. Όπως συμβαίνει με τη μελέτη της οικογένειας, έτσι και στο χώρο 
της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία γύρω από μια γενική 
θεωρία. Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να ελέγξει τη διαφοροποιητική επίδραση μεταβλητών, 
που προέρχονται από την οικογένεια, στην αξιολόγηση της προσωπικότητας του παιδιού από 
τους γονείς. Τη θεωρητική βάση για τους σκοπούς της έρευνας προσφέρει το μοντέλο των 
Πέντε Παραγόντων της Προσωπικότητας, το οποίο έχει συστηματικά αναδειχθεί σε έρευνες με 
ενήλικες. Βρέθηκε ότι οι αντιλήψεις των γονέων για την προσωπικότητα των παιδιών 
διαφοροποιούνται σε συνάρτηση με το φύλο και τη σειρά γέννησης του παιδιού. Πατέρες και 
μητέρες συμφωνούν στη περιγραφή των βασικών διαστάσεων της προσωπικότητας των 
παιδιών τους. Εντοπίστηκε, επίσης, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση του μορφωτικού 
επιπέδου του γονέα με τη σχολική επίδοση του παιδιού, σχέση την οποία μπορούν να 
ερμηνεύσουν οι παράγοντες και επί μέρους πλευρές της προσωπικότητας, ως 
παρεμβαλλόμενες μεταβλητές. Τέλος, παράμετροι της οικογένειας, όπως το μέγεθος και οι 
συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ των μελών της, επιδρούν στη διαμόρφωση των γονεϊκών 
αντιλήψεων για τα γνωρίσματα της προσωπικότητας του παιδιού, ιδιαίτερα για γνωρίσματα 
που σχετίζονται με τον ατομισμό/εγωισμό, τη διαπροσωπική ευαισθησία και την εξωστρέφεια. 
Στατιστικώς σημαντική βρέθηκε ότι είναι και η συσχέτιση των παραγόντων της παιδικής 
προσωπικότητας με τις οικογενειακές αξίες των γονέων, παρά το χαμηλό μέγεθος των δεικτών 
συνάφειας. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Παιδί, Ψυχολογία, Σχέσεις γονέων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/ τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1356 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπουρντιέ, Π. (1999) Η Ανδρική Κυριαρχία, μεταφ. Γεωργίου, Π., 
Καπέλλα, Α., Νάσαινα, Σ., Σταματέλλου, Ε. & Ψυχογιός, Θ., Αθήνα, Στάχυ. 
Σελίδες: 145 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό, διερευνάται ανθρωπολογικά το ζήτημα του καταμερισμού της 
εργασίας μεταξύ των δύο φύλων. Καταδεικνύεται πώς η ανδρική κυριαρχία τείνει να γίνεται 
αποδεκτή ως αυτονόητη, καθώς και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η 
ανδροκεντρική θεώρηση του κόσμου. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Ανδρισμός, Εξουσία, Οικογενειακές σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 6 € 
ΙSΒΝ: 960 8032 03 2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1636 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπρούσκου, Α. (2000) "Ο κύλινδρος και το κιβώτιο: Βρεφοδόχοι 
και αποκλεισμός των εκθέτων βρεφών στη δυτική Ευρώπη και στην Ελλάδα". Στο 
Καυταντζόγλου, Ρ. & Πετρονώτη, Μ. (επιμ.) Όρια και περιθώρια, εντάξεις και αποκλεισμοί. 
Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 91-107. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εργασία αυτή συγκρίνει τους τρόπους κυκλοφορίας των ανεπιθύμητων βρεφών 
στις κοινωνίες της Ευρώπης, με αφορμή τα δεδομένα της μελέτης της ερευνήτριας για το 
βρεφοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επικεντρώνεται στις πολιτισμικές χρήσεις και εννοιολογήσεις 
της βρεφοδόχου. 
Λέξεις Κλειδιά: Μητρότητα, Οικογενειακές σχέσεις, Φύλο, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ: 9607093739 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1769 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μυλωνάκου Κέκε, Ζ. (1996) Η ∆υναμική της Οικογένειας μέσα 
από τα Παιδικά της Σχέδια: Έρευνα στο Σχολικό Περιβάλλον με την Αξιοποίηση του Σχεδίου 
της Οικογένειας σε ∆ράση. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής 
Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 496.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχει στον 
ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ή κλινικό η χρησιμοποίηση του σχεδίου της οικογένειας σε δράση 
κατά Burns 1982. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Εκπαίδευση, Παιδί, Ψυχολογία, Έφηβοι, Οικογενειακή θεραπεία, 
Παιδαγωγικά θέματα, Παιδαγωγική επιστήμη, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/10871  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1574 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Νόβα Καλτσούνη, Χ. (επιμ.) (2000) Κείμενα Κοινωνιολογίας του 
Γάμου και της Οικογένειας. Αθήνα, Τυπωθήτω - Γιώργος ∆αρδάνος. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει αυτή την 
τόσο στενή σχέση οικογένειας και κοινωνίας, αλλά προπάντων να κατανοήσει ότι η οικογένεια 
δεν είναι φυσικός νόμος, αλλά ένας τρόπος που οι άνθρωποι οργανώνουν την προσωπική 
τους ζωή. Ο τρόπος, δε, με τον οποίο συντελείται αυτή η οργάνωση της ιδιωτικής ζωής είναι 
ανάλογος με αυτό που η κοινωνία κάθε φορά εκφράζει ως προσδοκία από τα μέλη της. 
Περιεχόμενα Οικογένεια: Μορφές και λειτουργίες || Η κοινωνιολογία του γάμου και της 
οικογένειας, J.M.H. || Η ιστορία της οικογένειας, Χ. Ν-Κ. || Ο μύθος για τις οικογένειες 
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περασμένων εποχών, J.R.G. || Το σπίτι σου, κοντά σε ξένες οικογένειες, J.R.G. || Τι είναι 
τελικά η οικογένεια; W.S. || Η διαμάχη σχετικά με την οικογένεια, B.B. - P.L.B. || Οικιακή 
παραγωγή στην υπηρεσία της οικονομίας της αγοράς, C.V.B. || Υπάρχει εδώ μια οικογένεια; 
J.C. - M.Z.R. - S.Y || Οικογένεια και παιδαγωγική στα κιμπούτς. L.L. || Η ελληνική οικογένεια 
Χ.Ν.-Κ. || Η ελληνική τσιγγάνικη οικογένεια, Χ.Ν.-Κ. || Πέντε τύποι γάμων, J.F.C. - P.B.H. || 
Γάμοι που διαρκούν, J.L. - R.L. || Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά διαζύγια; J.M.H. || Πώς 
αντιδρούν οι ενήλικοι στο διαζύγιο, J.B.K. || Οι οικογενειακές σχέσεις σε ώριμη ηλικία, L. A.-
R. - T.H.B. || Το διαζύγιο και οι ηλικιωμένοι, C.B.H.  
Συγγραφείς των κειμένων: James M. Henslin, John R. Gillis, William Sayres, Brigitte Berger, 
Peter L. Berger, Clair (Vickery) Brown, Jane Collier, Michelle Z. Rosaldo, Sylvia Yanagisako, 
Ludwig Liegle, John F. Cuber, Peggy B. Harroff, Jeanette Lauer, Robert Lauer, Judith S. 
Wallerstein, Joan B. Kelly, Linda Ade-Ridder, Timothy H. Brubaker, Charles B. Hennon, 
Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Φύλο, Έμφυλοι ρόλοι, Εργασία, Απασχόληση, Ελλάδα, Γάμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18,81 € 
ΙSΒΝ: 960-8041-59-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1357 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ομάδα Γυναικείων Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (επιμ.) (1996) Οι γυναικείες σπουδές στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή εμπειρία. 
Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συστηματική επισκόπηση της ιστορικής συμβολής του 
προγράμματος Γυναικείων Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην 
ανάπτυξη του φεμινισμού στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο θεωρητικών προβληματισμών και 
αναζητήσεων όσο και σε επίπεδο πολιτικής πράξης. Η εμπειρία των Γυναικείων Σπουδών του 
ΑΠΘ συνδέεται με αντίστοιχα εγχειρήματα στην Ευρώπη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείες σπουδές, Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1637 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πανόπουλος, Π. (2003) ""Άμα ταιριάξει …": Φύλο, χρόνος και 
εντοπιότητα σ' ένα χωριό της Νάξου". Στο Γκέφου-Μαδιανού, ∆. (επιμ.) Εαυτός και "Άλλος": 
Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα, Gutenberg, 
σελ. 205-227. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό επεξεργάζεται το ζήτημα του έμφυλου χαρακτήρα της συμβολικής 
κατασκευής και ανακατασκευής της τοπικής κοινότητας. Εξετάζει τους τρόπους με τους 
οποίους οι ποικίλες πρακτικές αναβίωσης της τοπικής "παράδοσης" διαμεσολαβούνται από το 
φύλο και ειδικότερα από τις έμφυλες διαχειρίσεις του πολιτισμικού περιεχομένου της 
εντοπιότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Εντοπιότητα, Οικογενειακές σχέσεις, Τοπική κοινότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 9600109893 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1261 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (2002) Το φύλο της ∆ημοκρατίας. 
Ιδιότητα του πολίτη και έμφυλα υποκείμενα, Αθήνα, Σαββάλας. 
Σελίδες: 266 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το φύλο της σύγχρονης δημοκρατίας είναι ανδρικό. Με το υπάρχον σύστημα 
σχέσεων των φύλων η "ουσιαστική" δημοκρατία, ακόμη και ως κοινωνική επιδίωξη, είναι 
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αδύνατη. Ο "¨εκσυγχρονισμός" της γυναικείας κατωτερότητας, που επιχειρείται μέσω 
προνοιακών πολιτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, 
αναπαράγει τη διάκριση πολιτών πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όπως δείχνει άλλωστε και 
η ελληνική περίπτωση, πολιτικές που δεν αμφισβητούν τη διχοτόμηση άνδρες-γυναίκες 
εμπεδώνουν τελικά τον ανδρικό χαρακτήρα της δημοκρατίας. Με αναφορές στην παράδοση 
της ουτοπικής σκέψης, η συγγραφέας επιχειρεί ένα νέο προσδιορισμό της έμφυλης υπόστασης 
του υποκειμένου και μας προσφέρει μια ρεαλιστική προοπτική για την υπέρβαση της 
υπάρχουσας διχοτομίας του φύλου. Μια υπέρβαση που θα καθοδηγείται από, αλλά και θα 
οδηγεί σε νέες πολιτικές για τους έμφυλους πολίτες, συμβάλλοντας στην πραγμάτωση μιας 
ουσιαστικότερης δημοκρατίας. Στο Παράρτημα, για πρώτη φορά, πενήντα χρόνια από τη 
θέσπιση της γυναικείας ψήφου στην Ελλάδα, παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τη 
συμμετοχή γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: ∆ημοκρατία, Γυναίκες στην πολιτική, ∆ικαιώματα γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15,93 €   
ΙSΒΝ: 960-460-820-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1668 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρήγα, Α. Β. (επιμ.) (2006) Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις για την 
οικογένεια σήμερα. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 214 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται  η διαφορετικότητα, η πολυπολιτισμικότητα, οι 
δυσκολίες των οικογενειακών σχημάτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και τα όνειρα 
που "στήνουν" οι νεότεροι βασισμένοι σε διαφορετικές δομές. O κορμός που λέγεται 
"οικογένεια" -και ελληνική οικογένεια- διαφαίνεται και σκιαγραφείται με κάθε λεπτομέρεια. Υπ' 
αυτή την έννοια μελετάται ό,τι περιέχει -και μπορεί να εξακολουθήσει να περιέχει- νέα 
σχήματα και προβληματικές για το μέλλον της οικογένειας. Τα άρθρα καλύπτουν μια ευρεία 
κλίμακα οικιακών μονάδων που ανήκουν σε πολλές διαφορετικές ομάδες. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογενειακές σχέσεις, Οικογένεια, Ελλάδα, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15,21 € 
ΙSΒΝ: 9604422146 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1491 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1998) "Κράτος Πρόνοιας και Οικογένεια στις 
Χώρες της νότιας Ευρώπης. Η περίπτωση της Ελλάδας". Οικογένεια, Ευρώπη, 21ος αιώνας. 
Όραμα και θεσμοί. Αθήνα, Ίδρυμα για το παιδί και την οικογένεια σελ. 341-349. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εντοπίζει τις σοβαρές ελλείψεις που παρουσιάζει το κράτος πρόνοιας σε 
συνδυασμό με την εξασθένιση της οικογένειας ως βασικού φορέα φροντίδας. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Κράτος πρόνοιας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 35,68 € 
ΙSΒΝ: 960-236-989-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1604 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (2006) Οικογένεια και Γονιμότητα στην Ελλάδα. 
Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 
Σελίδες: 225  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί σύνοψη των συμπερασμάτων που έγινε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών με αντικείμενο την οικογένεια και τη γονιμότητα στην Ελλάδα και τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες αυτής. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Μητρότητα, Γονιμότητα, Ελλάδα, Απασχόληση, Συμφιλίωση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
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∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 23,00 € 
ΙSΒΝ: 978-960-15-1585-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1621 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τεπέρογλου, Α. (1999) "Οικογένεια, γάμος, θεσμοί: Απόψεις και 
αντιλήψεις των έγγαμων νέων. Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας Νομού Θεσσαλονίκης". 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 98-99, σελ. 221-256. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Με ιδιαίτερη έμφαση οι κοινωνιολόγοι της οικογένειας, τα τελευταία χρόνια, 
μελετούν με έρευνες, μελέτες και άρθρα την οικογένεια σε όλες τις μορφές της. Αυτό φαίνεται 
να οφείλεται στις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες επηρέασαν ιδιαίτερα τον "θεμέλιο 
λίθο" της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. Μέσα όμως από τη σχετική βιβλιογραφία, 
διαπιστώνεται η έλλειψη εμπειρικών ερευνών για τους/τις παντρεμένους/ες νέων ηλικιών. Στα 
πλαίσια της μελέτης που ακολουθεί, αντλούμε το υλικό από μια εμπειρική έρευνα του ΕΚΚΕ με 
θέμα "Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της νεολαίας", που διεξήχθη 
στο Νομό Θεσσαλονίκης. Οι έγγαμοι νέοι-νέες, οι οποίοι συμπεριελήφθησαν στο τυχαίο δείγμα 
της έρευνας, μας γνωρίζουν τις απόψεις τους για την οικογένεια, το γάμο, τις αξίες και τους 
θεσμούς, για θέματα ελεύθερου χρόνου και για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Ελλάδα, Γάμος, Αντιλήψεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1492 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσαμπαρλή Κιτσαρά Α. (1996) "Η γυναίκα της τρίτης ηλικίας: Ένα 
πρόβλημα ταυτότητας ". Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (επιμ.) Γήρανση και 
Κοινωνία. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 523-535. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο διερευνά στοιχεία γύρω από την ψυχολογία των ηλικιωμένων γυναικών 
στην σύγχρονη κοινωνία και τα προβλήματα ταυτότητας που αντιμετωπίζουν  σε αυτή την 
περίοδο της ζωής τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Γυναίκες, Ηλικιωμένες γυναίκες, Ψυχολογία, Έμφυλες 
ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15,26 € 
ΙSΒΝ: 960-7093-42-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1613 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσαμπαρλή Κιτσαρά Α. (1999) "Η αξιολόγηση της δυσλειτουργικής 
οικογένειας". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 98-99, σελ. 77-97. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η αξιολόγηση της οικογένειας, από την πλευρά της οικογενειακής θεραπείας, 
διαχωρίζεται από την κλασική ψυχιατρική διάγνωση ως προς την προσέγγιση της 
συμπτωματολογίας αλλά και την κοινωνική τοποθέτηση του ασθενούς. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στην υιοθέτηση διαφορετικών επιστημονικών υποδειγμάτων. Η μεν κλασική 
ψυχιατρική διάγνωση βασίζεται στο μοντέλο του αντιδιαλεκτικού αναλυτισμού που υιοθετεί 
ένα γραμμικό τρόπο σκέψης, ενώ η οικογενειακή θεραπεία υιοθετεί τον συστημικό, ο οποίος 
ανιχνεύει αμφίδρομές σχέσεις που προσεγγγίζονται μέσα από έναν κυκλικό τρόπο σκέψης. Στο 
άρθρο περιγράφονται οι διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης των κύριων σχολών οικογενειακής 
θεραπείας και, τέλος, επιχειρείται η αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης οικογένειας. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Υγεία, Ψυχιατρικές διαταραχές, Οικογενειακή θεραπεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1768 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσαντηρόπουλος, Α. (2000) Η "βεντέτα" στην ορεινή κεντρική 
Κρήτη : "οικογενειακές" συγκρούσεις και κοινωνική οργάνωση. ∆ιδακτορική διατριβή, 
Μυτιλήνη, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, σελ. 289  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί ανάλυση του θεσμού της βεντέτας στην ορεινή Κρήτη στα πλαίσια των 
οικογενειακών και συγγενικών σχέσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γάμος, Οικογένεια, Ελλάδα, Κρήτη, Βεντέτα, Κοινωνική ανθρωπολογία, 
Εθνογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/11992  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1493 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσεμπέρη, Κ. (2000) "Οικογενειακός προγραμματισμός. Ο νέος 
ρόλος της πατρότητας". Εισήγηση στο συνέδριο". Μια νέα ποιότητα ζωής χωρίς τα στερεότυπα 
των φύλων, Αθήνα, Κίνηση ∆ημοκρατικών Γυναικών 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εισήγηση αναλύει τις υπηρεσίες και τους στόχους που παρέχει ο οικογενειακός 
προγραμματισμός, καθώς και στην μεταβολή που παρατηρείται στις ευθύνες και τον ρόλο του 
πατέρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Πατρότητα, Οικογενειακός προγραμματισμός, Κοινωνική πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1611 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσίγκανου, Ι. (1999) "Η οικογένεια ως μηχανισμός άσκησης 
κοινωνικού ελέγχου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 
τομ. 98-99, σελ. 121-136. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο που ακολουθεί υποστηρίζεται η άποψη ότι ο θεσμός της οικογένειας 
ως μηχανισμός άσκησης του κοινωνικού ελέγχου των ανηλίκων διατηρεί τον πρωτογενή, 
τυπικό του χαρακτήρα. Η κοινωνικοϊστορική ενδυνάμωση των κρατικών θεσμών στη χώρα 
μας, όχι μόνο δεν υποκατέστησε τις πρωτογενείς λειτουργίες του θεσμού της οικογένειας, 
αλλά σταδιακά οδήγησε στην αλλοίωση του περιεχομένου του δημόσιου βίου και στην 
αλλοτρίωση του περιεχομένου της ιδιωτικής ζωής 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Ελλάδα, Κοινωνικός έλεγχος 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/ τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1064 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσιμπιρίδου, Φ. (επιμ.) (2006) Μουσουλμάνες της Ανατολής: 
Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες, και πολιτικές. μεταφ. Κιτίδη, Κ., Αθήνα, Κριτική. 
Σελίδες: 373 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο συλλογικό αυτό τόμο περιλαμβάνονται ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές 
μελέτες που αναζητούν τις παραμέτρους και τις συνθήκες καταγραφής της "μοίρας" των 
γυναικών σήμερα σε μουσουλμανικές χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, της Βόρειας 
Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας. Οι αναλύσεις των εθνογραφικών περιπτώσεων που 
παρουσιάζονται στρέφονται γύρω από την κατασκευή του έμφυλου εαυτού, τη χρήση της 
σεξουαλικότητας, τις πολιτικές της θρησκείας και του κράτους, τη διάρθρωση των κοινωνικών 
σχέσεων σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, και ανοίγουν το δρόμο για τη διαμόρφωση 
εναλλακτικών, μη ηγεμονικών θέσεων γύρω από ένα βασικό ερώτημα: μπορούν και 
δικαιούνται οι μουσουλμάνες γυναίκες να συμπορευτούν στους αγώνες για τη Γυναικεία 
χειραφέτηση με τον δυτικό φεμινισμό ή αναγκάζονται να ακολουθήσουν άλλους δρόμους και 
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πώς; 
Περιλαμβάνει άρθρα των L. Abu - Lughod , J. Bauer , J. Boddy , C. Delaney , E. Doumato , S. 
Duval , D. Kandiyoti , S. Tadjbakhsh , Φ. Τσιμπιρίδου , T. Yacine. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Έμφυλοι ρόλοι, Οικογενειακές σχέσεις, Ισλάμ, Έμφυλες 
ταυτότητες, Πολιτισμική διαφορά, Εθνογραφία, Πολιτισμός, Χειραφέτηση, Φεμινισμός, 
Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 22,50 € 
ΙSΒΝ: 960-218-460-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1638 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψημμένος, Ι. (2003) "Εργασία και ταυτότητα: Η περίπτωση των 
ανεπίσημων μεταναστριών". Στο Γκέφου-Μαδιανού, ∆. (επιμ.) Εαυτός και "Άλλος": 
Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα, Gutenberg, 
σελ. 463-496. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εργασία αυτή διερευνά τις αλλαγές στη σχέση εργασίας και ταυτότητας λόγω 
της παγκόσμιας αναδιοργάνωσης, με έμφαση στην περίπτωση των ανεπίσημων μεταναστριών 
που εργάζονται στη βιομηχανία του σεξ ή της διασκέδασης. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Μετανάστευση, Εργασία, Ελλάδα, Πορνεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 9600109893 
 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1974-1995 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1568 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Barret, M. & Mcintosh, M. (1987) H Αντικοινωνική Οικογένεια. 
Ριζοσπαστικός φεμινισμός και κριτική κοινωνιολογία, μεταφ. Παντελίδης, ∆., Αθήνα, Κάλβος. 
Σελίδες: 196σ. · 21x14εκ 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει μια ριζοσπαστική φεμινιστική προσέγγιση, για το πώς 
πρέπει να γίνεται κατανοητή η οικογένεια ως θεσμός αλλά και ως ιδεολογία, εξετάζοντας την 
από την πλευρά των αναγκών που πρέπει να ικανοποιεί, τον τρόπο που εμφανίζεται 
πολιτισμικά , το πώς γίνεται η πρόσκτηση της θηλυκότητας και του ανδρισμού, καθώς και την 
στάση που πρέπει να έχει απέναντι της η κρατική πολιτική 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Οικογένεια, Ιδεολογία, Θηλυκότητα, Ανδρισμός, Έμφυλες 
ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,74 € 
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1584 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bertaux, D. (1988) "Η εργατική οικογένεια στον καπιταλισμό". 
Πολίτης, τομ. 94, σελ. 50-55. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο επιχειρείται μια μαρξιστική ανάλυση της εργατικής-αστικής 
οικογένειας, δηλαδή της δομής των σχέσεων που σύμφωνα με το συγγραφέα, εγκαθιστά η 
κυρίαρχη τάξη στο εσωτερικό των εργατικών οικογενειών. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικιακή εργασία, Οικογένεια, Εργατική τάξη, Απασχόληση, Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
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ΙSSN: δεν έχει 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1314 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Borneman, E. (1986) Η Πατριαρχία. Η Προέλευση και το Μέλλον 
του Κοινωνικού μας Συστήματος, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο  έργο, ο συγγραφέας επιδιώκει: α) Να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει όλο 
το μέχρι σήμερα διαθέσιμο υλικό που πιστοποιεί ότι οι αρχέγονες ανθρώπινες κοινωνίες 
ζούσαν σε μητριαρχικό ή, σωστότερα, μητριστικό καθεστώς. β) Να ανιχνεύσει τις 
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που οδήγησαν στην κατάλυση του καθεστώτος αυτού και στην 
εγκαθίδρυση της πατριαρχίας. γ) Να περιγράψει, σε όλες τις πτυχές τους, τα σεξουαλικά ήθη 
των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. δ) Να εξηγήσει γιατί η πατριαρχία συνδέεται με μια 
ορισμένη φάση στην κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της ανθρωπότητας και γιατί είναι 
προορισμένη να εξαφανιστεί όταν επικρατήσει ένας ανώτερος τύπος κοινωνικής οργάνωσης 
και παραγωγής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Θεωρία, Μητριαρχία, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 35 € 
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1692 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Comer, L. (χ.χ.) Ο Μύθος της Μητρότητας, μεταφ. Αλεξίου, Ν. Β., 
Αθήνα, Ελεύθερος Τύπος. 
Σελίδες: 93 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί κλασική κριτική στο μύθο της βιολογικής μητρότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πατριαρχία, Μητρότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 5,49 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1173 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gould, C. (1984) "Το γυναικείο ζήτημα: Φιλοσοφία της 
απελευθέρωσης και απελευθέρωση της φιλοσοφίας". Υπατία, τευχ. 1,  σελ. 21-55. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αποτελεί κριτική προσέγγιση του "γυναικείου ζητήματος", μέσω 
της αναλυτικής έμφασης στην έννοια της απελευθέρωσης. ∆είχνει τους τρόπους με τους 
οποίους το φιλοσοφικό ζήτημα της γυναικείας απελευθέρωσης αλλάζει δημιουργικά την ίδια τη 
φιλοσοφία. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο ζήτημα, Φεμινισμός, Απελευθέρωση, Φιλοσοφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10 € 
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1639 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rushton, L. (1992) "Η μητρότητα και ο συμβολισμός του 
σώματος". Στο Παπαταξιάρχης, Ε. & Παραδέλλης, Θ. (επιμ.) Ταυτότητες και Φύλο στη 
Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα, Αλεξάνδρεια, σελ. 151-170. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μητρότητα αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό θεσμό στην ελληνική 
κοινωνία. Το άρθρο επικεντρώνεται στην εννοιολογική σημασία της μητρότητας και την 
εξετάζει ως μέρος της διαδικασίας σχηματισμού της πολιτισμικής ταυτότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Μητρότητα, Σώμα, Οικογενειακές σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 € 
ΙSΒΝ: 9602211571 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1640 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Zinovieff, S. (1992) "Έλληνες άντρες και ξένες γυναίκες: Το 
"καμάκι" σε μια επαρχιακή πόλη". Στο Παπαταξιάρχης, Ε. & Παραδέλλης, Θ. (επιμ.) 
Ταυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα, Αλεξάνδρεια, σελ. 251-276. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει την πρακτική του επίμονου κυνηγιού αλλοδαπών 
γυναικών από Έλληνες άνδρες σε μια επαρχιακή ελληνική πόλη. Αναλύει την πρακτική αυτή 
ως μια εκφορά του ανδρικού ανταγωνισμού και απόκτησης κοινωνικού γοήτρου αλλά και ως 
μια όψη του ελληνικού ανδρικού ανταγωνισμού απέναντι στην Ευρώπη ή γενικότερα στη 
∆ύση. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Έμφυλες σχέσεις, Σεξουαλικότητα, Ανδρικός 
ανταγωνισμός, Ελληνική επαρχία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: ∆ιαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 € 
ΙSΒΝ: 9602211571 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1317 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1993) "Ιστορία των γυναικών, ιστορία του φύλου, 
φεμινιστική ιστορία". ∆ίνη, τευχ. 6,  σελ. 12-30. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό επιχειρείται μια κριτική επισκόπηση και ανάλυση της 
προβληματικής γύρω από τα θεωρητικά και αναλυτικά πεδία της ιστορίας των γυναικών, της 
ιστορίας του φύλου και της φεμινιστικής θεωρίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες,  Φύλο,  Φεμινισμός,  Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή: --- 
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1318 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αλεβίζου, Φ. & Παπαγιαννάκη, Μ. (1986) "Νομική ισότητα, 
κοινωνική ανισότητα". ∆ίνη, τευχ. 1,  σελ. 65-69. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει τις κοινωνικές, ιστορικές και πολιτικές παραμέτρους της 
αντίφασης ανάμεσα στη νομική θεσμοθέτηση και κατοχύρωση της ισότητας των φύλων και 
στην εμπράγματη, κοινωνική ανισότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινισμός, Νομοθεσία, 
Οικογενειακές σχέσεις, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:    --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1561 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαρίκα, Ε. (1994) "Μητρότητα,  Πατρότητα, συμβόλαιο και άλλοι 
μύθοι της κλασικής πολιτικής θεωρίας". ∆ίνη, τομ. 7, σελ. 32- 42. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρακολουθεί την φεμινιστική συζήτηση γύρω από την μητρότητα, η 
οποία εντοπίζει το κυρίαρχο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο που καθορίζει την μητρότητα στη 
βάση μιας αντίφασης της ως προς της έννοιες της ελευθερίας και της ισότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Φύλο, Μητρότητα, Πολιτική θεωρία, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1560 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βοσνιάδου, Τ. (1994) "Από μητέρα σε κόρη: Η μητρότητα ως 
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πεδίο διερεύνησης της γυναικείας ταυτότητας". ∆ίνη, τομ. 7, σελ. 43-54. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει το θέμα της αυτονόμησης των νέων γυναικών από τις μητέρες 
τους και την σημασία αυτής της διαδικασίας στην διαμόρφωση της προσωπικής τους 
ταυτότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Έμφυλες ταυτότητες, Μητρότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1689 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆αράκη, Π. (1995) Το Όραμα της Ισοτιμίας της Γυναίκας, Αθήνα, 
Καστανιώτης. 
Σελίδες: 505 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Γυναίκες, Ελλάδα, Ισότητα ευκαιριών, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,67 € 
ΙSΒΝ: 960-03-1376-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1569 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ενγκελς, Φ. (1982) Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής 
ιδιοκτησίας και του κράτους, μεταφ. Γιαταγάνα, Μ., Αθήνα, Θεμέλιο. 
Σελίδες: 335 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί μια παρουσίαση της μαρξιστικής ιδεολογίας πάνω στην 
καταγωγή της οικογένειας του κράτους και την ατομικής ιδιοκτησίας, αναφέροντας ανάμεσα 
στα 
άλλα και την διαδικασία υποδούλωσης των γυναικών από τους άνδρες στην βάση της ταξικής 
διαμόρφωσης της κοινωνίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Γυναίκες, Μαρξισμός, Ταξική διαμόρφωση κοινωνίας, Καταπίεση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,40 € 
ΙSΒΝ: 960-224-735-5 (επανέκδοση 1997, Σύγχρονη Εποχή) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1319 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ιγγλέση, Χ. (1990) Πρόσωπα Γυναικών, Προσωπεία της 
Συνείδησης. Συγκρότηση της Γυναικείας Ταυτότητας στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, 
Οδυσσέας. 
Σελίδες: 271 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στις σύνθετες κοινωνικές, ψυχικές και πολιτικές 
διαδικασίες συγκρότησης της γυναικείας ταυτότητας στην ελληνική κοινωνία. Θέματα που 
αναλύονται είναι η κατασκευή της ταυτότητας του φύλου, οι θεωρίες για τη συγκρότηση της 
θηλυκότητας, η σχέση των γυναικών με τις ανώτατες σπουδές, το επάγγελμα και το γάμο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικεία ταυτότητα, Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινισμός, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1559 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ιγγλέση, Χ. (1994) "Φεμινιστικές θεωρίες για την μητρότητα: Οι 
γυναίκες εξερευνούν τα σκοτεινά τοπία στης φαντασίωσης". ∆ίνη, τομ. 7, τευχ. 10-31. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μια σειρά από φεμινιστικές τοποθετήσεις απέναντι στο 
θέμα της μητρότητας, μέσα από την οπτική του πως κατασκευάζεται η γυναικεία ταυτότητα 
στις πατριαρχικές κοινωνίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Φύλο, Γυναίκες, Μητρότητα, Οικογένεια, Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1641 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κακλαμανάκη, Ρ. (1984) Η Θέση της Ελληνίδας στην Οικογένεια, 
στην Κοινωνία, στην Πολιτεία, Αθήνα, Καστανιώτης. 
Σελίδες: 230 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια διερεύνηση της θέσης των γυναικών στην ελληνική 
κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της θέσης και του ρόλου των γυναικών 
στην κοινωνική δράση, αλλά και στην οικογένεια και την πολιτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φύλο, Γυναίκες, Πολιτική συμμετοχή, Οικογενειακές 
σχέσεις, Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 6€ 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1612 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καυταντζόγλου, Ρ. (1988) "Η ιστορία της οικογένειας στην 
Ελλάδα: Μερικά προβλήματα μεθόδου". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 69, σελ. 225-
242. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο επιχειρείται μια βραχεία επισήμανση των προβλημάτων που 
παρουσιάζουν μερικές από τις δημοσιευμένες μελέτες που καταπιάνονται με το θέμα της 
μορφολογίας της οικιακής ομάδας της εξέλιξής της μέσα στο χρόνο και των παραγόντων που 
βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης με αυτή, και η διατύπωση σκέψεων για μια προσέγγισή 
της βασισμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες έρευνας και τις διαθέσιμες πηγές στον ελληνικό χώρο. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Ελλάδα, Ιστορία, Μέθοδοι ανάλυσης 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/ τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1558 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κογκίδου, ∆. (1994) "Μονογονεϊκές οικογένειες και 
αναπαραστάσεις της μονογονεϊκότητας από τις μόνες μητέρες". ∆ίνη, τομ. 7, τευχ. 131-148. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρέχει στοιχεία για την εκτίμηση της μονογονεϊκότητας στην σημερινή 
εποχή και συνάμα παρουσιάζει τις μονογονεϊκες οικογένειες μέσα από την εμπειρία των ίδιων 
των γυναικών που είναι μόνοι γονείς. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Μονογονεϊκές οικογένειες, Γυναίκες, Μητρότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1316 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κογκίδου, ∆. (1995) Μονογονεϊκές οικογένειες: Πραγματικότητα, 
προοπτικές, κοινωνική πολιτική, Αθήνα, Νέα Σύνορα. 
Σελίδες: 684 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει την μονογονεικότητα ως ένα σύστημα οικογενειακής 
οργάνωσης που γίνεται ολοένα και περισσότερο ορατό στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Προτείνεται ένα νέο πλαίσιο αναζήτησης στρατηγικών για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες. Ζητούμενο είναι ο σχεδιασμός 
μιας κοινωνικής πολιτικής για την οικογένεια που μπορεί να άρει την περιθωριακή θέση των 
μονογονεϊκών οικογενειών. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογενειακές σχέσεις, Οικογενειακές δομές, Οικογενειακή πολιτική, 
Μονογονεϊκές οικογένειες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 236 549 8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1642 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κυριακίδου, Μ. (1989) "Σκέψεις για την πολιτική ταυτότητα του 
φεμινισμού στην Ελλάδα". ∆ίνη, τευχ. 4,  σελ. 19-24. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αποτελεί μια συνοπτική κριτική ανάλυση της πολιτικής ταυτότητας 
του φεμινιστικού κινήματος και της φεμινιστικής σκέψης στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Φύλο, Έμφυλες ταυτότητες, Πολιτική Ταυτότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1793 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαμπροπούλου, Β. (1992) Φιλοσοφία των Φύλων, Αθήνα, ∆. 
Μαυρομμάτη (πρώτη έκδοση Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1984). 
Σελίδες: 476 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο πρώτος τόμος πραγματεύεται τις σχέσεις των φύλων και τις ιδέες και φιλοσοφία  
των ανθρώπων γι' αυτές. Ο δεύτερος τόμος αφορά τους γυναικείους χορούς  στην αρχαία 
Ελλάδα και τη φιλοσοφία τους, ενώ ο τρίτος τόμος την κοινωνική και πολιτική σκέψη στη 
φιλοσοφία των νεωτέρων χρόνων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φιλοσοφία, Φιλοσοφία των φύλων, Κοινωνικές απόψεις, Χοροί, 
Αρχαιότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1556 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λάμψα, Ρ. (1994) " Η Άποψη της Γυναίκας για την Οικογένεια: 
Μια φεμινιστική Προσέγγιση". Υγεία, Κοινωνική Προστασία και Οικογένεια. Αθήνα, Κέντρο 
Κοινωνικών Επιστημών της Υγείας - Εθνική Σχολή ∆ημόσιας Υγείας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται συνοπτικά στις αλλαγές που παρατηρούνται στην σύγχρονη 
οικογένεια και παρουσιάζει μια φεμινιστική πρόταση για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας 
εντός των οικογενειακών σχέσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Οικογένεια, Οικογενειακές σχέσεις, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1619 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (1987) "∆ομικά χαρακτηριστικά και 
παραδοσιακές λειτουργίες της αγροτικής οικογένειας: Εμπειρικές έρευνες". Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 66, σελ. 73-105. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αναφέρεται στις διαφορετικές μορφές οικιακής ομάδας στον ελληνικό 
χώρο και, μεταξύ άλλων, στα δομικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη μορφή της οικογένειας, 
το σύστημα συγγένειας, τις γαμήλιες στρατηγικές, καθώς και την διαδικασία κυκλικής 
ανάπτυξης της οικογένειας σε κοινότητες που μελετήθηκαν από έλληνες και ξένους ερευνητές 
με ανθρωπολογική κυρίως κατεύθυνση. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Αγροτικός πληθυσμός, Κοινωνική μεταβολή, Γάμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1591 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπαλτάς, Α. (1980) "Τα εν οίκω εν δήμω. (Μια υποσημείωση στο 
άρθρο της Ν. Σκουτέρη-∆ιδασκάλου)". Πολίτης, τομ. 36. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί μια κριτική παρέμβαση στο άρθρο της Ν.  Σκουτέρη ∆ιδασκάλου  'Τα εν 
οίκω μη  εν δήμω' που έχει δημοσιευτεί στο τεύχος 34 του περιοδικού 'Ο Πολίτης' (1980) και 
αφορά τη σχέση μεταξύ 'οικογένειας' και 'εργασίας'. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ∆ημόσιο - Ιδιωτικό, Καταμερισμός της εργασίας, Απασχόληση, 
Οικογένεια, Οικιακή εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1554 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Νασιάκου, Μ. (1994) "Απόψεις για το μητρικό ένστικτο". ∆ίνη τομ. 
7, σελ. 87- 91. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει ποικίλες απόψεις, βιολογικές φεμινιστικές, ψυχολογικές και 
άλλες, γύρω από την έννοια του μητρικού ενστίκτου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Γυναίκες, Μητρότητα, Μητρικό ένστικτο, Αντιλήψεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1592 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαντωνίου, Ν. Σ. (1980) "Ο εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού 
∆ικαίου - Ισονομία Ανδρών Γυναικών". Πολίτης, τομ. 33, σελ. 23-28. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συγγραφέας αναλύει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του Οικογενειακού ∆ικαίου 
στην Ελλάδα με στόχο να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και κυρίως σε 
σχέση με το θέμα 'ισότητα των φύλων'. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Οικογένεια, ∆ίκαιο, Ισότητα των φύλων, Νομοθεσία, Οικογενειακό 
∆ίκαιο  
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1767 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πατελοδήμος, Γ. (1992) Η Ελληνική Οικογένεια ως Φορέας 
Αγωγής στην Πεζογραφία της Περιόδου 1880-1900. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Σχολή 
Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 279  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η διδακτορική διατριβή συνθέτει το πρότυπο της ελληνικής οικογένειας μέσα από 
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το σύνολο των παιδαγωγικού χαρακτήρα αναφορών, όπως εντοπίστηκαν στα πεζά έργα της 
περιόδου 1880-1900. Στοιχειοθετείται μια λεπτομερής εικόνα της δομής, λειτουργίας και 
δυναμικής της οικογένειας, καταγράφεται, ομαδοποιείται και αξιολογείται κάθε πληροφορία 
του παιδαγωγικού γίγνεσθαι στον οικογενειακό χώρο. Εξετάζονται τέλος όσες πτυχές ή 
παράγοντες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την άσκηση της οικογενειακής αγωγής. Σκοπός 
της εργασίας είναι η προβολή του παιδαγωγικού οικογενειακού προτύπου της τελευταίας 
εικοσαετίας του 19ου αιώνα και η ταυτόχρονη απόδειξη της αξίας όλων εκείνων των 
απηχήσεων που διασώζει η ηθογραφία της αντίστοιχης περιόδου με την άμεση και ρεαλιστική 
απόδοση και αναπαραγωγή της πραγματικότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Ελλάδα, Ιστορία, Λογοτεχνία, Αναπαραστάσεις, Ανάλυση λόγου, 
Εικόνες των ανδρών, Εικόνες των γυναικών, Αγωγή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/3518 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1206 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ροσάντα, Ρ. (1980) Γυναίκες και πολιτική, μεταφ. Νικολίτσα, Γ., 
Αθήνα, Οδυσσέας. 
Σελίδες: 306 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί κριτική ανάλυση της σχέσης μεταξύ γυναικείου κινήματος 
και πολιτικής. Ανιχνεύονται οι αιτίες της σύγκρουσης και της αμοιβαίας καχυποψίας, καθώς 
και δυνατότητες υπέρβασης μέσα από μια διαφορετική, κοινή γλώσσα. Αναλύεται η σχέση των 
γυναικών και του γυναικείου κινήματος με την πολιτική, τις έννοιες της αδελφότητας, της 
ελευθερίας και της ισότητας, με τη δημοκρατία, το κράτος, τα κόμματα και την επανάσταση. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Γυναικεία ταυτότητα, Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινισμός, Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1594 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σκουτέρη ∆ιδασκάλου, Ν. (1982) "Προίκα ή περί του θηρευτικού 
βίου των Νεοελλήνων. Α' μέρος: Από ένα κοινωνιολογικό σε ένα κοινωνικό πρόβλημα". 
Πολίτης, τομ. 55, σελ. 33-45. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αποτελεί μια καταγραφή των εθίμων και των συνηθειών της ελληνικής 
πραγματικότητας στο βορειοελλαδικό χώρο από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου, με 
στόχο να επισημανθούν μερικά στοιχεία και ιδιαιτερότητες του κοινωνικού φαινομένου της 
προίκας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Οικογένεια, Προίκα, Ελλάδα, Παραδοσιακή κοινωνία, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1595 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σκουτέρη ∆ιδασκάλου, Ν. (1982) "Προίκα ή περί του θηρευτικού 
βίου των Νεοελλήνων. Β' μέρος: Η κοινωνική λειτουργία των προικιών στην ελληνική 
(παραδοσιακή) κοινωνία". Πολίτης, τομ. 56, σελ. 37-50. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί το β' μέρος της ανάλυσης της προίκας στην παραδοσιακή ελληνική 
κοινωνία. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ιστορία της προίκας είναι μια ταξική ιστορία και 
συνδέεται άμεσα με τη θέση των γυναικών τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και στην 
αναπαραγωγή των συνθηκών για την αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ελλάδα, Οικογένεια, Παραδοσιακή κοινωνία, Προίκα, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1596 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σκουτέρη ∆ιδασκάλου, Ν. (1983) "Προίκα ή περί του θηρευτικού 
βίου των Νεοελλήνων, Γ' μέρος: Από την ετερογένεια των γαμήλιων δοσοληψιών στον 
κοινωνικό προσδιορισμό της θέσης των γυναικών". Πολίτης, τομ. τχ. 57-58, σελ. σ. 34-56. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί το τρίτο μέρος άρθρου  που πραγματεύεται το κοινωνικό ζήτημα της 
προίκας στην ελληνική παραδοσιακή κοινωνία μέ όρους δομικούς και θεωρητικούς. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Οικογένεια, Προίκα, Ιστορία, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1598 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σκουτέρη ∆ιδασκάλου, Ν. (1988) "'Γυναίκες εξωτικές' και 
'γυναίκες οικόσιτες'. (Σκέψεις για τις ιδεολογικές εκκρεμότητες του μέσα και του έξω)". 
Πολίτης, τομ. 96, σελ. 52-65. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αναλύει το παραμυθικό λόγο της νεοελληνικής παραδοσιακής 
μυθολογίας για τον εξωτικό κόσμο (νεράιδες, γοργόνες, κλπ) και τις οικόσιτες γυναίκες 
(νοικοκυρές, οικοδέσποινες) και την κατά φύλο οργάνωση του μυθικού χώρου. Ο στόχος της 
συγγραφέως είναι να δει αν σε αυτόν τον λόγο λανθάνει μια πιο πολιτική και πιο πολύπλοκη 
ιδεολογία, η οποία καθώς καθιστά διαφανείς κάποιες σχέσεις και καλύπτει με αδιαφάνεια 
κάποιες άλλες, αντλεί την ισχύ της ακριβώς από τις αντιφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ∆ημόσιο - Ιδιωτικό, Ανάλυση λόγου, Αναπαραστάσεις, Ελλάδα, 
Παραδοσιακή κοινωνία, Μυθολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 821 
Βιβλιογραφικά στοιχεί Σκουτέρη ∆ιδασκάλου, Ν. (1991) Ανθρωπολογικά για το γυναικείο 
ζήτημα, Αθήνα, Πολίτης. 
Σελίδες: 332 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιέχει διάφορα κείμενα της συγγραφέως που ασχολούνται με το 
γυναικείο ζήτημα και τις σχέσεις των φύλων στην ελληνική κοινωνία. Η συγγραφέας 
στηρίζεται σε ιστορικό/λαογραφικό υλικό και εξετάζει με την ανθρωπολογική οπτική διάφορα 
ζητήματα όπως τη τελετουργία του γάμου σε παραδοσιακές κοινωνίες, το ζήτημα της προίκας 
στην αγροτική αλλά και αστική Ελλάδα , τις αναπαραστάσεις των γυναικών στα παραμύθια , 
τη σεξουαλικότητα όπως αυτή αναπαριστάνεται στα παραμύθια. Επιπλέον στον τόμο 
συμπεριλαμβάνονται και θεωρητικά κείμενα για τις προσεγγίσεις του φύλου στην 
ανθρωπολογία και το ζήτημα του δημόσιου και του ιδιωτικού. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Ελληνική κοινωνία, Ανθρωπολογία, Προίκα, Τελετουργία, 
Παραμύθια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1765 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τεντοκάλη Σκούρτη, Ε. (1988) Η  Οργάνωση του Χώρου της 
Κατοικίας ως Έκφραση της ∆ομής της Οικογένειας. Η Περίπτωσης της Οργάνης. ∆ιδακτορική 
διατριβή, Θεσσαλονίκη, Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 211.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: ∆ιερευνάται η σχέση ανάμεσα στη χωρική οργάνωση της κατοικίας και τη δομή 
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της οικογένειας σ' έναν μουσουλμανικό, τουρκόφωνο, προβιομηχανικό οικισμό της Θράκης, 
στην Οργάνη. Στην περίπτωση της, η πατριαρχική πατρογονική, πατροτοπική και 
πατροκληρονομική διευρυμένη οικογένεια αποτελεί τη μοναδική παραγωγική και οικονομική 
οντότητα της κοινωνίας. Ο μοναδικός, για τον οικισμό, τύπος κατοικίας χαρακτηρίζεται από 
την πολυλειτουργική εσωτερική οργάνωση. Η σύνθετη διαντίδραση της οικογενειακής δομής 
και χωρικής οργάνωσης της κατοικίας και ιδιωτικότητας έχει ως αποτελέσματα:  πρώτον, η 
οργάνωση του χώρου της κατοικίας ευνοεί αποκλειστικά και μόνο τις λειτουργίες της 
οικογενειακής οντότητας όχι ως ενός συνόλου αυτόνομων και ανεξάρτητων οικονομικά 
ατόμων. ∆εύτερον, παρά την πατροτοπική δομή της οικογένειας η κατοικία αποτελεί χώρο 
άσκησης γυναικείας επικράτειας. Τρίτον, η έννοια της ιδιωτικότητας αποτελεί οικογενειακή 
συλλογική ενδοφυλετική και όχι ατομική ανάγκη. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Παραδοσιακές κοινωνίες, Εθνικές μειονότητες, Μουσουλμάνοι, 
Ελλάδα, Θράκη, Κατοικία, Κοινωνική ανθρωπολογία, Εθνολογία, Εθνογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/0630  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1567 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τεπέρογλου, Α. (1989) "Η ηλικιωμένη γυναίκα στην Ελλάδα. Μια 
κοινωνιολογική προσέγγιση". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 75, σελ. 170-183. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει μια σειρά από κοινωνικό – οικονομικά στοιχεία 
(δημογραφικά, οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, εκπαίδευση, κοινωνική θέση), 
γύρω από την κατάσταση των ηλικιωμένων γυναικών στην Ελλάδα και αναπτύσσει προτάσεις 
και προβληματισμούς. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, ∆ημογραφία, Κοινωνική πολιτική, Κοινωνικές συνθήκες, Φύλο, 
Ηλικιωμένες γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,00 € 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1570 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χενς, Ν. (1973) Η καταπιεστική οικογένεια. Η σεξουαλική 
καταπίεση σαν μέσο πολιτικής. Μια μελέτη βασισμένη στην σεξουαλική θεωρία του Βίλχελμ 
Ράιχ, Αθήνα, Επίκουρος. 
Σελίδες: 99 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει την σεξουαλική καταπίεση μέσα από τον θεσμό της 
οικογένειας, εξετάζοντας και συγκεκριμένες διαστάσεις της σεξουαλικής καταπίεσης των 
γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Σεξουαλικότητα, Οικογένεια, Καταπίεση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 7,60 € 
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1762 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψυχογιός, ∆. (1986) Οικιακός Τρόπος Παραγωγής και Προίκα στην 
Ελλάδα του 19ου αιώνα 
Περίληψη:  
Ηλεκτρονική Τοποθεσία και Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/0179 ∆ιδακτορική διατριβή, 
Τμήμα Κοινωνιολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σελ. 261.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: ∆ιερεύνηση των βασικών φαινομένων του 19ου αιώνα στα όρια του Οθωνικού 
Βασιλείου μέσα από το πρίσμα της οικονομικής ανθρωπολογίας. Επιχειρείται η σύνδεση αυτών 
των μακροσκοπικών φαινομένων με την ανάγκη αναπαραγωγής της οικογένειας μέσω της 
αυτάρκειας, του γάμου και της προίκας. Ως αναλυτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται η έννοια 
του Οικιακού Τρόπου Παραγωγής και οι διαδικασίες απόσπασης πλεονάσματος είτε στα πλαίσια 
του (μέσω της προίκας) είτε από τις ιθύνουσες τάξεις του Ελλαδικού κοινωνικού σχηματισμού. 
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Υποστηρίζεται ότι η κατάληξη των φαινομένων του 19ου αιώνα (η υπερπόντια μετανάστευση) 
μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο μέσα από τις διαδικασίες σύζευξης και υπαγωγής του Ο.Τ.Π. 
στον καπιταλισμό. 
Λέξεις Κλειδιά: Ελλάδα, Οικογένεια, Προίκα, Ιστορία, Ελλάδα, 19ος αιώνας, Μετανάστευση, 
Γάμος, Απασχόληση, Εργασία των γυναικών στο σπίτι (π.χ. εργασία με το κομμάτι, φασόν 
κλπ), Άτυπη εργασία, Κοινωνική ανθρωπολογία, Εθνογραφία, Αγροτική οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
 

Ξενόγλωσση  βιβλιογραφία 2000-2006 (επιλογή) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1652 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Adkins, L. (2002) Revisions: Gender and Sexuality in Late 
Modernity, Buckingham, Open University Press. 
Σελίδες: 196 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο συνδέει τη σύγχρονη κοινωνιολογία της ύστερης νεωτερικότητας με τις 
κοινωνικές θεωρήσεις της έμφυλης και σεξουαλικής ταυτότητας. Συζητά τους τρόπους με τους 
οποίους στο πλαίσιο της ύστερης νεωτερικότητας το φύλο και η σεξουαλικότητα 
επαναπροσδιορίζονται με όρους αναστοχασμού, κινητικότητας και διακινδύνευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Θεωρίες του φύλου, Κοινωνιολογία, Μοντερνικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSΒΝ: 0335205224 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1313 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ahmed, L. (1992) Women and Gender in Islam, New Haven, Yale 
University Press. 
Σελίδες: 296 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο διερευνά τα ερωτήματα: είναι οι ισλαμικές κοινωνίες εγγενώς 
καταπιεστικές και πατριαρχικές; Είναι η τάση κάποιων μουσουλμάνων γυναικών να φορούν 
μαντίλα σύμβολο οπισθοδρομικότητας και συντηρητισμού ή μια απόπειρα επιστροφής σε ένα 
Ισλάμ της ισότητας των φύλων; Η συγγραφέας ανιχνεύει τις ιστορικές ρίζες της σχέσης των 
γυναικών με το Ισλάμ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ιστορία γυναικών, Θρησκεία, Ισλάμ, Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ: 0-300-05583-8 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1312 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Alsop, R., Fitzsimons, A. & Lennon, K. (επιμ.) (2002) Theorizing 
Gender Cambridge, Polity Press. 
Σελίδες: 282 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ανασκόπηση των σημαντικότερων συζητήσεων στο πλαίσιο της θεωρίας του 
φύλου και παράλληλα ενδιαφέρουσα συμβολή στις σχετικές συζητήσεις. Περιλαμβάνει 
παρουσίαση του έργου της J. Butler και των Lacan και Foucault κατά τρόπο ιδιαίτερα 
κατανοητό. 
Λέξεις Κλειδιά: Σπουδές φύλου, Φεμινιστική θεωρία, Έμφυλες σχέσεις, Κοινωνική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες  
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSΒΝ: 0-7456-1944-4 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1651 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Andersen, M. (2002) Thinking About Women: Sociological 
Perspectives on Sex and Gender, Allyn & Bacon. 
Σελίδες: 600 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για την επανέκδοση ενός κλασικού βιβλίου κοινωνιολογίας των 
γυναικών. Προσφέρει μια επισκόπηση της φεμινιστικής θεώρησης των κοινωνικών επιστημών, 
η οποία αναλύει τους τρόπους με τους οποίους οι έμφυλες εμπειρίες και ταυτότητες 
διαμορφώνονται στο πλαίσιο κοινωνικών θεσμών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Κοινωνιολογία, Έμφυλες ταυτότητες, Θεωρίες του φύλου, 
Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 45 € 
ΙSΒΝ: 0536867127 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1650 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Andersen, M. & Hill Collins, P. (επιμ.) (2006) Race, Class, and 
Gender: An Anthology. Wadsworth Publishing. 
Σελίδες: 608 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το διεπιστημονικό αυτό βιβλίο δείχνει πώς το φύλο, η φυλή και η κοινωνική τάξη 
διαμορφώνουν -ιστορικά και κοινωνικά- τις εμπειρίες και τις προσδοκίες των κοινωνικών 
υποκειμένων. Ανάμεσα στα ζητήματα που αναλύονται είναι η μετανάστευση, η φτώχεια, ο 
ρατσισμός και η πολιτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Θεωρίες του φύλου, Φυλή, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 45 € 
ΙSΒΝ: 0495006890 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1504 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Arnlaug, L. & Saraceno, C. (2002) "Care: Actors, relationships 
and contexts Contested Concepts". Στο Hobson, B., Lewis, J. & Siim, B. (επιμ.) Contested 
Concepts in Gender and Social Politics. Massachusetts, Edward Elgar Publishing Ltd, σελ. 55-
83. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο επικεντρώνει σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά την έννοια της 
φροντίδας και επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο που αναπτύσσονται «σχέσεις φροντίδας», 
τυπικής ή άτυπης, εντός της οικογένειας, ή των κοινωνικών υπηρεσιών σε διαφορετικά εθνικά 
και πολιτισμικά πλαίσια. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Οικογενειακές σχέσεις, Κοινωνική πολιτική, Κοινωνικές 
υπηρεσίες, Οικογενειακή φροντίδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £25.00  
ΙSΒΝ: 1843768445 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1311 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Athanasiou, A. (2001) Nostalgic Futures, Contentious 
Technologies: Reckoning Time and Population in Contemporary Greece. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 
(Ph.D.), Νέα Υόρκη, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, New School for Social Research, σελ. 
400.  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η διδακτορική διατριβή αναλύει τα ισχύοντα αφηγήματα περί δημογραφικής 
«αιμορραγίας», ως τεχνολογίες ενσώματου και έμφυλου εαυτού στη σημερινή Ελλάδα, αλλά 
και σε άλλα εθνικά και πολιτισμικά συγκείμενα της ευρωπαϊκής «περιφέρειας» και των 
Βαλκανίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις βιοπολιτικές διαστάσεις των αφηγημάτων αυτών, 
όπως αυτά διαδραματίζονται και αποτυπώνονται στο πεδίο των συνυφάνσεων μεταξύ 
βιολογικού και πολιτικού σώματος, καθώς επίσης και μεταξύ ατομικής και δημόσιας υγείας. 
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Στο επίκεντρο της διερεύνησης τίθεται το σύγχρονο ελληνικό κοινωνικό, πολιτισμικό και 
πολιτικό φαινόμενο της αγωνίας γύρω από το λεγόμενο «δημογραφικό πρόβλημα». 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτική αναπαραγωγής, Φύλο, Συγγένεια, Οικογενειακές σχέσεις, 
∆ημογραφία , Σώμα , Φεμινιστική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1310 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Athanasiou, A. (2005) "Reflections on the politics of mourning: 
Feminist ethics and politics in the age of empire". Historein: A review of the past and other 
stories, τομ. 5, σελ. 40-57. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναλύει τις μορφές πολιτικού λόγου και πολιτικής δράσης του διεθνικού 
φεμινιστικού και αντιμιλιταριστικού κινήματος «Γυναίκες στα Μαύρα». Αντλεί θεωρητικά και 
μεθοδολογικά από το πεδίο της ανθρωπολογίας της κοινωνικής οδύνης (social suffering), από 
την ανθρωπολογία του συναισθήματος (affect), την ανθρωπολογία του φύλου, καθώς και από 
τις κριτικές ανθρωπολογικές πραγματεύσεις της διεθνικότητας (transnationalism). Το άρθρο 
αναλύει πώς οι «Γυναίκες στα Μαύρα» οικειοποιούνται την πολιτική και την ποιητική του 
πολιτισμικού ιδιώματος του πένθους έξω από τα θεσπισμένα όρια του οίκου, του έθνους, αλλά 
και της συμβατικής θηλυκότητας, επιτελώντας μια φεμινιστική αντι-εθνικιστική πολιτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικά κινήματα, Φεμινιστικό κίνημα, Φύλο, ∆ιεθνικότητα, Φεμινιστική 
θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15€ 
ΙSSN: 1108-3441 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1309 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Athanasiou, A. (2006) "Bloodlines: Performing the Body of the 
'Demos', Reckoning the Time of the 'Ethnos'". Journal of Modern Greek Studies, τομ. 24, 
τευχ. 2,  σελ. 21-68. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει τις στρατηγικές πολιτισμικές χρήσεις των μεταφορικών 
επενδύσεων του έμφυλου σώματος στο πλαίσιο της αγωνίας για το ατομικό και εθνικό μέλλον 
που εκδηλώνεται με αφορμή το λεγόμενο «δημογραφικό πρόβλημα». Εστιάζει στα διδάγματα 
της ελληνικής εθνογραφίας ως προς τις μεταφορές της έμφυλης σωματικότητας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στο «φυσικό σύμβολο» του αίματος. Στο άρθρο αναπτύσσονται θέματα που άπτονται 
των κοινωνικών ορισμών της συγγένειας, της εθνικής συνέχειας, της σωματικότητας, του 
φύλου και της σεξουαλικότητας στα σύγχρονα ελληνικά συμφραζόμενα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σώμα, Βιοπολιτική, Έθνος, Σεξουαλικότητα, Αναπαραγωγή, 
Οικογένεια, Φεμινιστική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN: E-ISSN: 1086-3265, Print ISSN: 0738-1727 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1520 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Aube, J., Fleury, J. & Smetana, J. (2000) "Changes in women’s 
roles: Impact and social policy implications for the mental health of women and children". 
Development and Psychopathology, τομ. 12, σελ. 633-656. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τις επιδράσεις στην ζωή των παιδιών και των γυναικών μέσα 
από τις εξελίξεις που συντελέστηκαν στην απασχόληση των γυναικών, την οικιακή εργασία και 
την ανατροφή των παιδιών, καθώς και την σύνθεση των νοικοκυριών (με την αύξηση των 
γυναικών ως μόνο γονέων). 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Οικογένεια, Παιδί, Μονογονεϊκές οικογένειες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN: ISSN: 0954-5794 -  EISSN: 1469-2198 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1501 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Braidotti, R. (2002) Metamorphoses: Toward a materiality theory 
of becoming, Cambridge, Polity. 
Σελίδες: 328 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο επιδιώκει να εντοπίζει τις εξελίξεις αλλά και τις ελλείψεις των 
κυρίαρχων φεμινιστικών κύκλων γύρω από ζητήματα όπως η σεξουαλική διαφοροποίηση, η 
ενσωμάτωση, ο νομαδισμός η υλικότητα που αναλύονται στα πλαίσια του μετά –δομισμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Σεξουαλικότητα, Νομαδισμός, Μεταδομισμός, Θεωρίες του 
φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £17.99 
ΙSΒΝ: 0745625770  
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1308 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bronfen, E. & Kavka, M. (επιμ.) (2001) Feminist Consequences: 
Theory for the New Century. Νέα Υόρκη, Columbia University Press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί μια ιστορική αναδρομή και θεωρητική 
επισκόπηση της φεμινιστικής σκέψης και πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών. Αναλύει τις 
εννοιολογικές διαδρομές της αναλυτικής κατηγορίας του φύλου στις κοινωνικές επιστήμες, 
στην ιστορία και στην ψυχανάλυση. Εξετάζει συστηματικά έννοιες που έχουν υπάρξει 
θεμελιώδεις της φεμινιστικής θεωρίας, όπως Έμφυλες Ταυτότητες, έμφυλη/σεξουαλική 
διαφορά, έμφυλη υποκειμενικότητα και έμφυλες σχέσεις εξουσίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία,  Ιστορία φεμινισμού, Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 40 € 
ΙSΒΝ:   
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1307 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Buchanan, I. & Colebrook, C. (επιμ.) (2000) Deleuze and Feminist 
Theory. Εδιμβούργο, Edinburgh University Press. 
Σελίδες: 250 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί μια εξειδικευμένη επισκόπηση της 
φεμινιστικής θεωρίας που αντλεί έμπνευση και υλικά από τη σύγχρονη γαλλική θεωρία, και 
πιο συγκεκριμένα τη φιλοσοφία του Ντελέζ. Εστιάζει στην εννοιολογική κατασκευή της 
κατηγορίας "γυναίκα" αλλά και της αναλυτικής κατηγορίας "έμφυλη διαφορά" στο πλαίσιο της 
θεωρίας αυτής. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες,  Σώμα,  Φεμινιστική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 40 € 
ΙSΒΝ: 0 7486 1120 7 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1306 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Butler, J. (2000) Antigone's Claim: Kinship between Life and 
Death, Νέα Υόρκη, Columbia University Press. 
Σελίδες: 103 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο προσφέρει μια ερμηνευτική και αναθεωρητική προσέγγιση της μορφής 
της Αντιγόνης μέσα από το πρίσμα μιας νέας θεώρησης της συγγένειας και των οικογενειακών 
σχέσεων. Η φιλόσοφος συγγραφέας συνδέει τη γενναιότητα των ανυπότακτων πράξεων της 
Αντιγόνης με την πολιτική δυνατότητα για οικογενειακές συμμαχίες πέρα από τους 
κανονιστικούς περιορισμούς του φύλου και της σεξουαλικότητας. 
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Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Συγγένεια, Φύλο, Σεξουαλικότητα, Οικογενειακές 
σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSΒΝ: 0-231-11894-5 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1305 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Butler, J. (2004) Undoing Gender, Νέα Υόρκη, Routledge. 
Σελίδες: 273 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τις σύγχρονες αναζητήσεις και συζητήσεις στο χώρο των 
θεωριών φύλου, σεξουαλικότητας και συγγένειας. Η συγγραφέας, μια από τις πιο σημαντικές 
θεωρητικούς του φεμινισμού σήμερα, εξετάζει κριτικά τους κανονιστικούς περιορισμούς που 
διέπουν το φύλο και τη σεξουαλικότητα, αλλά και, ευρύτερα, της ταυτότητας και του εαυτού. 
Η συγγραφέας διερευνά τους τρόπους με τους οποίους επιτελούμε τις κανονιστικές κοινωνικές 
προσδοκίες του φύλου μας, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους τις αποδιαρθρώνουμε ή 
τις ανατρέπουμε. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Φύλο, Συγγένεια, Σεξουαλικότητα, Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 28 € 
ΙSΒΝ: 0-415-96923-9 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1304 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Butler, J. & Scott, J. (επιμ.) (1992) Feminists Theorize the 
Political. Νέα Υόρκη, Routledge. 
Σελίδες: 485 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αυτή η συλλογή άρθρων -γραμμένων από τις πιο σημαντικές συγγραφείς της 
φεμινιστικής θεωρίας της δεκαετίας του 1990- εστιάζει σε σύγχρονα ζητήματα της 
φεμινιστικής θεωρίας: έμφυλη υποκειμενικότητα, εμπρόθετη δράση, πολιτική της διαφοράς, 
σχέσεις εξουσίας, σύνδεση του φύλου με άλλους άξονες κοινωνικής ασυμμετρίας, όπως φυλή, 
κοινωνική τάξη και σεξουαλικότητα. Έντονη είναι η επιρροή του μεταδομισμού και των 
μετααποικιακών σπουδών, ενώ σαφής είναι ο διεπιστημονικός προσανατολισμός του τόμου: 
εκπροσωπούνται η ιστορία, η φιλοσοφία, η κοινωνική ανθρωπολογία, οι νομικές σπουδές, η 
λογοτεχνική κριτική και η πολιτική επιστήμη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Έμφυλες ταυτότητες , Έμφυλη ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $27,95 
ΙSΒΝ: 0-415-90274-6 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1303 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cameron, D. & Kulick, D. (2003) Language and Sexuality, 
Cambridge, Cambridge University Press. 
Σελίδες: 176 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αναλύει τη σχέση της γλώσσας με την έμφυλη και τη σεξουαλική 
Ταυτότητα. Αντλεί θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από την κοινωνιογλωσσολογία, την 
κοινωνική ανθρωπολογία, τις θεωρίες του λόγου και τις σπουδές φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Σεξουαλικότητα, Γλώσσα, Φεμινιστική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSΒΝ: 0-521-00969-3 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1649 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Connell, R. W. (2002) Gender (Short Introductions), Νέα Υόρκη, 
Polity Press. 
Σελίδες: 184 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό παρέχει μια συνοπτική και ουσιαστική εισαγωγή στο πεδίο των 
θεωριών και των πολιτικών φύλου, και περιλαμβάνει μια επισκόπηση της δυτικής σκέψης για 
την έμφυλη ταυτότητα και διαφορά. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Θεωρίες του φύλου, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSΒΝ: 0745627161 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1648 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Corber, R. J. & Valocchi, S. (επιμ.) (2003) Queer Studies: An 
Interdisciplinary Reader. Oxford, Blackwell. 
Σελίδες: 272 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Είναι μια διεπιστημονική συλλογή κειμένων που κατά την τελευταία δεκαετία 
έχουν συμβάλει στην εγκαθίδρυση της σεξουαλικότητας ως πεδίου μελέτης στο πλαίσιο των 
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Περιλαμβάνει αναλύσεις ενός ευρέος φάσματος 
ζητημάτων, όπως η πολιτική φύλου και σεξουαλικότητας, η διεθνικότητα, η σχέση φύλου, 
φυλής και κοινωνικής τάξης, η ιδιότητα του πολίτη και το έθνος-κράτος. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Θεωρίες του φύλου, Σεξουαλικότητα, 
∆ιεπιστημονικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSΒΝ: 0631229175 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1601 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Diduck, A. & Kaganas, F. (επιμ.) ( 2005) Family Law, Gender and 
the State. Hart Publishing. 
Σελίδες: 800  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα του Οικογενειακού ∆ικαίου, 
τοποθετώντας το στα κοινωνικά και ιστορικά του συμφραζόμενα, ενθαρρύνοντας τους 
σπουδαστές σε μια κριτική 'ανάγνωση' του φαινομένου. Εξετάζονται από φεμινιστική σκοπιά 
μερικές από τις σημαντικότερες παραδοχές του δικαίου σε σχέση με το φύλο, το σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την τάξη, τον πολιτισμό κλπ. Εξετάζεται η ιδεολογία της οικογένειας και 
κυρίως ο ρόλος του δικαίου στην αναπαραγωγή αυτής της ιδεολογίας. Το βιβλίο δομείται γύρω 
από τα θέματα της πρόνοιας, της ισότητας και της οικογενειακής ιδιωτικής ζωής και 
αναφέρονται συγκεκριμένες έρευνες ως παραδείγματα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Νομοθεσία, Γυναίκες, Οικογενειακό ∆ίκαιο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £27.00 
ΙSΒΝ: 1841134198 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1647 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Disch, E. (2005) Reconstructing Gender: A Multicultural 
Anthology, Νέα Υόρκη, McGraw-Hill. 
Σελίδες: 688 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αυτή η ανθολογία εστιάζει στις πολλαπλές ταυτότητες που συναρτώνται με το 
κοινωνικό φύλο και που συγκροτούν την υποκειμενικότητα σε ένα πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον. Αντλεί υλικό από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο των ΗΠΑ. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινισμός, Θεωρίες του φύλου, Πολυπολιτισμικότητα, 
ΗΠΑ 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 45 € 
ΙSΒΝ: 0072997427 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1379 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Evans, M. (2006) Gender and Social Theory (Theorizing Society), 
Milton Keynes, Open University Press. 
Σελίδες: 160 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πώς διαλέγεται η σύγχρονη βιβλιογραφία για το φύλο με την κοινωνική θεωρία; 
Πώς επιδρά η αναγνώριση της βαρύτητας των έμφυλων σχέσεων στις κεντρικές υποθέσεις της 
κοινωνικής θεωρίας; Σημαντική εισαγωγική μελέτη για το θέμα που απευθύνεται σε ειδικούς 
και μη. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Έμφυλες σχέσεις, Κοινωνική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 35€ 
ΙSΒΝ: 0335208649  
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1600 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Evans, M., Davis, K. & Lorber, J. (επιμ.) (2006) Handbook of 
Gender and Women's Studies. Λονδίνο, Sage Publications. 
Σελίδες: 520  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί επισκόπηση των πιο πρόσφατων μεταβολών στον 
τομέα των σπουδών φύλου και των γυναικείων σπουδών, περιλαμβάνοντας το ζήτημα της 
αρρενωπότητας, τη σχέση φεμινισμού και μεταμοντέρνας θεωρίας, την 'πολιτισμική στροφή' 
και την παγκοσμιοποίηση. Αναλύονται οι πρόσφατες έρευνες και προσφέρονται κριτικές 
επισκοπήσεις του θεωρητικού αυτού πεδίου σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως, η απασχόληση, 
το κράτος πρόνοιας, η εκπαίδευση, η βία και ο πόλεμος, η φεμινιστική πολιτική κλπ. 
Περιλαμβάνει 25 κεφάλαια γραμμένα από ακαδημαϊκούς από διάφορες χώρες και ακαδημαϊκές 
πειθαρχίες και καταγράφει τις πρόσφατες συζητήσεις από διεθνή όσο και διεπιστημονική 
προοπτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Φύλο, Γυναικείες σπουδές, Γυναίκες, Σπουδές φύλου, 
Αρρενωπότητα, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £85.00 
ΙSΒΝ: 0761943900 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1302 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Fuss, D. (1989) Essentially Speaking: Feminism, Nature and 
Difference, Νέα Υόρκη, Routledge. 
Σελίδες: 144 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο επίκεντρο της ανάλυσης αυτού του βιβλίου τίθεται η συζήτηση σχετικά με το 
αν το φύλο ανάγεται σε φυσική ουσία ή κοινωνική κατασκευή. Αυτή η θεωρητική διαμάχη 
μεταξύ ουσιοκρατίας και θεωρίας της κοινωνικής κατασκευής απασχόλησε έντονα τη θεωρία 
του φύλου κυρίως τη δεκαετία του 1980, αλλά και την επόμενη δεκαετία. Στο επίκεντρο της 
ανάλυσης τίθεται επίσης η πολιτική της ταυτότητας, αλλά και η σύνδεση του φύλου με την 
πολιτική της φυλής και της σεξουαλικότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Έμφυλες ταυτότητες, Έμφυλες διαφορές, Ουσιοκρατία, 
Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ: 0-415-90133-2 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1646 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Glover, D. & Kaplan, C. (2000) Genders, Λονδίνο, Routledge. 
Σελίδες: 212 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια εισαγωγική επισκόπηση στις θεμελιώδεις συζητήσεις 
και αναλύσεις της φεμινιστικής θεωρίας. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιστορικών, κοινωνικών και 
θεωρητικών συμφραζομένων, από τα αξιακά συστήματα του 19ου αιώνα ως τις πρόσφατες 
απόπειρες κριτικής αναθεώρησης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Έμφυλες ταυτότητες, Ιστορία του φύλου, Θεωρίες του 
φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 19 € 
ΙSΒΝ: 0415134927 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 795 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hall, C. (2002) Civilizing Subjects:Metropole and Colony in the 
English Imagination 1830-1867, Chicago, University of Chicago Press. 
Σελίδες: 556 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η αγγλική εθνική Ταυτότητα συγκροτήθηκε μέσα 
από τον αποικιακό λόγο. Πιο συγκεκεριμένα, οι Αυτόχθονες της Αυστραλίας και οι "νέγροι" της 
Τζαμάικα χρησίμευσαν ως σημεία αναφοράς για την διάκριση των "πολιτισμένων" Αγγλων από 
τους "άγριους" Αλλους Η συγγραφέας εξετάζει δυο διαφορετικές εκδοχές του αγγλικού 
ανδρισμού στα τέλη του δέκατου ενάτου αιώνα και καταλήγει ότι ο αγγλικός Ανδρισμός 
συνδεόταν με μια σειρά ιδεών για τη διαφορά των φύλων και τη φυλετική ανισότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ανδρισμός, Αποικιοκρατία, Εθνοτική ταυτότητα, Φυλετική ταυτότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 90$ 
ΙSΒΝ: 0-226-31334-4 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1644 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Harding, S. (επιμ.) (2003) The Feminist Standpoint Theory 
Reader: Intellectual and Political Controversies. Λονδίνο, Routledge. 
Σελίδες: 400 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αυτή η ανθολογία περιλαμβάνει και αναλύει συστηματικά κάποιες από τις πιο 
σημαντικές -κλασικές και νεότερες- συζητήσεις και συμβολές που σημάδεψαν τη 
διεπιστημονική φεμινιστική θεωρία, από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες έως τις 
φυσικές επιστήμες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Φεμινιστική θεωρία, Πολιτική, Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25€ 
ΙSΒΝ: 0415945011 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1645 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Harris, A. (2000) Other Sexes: Rewriting Difference from Woolf to 
Winterson, Albany, State University of New York Press. 
Σελίδες: 187 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Εστιάζοντας σε κάποια από τα μυθιστορήματα των Virginia Woolf, Djuna Barnes, 
Marianne Hauser και Jeanette Winterson, η συγγραφέας υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα συνεχές 
που συνδέει το στοχασμό των συγγραφέων αυτών σχετικά με το φύλο. Αντλεί θεωρητικά από 
τη θεωρία της επιτελεστικότητας φύλου της Judith Butler αλλά και από το φεμινισμό της Luce 
Irigaray, προκειμένου να αναλύσει τις κριτικές αναθεωρήσεις του διπολικού συστήματος 
έμφυλης ταυτότητας στον 20ό αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Ιστορία του φύλου, Θεωρίες του φύλου, Λογοτεχνική 
γραφή, Λογοτεχνική κριτική 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 18€ 
ΙSΒΝ: 0791444562 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 798 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Herzferd, M. (2000) The poetics of manhood, Princeton, Princeton 
University Press. 
Σελίδες: 313 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό είναι προϊόν εθνογραφικής επιτόπιας έρευνας σε ένα ορεινό χωριό 
της Κρήτης Ο αμερικανός ανθρωπολόγος αναλύει την ανδρική Ταυτότητα όπως αυτή 
επιτελείται στη ζωοκλοπή, τη χαρτοπαιξία, την απαγωγή της νύφης, την μαντινάδα. Στις 
αγωνιστικές αυτές δραστηριότητες, αναμετρήσεις μεταξύ ανδρών οι άνδρες αποδεικνύουν τον 
ανδρισμό τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ανδρισμός, Κρήτη, Ανθρωπολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 17$ 
ΙSΒΝ: 0-691-10244-9 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1643 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hill Collins, P. (2004) Black Sexual Politics: African Americans, 
Gender, and the New Racism, Νέα Υόρκη, Routledge. 
Σελίδες: 384 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια κατατοπιστική κριτική επισκόπηση των ποικίλων 
διαπλοκών ρατσισμού και σεξισμού. Αποτελεί σημαντική συμβολή στη θεωρητική επεξεργασία 
των διασυνδέσεων και των ιεραρχιών του φύλου, της φυλής, της σεξουαλικότητας και της 
κοινωνικής τάξης. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινισμός, Ρατσισμός, Κοινωνική δικαιοσύνη, 
Πολιτική, Αφρο-αμερικανικός φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 30€ 
ΙSΒΝ: 0415930995 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1299 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Layoun, M. (2001) Wedded to the Land? Gender, boundaries and 
nationalism in crisis, Durham, Duke University Press. 
Σελίδες: 225 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας σχολιάζει κριτικά τις περίπλοκες διαπλοκές φύλου και εθνικισμού. 
Αναλύει τις έμφυλες διαστάσεις του έθνους και του εθνικισμού στο πλαίσιο τριών "εθνικών 
κρίσεων": την εκτόπιση Ελλήνων προσφύγων από τη Μ. Ασία στην Ελλάδα το 1922, το 
πραξικόπημα της Κύπρου το 1974 και την επακόλουθη τουρκική εισβολή, και, τέλος, την 
εκτόπιση των Παλαιστινίων από τη Βηρυτό μετά την ισραηλινή εισβολή του 1982. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Εθνική ταυτότητα, Εθνικισμός, Σύνορα, Έμφυλη 
ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 0-8223-2545-4 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1394 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Le Doeuff, M. (2003) The Sex of Knowning, London, New York, 
Routledge. 
Σελίδες: 240 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Περίληψη: Η συγγραφέας εξετάζοντας διάφορα κείμενα από τον Πλάτωνα μέχρι τον John 
Stuart Mill, τον Kant και τον Bacon αναλύει πώς η διαδικασία γνώσης συγκροτείται διαμέσου 
της ιεραρχικής διαφοράς των φύλων Ετσι, για παράδειγμα, η διαίσθηση θεωρείται "θηλυκή" 
μορφή διαδικασίας γνώσης ενώ η "επιστήμη" ανδρική υπόθεση Η συγγραφέας ασκεί έντονη 
κριτική στο αμερικανικό θεωρητικό ρεύμα της "φεμινιστικής επιστημολογίας" σύμφωνα με το 
οποίο οι γυναίκες επιστήμονες πρέπει να επινοήσουν μια "θηλυκή" μορφή γνώσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Επιστημολογία, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0-415-92859-1 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1298 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lewis, R. & Mills, S. (επιμ.) (2003) Feminist Postcolonial Theory. 
Νέα Υόρκη, Routledge. 
Σελίδες: 750 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια πλήρη και συστηματική επισκόπηση της σύγχρονης 
φεμινιστικής μετααποικιακής θεωρίας. Κάποιες από τις πιο γνωστές και σημαντικές 
θεωρητικούς της φεμινιστικής μετααποικιακής θεωρίας εξετάζουν τη σύνδεση του φεμινισμού 
με την ιστορία της αποικιοκρατίας και της μετααποικιακότητας, την ιστορική απόπειρα 
αποικιοκράτησης του γυναικείου μαύρου και ιθαγενούς σώματος, τις στερεότυπες δυτικές 
κατασκευές της "γυναίκας του Τρίτου Κόσμου", τις περίπλοκες σχέσεις έμφυλης και 
θρησκευτικής ταυτότητας, καθώς και τις έμφυλες διαστάσεις του εθνικισμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινιστική θεωρία, Μετααποικιακές σπουδές, Ιστορία 
φεμινισμού, Φύλο, Φυλή, Σεξουαλικότητα, Αποικιοκρατία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 60 € 
ΙSΒΝ: 0 415 94275 6 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1656 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lorber, J. (2000) "Using gender to undo gender". Feminist 
Theory, τομ. 1, τευχ. 1,  σελ. 79-95. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό δείχνει πώς η αναλυτική χρήση της έννοιας του φύλου συμβάλλει 
στην αποσταθεροποίηση στερεότυπων παραδοχών για τη συγκρότηση της έμφυλης 
ταυτότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινιστική θεωρία, Θεωρίες του φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1296 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mc Cann, C. & Kim, S.-K. (επιμ.) (2003) Feminist Theory Reader: 
Local and Global Perspectives. Νέα Υόρκη, Routledge. 
Σελίδες: 500 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί αναλυτική και συστηματική επισκόπηση της 
ιστορίας του γυναικείου και φεμινιστικού κινήματος, καθώς και της σύνδεσής τους με θεωρίες 
του φύλου και της ταυτότητας. Περιλαμβάνει "κλασικά" κείμενα φεμινιστικής θεωρίας, τα 
οποία εξετάζουν ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων, σύνδεσης θεωρίας και πολιτικής πράξης, 
καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την περίπλοκη διασύνδεση φύλου, κοινωνική τάξης, 
φυλής και σεξουαλικότητας, σε τοπικά και διεθνή συμφραζόμενα. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία φεμινισμού, Φεμινιστική θεωρία, Έμφυλες ταυτότητες, Γυναικεία 
κινήματα, Φεμινιστικά κινήματα, Παγκοσμιοποίηση, Φεμινιστική πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 60 € 
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ΙSΒΝ: 0-415-93153-3 
 
 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1378 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Meyers, D. T. (2002) Gender in the mirror : cultural imagery and 
women agency, London, New York, Oxford University Press. 
Σελίδες: 231 σ., 23 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις και σύμβολα σε σχέση με τις γυναίκες είναι βαθιά 
χαραγμένα στο υποσυνείδητο των υποκειμένων. Οι φεμινίστριες θεωρούν ότι αυτό το γεγονός 
αποτελεί μια βασική απειλή στη γυναικεία αυτονομία γιατί εδραιώνει την αναπαραγωγική 
ετεροφυλία και τις σχέσεις κυριαρχίας και υποτέλειας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το βιβλίο 
αυτό αναλύει αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο και περιεχόμενο και πώς από τι στιγμή που θα 
εσωτερικευτεί θα διαμορφώσει την αντίληψη, τη σκέψη, την κρίση και την επιθυμία. Αυτές οι 
αναπαραστάσεις έχουν μεγάλη επίδραση όχι μόνο στην ψυχή αλλά και την κοινωνική, 
πολιτική και πολιτισμική σφαίρα της κοινωνίας ως ολότητα. . 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Φιλοσοφία, Φεμινισμός, Θεωρίες του φύλου, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £38.99 
ΙSΒΝ: 0-19-514041-9 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1657 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mohanty Chandra, T. (2003) Feminism Without Borders: 
Decolonizing Theory, Practicing Solidarity, Durham, Duke University Press. 
Σελίδες: 300 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της μετααποικιακής φεμινιστικής 
κριτικής. ∆ιερευνώντας τις παγίδες στις οποίες διολισθαίνουν συχνά οι λευκές δυτικές 
φεμινίστριες που μελετούν τις "τριτοκοσμικές γυναίκες", η συγγραφέας εξετάζει σε βάθος τις 
προεκτάσεις του διπόλου "εμείς-άλλοι" και αποδομεί τις λευκές και αστικές θεμελιώσεις της 
έννοιας της παγκόσμιας γυναικείας αδελφοσύνης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Έμφυλες ταυτότητες, Αλληλεγγύη, Αποικιοκρατία, 
Μετααποικιακότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSΒΝ: 0822330210 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1658 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Naples, N. (2003) Feminism and Method: Ethnography, 
Discourse, and Activist Research, Λονδίνο, Routledge. 
Σελίδες: 272 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια επισκόπηση των διαφορετικών θεωριών της 
φεμινιστικής μεθοδολογίας στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών. Αναλύει τη συζήτηση περί 
αντικειμενικότητας, περί της σχέσης ανάμεσα στο λόγο και την υλικότητα και περί των 
διλημμάτων που προκύπτουν από την ακτιβιστική έρευνα. Περιλαμβάνει, επίσης, την κριτική 
από την πλευρά των μετααποικιακών σπουδών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Έμφυλες ταυτότητες, Υλιστική φεμινιστική ανάλυση, 
Εθνογραφική προσέγγιση, Μεθοδολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20€ 
ΙSΒΝ: 041594449X 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1295 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Nikolchina, M. (2004) Matricide in Language: Writing Theory in 
Kristeva and Woolf, Νέα Υόρκη, Other Press. 
Σελίδες: 150 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας συνδέει τη φεμινιστική θεωρία με τη λογοτεχνική κριτική και την 
ψυχαναλυτική οπτική προκειμένου να προσεγγίσει το ζήτημα της συστηματικής αποσιώπησης 
της συμβολής των γυναικών στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού. Αναλύει αυτή την ιστορία 
της "μητροκτονίας", όπως ονομάζει την αποσιώπηση της γυναικείας παρουσίας και συμβολής, 
μέσα από μια διακειμενική ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου της Βιρτζίνια Γουλφ και του 
ψυχαναλυτικού-γλωσσολογικού έργου της Τζούλια Κρίστεβα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικεία ιστορία, Φεμινιστική θεωρία, Φεμινιστική λογοτεχνική κριτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ: 1-59051-080-1 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1294 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Oliver, K. (επιμ.) (2000) French Feminism Reader. Lanham, 
Rowman and Littlefield Publishers. 
Σελίδες: 311 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μια συλλογή θεμελιωδών κειμένων της γαλλικής φεμινιστικής 
θεωρίας: Simone de Beauvoir, Christine Delphy, Monique Wittig, Julia Kristeva, Luce Irigaray, 
κτλ. Περιλαμβάνει εισαγωγικά σημειώματα για κάθε κείμενο, βιογραφικές πληροφορίες για 
κάθε συγγραφέα, καθώς και πληροφορίες για το διανοητικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο γράφτηκαν τα σημαντικά αυτά κείμενα φεμινιστικής θεωρίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Έμφυλοι ρόλοι, Έμφυλες ταυτότητες, Κοινωνική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSΒΝ: 0-8476-9767-3 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1293 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Olkowski, D. (επιμ.) (2000) Resistance, Flight, Creation: Feminist 
Enactments of French Philosophy. Ίθακα, Cornell University Press. 
Σελίδες: 300 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί μια επισκόπηση των θεωριών του φύλου και 
των έμφυλων ταυτοτήτων από τη σκοπιά της φιλοσοφίας, και συγκεκριμένα της γαλλικής 
φιλοσοφίας του εικοστού αιώνα. Θέτει θεμελιώδη ερωτήματα και ζητήματα που έχουν 
απασχολήσει ιστορικά τη φεμινιστική θεωρία στο πλαίσιο του υπαρξισμού, της 
φαινομενολογίας και της ψυχανάλυσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Θεωρίες του φύλου, Έμφυλες ταυτότητες , Ιστορία 
φεμινισμού 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 35 € 
ΙSΒΝ: 0-8014-8645-9 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1659 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Parkins, W. (2000) "Protesting like a girl: Embodiment, dissent 
and feminist agency". Feminist Theory, τομ. 1, τευχ. 1,  σελ. 59-78. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει τη φεμινιστική δράση υπό το πρίσμα της 
φαινομενολογικής προσέγγισης του σώματος και του ενσώματου υποκειμένου από τον 
Merleau-Ponty. Τονίζοντας τη σημασία της σωματοποίησης στη φεμινιστική δράση, η εργασία 
υποστηρίζει ότι τα σώματα ενοικούν συγκεκριμένα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμικά 
συμφραζόμενα, τα οποία διαμορφώνουν τις δυνατότητες για πολιτική δράση. Έμφαση δίνεται 
στο βρετανικό κίνημα διεκδίκησης ψήφου και στη δράση της Mary Leigh. 
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Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Ιδιότητα του πολίτη, Σώμα, Θεωρίες του φύλου, 
Φαινομενολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15€ 
ΙSSN:   
 
   
Κωδικός τεκμηρίου: 1660 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Patton, C. & Sanchez-Eppler, B. (επιμ.) (2000) Queer Diasporas. 
Durham, Duke University Press. 
Σελίδες: 306 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συλλογή αυτή διερευνά τους τρόπους με τους οποίους η έμφυλη και 
σεξουαλική ταυτότητα διαφοροποιείται σε διαφορετικά κοινωνικά και ιδεολογικά 
συμφραζόμενα, και ειδικά σε συνάρτηση με εθνικές, εθνοτικές και φυλετικές παραμέτρους 
κοινωνικής ασυμμετρίας και διαφοροποίησης. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Σεξουαλικότητα, Σύνορα, Φεμινιστική θεωρία, 
Ταυτότητες, ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ: 0822324229 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1542 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Pilcher, J. & Whelehan, I. (επιμ.) (2004) 50 Key Concepts in 
Gender Studies London, New York, Sage Publications. 
Σελίδες: 216 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για εύληπτο εγχειρίδιο ειδικό για σπουδαστές και φοιτητές με στόχο να 
τους εισάγει στις βασικές έννοιες και τα θεωρητικά και ερευνητικά πεδία που αποτελούν 
αντικείμενο των σπουδών φύλου σήμερα. . 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σπουδές φύλου, Γυναίκες, Γυναικείες σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $37.95,  $124.00 
ΙSΒΝ: 0761970363, Hardcover: 0761970355 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1661 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rogers, L. J. (2000) Sexing the Brain, Νέα Υόρκη, Columbia 
University Press. 
Σελίδες: 152 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει κριτικά το επίμαχο και αμφιλεγόμενο ζήτημα της γενετικά 
καθορισμένης έμφυλης και σεξουαλικής διαφοράς, από τις απόπειρες του 19ου αιώνα να 
στοιχειοθετηθεί επιστημονικά η κατωτερότητα των γυναικών με κριτήριο το βάρος του 
εγκεφάλου έως πρόσφατα εγχειρήματα εντοπισμού του γονιδίου της ομοφυλοφιλίας. Απέναντι 
στη βιολογική αιτιοκρατία, ο συγγραφέας αντιπροτείνει μια προσέγγιση που δίνει έμφαση 
στους κοινωνικούς παράγοντες διαμόρφωσης της έμφυλης ταυτότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλες ταυτότητες, Νευροεπιστήμες, Βιολογία, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 50€ 
ΙSΒΝ: 0231120109 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1662 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sadker, D. & Silber, E. (επιμ.) (2006) Gender in the Classroom: 
Foundations, Skills, Methods, and Strategies Across the Curriculum. Νέα Υόρκη, Lawrence 
Erlbaum Associates. 
Σελίδες: 320 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό επεξεργάζεται τη σχέση του φύλου με τη διαδικασία της 
εκπαίδευσης και τη διδακτική ψυχολογία. Αναλύει ζητήματα όπως ο ρόλος των γυναικών στην 
πολιτική της εκπαιδευτικής και κοινωνικής αλλαγής, η σχέση του φύλου με την εκμάθηση, οι 
έμφυλες, φυλετικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα στο πλαίσιο της 
αίθουσας διδασκαλίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Εκπαίδευση, Θεωρίες του φύλου, ∆ιδακτική ψυχολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSΒΝ: 0805854746 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1663 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sandoval, C. (2000) Μethodology of the Oppressed, Μιννεάπολις, 
University of Minnesota Press. 
Σελίδες: 232 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις πολλαπλές εκφάνσεις του "τριτοκοσμικού" 
φεμινισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές των κινημάτων στην κατεύθυνση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αποδομεί τον ηγεμονικό 
ευρωκεντρισμό που διαπερνά τον λόγο κάποιων δυτικών διανοητών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Φύλο, Φεμινιστικό κίνημα, Πολιτική, Κοινωνική δικαιοσύνη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSΒΝ: 0816627371 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1539 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sever, A. (2002) "A Feminist Analysis of Flight of Abused Women, 
Plight of Canadian Shelters: Another Road to Homelessness". Journal of Social Distress and 
the Homeless, τομ. 11, τευχ. 4,  σελ. 307-328. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εστιάζει στις άστεγες γυναίκες και τα εξαρτώμενα από αυτές παιδιά, που 
εγκαταλείπουν το σπίτι τους λόγω οικογενειακής βίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Μονογονεϊκές οικογένειες, Βία, Κακοποίηση γυναικών, Άστεγες 
γυναίκες, Παιδί, Ενδοοικογενειακή βία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN: 1053-0789, 1573-658X (Online) 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1166 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Thompson, D. (2001) Radical feminism today, London, Sage. 
Σελίδες: 176 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό προσφέρει έναν λεπτομερή απολογισμό σχετικά με το τι ακριβώς 
είναι και τι δεν είναι ο φεμινισμός. Η Denise Thompson επανεξετάζει πολλά από τα στοιχεία 
που θεωρούνταν δεδομένα ως 'φεμινισμός", ενώ διακρίνει τα όρια που εμπεριέχονται όταν ο 
φεμινισμός ορίζεται με τους όρους "Γυναίκες", "κοινωνικό φύλο", "διαφορά", ή 
φυλή/φύλο/τάξη. Προκαλεί ορισμένες από τις πλέον αποδεκτές αντιλήψεις σχετικά με τον 
φεμινισμό και ως εκ τούτου, ξανανοίγει τη συζήτηση γύρω από διαμάχες που είχαν κλείσει, 
δίνοντας τους έτσι τη δυνατότητα να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 50€ 
ΙSΒΝ: 0761963413 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1290 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Varikas, E. (2006) Penser le sexe et le genre, Παρίσι, Presses 
Universitaires de France. 
Σελίδες: 134 
Γλώσσα: Γαλλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό διερευνά το ζήτημα της έμφυλης ταυτότητας και διαφοράς μέσω 
μιας συνομιλίας της πολιτικής θεωρίας με τη φεμινιστική θεωρία. Εξετάζεται η θεμελιώδης 
σχέση της έμφυλης διαφοράς με την ιεραρχική συγκρότηση του πολιτικού και της 
δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη. Έμφαση δίνεται στο ερώτημα πώς η αναλυτική κατηγορία 
του φύλου επιτρέπει να κατανοήσουμε τη λογική του αποκλεισμού των γυναικών σε/από τις 
οικουμενικές αξίες στις οποίες θεμελιώνεται η νεωτερική κοινωνία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο,  Γυναίκες, Έμφυλες ταυτότητες, Έμφυλες διαφορές, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 28 € 
ΙSΒΝ: 2 13 053521 6 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1289 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Vidal, C. (επιμ.) (2006) Feminin  Masculin. Paris, Belin. 
Σελίδες: 124 
Γλώσσα: Γαλλικά 
Περίληψη: Τι είναι αυτό που μας κάνει γυναίκες ή άνδρες; Το βιβλίο παρουσιάζει 
διαφορετικές θεωρήσεις που απαντούν στο ερώτημα αυτό, εισάγοντας τους αναγνώστες στη 
σχετική προβληματική. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Έμφυλες σχέσεις, Κοινωνική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 16€ 
ΙSΒΝ: 9-782701-142883 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1288 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Weston, K. (2002) Gender in Real Time: Power and Transience in 
a Visual Age, Νέα Υόρκη, Routledge. 
Σελίδες: 194 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η ανθρωπολόγος συγγραφέας του βιβλίου αυτού αναλύει τους τρόπους με τους 
οποίους αλλάζουν οι έμφυλες σχέσεις στη σύγχρονη κοινωνία, με την άνιση παγκόσμια 
πολιτική οικονομία και την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για ταχύτητα. Αναλύοντας τις έμφυλες 
διαστάσεις της κοινωνικής αλλαγής και των σχέσεων εξουσίας, το βιβλίο εξετάζει την έννοια 
του "φύλου" στο πλαίσιο της φεμινιστικής θεωρίας αλλά και στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
οικονομίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Σπουδές φύλου, Φεμινισμός, Έμφυλες σχέσεις, Κοινωνική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSΒΝ: 0-415-93453-2 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1395 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  (2003) Ready Made Democracy : A History of Men's Dress in the 
American Republic, 1760-1860, Chicago, University of Chicago Press. 
Σελίδες: 306 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εντάσσεται στις νέες μελέτες για την κατανάλωση ως νέο πεδίο 
διερεύνησης των ανδρισμών και των θηλυκοτήτων Ο συγγραφέας εξετάζει την ενδυμασία ως 
εργαλείο διερεύνησης νέων υποκειμενικοτήτων και σύμβολο κοινωνικών και πολιτικών 
μετασχηματισμών. Σύμφωνα με τον συγγραφέα η ανδρική ένδυση αποτέλεσε σημαντικό μέρος 
της πολιτικής φαντασίας στην Αμερική κατά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας και τον Εμφύλιο 
πόλεμο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ανδρισμός, Ένδυση, Αμερική, Ανεξαρτησία, Εμφύλιος πόλεμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 30$ 
ΙSΒΝ: 0-226-97793-5 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1287 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (1982) La famille et la femme en Grece 
d'aujourd'hui. ∆ιδακτορική διατριβή, Paris, Universite de Paris X - Nanterre, σελ. iv, 116, εικ.  
Γλώσσα: Γαλλικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Ελλάδα, Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνικές συνθήκες, Έμφυλες σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ 

 
Iστορία – Μυθολογία – Θρησκεία – Γυναικεία Ιστορία – Βιογραφίες 

Γυναικών 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1996-2006 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1583 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Blundell, S. (2004) Η Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα, μεταφ. 
Χατζηφώτη, Λ. Ι., Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 376 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη της Sue Blundell, που αντιπροσωπεύει μία απόπειρα να προστεθούν οι 
γυναίκες στην ιστορία των ανδρών, έχει δύο κύριους αντικειμενικούς σκοπούς: τη μελέτη της 
ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας των γυναικών και τη μελέτη της θέσης τους στις 
φιλολογικές και εικαστικές απεικονίσεις. Η συγγραφέας, ξεπερνώντας την κατεστημένη 
παραδοσιακή ανδροκεντρική αλήθεια για το «σιωπηρό σύνολο» των αρχαίων Ελληνίδων, 
φέρνει στο φως μία σχεδόν άγνωστη γυναικεία αλήθεια. Ο κεντρικός σκοπός της παραμένει να 
καλύψει το κενό που θα έπρεπε να καταλάμβαναν οι γυναίκες και οι σχέσεις τους με τους 
άνδρες στις γενικές ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας. Η έρευνα της Blundell καταπιάνεται με την 
Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή (750 π.Χ.-336 π.Χ.) και καταγράφει παράλληλα τις πολιτικές, 
κοινωνικές, νομικές και πνευματικές δομές που προσδιόριζαν τη γυναικεία υποκειμενικότητα 
και την ποιότητα της ζωής των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Ιστορία, Αρχαιότητα, Αρχαία Ελλάδα, Αναπαραστάσεις, 
Τέχνη, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19 € 
ΙSΒΝ: 960-406-354-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1681 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cantarella, E. (1998) Οι Γυναίκες της Αρχαίας Ελλάδας, μεταφ. 
∆ημάκη, Π. ∆., Αθήνα, Παπαδήμας. 
Σελίδες: 191 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σκοπός του βιβλίου ί είναι να προσδιορίσει τη βαρύτητα και το είδος του 
πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού και θρησκευτικού ρόλου της γυναίκας στα πλαίσια της 
αρχαίας πόλης και κυρίως στις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις της εποχής: την Αθήνα και τη 
Σπάρτη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Αρχαία Ελλάδα, Ιστορία, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €13,52 
ΙSΒΝ: 960-206-435-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1328 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Connell, R. W. (2006) To Κοινωνικό Φύλο, Αθήνα, Επίκεντρο. 
Σελίδες: 373 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή του αυστραλιανού κοινωνιολόγου εξετάζει καταρχήν τις σύγχρονες 
θεωρίες για το φύλο. Επιπλέον αναφέρεται ειδικότερα σε διάφορα πεδία συγκρότησης του 
κοινωνικού φύλου όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η πολιτική, η οικογένεια. ∆ίνεται έμφαση 
στην ανάλυση της κοινωνικής συγκρότησης του έμφυλου σώματος και της βιολογικής 
διαφοράς. 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικό φύλο, Θεωρίες του φύλου, Κοινωνικοποίηση, Εργασία, Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20€ 
ΙSΒΝ: 960-6647-56-0 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1385 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Devereux, G. (2005) Γυναίκα και Μύθος, μεταφ. 
Φιλιππακοπούλου, Μ. 
Σελίδες: 402 σ., 21 εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του, και ιδίως μετά το 1972, ο G. Devereux 
αφιερώνεται στη μελέτη της ελληνικής μυθολογίας και στην ψυχαναλυτική ερμηνεία της 
αρχαίας ιστορίας. Με πρωτότυπο τρόπο κατέδειξε πόσες δυνατότητες υπάρχουν να 
εφαρμοσθεί η ψυχανάλυση στη μελέτη της ιστορίας. Στο βιβλίο "Γυναίκα και μύθος" ο G. 
Devereux αναλύει μια σειρά ελληνικών μύθων που αφορούν το φύλο, την απαγόρευση της 
αιμομιξίας, τις περιπέτειες των θεαινών. Υποστηρίζει ότι οι μύθοι φανερώνουν πως καθετί 
ανθρώπινο, από τη νηπιακή ηλικία, υπόκειται στο μητριαρχικό καθεστώς που αποτελεί στην 
πραγματικότητα "το οικογενειακό ιστορικό του νευρωτικού". Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια 
πρωτότυπη ερμηνεία της δυσεξιχνίαστης δύναμης του έρωτα και της σεξουαλικής 
πραγμάτωσής του. Επιφυλάσσει εξέχουσα θέση στη γυναίκα, παράλληλα όμως επισείει τον 
κίνδυνο δημιουργίας ενός "άφυλου φύλου" στην περίπτωση πλήρους επικράτησής της. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Ψυχανάλυση, Ελληνική μυθολογία, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,5 €  
ΙSΒΝ: 960-87232-7-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 822 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Dubisch, J. (2000) To θρησκευτικό προσκύνημα στη σύγχρονη 
Ελλάδα Μια εθνογραφική προσέγγιση, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 
Σελίδες: 343 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας μετά από εθνογραφική επιτόπια έρευνα στο νησί της Τήνου 
εξετάζει το προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου τον δεκαπενταύγουστο. Η αμερικανίδα 
ανθρωπολόγος εξετάζει τον τόπο και τη διαδικασία αυτής της λατρευτικής πράξης, τη θέση 
της στην ορθόδοξη πίστη, τη σχέση της με την πολιτική, τα κίνητρα και τις συμπεριφορές των 
προσκυνητών, την επίδραση του φύλου στους θρησκευτικούς ρόλους. Κεντρική θέση της 
συγγραφέως είναι ότι το λαϊκό προσκύνημα στη Τήνο αποτελεί μια υπόθεση των γυναικών, 
μια ανεπίσημη, λαϊκή θρησκευτική πράξη η οποία διαχωρίζεται από την επίσημη, θεσμική 
εκείνη των ανδρών ιερέων και των εκπροσώπων του κράτους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Θρησκεία, Πολιτική, Τήνος, Προσκύνημα, Ανθρωπολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19,22€ 
ΙSΒΝ: 960-221-201-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 823 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Duby, G. (1996) O ιππότης, η γυναίκα και ο ιερέας. Ο γάμος στη 
φεουδαρχική Ευρώπη, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
Σελίδες: 281 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη του γάλλου ιστορικού δείχνει πώς εμφανίζεται ο θεσμός του γάμου μέσα 
από τη σύγκρουση της αντίληψης για την ελεύθερη ένωση και την αρπαγή των γυναικών που 
εφάρμοζαν οι πολεμιστές και την αντιμετώπιση του γάμου ως θρησκευτικού μυστηρίου που 
προωθούσε η Καθολική Εκκλησία. Η σύγκρουση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
αλλαγών στην κοινωνία και την πολιτική εξουσία στη μεσαιωνική Ευρώπη. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Φύλο, Γάμος, Μεσαίωνας, Ευρώπη, Καθολική Εκκλησία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18€ 
ΙSΒΝ: 960-7309-99-5 
 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 159

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1332 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Laqueur, T. (2003) Κατασκευάζοντας το φύλο. Σώμα και 
κοινωνικό φύλο από τους αρχαίους Έλληνες έως τον Φρόιντ, Αθήνα, Πολύτροπον. 
Σελίδες: 404 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εκθέτει και αναλύει τις δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την ανατομική 
διαφορά των φύλων, οι οποίες υπήρχαν στις δυτικές κοινωνίες από τους αρχαίους έλληνες 
έως σήμερα δηλαδή το μοντέλο του ενιαίου ανατομικού/βιολογικού φύλου και το μοντέλο των 
δύο ξεχωριστών ανατομικά φύλων. Επιπλέον αναλύει το κοινωνικό και πολιτισμικό 
συμφραζόμενο της μετάβασης στο μοντέλο των δύο φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Βιολογικό φύλο, Κοινωνικό φύλο, Έμφυλες διαφορές, Ανατομία, ∆ύση, 
Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 26,00  
ΙSΒΝ: 960-8354-10-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 824 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Loraux, N. (1997) Οι εμπειρίες του Τειρεσία. Το θηλυκό στοιχείο 
και ο άντρας στην αρχαία Ελλάδα, μεταφ. Βαλάκα, ∆. & Κελπερή, Ε., Αθήνα, Πατάκης. 
Σελίδες: 575 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιλαμβάνει διάφορα κείμενα της καταξιωμένης γαλλίδας ιστορικής 
ανθρωπολόγου όπου η συγγραφέας δείχνει ότι σε υπεραρρενωπά πρότυπα της 
αρχαιοελληνικής μυθολογίας και των επών όπως ο Ηρακλής και ο Αχιλλέας ενυπάρχει μια 
θηλυκότητα. Η συγγραφέας καταρρίπτει την διχοτομική διάκριση μεταξύ ανδρισμού και 
θηλυκότητας σύμφωνα με την οποία η αρρενωπότητα είναι ασύμβατη με την θηλυκότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Αρχαία Ελλάδα, Θηλυκότητα, Ανδρισμός, Πόνος, Πόλεμος, Μυθολογία, Έπος 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 35€ 
ΙSΒΝ: 960-16-0231-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1678 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Riencourt De, A. (2001) Γυναίκες και Εξουσία, μεταφ. Χούνος, Ν., 
Αθήνα, Τραυλός. 
Σελίδες: 816 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το «Γυναίκες και εξουσία», πραγματοποιεί μια άκρως αμφιλεγόμενη ανάλυση της 
διάκρισης ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα, από την προϊστορία, μέχρι τη σύγχρονη εποχή. 
∆ίνει έμφαση στις γυναίκες, ιχνηλατώντας το ρόλο τους στο ηθικό, καλλιτεχνικό, οικονομικό, 
κοινωνικό, θρησκευτικό, και πολιτικό πλαίσιο κάθε γνωστού πολιτισμού. Η τεράστια αυτή σε 
όγκο στοιχείων εργασία, διανθίζεται με ανέκδοτες ιστορίες, πορτρέτα γυναικών από την 
Κλεοπάτρα μέχρι την Ίντιρα Γκάντι, με περιγραφές της αμαζόνας και της μάγισσας, καθώς και 
της βυζαντινής, της αναγεννησιακής και της «αναμορφωμένης» γυναίκας. Ο Amaury de 
Riencourt,  έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το  φεμινισμό, όταν δηλώνει ότι: "Το σύγχρονο 
γυναικείο απελευθερωτικό ρεύμα προς τη μείωση της διαφοροποίησης των φύλων με ορίζοντα 
την ανδρογυνεία και τις μονογενείς (unisexual) αξίες, υπονοεί τον πόθο ενός κοινωνικού και 
πολιτισμικού θανάτου. Οι επιστημονικές και ιστορικές καταγραφές δείχνουν ότι η διαδικασία 
της εξέλιξης, από τους μονοκύτταρους οργανισμούς μέχρι την ανθρώπινη ύπαρξη, υποκινείται 
από την αύξηση της διαφοροποίησης των φύλων". Οι σαφείς διακρίσεις του ανάμεσα στο 
"ορθολογιστικό αρσενικό" και το "διαισθητικό θηλυκό" την "αφηρημένη ανδρική ιδέα" και την 
"συμπαγή γυναικεία ζωή" κλπ αποτελούν πρόκληση για ανάλυση των κυρίαρχων κατά φύλο 
αναπαραστάσεων στο θεωρητικό, ιστορικό και επιστημονικό ή ψευδοεπιστημονικό λόγο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Άνδρες, Ιστορία, Φεμινιστική θεωρία, Αντιφεμινισμός, 
Ιστορία, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €24,95 
ΙSΒΝ: 960-7990-39-0 
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Κωδικός τεκμηρίου: 825 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Vernier, B. (2001) Η κοινωνική γένεση των αισθημάτων, Αθήνα, 
Αλεξάνδρεια. 
Σελίδες: 366 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή ο γάλλος ανθρωπολόγος εξετάζει ένα σύστημα συγγένειας, 
κληρονομικής διαδοχής που ισχύει στην Κάρπαθο και είναι μοναδικό στην Ευρώπη εκείνο της 
αμφιγραμμικότητας σύμφωνα με το οποίο ο πρωτότοκος γιος, ο κανακάρης κληρονομεί όλη 
την περιουσία από την πλευρά του πατέρα και η πρωτότοκη κόρη, η κανακαρά όλη την 
περιουσία από την πλευρά της μητέρας. Ο συγγραφέας επισημαίνει και αναλύει τις αλλαγές 
που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα αυτό με την μετανάστευση και την οικονομική 
ενσωμάτωση αυτής της κοινωνίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Συγγένεια, Φύλο, Κάρπαθος, Κληρονομιά, Ανθρωπολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 23€ 
ΙSΒΝ: 960-221-192-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1736 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (2004) "Η ιστορία των γυναικών και του φύλου στη 
σύγχρονη Ελληνική ιστοριογραφία: αποτιμήσεις και προοπτικές". Ιστοριογραφία της νεότερης 
και σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
σελ. 123-137. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται η βιβλιογραφική παραγωγή σχετικά με την 
ιστορία των γυναικών και του φύλου στην Ελλάδα, από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 και 
έπειτα, μέσα από την οπτική του κοινωνικού φύλου ως αναλυτική κατηγορία στην ιστορία. 
Όπως υπογραμμίζεται, η σχετική βιβλιογραφία, η οποία καλύπτει την περίοδο από την ίδρυση 
του Ελληνικού κράτους και μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εστιάστηκε κυρίως στην αστική 
μεσαία τάξη, τους δημόσιους θεσμούς και την ατομική δράση. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: μη διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ: 960-7916-38-7 (ο Β΄ τόμος) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 826 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1997) "Το φύλο στην ιστορία. Ελληνικές 
αναπαραστάσεις". Μνήμων, τευχ. 19,  σελ. 225-232. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στην αντιμετώπιση της ιστορίας των γυναικών από την 
ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα των ιστορικών. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η ιστορία των 
γυναικών αντιμετωπίζεται ως ένα πεδίο μειωμένου επιστημονικού κύρους. Οι λόγοι για την 
απαξίωση αυτή έγκεινται στην θεώρησή της ως πολιτικο-ιδεολογικής ενασχόλησης παρά ως 
"επιστήμης" και στην ταύτισή της με τις γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία, Γυναίκες, Φύλο, Ελληνικό πανεπιστήμιο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15 €/τεύχος 
ΙSSN: 1105-3917 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1022 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (2003) ∆ια Λόγους Τιμής. Βία, Συναισθήματα και Αξίες 
στη Μεταεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα, Νεφέλη. 
Σελίδες: 257 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αφορά τα "εγκλήματα τιμής" στη μετεμφυλιακή ελληνική κοινωνία 
τις δεκαετίες 1950 και 1960. Με πηγές δικαστικά αρχεία, εφημερίδες και περιοδικό τύπο, 
νομικά, κοινωνιολογικά και ανθρωπολογικά κείμενα της εποχής, η συγγραφέας αναλύει πώς 
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αντιμετωπίζει τα εγκλήματα "δια λόγους τιμής" η λεγόμενη κοινή γνώμη, οι δημοσιογράφοι, οι 
δικαστές, και εισαγγελείς, οι επιστήμονες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Πολιτισμός, Ελλάδα, Έμφυλοι ρόλοι, Εγκληματικότητα, Εικόνες 
των φύλων, Τύπος, ∆ίκαιο, Εγκλήματα τιμής, Στερεότυπα, Ηθικές αξίες, Βία, Κοινωνικά 
πρότυπα, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 29 € 
ΙSΒΝ: 960-211-656-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1402 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (2006) "Το φύλο στην ιστοριογραφία. Ένα δύο 
πράγματα που ξέρω γι' αυτό". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 94, σελ. 38-42. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας τοποθετείται κριτικά απέναντι στην εισαγωγή των σπουδών του 
φύλου στο Πανεπιστήμιο στη συγκυρία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ και ενώ κατά 
βάση απουσιάζει η παράδοση αυτών των σπουδών. Σκιαγραφεί εύστοχα τις διαδρομές της 
έννοιας του φύλου και τις δαδοχικές της μετατοπίσεις στην ιστοριογραφία, ενώ ασκεί κριτική 
στην πρόσφατες μελέτες στην ελληνική ιστορία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σπουδές φύλου, Ιστορία, Ιστορία του φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN: 1105-431Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 828 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. & Ψαρρά, Α. (επιμ.) (1997) Σιωπηρές ιστορίες. 
Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση. Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 
Σελίδες: 461 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο τόμος περιέχει οκτώ κείμενα ευρωπαίων και αμερικανίδων ιστορικών τα οποία 
αποτελούν σταθμό στην θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας των γυναικών και του φύλου. 
Παρουσιάζονται διάφορες ιστορικές προσεγγίσεις από τον μαρξισμό έως τον μεταδομισμό και 
την ψυχανάλυση. Το εισαγωγικό κείμενο των επιμελητριών τοποθετεί τα κείμενα αυτά στα 
κοινωνικά, ιστορικά και πολιτικά συμφραζόμενά τους και αναδεικνύει τις εθνικές 
ιδιαιτερότητές τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Ιστορικές προσεγγίσεις, Ευρώπη, Αμερική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 18,81 
ΙSΒΝ: 960-221--140-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1399 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασίου, Α. (2006) "Gender Trouble. H φεμινιστική θεωρία και 
πολιτική μετά την αποδόμηση της ταυτότητας". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 94, σελ. 62-71. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εκκινώντας από την πρόσφατη εισαγωγή των σχετικών προγραμμάτων σπουδών 
φύλου στα ελληνικά ΑΕΙ, η συγγραφέας θέτει ένα γενικότερο προβληματισμό που αφορά τις 
επιπτώσεις τις οποίες έχει η θεωρητική μετατόπιση από την πολιτική της ταυτότητας στην 
αποσυναρμολόγηση των προϋποθέσεων της ταυτοτικής υποκειμενικότητας στον τρόπο με τον  
οποίο αναστοχαζόμαστε σήμερα τη φεμινιστική πράξη, έρευνα και διδασκαλία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σπουδές φύλου, Ιστορία, Ιστορία του Φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN: 1105-431Χ 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1737 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αυδή Καλκάνη, Ί. (1997) Μια αντάρτισσα της πόλης στην 
ταραγμένη Αθήνα: Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού (1880-1952), Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό και 
Ιστορικό Αρχείο. 
Σελίδες: 152 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ιστορική βιογραφία της Αθηνάς Γαϊτάνου-Γιαννιού. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Γυναικείο κίνημα, Βιογραφίες γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:  960-201-126-2  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1030 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βλαχούτσικου, Χ. & Heart, L.-K. (επιμ.) (2003) Όταν γυναίκες 
έχουν διαφορές. Αντιθέσεις και συγκρούσεις γυναικών στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα, 
Μέδουσα. 
Σελίδες: 382 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Γιατί τσακώνονται οι γυναίκες; Είναι ο γυναικείος καβγάς διαφορετικός από τον 
ανδρικό; Γιατί οι συγκρούσεις μεταξύ γυναικών χαρακτηρίζονται κατά ένα παράδοξο τρόπο ως 
"συναισθηματικές", "τραυματικές" αλλά και ως "ασήμαντες", "προσωπικές", ότι πρόκειται 
απλώς για ζήλιες -και μάλιστα για τα μικρά, τα ευτελή; Η ολοένα και μεγαλύτερη 
συνειδητοποίηση των γυναικών ως οριοθετημένων ατόμων έχει προσδώσει νέες διαστάσεις 
στις συγκρούσεις τους; Μπορούν οι γυναίκες να δουν τις συγκρούσεις αυτές, όπως οι άνδρες, 
ως δυνάμεις κοινωνικής αλλαγής; Τα άρθρα αυτού του τόμου θέτουν ερωτήματα για το φύλο 
της σύγκρουσης στις σύγχρονες κοινωνίες, τοποθετώντας αυτή την προβληματική στο πλαίσιο 
της κοινωνικής αλλαγής στη σύγχρονη Ελλάδα. Ο συλλογικός τόμος περιέχει κείμενα που 
αναλύουν τις έννοιες της σύγκρουσης και της διαφοράς μεταξύ γυναικών από τη σκοπιά της 
φεμινιστικής θεωρίας, της ανθρωπολογίας και της ψυχανάλυσης καθώς και συγκεκριμένες 
περιπτώσεις σύγκρουσης μεταξύ γυναικών στην πολιτική, σε ερωτικές, εργασιακές και 
διαπολιτισμικές σχέσεις και στον οικιακό χώρο. 
Λέξεις Κλειδιά: Ταυτότητες, Έμφυλοι ρόλοι, Κουλτούρα, Εθνογραφία, Φύλο, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 16,00€ 
ΙSΒΝ: 960-8338-10-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 833 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γκριρ, Ζ. (2006) Το Αγόρι, Αθήνα, Καστανιώτης. 
Σελίδες: 256 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο της γνωστής φεμινίστριας εστιάζεται σε ένα σχετικά ανξερεύνητο πεδίο 
εκείνο της ανδρικής ομορφιάς και πιο συγκεκριμένα της ελκυστικότητας του αγοριού. 
Στηριζόμενη σε αναπαραστάσεις στη δυτική τέχνη αλλά και πληροφορίες από τη ζωή των 
αγοριών σε δυτικές αλλά και μη δυτικές κοινωνίες η Γκριρ προσεγγίζει μια σειρά θεμάτων 
σχετικά με το αγόρι: την ομορφιά, τον έρωτα, την ερωτική αντικειμενοποίηση του αγοριού, τα 
αγόρια ως υπηρέτες και στρατιώτες κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Ανδρισμός, Ανδρική ομορφιά, Αγόρια, Εφηβεία, Αναπαραστάσεις, Ιστορία της 
τέχνης, Βλέμμα, Τέχνη, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 40€ 
ΙSΒΝ: 960-03-3751-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1580 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ρίκος, Θ. (2002) Η Πορνεία στην Ερμούπολη, Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα. 
Σελίδες: 340 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Πρόκειται για ιστορική μελέτη σχετικά με το ζήτημα της πορνείας στην 
Ερμούπολη της Σύρου το 19 αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σεξουαλικότητα, Ιστορία, Ελλάδα, Πορνεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 17,7 € 
ΙSΒΝ: 960-406-091-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1674 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ιμβριώτη, Ρ. (2002) Η Γυναίκα στο Βυζάντιο, Αθήνα, Περίπλους. 
Σελίδες: 150 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η πρωτότυπη αυτή μελέτη της Ρόζας Ιμβριώτη, μιας από τις πιο σημαντικές 
εκπροσώπους της διανόησης και του φεμινιστικού αγώνα στην Ελλάδα, γράφτηκε όταν ο 
φεμινισμός στη χώρα μας έκανε τα πρώτα μεγάλα του βήματα. Η συγγραφέας παρακολουθεί 
ιστορικά τη θέση της Βυζαντινής γυναίκας μέσα στην οικογένεια, την κοινωνία και την 
πολιτεία, της οποίας η γυναίκα αποτελεί το μισό κομμάτι και εξετάζει τις  σχέσεις, τα 
δικαιώματα και τα καθήκοντα της γυναίκας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
Λέξεις Κλειδιά: Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Ιστορία, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €8,32 
ΙSΒΝ: 960-8202-43-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 834 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καλπουρτζή, Ε. (2002) Για τη Γαλαζιανή και το σκλάβο. ∆οκιμές 
ιστορικής εθνογραφίας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 99 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας στηριζόμενη σε δύο έγγραφα του 17ου και 19ου αιώνα εκείνο της 
επιστολής ενός αιχμαλώτου και εκείνο της απόφασης των προεστώτων με το οποίο 
διαπομπεύουν και αποπέμπουν μια γυναίκα από το νησί της Μυκόνου για "ανήθικη" 
συμπεριφορά. Σύμφωνα με τη συγγραφέα η απόφαση για τη γυναίκα αυτή αποτελεί μια 
πολύτιμη μαρτυρία για την πρόσληψη της γυναικείας σεξουαλικότητας και την πολιτική της 
χρησιμοποίηση. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Νησιά του Αιγαίου, Ιστορική Ανθρωπολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10€ 
ΙSΒΝ: 960-406-059-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 835 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καμπερίδου, Ε. (2002) Η θέση της γυναίκας στο οθωμανικό 
χαρέμι, κατά την επιτόπια παρατήρηση ξένων περιηγητριών του 18ου και του 19ου αιώνα : η 
πραγματική καθημερινή ζωή στο χαρέμι. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Αθήνα, Τμήμα Κοινωνιολογίας, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Κοινωνικές συνθήκες, 
Τουρκοκρατία, Ιστορία, Ήθη και έθιμα, Μουσουλμάνες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1405 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κάντσα, Β. (2006) "Μια άρρηκτη σχέση. Η συνύπαρξη του φύλου 
και της συγγένειας στην ανθρωπολογική θεωρία και πρακτική". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 94, 
σελ. 72-79. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξηγεί πώς η προβληματική του φύλου μεταμόρφωσε το τοπίο σε ένα 
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κλασικό πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας, στη μελέτη της συγγένειας. Οι πρωτόγνωροι 
τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι "συγγενεύουν" σήμερα, ανατρέπουν τη σταθερότητα που 
αναπαριστούσε ο βιολογικός δεσμός των φύλων, ενώ οι αμφισημίες και οι πολλαπλότητες του 
φύλου που επιτελείται μάλλον παρά υπάρχει συμπληρώνουν μια ρευστή εικόνα που αποτελεί 
πρόκληση για τις σύγχρονες ανθρωπολογικές αναζητήσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σπουδές φύλου, Ιστορία, Ιστορία του φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN: 1105-431Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1684 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καρζής, Θ. (1997) Η Γυναίκα στην Αρχαιότητα. Προϊστορία - 
Πολιτισμοί Ανατολικής Μεσογείου, Αθήνα, Φιλιππότης. 
Σελίδες: 264  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, Αρχαιότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15,68 €  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1683 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καρζής, Θ. (1997) Η Γυναίκα στο Μεσαίωνα, Αθήνα, Φιλιππότης. 
Σελίδες: 383  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Χριστιανισμός, Βυζάντιο, ∆υτ. Ευρώπη, Ισλαμισμός. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, Μεσαίωνας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €17,16 
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1673 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κασσελούρη - Χατζηβασιλειάδη, Ε. Β. (2003) Φεμινιστική 
Ερμηνευτική, Αθήνα, Πουρναράς Π. Σ. 
Σελίδες: 176 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα μελέτη, η οποία προέκυψε από την ανάγνωση και επεξεργασία της 
πλούσιας βιβλιογραφίας, αρχικά για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 
στην Ερμηνεία της Καινής ∆ιαθήκης, περιορίζεται στη φεμινιστική ερμηνευτική, τομέα της 
φεμινιστικής θεολογίας που ασχολείται με την ερμηνεία των κειμένων της Παλαιάς και της 
Καινής ∆ιαθήκης, που άμεσα ή έμμεσα αναφέρονται στο ρόλο και τη δράση των γυναικών στις 
αντίστοιχες κοινότητες. Η μελέτη, έχει εμπλουτιστεί και αναθεωρηθεί με βάση τα πρόσφατα 
βιβλιογραφικά δεδομένα. 
Λέξεις Κλειδιά: Βίβλος, Καινή ∆ιαθήκη, Φεμινισμός, Γυναίκες, Θρησκευτικές απόψεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €10,40 
ΙSΒΝ: 960-242-289-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1671 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κατούντα, Σ. (2006) Οι Κόρες της Πανδώρας, Αθήνα, 
Καστανιώτης. 
Σελίδες: 280 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στόχος της μελέτης αυτής είναι να καταδείξει τον έμφυλο προσδιορισμό του 
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πολιτισμού και να εντάξει το φύλο ως αναλυτική κατηγορία στις επιστημονικές έρευνες. 
Eρευνώντας την θέση που επιφύλαξε στις γυναίκες η κοινωνία στην αρχαία Eλλάδα, θα 
ανακαλύψουμε σταδιακά τις δομές ενός συστήματος που στηρίχτηκε στην περιθωριοποίηση 
και την καταπίεση των γυναικών, αλλά και στις πεποιθήσεις για την έμφυλη διαφορά, για την 
δήθεν φυσική γυναικεία μειονεξία και κατωτερότητα. Oι πεποιθήσεις αυτές ίσχυσαν και 
εξακολουθούν δυστυχώς να ισχύουν ως έναν βαθμό μέχρι σήμερα. H ιστορία της γυναίκας 
στην αρχαία Eλλάδα, με φωτεινές εξαιρέσεις την Kρήτη και την Σπάρτη, αποτελεί μέρος της 
ιστορίας των καταπιεσμένων κοινωνικών στρωμάτων, παρουσιάζει αναλογίες με την ιστορία 
των δούλων, ενώ οι πρακτικές κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών, όπως και οι κοινωνικές 
πεποιθήσεις και οι φιλοσοφικές θεωρίες για την έμφυλη διαφορά, είναι τα πρώτα σπέρματα 
μισογυνισμού στον ευρωπαϊκό χώρο. Ξεκινώντας από την αναδόμηση των θεσμών του δικαίου 
στην Αθήνα, η συγγραφέας θα επεκτείνει σταδιακά τις έρευνές της στα φιλολογικά έργα της 
εποχής, προκειμένου να αναδομήσει με τον πιο εμπεριστατωμένο τρόπο το παρελθόν των 
γυναικών, αλλά και να παρουσιάσει τις συνέπειες των πολιτισμικών περιορισμών στην ζωή 
των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Αρχαία Ελλάδα, Ιστορία, Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €20,90 
ΙSΒΝ: 960-03-4168-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1741 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κυριακίδου, Μ. (2001) "Ο φεμινιστικός τύπος στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέμου". Ίστωρ, τευχ. 12,  σελ. 67-105. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό γίνεται μια επισκόπηση του ελληνικού φεμινιστικού τύπου του 
Μεσοπολέμου, σε μια προσπάθεια να ανιχνευθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των ανδρών και 
γυναικών αρθρογράφων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων θεμάτων 
είναι ενδεικτική της σημασίας που είχαν για τον αγώνα της γυναικείας χειραφέτησης. Οι 
σχετικές πληροφορίες δείχνουν το βαθμό αφοσίωσης των φεμινιστριών σε ορισμένα θέματα, 
όπως για παράδειγμα στο ζήτημα της γυναικείας ψήφου κατά την περίοδο 1922-1936. Ακόμα, 
η ταυτότητα των ανδρών και γυναικών αρθρογράφων στο φεμινιστικό τύπο μπορεί να δώσει 
ορισμένες ενδείξεις για την έκταση της ιδεολογικής επιρροής που άσκησε ο φεμινισμός πάνω 
στους διανοούμενους, άνδρες και γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Μεσοπόλεμος, Φεμινισμός, Τύπος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11,74 € το τεύχος   
ΙSSN: 1105-2791 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1404 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαδά, Σ. (2006) "Νέοι τρόποι στην αρχιτεκτονική. Επιτελέσεις του 
φύλου στο χώρο και αντιστρόφως". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 94, σελ. 79-84. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Η συγγραφέας αναφέρεται στη συμβολή του φύλου στην επαναδιαπραγμάτευση 
του χώρου όπως αυτός ορίζεται από την αρχιτεκτονική χάρη σε δάνεια από άλλους κλάδους, 
κυρίως από την κοινωνική ανθρωπολογία και τη γεωγραφία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σπουδές φύλου, Ιστορία, Ιστορία του φύλου, Αρχιτεκτονική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 ευρώ 
ΙSSN: 1105-431Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1400 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαλιώτου, Ι. & Μπενβενίστε, Ρ. (2006) "Οι σπουδές του Φύλου 
στο Πανεπιστήμιο". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 94, σελ. 35-37. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί εισαγωγή σε αφιέρωμα του περιοδικού Σύγχρονα Θέματα με αντικείμενο 
τις σπουδές φύλου στο πανεπιστήμιο που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο τον Ιούνιο του 2005. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία, Ιστορία του φύλου, Φύλο, Φεμινισμός, Σπουδές φύλου 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN: 1105-431Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1746 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπουσχότεν, Ρ. Β. (1998) Περάσαμε Πολλές Μπόρες, Κορίτσι μου, 
Αθήνα, Πλέθρον. 
Σελίδες: 337 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Προσωπικές αφηγήσεις και μαρτυρίες γυναικών από τον β' παγκόσμιο πόλεμο και 
την Αντίσταση. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Εθνική αντίσταση, Πόλεμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 17,00 € 
ΙSΒΝ: 960-348-083-5  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1747 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπουτζουβή, Α. (2004) "Γυναικείο κίνημα. Όψεις και δράσεις 
1909-1922". Στο Παναγιωτόπουλος, Β. (επιμ.) Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000. 
Αθήνα Ελληνικά Γράμματα, σελ. 283-292. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει το γυναικείο κίνημα σε μια ενδιαφέρουσα όσο και ιστορικά 
κρίσιμη περίοδο της εγχώριας ιστορίας η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το κίνημα στο 
Γουδί και την έλευση του Ε. Βενιζέλου στην εξουσία, τα γεγονότα του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου και την επέκταση των γεωγραφικών ορίων της χώρας καθώς και τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο κίνημα, Ιστορία των γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30,00 € 
ΙSΒΝ: 960-406-539 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1677 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ξενίδου Schild, Β. (2001) Οι Γυναίκες στην Ελληνική Αρχαιότητα, 
Αθήνα, Ερμής. 
Σελίδες: 573 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, Αρχαία Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €28,08 
ΙSΒΝ: 960-320-119-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1749 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος (1996-1997) 1976-1996: 20 
χρόνια ΟΓΕ, 20 χρόνια αγώνες, Αθήνα, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος. 
Σελίδες: 166 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Επετειακή έκδοση με αφορμή τα 20 χρόνια της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της Γ.Γ.Ι. 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 960-7808-00-2  
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Κωδικός τεκμηρίου: 1264 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαγαρουφάλη, Ε. (1996) "Κίνηση ∆ημοκρατικών Γυναικών: 
Ένα (δι)ερευνητικό ταξίδι στο παρελθόν του ελληνικού γυναικείου κινήματος". ∆ίνη, τευχ. 8,  
σελ. 15-29. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό βασίζεται σε έρευνα για την Κίνηση ∆ημοκρατικών Γυναικών. Το 
θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τη συγγραφέα είναι οι αντιλήψεις των γυναικών-μελών της Κ∆Γ 
για το φύλο τους και οι στρατηγικές που ανέπτυσσαν στο γυναικείο κίνημα και την οικογένειά 
τους με στόχο να αλλάξουν και να απαλλαγούν από αξίες και εμπειρίες που ερμήνευαν ως 
εκφράσεις της ανδρικής εξουσίας ή πατριαρχίας. Η μελέτη επικεντρώνεται σε δυο 
παραρτήματα της οργάνωσης που αντιπροσώπευαν δυο αντικρουόμενα ιδεολογικά ρεύματα, 
ένα θεωρούμενο "καθαρά" φεμινιστικό και ένα λεγόμενο "συντηρητικό". Τα ρεύματα αυτά 
είχαν αναπτυχθεί από γυναίκες εκπροσώπους δυο διαφορετικών γενεών, της λεγόμενης 
γενιάς της αντίστασης και αυτής του Πολυτεχνείου. Με τη συγκριτική μελέτη των δυο 
διαφορετικών τάσεων επισημαίνονται οι διαφορές και κυρίως οι ομοιότητες τους και το 
ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Γυναικείο κίνημα, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1359 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαταξιάρχης, Ε. & Παραδέλλης, Θ. (επιμ.) (1998) Ταυτότητες 
και φύλο στη σύγχρονη. Ελλάδα Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Ανθρωπολογία, Αθήνα, 
Αλεξάνδρεια. 
Σελίδες: 410 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιέχει κείμενα ελλήνων και ξένων ανθρωπολόγων οι οποίοι έχουν 
μελετήσει το ζήτημα του φύλου στην αγροτική κυρίως Ελλάδα. Οι θεματικές είναι: το 
καφενείο, το γυναικείο μοναστήρι, τα "καμάκια", η θρησκεία, η μητρότητα , ο οικιακός χώρος. 
Η εισαγωγή του επιμελητή Ευθύμιου Παπαταξιάρχη αναφέρεται στις θεωρητικές προσεγγίσεις 
των γυναικών και του φύλου στην ανθρωπολογία της Ελλάδας αλλά και στην ανθρωπολογία 
γενικότερα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Οικιακός χώρος, Ελλάδα, Ανδρική κοινωνικότητα, Γυναικεία 
κοινωνικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19€ 
ΙSΒΝ: 960-221-157-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 838 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παρρέν, Κ. (1999) Η χειραφετημένη. Επίμετρο Α. Ψαρρά, Αθήνα, 
Εκάτη. 
Σελίδες: 486 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αγνοημένη επί έναν αιώνα, η χειραφετημένη συνιστά πολύτιμη μαρτυρία για την 
κατανόηση των όρων με τους οποίους διατυπώθηκαν οι πρώτες γυναικείες διεκδικήσεις στην 
Ελλάδα. Πρόκειται για μυθιστόρημα που μεταφέρει την ελληνική εκδοχή του αιτήματος της 
χειραφέτησης. Πολύτιμο το επίμετρο της Α. Ψαρρά. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Χειραφέτηση, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSΒΝ: 960-7437-64-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1403 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεντετζή, Μ. (2006) "Η σκιαγράφηση της ιστορία των γυναικών 
στην επιστήμη". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 94, σελ. 50-61. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Το άρθρο αυτό πραγματεύεται την ιστορία της επιστήμης και το ρόλο των 
γυναικών σε αυτήν. Επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες της πορείας του φύλου στην ιστορία της 
επιστήμης. Σε ένα πρώτο στάδιο έγιναν 'ορατές' οι γυναίκες επιστήμονες μέσω των 
βιογραφιών. Σε ένα δεύτερο στάδιο ή έννοια του φύλου έγινε εργαλείο της ιστορικής 
ανάλυσης όχι μόνο για να αναδείξει την κατασκευή της έμφυλης διαφοράς από τους 
επιστημονικούς λόγους, αλλά και για να θέσει κρίσιμα ερωτήματα για την ίδια τη δομή και τη 
λειτουργία της επιστήμης. Σήμερα τονίζεται ότι το πεδίο χαρακτηρίζεται από την αμφισβήτηση 
της ιδέας ότι η επιστήμη αποτελεί προνομιακό τόμο παραγωγής αξιόπιστης γνώσης ή πιο 
συγκεκριμένα από την παραδοχή ότι (και η) επιστήμη είναι έμφυλη, δηλαδή ότι στηρίζεται σε 
έμφυλα στερεότυπα τα οποία και αναπαράγει. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σπουδές φύλου, Ιστορία, Ιστορία του φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN: 1105-431Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1751 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεπούση, Μ. (2004) "Το φύλο των γυναικών. Έμφυλες ομάδες και 
γυναικείες διεκδικήσεις". Στο Παναγιωτόπουλος, Β. (επιμ.) Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. 
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, σελ. 187-196. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τις γυναικείες διεκδικήσεις ενταγμένες στην επιστημονική 
προβληματική περί φύλου και έμφυλων ταυτοτήτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30,00€ 
ΙSΒΝ: 960-406-539-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1271 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (2004) "Οι γυναίκες στο Εμφύλιο: Πολιτικοί αγώνες και 
ισότητα". Στο Παναγιωτόπουλος, Β. (επιμ.) Τα Νέα-Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000. 
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, σελ. 261-270. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό δίνονται συνοπτικά ορισμένες συντεταγμένες τόσο της πολιτικής 
όσο και της φεμινιστικής δράσης των ελληνίδων στη διάρκεια του εμφυλίου μέχρι την 
απονομή των πολιτικών δικαιωμάτων το 1952. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εμφύλιος πόλεμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από ΤΑ ΝΕΑ 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 960-406-540-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1753 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (2004) "Οι Ελληνίδες 1922-1940. Κοινωνικά ζητήματα 
και φεμινιστικές διεκδικήσεις". Στο Παναγιωτόπουλος, Β. (επιμ.) Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, σελ. 65-76. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τις φεμινιστικές διεκδικήσεις την περίοδο του Μεσοπολέμου, 
ενταγμένες στα γενικότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός, Μεσοπόλεμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από τα ΝΕΑ 
Ενδεικτική Τιμή: 30,00€ 
ΙSΒΝ: 960-406-540-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1272 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (2005) "Η ψήφος των γυναικών". Στο Βερέμης, Θ. & 
Νικολακόπουλος, Η. (επιμ.) Τα Νέα-Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του. Αθήνα, Ελληνικά 
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Γράμματα, σελ. 298-299. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό περιγράφονται ορισμένες χαρακτηριστικές στιγμές των 
τοποθετήσεων του Ελευθέριου Βενιζέλου γύρω από το ζήτημα της απονομής πολιτικών 
δικαιωμάτων στις Ελληνίδες (1919-1920 και 1928-1930). 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικά δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1273 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (2006) Γυναίκες, Φύλο και Πολιτική (τέλη 18ου – 
αρχές 21ουαι.) Ιστοριογραφικές και πολιτολογικές βιβλιογραφικές προσεγγίσεις: μια 
εισαγωγή. Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 
Π.Μ.Σ. “Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις”. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα μελέτη δε φιλοδοξεί παρά ν’ αποτελέσει μια εισαγωγική παρουσίαση 
κειμένων, μέσα από τα οποία δίνεται στους αναγνώστες και στις αναγνώστριες η δυνατότητα 
να έρθουν σε επαφή με το ζήτημα της κατασκευής και των επιδράσεων που είχε/έχει η 
έμφυλη ανισότητα στο σύγχρονο δυτικό κόσμο. Το βιβλιογραφικό σώμα παρουσιάζει μια 
ευρύτητα, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των πολιτικών φαινομένων και της πολυδιάσπασης 
των πολιτικών ιδεών. Το εύρος της βιβλιογραφίας δεν έχει στόχο να αποθαρρύνει το 
αναγνωστικό κοινό, αλλά να κινήσει το ενδιαφέρον για μελέτη. Ο βιβλιογραφικός οδηγός θα 
μπορούσε, άλλωστε, να εμπλουτίζεται διαρκώς με καινούριες αναζητήσεις γύρω από τη 
σημασία του φύλου (των φύλων) ως μηχανισμών εξουσίας και τις προοπτικές υπέρβασής 
τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 840 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σερεμετάκη, Ν. (επιμ.) (1997) ∆ιασχίζοντας το σώμα. Πολιτισμός, 
Ιστορία, και Φύλο στην Ελλάδα. Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη. 
Σελίδες: 266 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιέχει κείμενα που πραγματεύονται το ζήτημα του φύλου στην αρχαία 
και στη σύγχρονη Ελλάδα. Ο τόμος επιχειρεί να εγκαινιάσει έναν διάλογο ανάμεσα στην 
κοινωνική ανθρωπολογία της σύγχρονης Ελλάδας και την ιστορική ανθρωπολογία της αρχαίας 
Ελλάδας αποφεύγοντας, ωστόσο, μια εθνικιστική οπτική περί "ελληνικής" συνέχειας. Οι 
θεματικές του τόμου περιλαμβάνουν την μητρότητα στη ομηρική ποίηση, τις αναπαραστάσεις 
για το γυναικείο σώμα στην αρχαία Ελλάδα, τη σχέση μεταξύ πνεύματος και σώματος στον 
χριστιανισμό, τα μοιρολόγια και τη Γυναικεία δύναμη στην σύγχρονη Μάνη. 
Λέξεις Κλειδιά: Σώμα, Φύλο, Αρχαία Ελλάδα, Σύγχρονη Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14 € 
ΙSΒΝ: 960-236-806-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 839 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σερεμετάκη, Ν. (επιμ.) (1997) Παλιννόστηση αισθήσεων. 
Αντίληψη και Μνήμη ως Υλική Κουλτούρα στη Σύγχρονη Εποχή. Η Ανθρωπολογική Όψη, 
Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη. 
Σελίδες: 311 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συλλογικός αυτός τόμος περιέχει κείμενα γνωστών κυρίως αμερικανών 
ανθρωπολόγων που πραγματεύονται τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνονται στο σώμα και 
στα αντικείμενα πολιτισμικές αντιλήψεις για το φύλο αλλά και η ίδια η μνήμη. Οι θεματικές 
των κειμένων αφορούν τις μοιρολογίστρες της Μάνης, την γυμναστική στη Σουηδία και την 
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βία που ασκείται από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στην Αμερική. 
Λέξεις Κλειδιά: Μνήμη, Υλικός πολιτισμός, Σώμα, Αισθήσεις, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 16€ 
ΙSΒΝ: 960-236-825-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 841 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσίχλα, Σ. (2005) Το γυναικείο ζήτημα στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη: ιστορική εξέλιξη, παρουσίαση και κριτική. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Αθήνα, 
∆ιατμηματικό Μεταπτυχιακό Τμήμα "Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες και Φύλο", 
κατεύθυνση Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 176.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στη διατριβή αυτή γίνεται κριτική ιστορική ανάλυση της ανάπτυξης του 
γυναικείου ζητήματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της 
πολιτικής και του γυναικείου κινήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτική, Γυναίκες, Ελλάδα, Ιστορία, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 842 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Φουρναράκη, Ε. (1997) "Το σύγχρονο εγχείρημα της ιστορίας των 
γυναικών. Πτυχές μιας μετατόπισης προς μια ιστορία της σχέσης των φύλων". Μνήμων, τομ. 
19, σελ. 186-199. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας αφού κάνει μια επισκόπηση των κυριότερων ζητημάτων με τα 
οποία ασχολήθηκε η ιστορία των γυναικών εξετάζει την μετάβαση από την ιστορία των 
γυναικών σε εκείνη του φύλου. Σύμφωνα με τη συγγραφέα η στροφή αυτή ήταν αναγκαία για 
την ανανέωση της ιστορίας των γυναικών δεδομένου ότι η ενασχόληση με τις "γυναίκες" 
οδηγούσε σε μια περιθωριοποίησή της. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Ιστορία του φύλου, Μετάβαση, Θεωρίες του φύλου, 
Μεθοδολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15 €/τεύχος 
ΙSSN: 1105-3917 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1398 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χαντζαρούλα, Π. (2006) "Ιστορία του φύλου και η αλλαγή του 
ιστοριογραφικού παραδείγματος". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 94, σελ. 43-49. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εστιάζει σε κάποιες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
της ιστορίας του φύλου και ευρύτερα της φεμινιστικής θεωρίας οι οποίες μετασχημάτισαν ή 
στοχεύουν στο ριζικό μετασχηματισμό της ιστοριογραφικής πρακτικής και σκέψης. Ένας 
κοινός παρονομαστής είναι η ανάδειξη των γυναικών ως υποκειμένων της ιστορίας, η 
αναγνώριση της εμπειρίας τους ως νόμιμου αντικειμένου της ιστορικής έρευνας, της έμφυλης 
συγκρότησης της ιστορίας και της έμφυλης υποκειμενικότητας του ιστορικού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σπουδές φύλου, Ιστορία, Ιστορία του φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN: 1105-431Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1362 
Οργανισμός: Χαντζαρούλα, Π. 
Ιστοσελίδα: «Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Π.Μ.Σ. «Γυναίκες και φύλα: Ανθρωπολογικές και 
ιστορικές προσεγγίσεις». 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aegean.gr/gender-postgraduate/meletes.htm 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Γίνεται εισαγωγή στη σύγχρονη βιβλιογραφία που σχετίζεται με το φύλο ως 
κατηγορία ανάλυσης στο πεδίο της εργασίας, στην ιστορία της επιστήμης, στην εθνική 
ταυτότητα, την αποικιοκρατία κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία, Γυναίκες, Φύλο, Ιστορική ανάλυση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο (ηλεκτρονική: www.aegean.gr/gender-
postgraduate/meletes.htm) 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 843 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χάφτον, Ε. (2003) Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη (1500-
1800), Αθήνα, Νεφέλη. 
Σελίδες: 710 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας εξετάζει την καθημερινή ζωή των γυναικών στη προβιομηχανική 
Ευρώπη. Το βιβλίο χωρίζεται σε δεκατρείς ενότητες που αντιστοιχούν σε διάφορες 
καταστάσεις της ζωής των γυναικών όπως γάμος, χηρεία, μητρότητα, πορνεία κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Προβιομηχανική Ευρώπη, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 27 € 
ΙSΒΝ: 960-211-662-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1401 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χρόνη, Ά. (2006) "Ισότητα και ισοτιμία στον αθλητισμό. 
Εκπαίδευση προπονητών και καθηγητών φυσικής αγωγής σε θέματα φύλου". Σύγχρονα 
Θέματα, τομ. 94, σελ. 85-88. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό κινείται σε επίπεδο της εφαρμογής με συγκεκριμένες 
ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο με τον οποίο το φύλο αλλά και η ισότητα ως αναλυτικές 
κατηγορίες δοκιμάζονται αλλά και πραγματοποιούνται σε διαφορετικές αλλά παράλληλες 
κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. Το άρθρο αναφέρεται στον αθλητισμό και συγκεκριμένα 
εξετάζει το σύστημα εκπαίδευσης των Ελλήνων προπονητών/τριών και καθηγητών/τριών 
φυσικής αγωγής και παρακολουθεί τη σχέση μεταξύ αθλητισμού και εκπαίδευσης σε 
διαφορετικά στάδια ξεκινώντας από το αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ρόλο της φυσικής αγωγής σε αυτό και καταλήγοντας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και στους έμφυλους διαχωρισμούς που είναι ενσωματωμένοι στο 
σκεπτικό της προετοιμασίας των προπονητών και των καθηγητών φυσικής αγωγής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Ισότητα των φύλων, Ισοτιμία, Αθλητισμός, Εκπαίδευση, 
Σπουδές φύλου, Φυσική αγωγή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN: 1105-431Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1282 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψαρρά, Α. (1999) "Μητέρα ή πολίτις: Ελληνικές εκδοχές της 
γυναικείας χειραφέτησης (1870-1920)". Το Φύλο των ∆ικαιωμάτων: Εξουσία, γυναίκες και 
ιδιότητα του πολίτη, Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 90-108. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας ανατρέχει στην έννοια της χειραφέτησης, η οποία στα τέλη του 
19ου και στις απαρχές του 20ου αιώνα ανέλαβε να εκφράσει τα ποικίλα περιεχόμενα της 
γυναικείας αμφισβήτησης στον ελληνικό χώρο. Η "χειραφέτηση" τροφοδότησε σφοδρές 
αντιπαραθέσεις που περιελάμβαναν όλες τοις εκδοχές του "γυναικείου ζητήματος" της εποχής. 
Η συγγραφέας καταγράφει την ένταση μεταξύ μητρότητας και χειραφέτησης αλλά και τη 
μετουσίωση της μητρότητας σε συλλογική κοινωνική λειτουργία. Εν τέλει, ο λόγος που 
κυριάρχησε μέχρι το Μεσοπόλεμο επιχειρούσε να ματαιώσει τον αποκλεισμό των γυναικών 
από τη σφαίρα της πολιτικής, προτείνοντας την πολιτική τους ένταξη βάσει κάποιων φυσικών 
αρμοδιοτήτων του φύλου τους. Ως εκ τούτου εμπεριείχε νέους αποκλεισμούς καθώς η 
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μητρότητα μεταμορφωνόταν (και) από τις γυναίκες σε πολιτική Ταυτότητα φύλου και η ψήφος 
έπαυε να αποτελεί ατομικό δικαίωμα αλλά γινόταν συλλογική επιβράβευση. Κατά συνέπεια, η 
διεκδίκηση της έννοιας του πολίτη περνούσε από την κατάφαση μιας έμφυλης εκδοχής της. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Χειραφέτηση, Φεμινισμός, Ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1974-1995 (επιλογή) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 807 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bellavitis, A. (1990) "Η ιστορία των γυναικών στην Ιταλία: 
Ισολογισμός συζητήσεων μιας δεκαπενταετίας". ∆ίνη, μεταφ. Αβδελά, Ε., τευχ. 5,  σελ. 64-
69. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο επιχειρεί μια επισκόπηση και ανάλυση της γέννησης και της θεωρητικής 
εξέλιξης της ιστορίας των γυναικών στην Ιταλία από το 1975 έως το 1990 Επισημαίνεται η 
ιδιαιτερότητα της ιστορίας των γυναικών στην Ιταλία: παρόλη τη σημερινή νομιμοποίησή της 
στην ακαδημαϊκό χώρο η ιστορία αυτή διατηρεί έναν έντονα πολιτικό και "διαχωριστικό" 
χαρακτήρα ο οποίος οφείλεται στην καθυστέρηση συνολικά της ιταλικής ιστοριογραφίας ως 
προς την κοινωνική ιστορία. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιταλία, Ιστορία, Γυναίκες, Φύλο, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 808 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bock, G. (1993) "Πέρα από τις διχοτομίες. Προοπτικές στην 
ιστορία των γυναικών". ∆ίνη, τομ. 6, σελ. 55-83. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο της αυτό η γερμανίδα ιστορικός και θεωρητικός του φεμινισμού 
εξετάζει μια σειρά διχοτομιών που είναι βασικές για την μελέτη του φύλου: φύση/πολιτισμός, 
βιολογικό/κοινωνικό φύλο και δημόσιο/ιδιωτικό. Επιπλέον συζητάει το ζήτημα της ισότητας ή 
της διαφοράς που απασχόλησε και απασχολεί το φεμινιστικό κίνημα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Θεωρίες του φύλου, Ιστορία, Φύση - Πολιτισμός, ∆ημόσιο - 
Ιδιωτικό 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 809 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cowan, J. (1990) H πολιτική του σώματος. Χορός και 
κοινωνικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 
Σελίδες: 258 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί ανθρωπολογική μελέτη για τις σχέσεις του φύλου όπως αυτές 
συγκροτούνται μέσα από μια σωματική πράξη εκείνη των χορών σε μια κωμόπολη της Βόρειας 
Ελλάδας κοντά στη Θεσσαλονίκη Οι χοροί που αναλύονται είναι οι παραδοσιακοί χοροί κυρίως 
στις γαμήλιες τελετές αλλά και σύγχρονοι όπως εκείνοι στις χοροεσπερίδες των τοπικών 
συλλόγων και στα "πάρτυ" Κεντρική θέση της συγγραφέως είναι ότι στην κωμόπολη αυτή 
αλλά και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία οι σχέσεις των φύλων χαρακτηρίζονται από την 
κυριαρχία των ανδρών παρά τις αντιστάσεις που προβάλλουν κυρίως οι νέες γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σώμα, Χορός, Βόρεια Ελλάδα, Ανθρωπολογία, Γυναίκες, Ανδρισμός 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 22€ 
ΙSΒΝ: 960-221-138-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1724 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Delphy, C. (1986) "Οι φίλοι μας και εμείς: Τα αόρατα θεμέλια 
ψευδοφεμινιστικών διακηρύξεων". ∆ίνη, τευχ. 1,  σελ. 104-132. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αποτελεί ένα από τα κλασικά κείμενα της φεμινιστικής θεωρίας το 
οποίο θέτει ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας, όπως την ανάγκη για έναν νέο ορισμό της 
καταπίεσης των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  ---- 
ΙSSN: ∆εν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 810 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Duby, G. & Perrot, M. (επιμ.) (1995) Γυναίκες και Ιστορία. 
Ιστορία, μεταφ. Καρλαύτη, Κ., Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 220 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συλλογικός αυτός τόμος που εκδόθηκε στη Γαλλία επ' ευκαιρία της έκδοσης της 
πεντάτομης" Ιστορίας των γυναικών στη ∆ύση" περιλαμβάνει κείμενα διάσημων γάλλων 
ιστορικών, κοινωνιολόγων και ανθρωπολόγων, τα οποία αφορούν την κριτική ανάγνωση της 
ιστορίας των γυναικών στη ∆ύση, τις γυναίκες και την έννοια της εξουσίας και διάφορα 
σύγχρονα γυναικεία ζητήματα όπως τον ανταγωνισμό των φύλων, την εργασία, την 
οικονομική αυτονομία και τη μόρφωση των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Γαλλία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11€ 
ΙSΒΝ: 960-344-067-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1693 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gould Davis, E. (επιμ.) (1982) Το Πρώτο Φύλο. Φεμινιστική Σειρά 
1, μεταφ. Βερυκοκάκη - Αρτέμη, Α., Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη. 
Σελίδες: 476 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία, Γυναίκες, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 17,08  
ΙSΒΝ: δεν έχει  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 811 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Loraux, N. (1995) Bίαιοι θάνατοι γυναικών στην τραγωδία, Αθήνα, 
Αλεξάνδρεια. 
Σελίδες: 160 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό η γαλλίδα ιστορικός αναλύει τις αρχαιοελληνικές τραγωδίες 
επιχειρώντας να εξετάσει τη συγκρότηση της θηλυκότητας αλλά και του ανδρισμού διαμέσου 
των διάφορων τρόπων βίαιης θανάτωσης- θυσίες και αυτοκτονίες κυρίως - των γυναικών 
αλλά και των ανδρών Η συγγραφέας εξετάζει πως σημασιοδοτούνται ως ανδρικά ή Γυναικεία 
τα διάφορα μέρη του σώματος και οι διάφοροι τρόποι ή μέσα με τους οποίους επέρχεται ο 
βίαιος θάνατος. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Θηλυκότητα, Ανδρισμός, Σώμα, Τραγωδία, Ιστορία 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15€ 
ΙSΒΝ: 960-221-101-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1694 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Marx, K. (επιμ.) (1987) Για το Γυναικείο Ζήτημα. Μαρξ , Ένγκελς , 
Λένιν. Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή. 
Σελίδες: 239 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Μαρξισμός, Γυναίκες, Ιστορία, Ιδεολογία, Καπιταλισμός, Εργασία, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 4,60 
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 336 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1990) ∆ημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. 
Καταμερισμός της εργασίας κατά φύλα στο δημόσιο τομέα, 1908-1955, Αθήνα, Ίδρυμα 
Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
Σελίδες: 292 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αντικείμενο της μελέτης είναι ο καταμερισμός εργασίας κατά φύλο στον δημόσιο 
τομέα το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Η συγγραφέας στηρίζεται σε αρχειακό υλικό αλλά 
και συνεντεύξεις από συνταξιούχους γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους. Το βασικό επιχείρημα 
της ερευνήτριας είναι ότι η παράμετρος του φύλου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του 
καταμερισμού εργασίας στον δημόσιο τομέα και αναδεικνύοντας πόσο δεν είναι 
"δευτερεύουσες" οι αντιθέσεις του φύλου, αποδεικνύει την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί η 
έννοια των κοινωνικών τάξεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, ∆ημόσιο 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12€ 
ΙSΒΝ: 960-7084-00-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1175 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. & Ψαρρά, Α. (1985) Ο φεμινισμός στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέμου: Μια ανθολογία, Αθήνα, Γνώση. 
Σελίδες: 544 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ανθολογία με κείμενα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Κείμενα από τα δύο 
στρατόπεδα του γυναικείου κινήματος της μεσοπολεμικής περιόδου. Οι ριζοσπάστριες και οι 
συντηρητικές, τα δύο σαφώς οροθετημένα στρατόπεδα, που οι διαφορές τους δεν 
περιλάμβαναν ή δεν αφορούσαν τις γυναίκες, δε θα φτάσουν τη διαφορά τους στα άκρα. Η 
δικτατορία της 4ης Αυγούστου, θα βάλει τέλος στη φεμινιστική αυτή δραστηριότητα. Στην 
πολύ αναλυτική εισαγωγή του βιβλίου, η αναφορά στα πολιτικά δικαιώματα είναι εκτενής, ενώ 
τα κείμενα που αναφέρονται στο θέμα «Γυναίκες και πολιτική» διατρέχουν όλο το βιβλίο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτικά δικαιώματα, Μεσοπόλεμος, Φεμινισμός, Ελλάδα, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 814 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαρίκα, Ε. (1987) Η εξέγερση των Κυριών. Η γένεση μιας 
φεμινιστικής συνείδησης, Αθήνα, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας. 
Σελίδες: 308 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Η εξέγερση των Κυριών ακολουθεί τα ίχνη μιας κατηγορίας γυναικών μέσα στην 
οποία αναπτύχθηκε, για πρώτη φορά στα τέλη του 19ο αιώνα, μια φεμινιστική συνείδηση. 
Εξετάζει τις κοινωνικές συνθήκες ζωής των Ελληνίδων των μεσαίων στρωμάτων, έτσι όπως 
διαμορφώνεται στα αστικά κέντρα τον 19ο αιώνα, και ιδιαίτερα στην Αθήνα. ∆ιερευνά τους 
τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες των στρωμάτων αυτών προσπάθησαν να υπερβούν ή να 
ανατρέψουν τους εξαναγκασμούς της κοινωνικής τους θέσης, πως επωφελήθηκαν από τον 
εξευρωπαϊσμό και από τις αντιφάσεις της νέας οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων των 
φύλων στο πλαίσιο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, τις διαδρομές που ακολούθησαν για 
να αναπτύξουν μια αυτόνομη δράση, τις μορφές της γυναικείας υποκειμενικότητας και 
συνείδησης. Τέλος διερευνά τη δομή και την εξέλιξη της φεμινιστικής συνείδησης, την 
ανατρεπτική δυναμική και τις αντιφάσεις της σκέψης για την ισότητα των φύλων έτσι όπως 
αναπτύχθηκε στην κεντρική θεματολογία της Εφημερίδος των Κυριών από το 1887 ως το 
1908. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φεμινισμός, 19ος αιώνας, Τύπος, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19,80 €   
ΙSΒΝ: 960-90236-2-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1738 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαρίκα, Ε. & Rowbotham, S. (1984) Στο Περιθώριο της Ιστορίας: 
300 Χρόνια Γυναικείας Καταπίεσης και Αγώνων, Αθήνα, Γνώση. 
Σελίδες: 273 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται κείμενα σχετικά με το γυναικείο κίνημα και τη 
φεμινιστική ιδεολογία, τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, τη γυναικεία ψήφο κ.α. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ: ∆εν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 815 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαρίκα, Ε. & Σκλαβενίτη, Κ. (επιμ.) (1981) Η εξέγερση αρχίζει από 
παλιά. Σελίδες από τα πρώτα βήματα του γυναικείου κινήματος. Αθήνα, Εκδοτική Ομάδα 
Γυναικών. 
Σελίδες: 258 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο τόμος αυτός περιέχει κείμενα γνωστών φεμινιστριών από την Ευρώπη , Αμερική 
αλλά και από την Κίνα που έδρασαν κυρίως τον δέκατο όγδοο, δέκατο ένατο και εικοστό 
αιώνα όπως της Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Claire Demar, Margaret Fuller, 
Stella Browne και Κιού Τζίν. Όπως τονίζουν οι επιμελήτριες στην εισαγωγή τους τα κείμενα 
αυτά δείχνουν ότι η Γυναικεία εξέγερση είναι τόσο παλιά όπως και η Γυναικεία καταπίεση. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, ∆ικαιώματα γυναικών, Σεξουαλικότητα, Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 830 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βερβενιώτη, Α. (1991) Οι συναγωνίστριες : τα αίτια της 
συμμετοχής και η δράση των γυναικών στις Εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις 1941-1944. 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1941-44) οι γυναίκες για πρώτη φορά σε μαζική 
κλίμακα θα πάρουν μέρος στο πολιτικό παιγνίδι. Βασική αιτία είναι ότι ο πόλεμος, η κατοχή και 
η αντίσταση επιταχύνουν το ρυθμό των αλλαγών, στις πολιτικές και κοινωνικές δομές, που 
είχαν ήδη ξεκινήσει το μεσοπόλεμο. Εξετάζεται η δράση των γυναικών στις Εαμικές 
οργανώσεις όχι μόνο γιατί ήταν οι πολυπληθέστερες αλλά και γιατί ευαγγελίζονταν μια 
κοινωνία ισοτιμίας ανδρών και γυναικών. Τα όρια της δράσης τους θα καθοριστούν από τους 
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ίδιους εκείνους παράγοντες που 'επέτρεψαν' την ένταξή του και εν πολλοίς θα ξεπεραστούν 
λόγω των ειδικών συνθηκών του πολέμου. 
Λέξεις Κλειδιά: Β' Παγκόσμιος πόλεμος, Αντιστασιακά κινήματα, Ελλάδα, Φύλο, Πολιτική, 
Ιστορία, Γυναίκες, Πόλεμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου,  Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: Βάση ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών του ΕΚΤ - http://thesis.ekt.gr/1988  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1181 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βερβενιώτη, Τ. (1994) Η γυναίκα της Αντίστασης. Η είσοδος των 
γυναικών στην πολιτική, Αθήνα, Οδυσσέας. 
Σελίδες: 382 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η γενιά της Αντίστασης, η 
οποία έζησε και έδρασε με την προσδοκία μιας μελλοντικής κοινωνικής ευτυχίας. Ανάμεσα στο 
προσωπικό και το πολιτικό, το ατομικό και το συλλογικό συμφέρον, έδωσε προτεραιότητα στο 
"γενικό καλό". Οι γυναίκες μπόρεσαν να δράσουν στη δημόσια σφαίρα, ενώ η δράση τους 
διακρίνεται σε δύο φάσεις: στην πρώτη συμμετέχουν προεκτείνοντας το ρόλο της νοικοκυράς 
και της μητέρας. Στη δεύτερη όμως και πιο αιματηρή φάση της Κατοχής η δυναμικότερη 
εμφάνιση των γυναικών στην Αντίσταση γίνεται μαζικότερη. Είναι η περίοδος που οι 
οργανώσεις υιοθετούν ως μέσο πάλης κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις που γίνονται 
αποκλειστικά από γυναίκες. Σε αυτή τη φάση σχηματίζονται και ο διμοιρίες ανταρτισσών και 
έτσι οι γυναίκες αναλαμβάνουν -ουσιαστικά για πρώτη φορά- επικίνδυνα ή "αντρικά" 
καθήκοντα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Αντίσταση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,11 €   
ΙSΒΝ: 960-210-186-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1739 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γούντ, Μ., Μακάφυ, Κ. & Μπένστον, Μ. (1975) Το Γυναικείο 
Κίνημα, Αθήνα, Αλκμάνος. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Παρουσιάζονται διάφορα κείμενα σχετικά με το γυναικείο κίνημα και τις 
προοπτικές του διεθνώς. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ: ∆εν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1689 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆αράκη, Π. (1995) Το Όραμα της Ισοτιμίας της Γυναίκας, Αθήνα, 
Καστανιώτης. 
Σελίδες: 505 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Γυναίκες, Ελλάδα, Ισότητα ευκαιριών, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 14,67 
ΙSΒΝ: 960-03-1376-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 836 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καντσά, Β. (1995) "Η Λάβρυς. Συνοπτική παρουσίαση ενός 
ελληνικού λεσβιακού περιοδικού". ∆ίνη, τομ. 8, σελ. 73-95. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στην έκδοση του πρώτου καθαρά λεσβιακού περιοδικού στη 
σύγχρονη Ελλάδα.  Εξετάζει τον λόγο των λεσβιών φεμινιστριών, τις διαφορές τους από το 
ανδρικό ομοφυλοφιλικό κίνημα και τις ετεροφυλόφιλες φεμινίστριες. Τέλος, τοποθετεί το 
ελληνικό λεσβιακό κίνημα στο ευρύτερο ευρωαμερικάνικό κίνημα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ομοφυλοφιλία, Φεμινιστικό κίνημα, Λεσβιακό κίνημα, Ελλάδα, 
Ανθρωπολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή: ---- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1682 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καρζής, Θ. Η Γυναίκα στον 20ο Αιώνα, Αθήνα, Φιλιππότης. 
Σελίδες: 276  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Βιομηχανική επανάσταση, μάχη της ψήφου, γυναίκες στον πόλεμο, κοινωνική 
επανάσταση. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία, Γυναίκες, Πολιτική, 20ος αιώνας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1686 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καρζής, Θ. Η Γυναίκα στους Μακρινούς Πολιτισμούς. Κίνα - 
Ιαπωνία - Ινδία, Αθήνα, Φιλιππότης. 
Σελίδες: 320  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, Ινδίες, Ιαπωνία, Κίνα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   ---- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1687 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καρζής, Θ. Η Γυναίκα της Νέας Εποχής. Αναγέννηση - 
Τουρκοκρατία, Αθήνα, Φιλιππότης. 
Σελίδες: 304  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, Νεότερη Εποχή, Αναγέννηση, Τουρκοκρατία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή: --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1740 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κασιμάτη, Κ., Κουμάντος, Γ., Κραβαρίτου, Γ., Παπαδημητρίου, Γ., 
Παπαχρίστου, Α. Κ., Φίλιας, Β. & Χρονάκη, Ζ. (1982) Ο Φάκελος της Ισότητας, Αθήνα, 
Εκδόσεις Οδυσσέας. 
Σελίδες: 123 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο συλλογικό αυτό τόμο περιλαμβάνονται κείμενα σχετικά με τη γυναικεία 
απασχόληση, την ισονομία, την ισότητα και τα θέματα κοινωνικής πολιτικής, τις διατάξεις του 
Συντάγματος για την ισονομία ανδρών και γυναικών καθώς και την ιδεολογική λειτουργία του 
οικογενειακού δικαίου, ενώ σχολιάζεται και η θέση των γυναικών στην σημερινή κοινωνία, με 
σχόλια και στοιχεία γύρω από το ελληνικό γυναικείο κίνημα. 
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Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φεμινισμός, Ισότητα των φύλων, Νομικό καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ: ∆εν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 817 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κιουσοπούλου, Α. (1990) Ο θεσμός της οικογένειας στην Ηπειρο 
κατά τον 13ο αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες: 209 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μελέτη με αντικείμενο τις σχέσεις συγγένειας και την οικογένεια στηριγμένη 
κυρίως σε δικαστικές αποφάσεις εκκλησιαστικών δικαστηρίων στις αρχές του 13ου αιώνα. 
Αναλύεται ο θεσμός του γάμου στην Ήπειρο, ως προς την κοινωνική προέλευση των συζύγων, 
τα συνοικέσια, την περιουσιακή σχέση των συζύγων και την προίκα, το μέγεθος της 
οικογένειας, τη συγγένεια. Στη συνέχεια αναλύεται η κοινωνική λειτουργία των οικογενειακών 
σχέσεων και η θέση των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Συγγένεια, Γάμος, Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15€ 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 818 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κορασίδου, Μ. (1993) "Η υλική και ηθική "αναμόρφωση" των 
φτωχών γυναικών:Οχυρό κατά της "βίας" και της "αγριότητας" των απόκληρων της Αθήνας 
του 19ου αιώνα". ∆ίνη, τομ. 6, σελ. 145-157. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στη φιλανθρωπική δράση των μεσοαστών και μεγαλοαστών 
γυναικών κατά τον 19ο αιώνα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του άρθρου είναι η 
επισήμανση του ταξικού ανταγωνισμού εκ μέρους των φεμινιστριών της εποχής προς τις 
υπηρέτριες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φτώχεια, Φιλανθρωπία, Ταξικός ανταγωνισμός, 19ος αιώνας, 
Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1588 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κυρτάτας, ∆. (1991) "Οι γυναίκες στην ελληνική αρχαιότητα: 
γάμος, έρωτας, κοινωνική θέση". Πολίτης, τομ. 114, σελ. 41-45. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί κριτική του βιβλίου της Κλωντ Μοσσέ Η Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα 
που μεταφράστηκε στα Ελληνικά το 1991. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ελλάδα, Αρχαιότητα, Ιστορία , Κριτική βιβλίου 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1742 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωτσοβέλου, Β. & Ρεπούση, Μ. (1989) "Σκέψεις για την πολιτική 
ταυτότητα του φεμινισμού στην Ελλάδα". ∆ίνη, τευχ. 4,  σελ. 19-24. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η υπόθεση της αυτονομίας του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα αποτελεί ένα 
από τα πιο κρίσιμα ζητήματα και ίσως το πιο επίμαχο μέσα στον ίδιο το χώρο του φεμινισμού, 
όπως αυτός διαμορφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄70. Αφετηριακό σημείο για το 
διάλογο μεταξύ των φεμινιστικών ομάδων, η έννοια της αυτονομίας στάθηκε παράλληλα όλα 
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αυτά τα χρόνια και η αφορμή για την εμπλοκή της επικοινωνίας μεταξύ των φεμινιστριών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός, Αυτονομία του κινήματος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1698 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λεοντίδου, Ε. & Ammer, S. R. (επιμ.) (1992) Η Ελλάδα των 
γυναικών : ∆ιαδρομές στο χώρο και το χρόνο. μεταφ. Λεοντίδου, Ε., Μαρμαρά, Έ. & Νταϊφά, 
Α., Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις. 
Σελίδες: 350 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Γράφουν οι: Μόσχοβη, Ματίνα - Σαλαπάτα, Τζίνα - Ξηραδάκη, Κούλα -- 
Βερβενιώτη, Τασούλα - Σαμίου, ∆ήμητρα κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ελλάδα, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 13,74 
ΙSΒΝ: 960-427-017-6  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1743 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μιχοπούλου, Ά. (1988) Μια βιβλιογραφία για τη γυναίκα και το 
γυναικείο ζήτημα, Αθήνα, Το Βιβλιοπωλείο των γυναικών. 
Σελίδες: 186 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με τη θέση των γυναικών σε 
διάφορες χώρες από το 1950 περίπου μέχρι σήμερα, το γυναικείο κίνημα και τους αγώνες για 
τα δικαιώματα των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: ∆εν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1744 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μιχοπούλου, Ά. (1995/1996) "Τα πρώτα βήματα της φεμινιστικής 
θεωρίας στην Ελλάδα και το περιοδικό Σκούπα, για το γυναικείο ζήτημα (1979-1981)". ∆ίνη, 
τευχ. 8,  σελ. 30-72. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το ιστορικό μιας γυναικείας συντακτικής ομάδας και του 
περιοδικού της, το οποίο έμελλε να καταγραφεί ως το πρώτο θεωρητικό φεμινιστικό έντυπο 
στην Ελλάδα. Προηγείται μια αναδρομή στα πρώτα βήματα του γυναικείου κινήματος στην 
Ελλάδα, με αναφορές σε ευρύτερα ιδεολογικά ρεύματα που έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση 
των θέσεων και επιλογών των διαφόρων γυναικείων οργανώσεων και ομάδων, κατά την 
περίοδο 1974-1979. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός, Φεμινιστικά έντυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN: 1106-1581 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1590 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μοσσέ, Κ. (1991) Η Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα, μεταφ. 
Στεφανής, Α., Αθήνα Εκδόσεις Παπαδήμα. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί ένα προσιτό εγχειρίδιο για τις γυναίκες στην Αρχαία Ελλάδα και κυρίως 
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για τον κόσμο των ομηρικών επών, την κλασική Αθήνα και την κλασική Σπάρτη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Ιστορία, Αρχαιότητα, Αρχαία Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €17,3   
ΙSΒΝ: 960-206-210-X  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1745 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μόσχου-Σακορράφου, Σ. (1990) Ιστορία του Ελληνικού 
Φεμινιστικού Κινήματος, Αθήνα. 
Σελίδες: 277 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο παρουσιάζεται η ιστορία του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα και 
θίγονται ζητήματα όπως αυτά της φεμινιστικής ιδεολογίας και φιλοσοφίας, των αγώνων για τα 
δικαιώματα των γυναικών, του ρόλου τους στην Αντίσταση και της θέση τους στη σύγχρονη 
εποχή. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, Φεμινιστικό κίνημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ: ∆εν έχει 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1315 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπακαλάκη, Α. (επιμ.) (1994) Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο. 
Ανθρωπολογία, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 
Σελίδες: 235 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιέχει εισαγωγή της επιμελήτριας και τρία κείμενα τριών γνωστών 
αμερικανίδων ανθρωπολόγων. Η εισαγωγή εξετάζει τις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις για τις 
γυναίκες και το φύλο και κυρίως τη μετάβαση από την ανθρωπολογία των γυναικών στην 
ανθρωπολογία του φύλου. Τα τρία θεωρητικά κείμενα αφορούν ζητήματα όπως η αντίθεση 
μεταξύ φύσης και πολιτισμού και πώς αυτή διαπλέκεται με την αντίθεση μεταξύ άνδρα και 
γυναίκας, την αντίθεση δημόσιο/ιδιωτικό και γενικότερα το ζήτημα των σχέσεων εξουσίας του 
φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Ανθρωπολογία, Γυναίκες, Θεωρίες του φύλου, Φύλο, Μη δυτικές κοινωνίες, 
Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15€ 
ΙSΒΝ: 960-221-081-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1382 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Νικολάου, Κ. (1994) Η Θέση της Γυναίκας στη Βυζαντινή 
Κοινωνία, Αθήνα, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν. 
Σελίδες: 53 σ., 22 εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Συνιστά ανάλυση της θέσης των γυναικών στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και 
ιδιαίτερα από την πλευρά του ισχύοντος νομικού καθεστώτος. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Νομικό καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 6 € 
ΙSΒΝ: 960-7079-12-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1748 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ξηραδάκη, Κ. (1988) Το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα (1830-
1936): Πρωτοπόρες Ελληνίδες, Αθήνα, Γλάρος. 
Σελίδες: 169 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει την ιστορία των πρώτων δεκαετιών του φεμινιστικού 
κινήματος στην Ελλάδα μέσα από τους αγώνες των γυναικών μέσα στον πρώτο αιώνα από τη 
σύσταση του ελληνικού κράτους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Γυναικείο κίνημα, Φεμινιστικό κίνημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ: ∆εν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1750 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπανδρέου, Μ. (1990) Επειδή είμαστε Γυναίκες, Αθήνα, Κάκτος. 
Σελίδες: 313 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται κείμενα γενικού φεμινιστικού περιεχομένου 
σχετικά με το γυναικείο κίνημα, τη φεμινιστική ιδεολογία και φιλοσοφία και τους αγώνες για 
τα δικαιώματα των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Γυναικείο κίνημα, Φεμινιστικό κίνημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της Γ.Γ.Ι 
Ενδεικτική Τιμή: ---  
ΙSΒΝ: ∆εν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1752 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (1986) "Ιστορία των γυναικών: Η διεθνής συνάντηση 
στο Άμστερνταμ". ∆ίνη, τευχ. 1,  σελ. 72-76. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται στοιχεία από τη ∆ιεθνή Συνάντηση για την 
Ιστορία των Γυναικών, που έγινε στο Άμστερνταμ το 1986. Αναλύονται τα ζητήματα που 
τέθηκαν στη συνάντηση ενώ διαπιστώνεται η ανάγκη για την έναρξη μιας ανταλλαγής 
απόψεων γύρω από τα ζητήματα αυτά και στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο κίνημα, Ιστορία των γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή: ---- 
ΙSSN: ∆εν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1208 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (1989) "Στάσεις και αντιστάσεις απέναντι στο δικαίωμα 
ψήφου των γυναικών των γυναικών μέσα από τον Τύπο:1919-1952". ∆ίνη, τευχ. 4,  σελ. 29-
35. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μια αναλυτικότατη παρουσίαση του Τύπου και της στάσης του απέναντι στο 
ζήτημα της γυναικείας ψήφου, το άρθρο είναι χρήσιμο γιατί συνδέει γυναίκα-πολιτική και 
ΜΜΕ. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, ∆ικαίωμα ψήφου, ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1207 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (1989) "Τα πολιτικά δικαιώματα των Ελληνίδων (1864-
1952)". Μνήμων, τευχ. 12,  σελ. 161-172. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό γίνεται μια γενική επισκόπηση των διαδοχικών φάσεων της 
ιστορίας που αφορά στον τρόπο διεκδίκησης και απονομής πολιτικών δικαιωμάτων στις 
ελληνίδες, και αναπτύσσονται οι βασικές υποθέσεις του ζητήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικά δικαιώματα 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: 1105-3917 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1209 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (1992) "Το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα (1860-
1960)". Στο Λεοντίδου, Ε. & Ammer, S. R. (επιμ.) Η Ελλάδα των γυναικών: ∆ιαδρομές στο 
χώρο και το χρόνο. Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ. 57-63. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό αρχικά παρουσιάζονται οι πρώτες γυναικείες φωνές και 
φεμινίστριες του 19ου αιώνα, καθώς και τα θέματα που τις απασχολούσαν, κυρίως το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση. Μετά το Α' Παγκόσμιο πόλεμο δημιουργείται στην Ελλάδα ένα 
φεμινιστικό κίνημα και είναι η στιγμή που οι Ελληνίδες αρχίζουν να κάνουν πολιτική τόσο σε 
σχέση με τα δικά τους ιδιαίτερα ζητήματα όσο και κομματική πολιτική. Ο Β' Παγκόσμιος 
πόλεμος υπήρξε καταλυτικός καθώς η νέα γενιά των γυναικών που είχε πάρει μέρος στην 
αντίσταση και πίστευε σε ένα αριστερό πολιτικό όραμα θα γίνει ο σημαιοφόρος της πολιτικής 
ισότητας. Χαρακτηριστικό της ιεολογίας των γυναικών της εποχής αυτής είναι το ότι δεν 
διεκδικούν πια τα δικαιώματα του φύλου τους στο όνομα του φεμινισμού αλλά στο όνομα της 
κοινωνικής αλλαγής. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Φεμινιστικό κίνημα, Ελλάδα, Γυναίκες, Φεμινισμός, 19ος 
αιώνας, 20ος αιώνας, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,74 € 
ΙSΒΝ: 960-427-017-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 820 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σερεμετάκη, Ν. (1994) Η τελευταία λέξη στης Ευρώπης τα άκρα: 
∆ιαίσθηση, θάνατος, γυναίκες, Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη. 
Σελίδες: 333 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή αφορά τις τελετουργίες θανάτου και κυρίως τα μοιρολόγια στην 
περιοχή της σύγχρονης Μέσα Μάνης. Η συγγραφέας μετά από πολύχρονη ανθρωπολογική 
επιτόπια έρευνα στην περιοχή, υποστηρίζει ότι η επιτέλεση των τελετουργιών θανάτου και 
κυρίως των μοιρολογιών από τις γυναίκες αποτελεί μια μορφή γυναικείας εξουσίας η οποία 
αντιστρατεύεται την ανδρική θεσμοθετημένη εξουσία τόσο του τοπικού συμβουλίου των 
γερόντων όσο και του κράτους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Μάνη, Μοιρολόγια, Σχέσεις εξουσίας, Αισθήσεις, Ανθρωπολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20€ 
ΙSΒΝ: 960-236-419-Χ 
 
 
 

Ξενόγλωσση  βιβλιογραφία 2000-2006 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1717 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Abrams, L. (2002) The Making of Modern Woman : Europe 1789-
1918, London Longman. Pearson Education. 
Σελίδες: 382 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η σύγχρονη γυναίκα διαμορφώθηκε ανάμεσα στη Γαλλική επανάσταση και το 
τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο διάστημα αυτό, οι γυναίκες της Ευρώπης 
συγκρότησαν νέες ιδέες σχετικά με τη σεξουαλικότητα, τη μητρότητα, την πολιτική, το 
φεμινισμό και τον εργασιακό τους ρόλο. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται οι αγώνες για τη 
συγκρότηση της γυναικείας ταυτότητας στον 19ο αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Φεμινισμός, Ευρώπη, 19ος αιώνας 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 27,00€ 
ΙSΒΝ: 0-582-41410-5  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1718 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Antrobus, P. (2004) The Global Women’s Movement: Origins, 
Issues and Strategies, London, Zed. 
Σελίδες: 204 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Από όλα τα μεγάλα κοινωνικά κινήματα του 20ου αιώνα, το γυναικείο κίνημα 
είναι εκείνο που μοιάζει ακόμα ικανό να διαμορφώσει την κοινωνική πρόοδο στην επόμενη 
γενιά. Αυτή η γενική επισκόπηση του γυναικείου κινήματος σήμερα, ιδιαίτερα στον Τρίτο 
Κόσμο, προσπαθεί να καταγράψει τη θέση των γυναικών και τους αγώνες τους ενάντια στην 
έμφυλη ανισότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 13,40€ 
ΙSΒΝ: 1842770179  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1719 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Avdela, E. (2005) "Between duties and rights: gender and 
citizenship in Greece, 1864-1952". Στο Birtek, F. & Dragonas, T. (επιμ.) Citizenship and the 
Nation-State in Greece and Turkey. Abingdon, New York, Routledge, σελ. 117-143. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό, η συγγραφέας εξετάζει τη γυναικεία ιδιότητα του πολίτη στην 
ελληνική κοινωνία, υπό ένα πρίσμα επαναπροσδιορισμού των έμφυλων σχέσεων αλλά και της 
ίδιας της ιδιότητας του πολίτη, έτσι όπως εξελίχθηκε στα 90 χρόνια που μεσολάβησαν 
ανάμεσα στην απόδοση των πολιτικών δικαιωμάτων στους άνδρες (1864) και στις γυναίκες 
(1952). 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιδιότητα του πολίτη, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 103,00 € 
ΙSΒΝ: 0-415-34783-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1720 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Avdela, E. & Psarra, A. (2005) "'Engendering ‘Greekness’: 
Women’s emancipation and irredentist politics in nineteenth-century Greece". Mediterranean 
Historical Review, τομ. 20, τευχ. 1,  σελ. 67-79. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό εξετάζεται το πως ο καταστροφικός Ελληνο-τουρκικός πόλεμος 
του 1897  έδωσε στις μορφωμένες γυναίκες της αστικής τάξης τη δυνατότητα να αξιώσουν 
την ενσωμάτωσή τους στο έθνος. Ο πόλεμος έδωσε τη δυνατότητα στις γυναίκες εκείνες που 
δραστηριοποιούνταν γύρω από την Εφημερίδα των Κυριών να αναπτύξουν δημόσιες δράσεις 
και να συμμετάσχουν στην εθνική πολεμική προσπάθεια. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € /τεύχος 
ΙSSN: 0951-8967 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 791 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Berlant, L. (1997) The Queen of America goes to the Washington 
City, Durham London, Duke University Press. 
Σελίδες: 308 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας επισημαίνει και αναλύει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της 
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ιδιότητας του πολίτη στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τον 
Reagan H ιδιωτικοποίηση αυτή χαρακτηρίζεται από μια επικέντρωση του δημόσιου, κοινού 
ενδιαφέροντος σε θεωρούμενα ως ιδιωτικά, προσωπικά ζητήματα κυρίως σεξουαλικότητας 
όπως έκτρωση, πορνογραφία, γάμος, οικογένεια, προσωπική ηθική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλικότητα, ∆ημόσιο - Ιδιωτικό, Πολιτική, ΗΠΑ 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20€ 
ΙSΒΝ: 0-8223-1924-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1363 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bock, G. (2002) Women in European History (Making of Europe), 
Λονδίνο, Oxford, Blackwell. 
Σελίδες: 320  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Oι κοινωνικές, οικονομικές πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες διαβίωσης των 
γυναικών στην Ευρώπη από το Μεσαίωνα ως σήμερα. Εξετάζεται επίσης η εξέλιξη των 
έμφυλων σχέσεων καθώς και η αντίσταση των γυναικών απέναντι στην υποτέλεια και την 
καταπίεση. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία, Ευρώπη, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 35€ 
ΙSΒΝ: 0631191453 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1721 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bull, A., Diamond, H. & Marsh, R. (επιμ.) (2000) Feminisms and 
Women’s Movements in Contemporary Europe. New York, Palgrave. 
Σελίδες: 288 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις εξελίξεις στη θεωρία και πρακτική του Ευρωπαϊκού 
φεμινισμού. Αξιολογεί τη σημασία των νέων τάσεων, τόσο αναφορικά με μια πιθανή σύγκλιση 
ταυτοτήτων και ζητημάτων πέρα από εθνικά σύνορα, όσο και με τη συνεχιζόμενη σημασία και 
ζωτικότητα της φεμινιστικής σκέψης και δράσης στη δεκαετία του ΄90. Το βιβλίο εστιάζει το 
ενδιαφέρον του στα τεκταινόμενα στην Ευρώπη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 81,20€ 
ΙSΒΝ: 0333734793 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1722 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Caine, B. & Sluga, G. (2000) Gendering European History 1780-
1920, New York, Leicester University Press. 
Σελίδες: 208 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συνολική πολιτισμική ιστορία του φύλου, από τη 
Γαλλική επανάσταση μέχρι και τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15,30€ 
ΙSΒΝ: 0-7185-0132-2  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 792 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Connell, R. W. (2000) The Men and the Boys, Cambridge, Polity 
Press. 
Σελίδες: 259 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο του αυστραλού κοινωνιολόγου εξετάζει διάφορες μορφές ανδρισμού 
στον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την υγεία Η μελέτη επικεντρώνεται κυρίως στον τρόπο με 
τον οποίο οι κυρίαρχες αντιλήψεις για τον ανδρισμό εν-σωματώνονται διαμέσου διαφόρων 
πρακτικών του σώματος καθώς και στην ιεραρχική σχέση μεταξύ αγοριών και ανδρών. 
Λέξεις Κλειδιά: Ανδρισμός, Σχέση αγοριών-ανδρών, Παγκοσμιοποίηση, Σώμα, Αθλητισμός, 
Σχολείο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 13€ 
ΙSΒΝ: 0-7456-2633-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1723 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Daley, C. & Nolan, M. (2000) European Feminisms, 1700-1950. A 
Political History, Stanford, Stanford University Press. 
Σελίδες: 584 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις προκλήσεις που δέχτηκε η ανδρική ηγεμονία σε όλη 
την Ευρώπη. Αν και εστιάζει ιδιαίτερα στη Γαλλία, προσφέρει παράλληλα υλικό για μια 
συγκριτική μελέτη στα τεκταινόμενα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και την 
Ελλάδα. Καλύπτει ένα χρονικό διάστημα 250 ετών 
 Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός, Ευρώπη  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 19,80€ 
ΙSΒΝ: 0804734208 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1725 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Freedman, E. B. (2002) No Turning Back: The History of 
Feminism and the Future of Women, New York, Ballantine. 
Σελίδες: 464 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας συζητά σε βάθος τα δικαιώματα των γυναικών, τη γυναικεία 
εργασία και την ιστορία της γυναικείας πολιτικής στρατηγικής. Παράλληλα, αντιμετωπίζει 
κριτικά ζητήματα όπως η διαμόρφωση της εργασίας και των κοινωνικών ρόλων ανά τους 
αιώνες ή οι τρόποι με τους οποίους η φυλή, η τάξη και άλλες κοινωνικές ιεραρχίες ορίζουν 
τους διαφορετικούς "φεμινισμούς". 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 13,70€ 
ΙSΒΝ: 0-345-45053-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 793 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gal, S. & Kligman, G. (2000) The politics of gender after 
socialism, Princeton, Princeton University Press. 
Σελίδες: 169 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει πώς έγινε αντιληπτή η πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων 
από τους άνδρες και τις γυναίκες ξεχωριστά. Οι συγγραφείς αναλύουν τους τρόπους με τους 
οποίους οι σχέσεις του φύλου διαπλέκονται με τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που 
έλαβαν χώρα στις μετα-σοσιαλιστικές κοινωνίες της ανατολικής κεντρικής Ευρώπης. Επιπλέον 
επιχειρείται μια σύγκριση μεταξύ των σοσιαλιστικών αυτών κοινωνιών με τις δυτικές κοινωνίες 
καθώς και με το προ-σοσιαλιστικό παρελθόν στο ζήτημα των σχέσεων του φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σοσιαλισμός, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 
Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, Κοινωνική μεταβολή 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 13€ 
ΙSΒΝ: 0-691-04894-0 
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Κωδικός τεκμηρίου: 794 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Guenter, I. (2004) Nazi Chic Fashioning Women in theThird 
Reich, Oxford New York, Berg. 
Σελίδες: 320 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο ασχολείται με τη γερμανική μόδα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 
μέχρι το τέλος του τρίτου Ράιχ Αναλύει την προσπάθεια του ναζιστικού κράτους να 
δημιουργήσει μια θηλυκή εικόνα που θα αντανακλούσε την επίσημη πολιτική για το φύλο και 
να ελέγξει την βιομηχανία μόδας στην Ευρώπη. Το βιβλίο ανάμεσα στα άλλα, εξετάζει και την 
διαχείριση αυτής της ναζιστικής πολιτικής από τις γερμανίδες. Το βιβλίο δείχνει πως το 
ιδιωτικό διαπλέκεται με το δημόσιο , το πολιτικό. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, Μόδα, Πολιτική, Γερμανία, Ναζισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 17.99£ 
ΙSΒΝ: 18597317Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1726 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Haan, F. D., Daskalova, K. & Loutfi, A. (επιμ.) (2006) A 
Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms: Central, Eastern and South 
Eastern Europe, 19th and 20th Centuries. Budapest - N.York, Central European University 
Press. 
Σελίδες: 689 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιέχει 150 πλήρεις βιογραφίες γυναικών και ανδρών που συμμετείχαν 
ενεργά στο γυναικείο και το φεμινιστικό κίνημα στην κεντρική, ανατολική και νότιο-ανατολική 
Ευρώπη, κατά το 19ο και 20ο αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός, Ευρώπη, Βιογραφίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 58,95€ 
ΙSΒΝ: 963 7326 39 1  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 796 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Halperin, D. (2002) How to Do the History of Homosexuality, 
Chicago, Chicago University Press. 
Σελίδες: 216 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο συγγραφέας καταρχήν παρουσιάζει τις θεωρητικές παραδοχές της μέχρι τώρα 
ιστορίας της σεξουαλικότητας. Στηριζόμενος και επεκτείνοντας τη θεωρία του Michel Foucault, 
o αμερικανός ιστορικός υποστηρίζει ότι η ιστορική έρευνα για την σεξουαλικότητα πρέπει να 
στραφεί από την μελέτη των σεξουαλικών κατηγοριοποιήσεων σε εκείνη της 
υποκειμενικότητας, του υποκειμένου της ερωτικής επιθυμίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Ομοφυλοφιλία, Επιθυμία, Υποκειμενικότητα, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 22.50$ 
ΙSΒΝ: 0-226-31447-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 805 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hantzaroula, P. (2005) "The Dynamics of the Mistress-Servant 
Relationship". Στο Fauve-Chamoux, A. (επιμ.) Domestic service and the formation of 
european identity Understanding the Globalization of Domestic Work, 16th-21th Centuries. 
Peter Lang Publishing, σελ. 379-408. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το κείμενο αυτό διαπραγματεύεται τη συγκρότηση της υποκειμενικότητας κυρίως 
εκείνη των υπηρετριών του μεσοπολέμου στις σχέσεις μεταξύ υπηρετριών και εργοδοτριών/ 
"Κυριών" και γενικότερα τη συγκρότηση ενός υποκειμένου στην υπηρεσία των άλλων Η 
συγγραφέας δίνει έμφαση στους τρόπους με τους οποίους η υποταγή της υπηρέτριας 
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συγκροτείται μέσα από την καθυπόταξη του σώματός της Το υλικό προέρχεται από 
συνεντεύξεις με γυναίκες που κατάγονται από νησιά του Αιγαίου και υπήρξαν υπηρέτριες κατά 
τη διάρκεια του μεσοπολέμου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Οικιακή εργασία, Υπηρέτριες, Εργοδότριες, Υποκειμενικότητα, 
Μεσοπόλεμος, Προφορική ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1727 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Jovanovic, M., Naumovicm Slobodan (επιμ.) (2004) Gender 
relations in South Eastern Europe : Historical perspectives on Womanhood and Manhood in 
19th and 20th Century. Munster Lit Verlag. 
Σελίδες: 411 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της σύγχρονης θεωρίας των 
έμφυλων σχέσεων. Μέσα από την οπτική της κοινωνικής ιστορίας, της ανθρωπολογίας, της 
προφορικής ιστορίας, της κοινωνιολογίας και της πολιτικής επιστήμης, διαμορφώνεται η 
εικόνα των έμφυλων σχέσεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Φεμινισμός, Νοτιοανατολική Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 29,90€ 
ΙSΒΝ: 3-8258-6440-5  

 
Κωδικός τεκμηρίου: 799 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kirtsoglou, E. (2004) For the Love of Women Gender, Identity 
and Same-Sex Relations in a Greek Provincial Town, London, New York, Routledge. 
Σελίδες: 192 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μια ανθρωπολογική έρευνα σε μια μεγάλη ελληνική επαρχιακή πόλη 
και ειδικότερα σε ένα δίκτυο γυναικών οι οποίες συνδέονται με ομόφυλες σεξουαλικές αλλά 
και φιλικές σχέσεις Η συγγραφέας εξετάζει πώς προσδιορίζουν την ταυτότητά τους αυτές οι 
γυναίκες, πώς δρουν στο περιβάλλον μίας επαρχιακής πόλης και πώς συγκροτούν τις ερωτικές 
και φιλικές μεταξύ τους σχέσεις Σύμφωνα με τη συγγραφέα, οι γυναίκες αυτές συγκροτούν 
εναλλακτικές μορφές ερωτικών και φιλικών σχέσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Γυναικεία ομοφυλοφιλία, Συγγένεια, Ελληνική 
επαρχία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 27,28€ 
ΙSΒΝ: 0-415-31031-8 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1728 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kyriakidou, M. (2000) The feminist movement in Greece (1910-
1936): From gender to feminist consciousness and politicization. Ph.D, London, Department 
of Byzantine and Modern Greek Studies, King’s College-University of London.  
Γλώσσα:  Αγγλικά 
Περίληψη: Η διατριβή αυτή εξετάζει την πορεία του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα, στο 
χρονικό διάστημα 1910-1936, καθώς και τους εσωτερικούς του μετασχηματισμούς και 
διεργασίες στο διάστημα αυτό. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός, Μεσοπόλεμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1364 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Meade, T. A. & Wiesner-Hanks, M. E. (επιμ.) (2004) A Companion 
to Gender History. Λονδίνο, Blackwell. 
Σελίδες: 688 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: στις θεματικές και στις χρονολογικές-
γεωγραφικές ενότητες. Αναλύονται οι αλληλεπιδράσεις στις έμφυλες σχέσεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Παγκόσμια Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 140€ 
ΙSΒΝ: 0631223932   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1729 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Paletschek, S. & Pietrow-Ennker, B. (επιμ.) (2004) Women’s 
Emancipation Movements in the 19th Century. Stanford, Stanford University Press. 
Σελίδες: 448 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται  τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη θέση 
των γυναικών στην Ευρώπη κατά το 19ο αιώνα, μέσα από τους αγώνες και τα κινήματα των 
γυναικών. Εξετάζει τις αλλαγές αυτές σε πολλές χώρες τις Ευρώπης, μικρές και μεγάλες, με 
διαφορετικές πολιτισμικές και πολιτικές παραδόσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 19,00€ 
ΙSΒΝ: 0804754942 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1730 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Phillips, A. (2003) The Ascent of Woman: A History of the 
Suffragette Movement and the Ideas behind It, London, Little-Brown. 
Σελίδες: 384 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η ιστορία του αγώνα των γυναικών για την απόδοση πολιτικών δικαιωμάτων 
αποτελεί μια εκρηκτική ιστορία κοινωνικής και επαναστατικής αναταραχής, η οποία δεν έχει 
ακόμα τελειώσει. Το γυναικείο κίνημα στα τέλη του 19ου και στις απαρχές του 20ου αιώνα 
αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις βαθιές διαφωνίες που υπάρχουν ακόμα και αναφορικά με 
τους ρόλους των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Γυναικείο κίνημα, Σουφραζέτες, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 14,80 € 
ΙSΒΝ: 0349116601 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 801 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rappaport, E. (2000) Shopping for Pleasure: Women in the 
Making of London's West End, Princeton, Princeton University Press. 
Σελίδες: 344 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αφορά τη μόδα και την κατανάλωση ως κεντρικά μονοπάτια για τη 
διεκδίκηση του αστικού χώρου, της επιθυμίας και της υποκειμενικότητας των γυναικών. Η 
συγγραφέας εξετάζει τη γειτονιά του Λονδίνου West End και δείχνει πώς η κατανάλωση 
αποτέλεσε μια βασική δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου των μεσοαστών και μεγαλοαστών 
γυναικών. Συνακόλουθα, δείχνει πώς μια Γυναικεία αστική κουλτούρα αναδύθηκε στα τέλη 
του δέκατου ένατου και αρχές του εικοστού αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Κατανάλωση, Αστικός χώρος, Λονδίνο, Αστική τάξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 29,95$ 
ΙSΒΝ: 0-691-04476-7 
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Κωδικός τεκμηρίου: 306 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Simonton, D. (1998) A history of European Women’s Work. 1700 
to the Present, London, Routledge. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τη θέση των γυναικών στην Ευρώπη σε διάφορες ιστορικές 
περιόδους από το 1700 μέχρι σήμερα, με έμφαση κυρίως πάνω στις διαστάσεις της εργασίας 
τους, μισθωτής και μη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £70.00 
ΙSΒΝ: 0415055318 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1366 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Simonton, D. (επιμ.) (2006) The Routledge History of Women in 
Europe since 1700. Λονδίνο Routledge. 
Σελίδες: 397 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο συλλογικό αυτό τόμο, σημαντικές ιστορικοί αμφισβητούν τα στεγανά των 
«εθνικών ιστοριών» και προτείνουν στοιχεία για μια προσέγγιση με επίκεντρο την Ευρώπη. 
Βασίζεται στην υπόθεση ότι σημαντικές πνευματικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις δεν 
περιορίζονται από τα εθνικά σύνορα, κάτι που ισχύει και για το ιστορικό της γυναικείας 
υποτέλειας και τη σχέση φύλου και πολιτισμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ιστορία, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 145€ 
ΙSΒΝ: 0415301033  
 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1731 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Smith, B. G. (επιμ.) (2000) Global Feminism since 1945. London - 
N.York, Routledge. 
Σελίδες: 336 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ιστορική εισαγωγή στα ζητήματα του σύγχρονου 
φεμινισμού, μέσα από μια πραγματικά παγκόσμια οπτική. Εξετάζει τις διαφορές και ομοιότητες 
ανάμεσα στους φεμινισμούς της ∆ύσης και της Ανατολής, του Βορρά και του Νότου, και 
φωτίζει τις εθνικές, φυλετικές και ταξικές εντάσεις του 20ου αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 30,80€ 
ΙSΒΝ: 9780415184915 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1732 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Smith, B. G. (επιμ.) (2004) Women’s History in Global 
Perspective, Vol.1. Urbana-Chicago, University of Illinois Press. 
Σελίδες: 368 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο πρώτος τόμος της σειράς αυτής εξετάζει σε μια συγκριτική οπτική τα κεντρικά 
ζητήματα που αφορούν την ιστορία των γυναικών παγκοσμίως. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Γυναικείο κίνημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 16,80€ 
ΙSΒΝ: 0-252-07183-2 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1733 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Smith, B. G. (επιμ.) (2004) Women’s History in Global 
Perspective, Vol.3. Urbana-Chicago, University of Illinois Press. 
Σελίδες: 280 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο τρίτος τόμος του έργου αυτού ασχολείται με την ιστορία των γυναικών μετά το 
1865 σε περιοχές όπως η υποσαχάρια Αφρική, η Μέση Ανατολή, η σύγχρονη Ευρώπη κ.α. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Αφρική, Μέση Ανατολή, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15,30€ 
ΙSΒΝ: 0-252-07234-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1734 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Smith, B. G. (επιμ.) (2005) Women’s History in Global 
Perspective, Vol.2. Urbana-Chicago, University of Illinois Press. 
Σελίδες: 312 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο δεύτερος τόμος της σειράς δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα που 
διαμόρφωσαν την ιστορία των γυναικών σε συγκεκριμένους τόπους και χρόνους. Εξετάζει τις 
γυναίκες στους αρχαίους πολιτισμούς, στο Μεσαίωνα, την Αμερική, μέχρι και το 1865. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία των γυναικών, Αρχαιότητα, Μεσαίωνας, Αμερική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 16,80€ 
ΙSΒΝ: 0-252-07249-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1735 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Stamiris, E. (1986) "The Women's Movement in Greece". New 
Left Review, τομ. 158, τευχ. 1. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η ανάδυση του σύγχρονου 
φεμινισμού ήταν άρρηκτα συνυφασμένη με τους μεταβαλλόμενους γυναικείους ρόλους στα 
εθνικά παραγωγικά συστήματα. Η βασική διάκριση Βορρά-Νότου επέδρασε ανάλογα και στη 
φύση των γυναικείων κινημάτων στην κάθε χώρα, συνεπώς και στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN: ∆εν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 802 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Virgili, F. (2002) Shorn Women: Gender and Punishment in 
Liberation France, Oxford New York, Berg. 
Σελίδες: 384 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αφορά τη μελέτη της περίπτωσης των γαλλίδων γυναικών που 
κουρεύτηκαν δημόσια ως μέσο διαπόμπευσης τους για τη συνεργασία τους με Γερμανούς. Ο 
συγγραφέας αποκαλύπτει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες αυτές δεν συνεργάστηκαν με 
τους Γερμανούς Το κούρεμα των γυναικών αποτέλεσε μέρος της σεξιστικής διαδικασίας 
προκειμένου να απομακρυνθεί η κηλίδα και να αποκατασταθεί η τιμή του έθνους Στη 
διαδικασία αυτή οι γυναίκες χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο, ως μετωνυμικό σημείο του έθνους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Σώμα, Φύλο, Β' Παγκόσμιος πόλεμος, Απελευθέρωση, Γαλλία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 18.99£ 
ΙSΒΝ: 1859735843 
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Κωδικός τεκμηρίου: 803 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Weeks, J. (2000) Making Sexual History, Cambridge, Polity Press. 
Σελίδες: 256 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιέχει διάφορα κείμενα του γνωστού άγγλου ιστορικού για την 
ιστορία της σεξουαλικότητας Εξετάζει τη συνεισφορά των μελετών του σεξολόγου Havelock 
Ellis, του φιλοσόφου Michel Foucault και της κοινωνιολόγου Mary McIntosh Το δεύτερο μέρος 
του βιβλίου περιέχει κείμενα για το AIDS, τις σεξουαλικές κοινότητες και τις "εναλλακτικές" 
οικογένειες επιλογής. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Ιστορία, Θεωρίες του φύλου, Aids, Σεξουαλικές κοινότητες, 
Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $32,95   
ΙSΒΝ: 0-7456-2115-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1365 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wiesner-Hanks, M. E. (2001) Gender in History, Λονδίνο, 
Blackwell  
Σελίδες: 256 
Γλώσσα: Αγγλικά  
Περίληψη: Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους το φύλο επέδρασε ιστορικά σε θεσμούς 
όπως η οικογένεια, η θρησκεία, η πολιτισμική έκφραση κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Ιστορία, Πολιτισμός, Οικογένεια, Θρησκεία, Κοινωνικές αξίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 35€ 
ΙSΒΝ: 0631210369 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1679 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κροντήρη, Τ. (2000) Women and / in the Renaissance, 
Θεσσαλονίκη, University Studio Press. 
Σελίδες: 68  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, Αναγέννηση, Θέατρο, Πολιτισμός, Τέχνη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €4,40 
ΙSΒΝ: 960-12-0902-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 806 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σερελέα, Γ. (1977) Reconstitution des caractéristiques 
démographiques de la population féminine en Grèce pendant la seconde moitie du 19e siècle. 
∆ιδακτορική διατριβή, Louvain, Université Catholique de Louvain, σελ. 138.  
Γλώσσα: Γαλλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: ∆ημογραφία, Φύλο, Γυναίκες, Ελλάδα, Ιστορία, 1850-1900 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
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Ελληνική βιβλιογραφία 1996-2006 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1015 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Arnot, M. (2006) ∆ιαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου : 
Εκπαιδευτική θεωρία και φεμινιστικές πολιτικές,· επιμέλεια Βασιλική ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, 
μεταφ. Αθανασιάδου, Χ. & ∆αλακούρα, Κ., Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Σελίδες: 464 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό χαρτογραφεί την ανάπτυξη της θεωρίας για τις σχέσεις των φύλων 
που διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια και η οποία συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση 
της σπουδαιότητας της κοινωνιολογίας της γυναικείας εκπαίδευσης στη μελέτη της κοινωνίας 
συνολικά. Αναδεικνύει, επίσης, τη δύναμη της φεμινιστικής εκπαιδευτικής θεωρίας και 
έρευνας και το ρόλο της στη δημιουργία μιας νέας πολιτικής και ακαδημαϊκής ατζέντας. 
Χρησιμοποιώντας την έννοια των κωδίκων φύλου ως όρο-κλειδί, η Madeleine Arnot διερευνά 
τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Ενσωματώνει 
πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές θεωρίες με στόχο την κατανόηση της συνέχειας και της 
αλλαγής σε ό,τι αφορά το φύλο στην εκπαίδευση. Η Madeleine Arnot συγκεντρώνει, για 
πρώτη φορά, σε έναν και μοναδικό τόμο τα πιο σημαντικά κείμενά της. Το βιβλίο αυτό 
αποτελεί ένα βασικό εγχειρίδιο για φοιτητές/-τριες και επιστήμονες που ασχολούνται με τις 
σπουδές φύλου, τις γυναικείες σπουδές, την εκπαιδευτική πολιτική, την κοινωνιολογία και την 
ιστορία της εκπαίδευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο , Φεμινισμός, Εκπαίδευση, Έμφυλοι ρόλοι, Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 29,00 
ΙSΒΝ: 960-375-918-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1018 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Egan-Robertson, A. & Bloome, D. (επιμ.) (2003) Γλώσσα και 
πολιτισμός: Οι μαθητές /-τριες ως ερευνητές /-τριες. μεταφ. Καραλή, Μ., Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Σελίδες:  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις νέες κατευθύνσεις στη σχολική εκπαίδευση που 
έχουν αναδυθεί από την αξιοποίηση της εθνογραφίας και της κοινωνιογλωσσολογίας ως 
διδακτικών εργαλείων. Περιγράφεται η θεωρία στην οποία βασίζονται οι καινοτόμες αυτές 
προσπάθειες, καθώς και οι σχετικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της τάξης. 
Έπειτα από μια επισκόπηση των σημαντικότερων μελετών των τελευταίων είκοσι ετών στο 
χώρο της εθνογραφίας και της κοινωνιογλωσσολογίας, παρουσιάζονται συγκεκριμένες 
περιπτώσεις όπου οι μαθητές/-τριες λειτουργούν ως ερευνητές/-τριες του πολιτισμού και της 
γλώσσας στη δική τους κοινότητα, και ο τρόπος με τον οποίο η νέα αυτή προοπτική τούς 
οδηγεί στην ανάληψη κοινωνικής δράσης. Στο Γλώσσα και πολιτισμός η ανάθεση 
εθνογραφικών και κοινωνιογλωσσολογικών ερευνητικών εργασιών στους μαθητές/-τριες 
αναδεικνύει επίσης θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με την ακαδημαϊκή μάθηση και τη φύση της 
γραφής. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Γλώσσα, Κουλτούρα , Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 26,00Ε 
ΙSΒΝ: 960-375-391-2 
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Κωδικός τεκμηρίου: 140 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασιάδου, Χ. & Πετρίδου, Β. (1997) "Αναπαραστάσεις 
Γυναικών στα Βιβλία της Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας του Λυκείου". Στο ∆εληγιάννη 
Κουϊμτζή, Β. & Ζιώγου  Καραστεργίου, Σ. (επιμ.) Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη, 
Βάνιας, σελ. 365-394. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εικόνα των γυναικών στα βιβλία της Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας στη 
∆ευτεροβάθμια  Εκπαίδευση βάσει των κυρίαρχων και παραδοσιακών για τα Φύλα προτύπων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Σχολικά εγχειρίδια, ∆ευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,90 € 
ΙSΒΝ: 960-288-046-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 141 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αναγνωστοπούλου, ∆. (1997) "Αναπαραστάσεις του Γυναικείου και 
του Ανδρικού Φύλου στα Κείμενα των Βιβλίων «Η Γλώσσα µου» της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης". Στο ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. & Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. (επιμ.) Φύλο και 
Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη, Βάνιας, σελ. 316-330. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η αναπαράσταση των κυρίαρχων μοντέλων και ρόλων των δύο φύλων στα 
σχολικά εγχειρίδια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Αναπαραστάσεις, Σχολικά εγχειρίδια, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
Έμφυλοι ρόλοι, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,90 
ΙSΒΝ: 960-288-046-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1706 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αντωνίου, Χ. (1996) "Ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης των 
γυναικών στις παιδαγωγικές ακαδημίες". Νέα Παιδεία τευχ. 77,  σελ. 133-141. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες στην εκπαίδευση των γυναικών στις 
παιδαγωγικές ακαδημίες, μέσα από μια διαχρονική προσέγγιση του θεσμού (από 1934-35 έως 
και το 1983). Το ακαδημαϊκό έτος 1934 ο Νόμος επιτρέπει περιορισμένη εισαγωγή γυναικών. 
Αντίθετα, με την με την εφαρμογή του νέου Νόμου του 1983, η εκπαιδευτική πολιτική που 
εφαρμόζεται δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες γυναίκες να εισαχθούν στις παιδαγωγικές 
ακαδημίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Eκπαίδευση , Φύλο, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Εκπαιδευτική πολιτική, 
Παιδαγωγικές ακαδημίες, Ελλάδα, Ιστορία, Εκπαιδευτική πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 2,65 € 
ΙSSN: 1105-4255-77 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 142 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βιδάλη, Ά. (1997) "Η Προοδευτική Εκπαίδευση και η Κατασκευή 
της Έννοιας της Νηπιαγωγού". Στο ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. & Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. 
(επιμ.) Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη, Βάνιας, σελ. 176-188. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το κείμενο εξετάζει τις διαδικασίες με τις οποίες κατασκευάζεται η έννοια της 
νηπιαγωγού που επικρατεί στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα και το πώς η έννοια αυτή 
με τη σειρά της επιδρά στον τρόπο που βιώνεται η Ταυτότητα της νηπιαγωγού από τις 
γυναίκες νηπιαγωγούς. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Νηπιαγωγοί, Προοδευτική παιδαγωγική, Ελλάδα, Γυναίκες, 
Απασχόληση, Εργαζόμενες, Απόψεις 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,90 
ΙSΒΝ: 960-288-046-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:  143 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βιδάλη, Ά. (2000) Νεοτερικότητα, Αγωγή και Προσχολική Ηλικία, 
Αθήνα, Καστανιώτης. 
Σελίδες: 137 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Κριτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος που εμφανίζεται στις αρχές 
του 20ου αιώνα, συνδέεται με την Nεοτερικότητα και ονομάζεται Προοδευτική Eκπαίδευση. Tο 
σύστημα της Προοδευτικής Eκπαίδευσης είναι περισσότερο αποτελεσματικό όσον αφορά την 
κατασκευή του μοντέρνου υποκειμένου μέσα από την εξάλειψη της διαφοράς και την επιβολή 
μιας ομοιογένειας. Yπό το πρίσμα αυτό επανεξετάζονται οι απόψεις του Nέου Σχολείου, τρόποι 
διαπαιδαγώγησης αγοριών και κοριτσιών στο σύγχρονο δυτικό κόσμο. 
Λέξεις Κλειδιά: Αγωγή, Προσχολική ηλικία, Παιδαγωγική θεωρία, Μοντερνισμός, Φύλο, 
Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 145 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βιτσιλάκη Σορωνιάτη, Χ. (1997) "Ο Ρόλος του Φύλου στη 
∆ιαμόρφωση Εκπαιδευτικών και Επαγγελματικών Φιλοδοξιών". Στο ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. & 
Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. (επιμ.) Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη, Βάνιας, σελ. 586-
620. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η επίδραση του παράγοντα "Φύλο" στη διαμόρφωση των μελλοντικών σχεδίων 
που αφορούν τη συνέχιση της εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων 
ανθρώπων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εκπαιδευτικές φιλοδοξίες, Επαγγελματικές φιλοδοξίες, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,90 
ΙSΒΝ: 960-288-046-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1774 
Οργανισμός:  Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Ιστοσελίδα: Εκδόσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.isotita.gr/index.php/publication/c7/ 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σε αυτό το τμήμα δημοσιεύονται πληροφορίες για τις έντυπες εκδόσεις Εθνικών 
Εκθέσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων και μελετών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και 
παρέχονται πληροφορίες για επικοινωνία. Όλες οι εκδόσεις διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα 
Εκδόσεων της Γ.Γ.Ι.  
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Πολιτικές, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 146 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννακοπούλου, Ε. (1997) "Αξιολογικές Κρίσεις και Προσδοκίες 
Κοριτσιών και Αγοριών Εφηβικής Ηλικίας για τα Βασικά Χαρακτηριστικά της Επαγγελματικής 
Απασχόλησης". Στο ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. & Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. (επιμ.) Φύλο και 
Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη, Βάνιας, σελ. 667-678. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο επεξεργάζεται απόψεις και προσδοκίες εφήβων αγοριών και κοριτσιών, 
μεταξύ άλλων και για την εκπαιδευτική τους πορεία και την επίδραση του παράγοντα "Φύλο" 
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σε αυτό. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Κορίτσια, Αγόρια, Προσδοκίες, Εφηβεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,90 € 
ΙSΒΝ: 960-288-046-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 147 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆αλακούρα, Κ. (2000) Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης 
1854-1914: μια Πρώτη Προσέγγιση, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη. 
Σελίδες: 248 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια πρώτη ιστορική καταγραφή και προσέγγιση 
ενός εκπαιδευτικού κέντρου κοριτσιών του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Εκπαίδευση, Παρθεναγωγείο, Ιστορία, Ελλάδα, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 149 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. (2005) Μεγαλώνοντας ως Αγόρι, Αθήνα, 
Gutenberg. 
Σελίδες: 236 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Οι ανδρικές ταυτότητες στην εφηβεία, η διαμόρφωση του ανδρισμού στο ελληνικό 
σχολείο με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις της φεμινιστικής οπτικής και τη λογική της 
προώθησης της ισότητας των φύλων στο σχολείο και την κοινωνία γενικότερα. 
Λέξεις Κλειδιά: Σχολείο, Εφηβεία, Εκπαίδευση, Φύλο, Έμφυλες ταυτότητες, Ανδρισμός, 
Φεμινισμός, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 14,00 
ΙSΒΝ: 960-01-1043-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 148 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. & Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. (1997) Φύλο 
και Σχολική Πράξη. Συλλογή Εισηγήσεων, Θεσσαλονίκη, Βάνιας. 
Σελίδες: 719 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Άρθρα που αφορούν θέματα φύλου και σχολείου μέσα από φεμινιστικές και 
ποιοτικές προσεγγίσεις και αναλύσεις, ακολουθώντας πότε την ιστορική, πότε την ψυχολογική 
και πότε την κοινωνιολογική σκοπιά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σχολείο, Εκπαίδευση, Φεμινισμός, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,90 
ΙSΒΝ: 960-288-046-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 150 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. & Ζιώγου, Σ. (επιμ.) (2000) Φάκελος 
Παρεμβατικών Μαθημάτων. Ισότητα των δύο φύλων – Ο ρόλος των εκπαιδευτικών. 
Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας. ΚΕΘΙ,  Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ). 
Σελίδες: Πρόκειται για ένα ντοσιέ που περιέχει οκτώ (8) αποσπώμενα βιβλία («φακέλους») 
μεγέθους Α4.  Γενικά Εισαγωγικά, σελ. 38,  Αρχαία Ελληνικά, σελ. 78,  Νέα Ελληνικά, σελ.71,  
Ιστορία, σελ. 45,  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, σελ. 46,  Αγγλικά, σελ. 15,  Σ.Ε.Π., σελ.30,  
Τεχνολογία, σελ. 11 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγκεκριμένη έκδοση αφορά σε επτά (7) παρεμβατικά μαθήματα μέσης 
εκπαίδευσης (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Αγγλικά, Σ.Ε.Π. και Τεχνολογία) που έγιναν από εκπαιδευτικούς σε σχολεία της Θεσσαλονίκης 
το ακαδημαϊκό έτος 1999. Τα μαθήματα αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση – 
Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση», που 
υλοποίησε το ΚΕΘΙ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και τη χρηματοδότηση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Ισότητα ευκαιριών, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 151 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ευστράτογλου, Ά. (1999) Οικονομικές και Κοινωνικές ∆ιαστάσεις 
του Αναλφαβητισμού στην Ελλάδα, Αθήνα, Τυπωθήτω - Γιώργος ∆αρδάνος. 
Σελίδες: 239 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζονται τα μεγέθη στον αναλφαβητισμό στην 
Ελλάδα στο τέλος του 20ου αιώνα, μεταξύ των οποίων και μεγέθη που αφορούν τα Φύλα. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Αναλφαβητισμός, Ελλάδα, Έμφυλες διαφορές, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,59  
ΙSΒΝ: 960-8041-12-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:  152 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. & ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. (επιμ.) 
(1999) Εκπαίδευση και Φύλο: Ιστορική ∆ιάσταση και Σύγχρονος Προβληματισμός, Πρακτικά 
Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, Βάνιας, Β. 
Σελίδες: 481 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο συγκεκριμένο έργο αναπτύσσεται μέσα από την σκοπιά της Ιστορίας και της 
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης ο προβληματισμός για τους ρόλους των φύλων στα σχολικά 
βιβλία και εγχειρίδια και προσεγγίζεται η Γυναικεία εκπαίδευση μέσα από ένα τα σύγχρονα 
δεδομένα των γυναικείων σπουδών. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Ιστορία, Σχολείο, Σχολικά εγχειρίδια, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,21 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 179 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Ζιώγου Καραστεργίου, Σ., ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. & Κέντρο 
Ερευνών Για Θέματα Ισότητας (1997) Η Ισότητα των Φύλων στα Θεωρητικά Μαθήματα του 
Γυμνασίου και Λυκείου : ∆ιδακτικό Υλικό για την Ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών, Αθήνα, 
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. 
Σελίδες: 107 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Υλικό για τα "σεμινάρια επιμόρφωσης για την ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση" που πραγματοποιήθηκαν από 
το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας το 1997 και αναφέρεται στις: ∆ιακρίσεις ανάμεσα 
στα δύο φύλα στην εκπαίδευση, Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση Εκπαιδευτικές ανισότητες, 
καθώς και τους ρόλους των φύλων στα σχολικά βιβλία και τα εγχειρίδια. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Φύλο, Θεωρητικά μαθήματα, Γυμνάσιο, Λύκειο, 
Ευαισθητοποίηση, Εκπαιδευτικοί, ∆ιακρίσεις, Έμφυλοι ρόλοι, Ισότητα ευκαιριών 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
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Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1543 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζιώγου, Σ., ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β., ∆αλακούρα, Α. & Χασεκίδου, 
Θ. (2000) Εκπαίδευση, φύλο και ιδιότητα του πολίτη. Έρευνα και παρέμβαση για την 
ευαισθητοποίηση μαθητών-μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη δημοκρατία, το 
φύλο και την ιδιότητα του πολίτη (Τελική Έκθεση). Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. και Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας - Υπουργείο Παιδείας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί την τελική έκθεση για την έρευνα σχετικά με την  εκπαίδευση, το φύλο 
και την ιδιότητα του πολίτη στην προσπάθεια για ευαισθητοποίηση μαθητών-μαθητριών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Ελλάδα, Έμφυλες σχέσεις, Κοινωνικές συνθήκες, 
Κοινωνική πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 153 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κ.Ε.Θ.Ι. (2003) "Φύλο και Εκπαιδευτική πραγματικότητα στην 
Ελλάδα: Προωθώντας παρεμβάσεις για την Ισότητα των Φύλων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
Σύστημα". Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στο 
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εκπαίδευση, Ελλάδα, Κοινωνικά προβλήματα, Κοινωνική πολιτική, 
Εκπαιδευτικό σύστημα, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Έμφυλοι ρόλοι, Ισότητα ευκαιριών 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο ΚΕΘΙ, στο ∆ιαδίκτυο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 154 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κακαβούλης, Α. & Μεσημέρη, Μ. (1997) "Στερεότυπα των Φύλων 
και Σχολική Αγωγή". Στο ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. & Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. (επιμ.) Φύλο 
και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη, Βάνιας, σελ. 512-534. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναπτύσσονται τα στερεότυπα των ρόλων των φύλων και η σχέση τους με τη 
σχολική διαδικασία, τα εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Στερεότυπα, Σχολικά εγχειρίδια, Εκπαιδευτικό σύστημα, 
Στερεότυπα, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,90 
ΙSΒΝ: 960-288-046-5 
 
Κωδικός τεκμηρίου:155 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κακανά, ∆. (1999) "Χώρος και Φύλο: Στερεότυπα για το Ρόλο των 
Φύλων μέσα από τη Χρήση του Χώρου για Αγόρια και Κορίτσια στο Νηπιαγωγείο". Σύγχρονο 
Νηπιαγωγείο, τευχ. 12,  σελ. 6-12. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η κατανομή του χώρου του Νηπιαγωγείου και των παιδικών παιγνιδιών και 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα Φύλα στερεότυπα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Χώρος, Στερεότυπα, Έμφυλοι ρόλοι, Νηπιαγωγείο, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 199

Κωδικός τεκμηρίου: 1707 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κακανά, ∆. (2002) "Φύλο και επαγγελματικός προσανατολισμός. Ο 
ρόλος των ΜΜΕ στην επιλογή επαγγέλματος από τα δύο φύλα". Μέντορας, τευχ. 6,  σελ. 18-
28. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει, πρώτον, τον τρόπο με τον οποίο 
τα Μ.Μ.Ε. συμβάλλουν στις επαγγελματικές επιλογές των ατόμων και δεύτερον, τον τρόπο με 
τον οποίο η μεταβλητή "φύλο" διαφοροποιεί τον τρόπο χρήσης των Μ.Μ.Ε. και συνεισφέρει 
στην επίδραση αυτών στις επαγγελματικές επιλογές των εφήβων. Βασική υπόθεση της μελέτης 
αποτέλεσε η άποψη πως τα Μ.Μ.Ε. συμβάλλουν στη μορφοποίηση των κοινωνικών 
αναπαραστάσεων των επαγγελματικών προτιμήσεων, κατευθύνοντας με αυτό τον τρόπο, 
κυρίως έμμεσα, τις επαγγελματικές προτιμήσεις των δύο φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 
1.163 μαθητές (41,4%) και μαθήτριες (56,6%) της Β' και της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου του 
νομού Μαγνησίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επάγγελματα, Εκπαίδευση, Εφηβεία, Αναπαραστάσεις, ΜΜΕ, 
Στερεότυπα, Επαγγελματικές επιλογές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: ελεύθερα προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του Π.Ι.: www.pi-
schools.gr/library/pi-lib/hb_ejournals.htm 
Ενδεικτική Τιμή: -   
ΙSSN:  1108-4480 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 156 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανταρτζή, Ε. (1996) "Αγόρια και Κορίτσια στο Σχολείο: Οι 
Στάσεις και οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών για το Ρόλο των δύο Φύλων". Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, τευχ. 88,  σελ. 39-48. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η διαμόρφωση της στάσης και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις 
προσδοκίες τους για τις επιδόσεις και τους ρόλους των μαθητών/τριών σε σχέση με το φύλο 
τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Αγόρια, Κορίτσια, Εκπαιδευτικοί, Στάσεις, Αντιλήψεις, Έμφυλοι 
ρόλοι, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3,50 € τεύχος / 75,24 € ετήσια συνδρομή   
ΙSSN: 1105-3968 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1701 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανταρτζή, Ε. (1997) "Οι αποφάσεις των παιδιών για τον 
καταμερισμό των επαγγελμάτων κατά φύλο". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τευχ. 92,  σελ. 32-37. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των παιδιών για τους 
επαγγελματικούς ρόλους ανδρών και γυναικών και πραγματοποιήθηκε σε τρία σχολεία. Τα δύο 
από αυτά ήταν σε χαμηλού εισοδήματος περιοχές και το άλλο σε περιοχή υψηλού 
εισοδήματος. Συνολικά πήραν μέρος 84 μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης του ∆ημοτικού, 48 
αγόρια και 36 κορίτσια. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Έμφυλες διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3,50 € τεύχος / 75,24 € ετήσια συνδρομή 
ΙSSN: 1105-3969 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 92 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανταρτζή, Ε. (2001) "Η εικόνα της γυναίκας στα βιβλία των 
Μαθηματικών". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τομ. 118, σελ. 56 - 67. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μεγάλη ανάγκη για μαθηματική εκπαίδευση και βιβλιογραφία που αναφέρεται στις 
διαφορές των φύλων στα μαθηματικά. Μια εξέταση των μαθηματικών βιβλίων και καταγραφή 
της συχνότητας εμφάνισης γυναικείων ονομάτων. Εξέταση και του γενικότερου πλαισίου 
οικογένεια – επαγγελματικοί ρόλοι – περιβάλλον. 
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Λέξεις Κλειδιά: Μαθηματικά, Γυναίκες, Σχολικά εγχειρίδια, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 6,10€  / 75,24 € ετήσια συνδρομή 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 158 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανταρτζή, Ε. (2003) Τα Στερεότυπα του Ρόλου των Φύλων στα 
Σχολικά Εγχειρίδια του ∆ημοτικού Σχολείου, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη. 
Σελίδες: 381 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο συγκεκριμένο κείμενο γίνεται αναφορά στους ρόλους των φύλων στα 
σχολικά βιβλία και εγχειρίδια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την Προσχολική αγωγή. 
Αναλύεται ο σεξισμός στη γλώσσα και τους ρόλους ανδρών και γυναικών σύμφωνα με το 
φύλο τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Φύλο, Σχολικά εγχειρίδια, Στερεότυπα, Έμφυλοι 
ρόλοι, Προσχολική ηλικία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19,04€   
ΙSΒΝ: 960-343-696-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1703 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραγιάννης, Θ. (1998) "Ο κοινωνικός ρόλος του φύλου στην 
ελληνική παιδική λογοτεχνία". Το σχολείο και το σπίτι, τομ. 2, τευχ. 404,  σελ. 101-106. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναφορά στην κατασκευή και την αναπαραγωγή της ταυτότητας του φύλου και 
του κοινωνικού φύλου, βάσει των ρόλων και των προτύπων που συναντώνται στη σύγχρονη 
παιδική λογοτεχνία. Αναφορά σε παραδείγματα ανδρικών και γυναικείων ρόλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Έμφυλοι ρόλοι, Λογοτεχνία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € ετήσια συνδρομή   
ΙSSN: 1105-9125 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:160 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κέντρο Ερευνών Για Θέματα Ισότητας (1999) "Εκπαίδευση και 
Φύλο. Νέες Τεχνολογίες". Εκπαίδευση και Φύλο. Νέες τεχνολογίες, Θεσσαλονίκη, Κέντρο 
Ερευνών για Θέματα Ισότητας, σελ. 226 σελ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το Συνέδριο οργανώθηκε από το Κέντρο Θεμάτων Ισότητας το 1998 με Θέματα 
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την Τεχνική Εκπαίδευση και την 
Επαγγελματική Επιμόρφωση και την Ισότητα των Φύλων, καθώς και τους ρόλους των Φύλων 
στα σχολικά βιβλία και εγχειρίδια. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Νέες τεχνολογίες, Επαγγελματική κατάρτιση, Τεχνική 
εκπαίδευση, Επαγγελματική επιμόρφωση, Ισότητα των φύλων, Σχολικά εγχειρίδια 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:  159 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κέντρο Ερευνών Για Θέματα Ισότητας (2003) Φύλο και 
Εκπαιδευτική Πραγματικότητα στην Ελλάδα: Προωθώντας Παρεμβάσεις για την Ισότητα των 
Φύλων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Αθήνα, Κ.Ε.Θ.Ι. ΕΠΕΑΕΚ ΙI – ΑΞΟΝΑΣ 4 – 
ΜΕΤΡΟ 4.1 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α. 
Σελίδες: 345 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αναπτύσσονται θέματα, που αφορούν τον προβληµατισµό για τον 
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παράγοντα φύλο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και την αντιµετώπιση της ανισότητας και 
της διάκρισης των φύλων Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις παρέµβασης για την 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σ την ισότητα των φύλων στο σχολείο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο,  Εκπαίδευση,  Ελλάδα,  Ισότητα των φύλων,  Παρεμβάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του ΚΕΘΙ 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:161 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κέντρο Ερευνών Για Θέματα Ισότητας & Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας Και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Ισότητας (2000) Ισότητα των δυο Φύλων: Ο 
Ρόλος των Εκπαιδευτικών. Αθήνα, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο συγκεκριμένο Φάκελο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γίνεται αναφορά 
στους ρόλους των φύλων στα σχολικά βιβλία και εγχειρίδια, στη λογοτεχνία, στις διακρίσεις 
ανάμεσα στα δύο φύλα στη διδασκαλία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Επαγγελματικός προσανατολισμός, Έμφυλες διακρίσεις, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 162 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κέντρο Ερευνών Για Θέματα Ισότητας, Φρόση, Λ., Κουϊμτζή, Ε. & 
Παπαδήμου, Χ. (2001) Ο Παράγοντας Φύλο και η Σχολική Πραγματικότητα στην Πρωτοβάθμια 
και τη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μελέτη Επισκόπησης, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας. 
Σελίδες: 90 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Η παρούσα µελέτη αφορά τη Φεµινιστική έρευνα για το «Φύλο και Εκπαίδευση» 
στην Ελλάδα μέσα από: την εξέταση τελευταίων επιστηµονικών ευρηµάτων και την 
παρουσίαση υλικού που επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων, όσον αφορά την 
πραγµατικότητα των παραπάνω, αλλά και τον εντοπισµό των ερευνητικών κενών και τη 
διατύπωση προτάσεων, τόσο σε επίπεδο έρευνας, όσο και σε επίπεδο παρεµβάσεων στην 
προώθηση της ισότητας των Φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σχολείο, Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ∆ευτεροβάθμια 
εκπαίδευση,  Βιβλιογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμαμτείας Ισότητας 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1708 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαμπροπούλου, Ζ. (2000) "Η γυναίκα στο έργο του Στρατή 
Μυριβήλη". Φιλολογική, τευχ. 76,  σελ. 63-70. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Το άρθρο αναφέρεται στο έργο του Στρατή Μυριβήλη και συγκεκριμένα στις 
περιγραφές του που αφορούν σε εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά για τις γυναίκες-
ηρωίδες του. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Λογοτεχνία, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 5 €   
ΙSSN: 1105-2732 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1709 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λόππα Γκουνταρούλη, Ε. (1996) "Η γυναικεία παρουσία στα 
κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας του λυκείου ". Σύγχρονη Εκπαίδευση τευχ. 88,  σελ. 49-
60. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Στο άρθρο γίνεται αναφορά στο ρόλο των σχολικών εγχειριδίων και στα κοινωνικά 
στερεότυπα που αναπαράγουν.  Καταγράφεται έρευνα που αφορά στη γυναικεία συγκρότηση 
της γυναικείας παρουσίας στη λογοτεχνία, ως μητέρα αγοριών και κοριτσιών και σπανιότερα 
ως κόρη. Στο τέλος προτείνεται η βελτίωση των εγχειριδίων με συμπλήρωση περισσότερο 
αντιπροσωπευτικών σύγχρονων ρόλων.  
Λέξεις Κλειδιά: Λογοτεχνία, ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση, Φύλο, Σχολικά εγχειρίδια, 
Στερεότυπα, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3,50 € τεύχος / 75,24 € ετήσια συνδρομή 
ΙSSN: 1105-3968 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 164 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λόππα, Ε. (1999) "Ο Γυναικείος Λόγος στα Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας του Λυκείου". Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου, τευχ. 9,  σελ. 14-33. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: "Ανάγνωση" του γυναικείου λόγου των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
του Λυκείου μέσα από την κριτική φεμινιστική σκοπιά. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Γυναικείος λόγος, Νεοελληνική λογοτεχνία, Λύκειο, Φύλο, 
Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:165 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαραγκουδάκη, Ε. (1997) "Οι Γυναίκες ∆ιδάσκουν, οι Άνδρες 
∆ιοικούν". Στο ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. & Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. (επιμ.) Φύλο και Σχολική 
Πράξη. Θεσσαλονίκη, Βάνιας, σελ. 258-292. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά την υπερεκπροσώπηση των γυναικών στο 
επάγγελμα της εκπαιδευτικού και τη μικρότερη συγκριτικά με τους άντρες συναδέλφους της 
εμφάνισή της σε διοικητικές θέσεις και υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Εκπαιδευτικοί, Άνδρες, Φύλο, Εκπαίδευση, Επαγγέλματα, Έμφυλες 
διαφορές, Έμφυλες διακρίσεις, Εργασία, Απασχόληση, Ιεραρχία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,90 
ΙSΒΝ: 960-288-046-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 166 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαραγκουδάκη, Ε. (2000) Η Εκπαίδευση και ∆ιάκριση των Φύλων. 
Παιδικά Αναγνώσματα στο Νηπιαγωγείο, Αθήνα, Οδυσσέας. 
Σελίδες: 365 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Εξετάζονται οι αντιλήψεις και οι θεωρίες για την κοινωνικοποίηση και τους ρόλους 
των φύλων στα παιδικά αναγνώσματα που χρησιμοποιούνται στο Νηπιαγωγείο. 
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι κυρίαρχες αντιλήψεις για τα Φύλα επιδρούν στη διαμόρφωση 
των απόψεων των παιδιών και είναι αναχρονιστικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Νηπιαγωγείο, Αντιλήψεις, Κοινωνικοποίηση, Παιδικά 
βιβλία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 15,68  
ΙSΒΝ: 960-212-068-0 
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Κωδικός τεκμηρίου: 167 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ., ∆αφνά, Κ., Γενική Γραμματεία Έρευνας 
Και Τεχνολογίας, ∆ιεύθυνση Σχεδιασμού Και Προγραμματισμού & Τμήμα Τεκμηρίωσης Και 
∆εικτών (2002) Ελλάδα. Γυναίκες και Επιστήμη. Αθήνα, Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγκεκριμένη Έκθεση αναφέρεται στα υψηλά ποσοστά των γυναικών 
επιστημόνων στην Ελλάδα και τα μικρά ποσοστά των υψηλών και υπεύθυνων θέσεων που 
αυτές κατέχουν. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Επιστήμη, Ελλάδα, Έμφυλες διακρίσεις, Έμφυλες διαφορές, 
Ιεραρχία, Επαγγελματική θέση, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 168 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μενίκη, Β. (2002) "Το Φύλο των Σχολικών Βιβλίων". Στο Γκόβα, 
Ε. (επιμ.) Η πτώση των φύλ(λ)ων. Κείμενα-προτάσεις για το σεξισμό και τη βία. Αθήνα, σελ. 
35-38. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύει το σεξισμό και τη βία που ενυπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια υπό μορφή 
έμφυλων στερεοτύπων. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλη αγωγή, Εκπαίδευση, Φύλο, Σεξισμός, Βία, Σχολικά εγχειρίδια, 
Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 7,20 €   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1710 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσταϊρας, Π. & Σκαρτσίλας, Π. (2002) "Οι στάσεις, οι 
αντιλήψεις και η επίδοση των μαθητών του δημοτικού σχολείου στα μαθηματικά και στη 
μελέτη του περιβάλλοντος και η διαφοροποίησή τους σε σχέση με το φύλο, τον τόπο 
κατοικίας και ανάλογα με την προσπάθεια". Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τευχ. 60-61,  σελ. 
88-103. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη διερευνά την επίδοση και τις στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών του 
δημοτικού σχολείου και τη διαφοροποίησή τους κατά φύλο, τόπο κατοικίας και καθημερινή 
προσπάθεια σε δύο κύρια γνωστικά πεδία, στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επίδοση στα μαθηματικά, Επίδοση στις Φυσικές επιστήμες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 4 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1769 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μυλωνάκου Κέκε, Ζ. (1996) Η ∆υναμική της Οικογένειας μέσα 
από τα Παιδικά της Σχέδια: Έρευνα στο Σχολικό Περιβάλλον με την Αξιοποίηση του Σχεδίου 
της Οικογένειας σε ∆ράση. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής 
Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 496.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχει στον 
ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ή κλινικό η χρησιμοποίηση του σχεδίου της οικογένειας σε δράση 
κατά Burns 1982. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Εκπαίδευση, Παιδί, Ψυχολογία, Έφηβοι, Οικογενειακή θεραπεία, 
Παιδαγωγικά θέματα, Παιδαγωγική επιστήμη, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/10871  
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Κωδικός τεκμηρίου: 169 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Νταγιάκης, Α. (2001) "Η Εικονογράφηση των δύο Φύλων στα 
Εγχειρίδια "Ερευνώ τον Φυσικό Κόσμο" των Ε΄ και ΣΤ' Τάξεων". Το Σχολείο και το Σπίτι, τευχ. 
6-7,  σελ. 349-352. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συγγραφέας αναφέρεται στα στερεότυπα των φύλων που μέσα από την 
εικονογράφηση των εγχειριδίων της φυσικής του ∆ημοτικού. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Φύλο, Σχολικά εγχειρίδια, 
Στερεότυπα, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € ετήσια συνδρομή   
ΙSSN: 1105-9125 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 170 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παμούκτσογλου, Α. (1997) Εννεάχρονη Υποχρεωτική Εκπαίδευση 
(1975-1990): Μελέτη της Εφαρμογής της Εννεάχρονης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως προς 
την Κινητικότητα των Μαθητών σε Σχέση με την Κοινωνική, Χωρική Προέλευση και το Φύλο 
τους. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 672.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή υποστηρίζει ότι η κινητικότητα και οι 
μαθητικές διαρροές στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση σχετίζονται με το φύλο την 
κοινωνική και χωρική προέλευση των παιδιών και των οικογενειών τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Υποχρεωτική εκπαίδευση, Φύλο, Κοινωνική τάξη, Κοινωνική 
προέλευση, ∆ιακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/10861 
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1711 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπακωστόπουλος, Π. Γ. (2001) "Υπολογισμός του δείκτη 
ευκαιριών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά φύλο και γεωγραφικό διαμέρισμα, 
1991-1994". Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τευχ. 59,  σελ. 45-47. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για το δείκτη αποτελεσματικότητας 
κατά φύλο, έτος και γεωγραφικό διαμέρισμα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γεωγραφική κατανομή, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 2.93 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 171 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παρασκευόπουλος, Ι., Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννιτσάς, Ν. ∆. & 
Καραθανάση  Κατσαούνου, Α. (1998) "∆ιαφυλικές Σχέσεις Σεμινάριο Κατάρτισης 
Εκπαιδευτικών Στελεχών Πρακτικά Συνεδρίου". ∆ιαφυλικές Σχέσεις Σεμινάριο Κατάρτισης 
Εκπαιδευτικών Στελεχών Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, σελ. 453. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: ∆ιαλέξεις και εισηγήσεις 34 διακεκριμένων ελλήνων επιστημόνων που καλύπτουν 
όλες τις πηγές των διαφυλικών σχέσεων: νομική, κοινωνιολογική, ψυχολογική και 
εκπαιδευτική, όπως, οι ρόλοι των φύλων στα σχολικά βιβλία και εγχειρίδια, οι διακρίσεις στη 
διδασκαλία και οι εκπαιδευτικές ανισότητες ανάμεσα στα Φύλα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εκπαίδευση, Επαγγέλματα, Σχολικά εγχειρίδια, Ανισότητα των φύλων, 
Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 27,30 €   
ΙSΒΝ: 960-344-097-3 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1572 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παρασκευόπουλος, Ι. Ν., Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. & 
Καραθανάση, Α. (επιμ.) (1998) ∆ιαφυλικές Σχέσεις. Β’ Τόμος. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 624 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο παρών τόμος περιλαμβάνει εξήντα έξι από τις διαλέξεις-εισηγήσεις 
διακεκριμένων Ελλήνων ακαδημαϊκών-ερευνητών, οι οποίες έγιναν στα πλαίσια του 2ήμερου 
Ανοικτού Κοινοτικού Συμποσίου των ∆ιαφυλικών Σχέσεων. Το συμπόσιο αυτό οργανώθηκε 
από τον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής 
Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού και πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Απριλίου 
1991 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι διαλέξεις-εισηγήσεις αυτές έχουν 
καταχωριστεί σε δέκα κεφάλαια-θεματικές ενότητες και καλύπτουν όλες τις διάφορες βασικές 
πλευρές των διαφυλικών σχέσεων: ιστορική-φιλοσοφική, ιατρική-βιολογική, διαπροσωπική-
κοινωνική, θυμική-ψυχολογική και παιδαγωγική-εκπαιδευτική. Ο τόμος αυτός είναι συνέχεια 
του τόμου με τίτλο "∆ιαφυλικές σχέσεις" (έκδοση Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995). Οι δύο 
αυτοί τόμοι αποτελούν βασικό βοήθημα για όσους ασχολούνται με τα θέματα της σεξουαλικής 
αγωγής και της ισότητας των δύο φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Σεξουαλική αγωγή, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 27,2 € 
ΙSΒΝ: 960-344-097-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 172 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πολίτης, Φ. (2006) Οι "Ανδρικές Ταυτότητες" στο Σχολείο. 
Ετεροσεξουαλικότητα Ομοφυλοφοβία και Μισογυνισμός, Αθήνα, Επίκεντρο. 
Σελίδες: 643 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εξετάζεται η συγκρότηση του «ανδρισμού» στο σχολείο, με πλήθος ερευνητικών 
στοιχείων από ελληνικά σχολεία. Συγκεκριμένα μελετάται η συγκρότηση του "ανδρισμού" στο 
∆ημοτικό Σχολείο, η συγκρότησή του μέσα σε μια ευρύτερη κοινωνική οργάνωση, ενώ 
ταυτόχρονα δίνεται μια διαφορετική θέαση της εκπαίδευσης, από τη σκοπιά του Φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Ταυτότητα, Ανδρισμός, Σχολείο, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 58.00 € / 54.56€ 
ΙSΒΝ: 960-6647-49-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 173 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πολύζος, Ν. (2000) "Τα δύο Φύλα στα Μαθηματικά της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης". ∆ιαβάζω, τευχ. 411,  σελ. 100-103. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ανάπτυξη των στερεοτύπων των Φύλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο 
Μάθημα των Μαθηματικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Φύλο, Μαθηματικά, Στερεότυπα, Έμφυλες 
διαφορές, Έμφυλες διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 5 € (τιμή τεύχους) 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 174 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ποντίσκα, Π., Παπάνου, Γ. & Ραβάνης, Κ. (1997) "Η ∆ιάκριση των 
Φύλων στα Σχολικά Εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών : Παραδοσιακές και Εναλλακτικές 
Προσεγγίσεις". Στο ∆εληγιάννη Κουιμτζή, Β. & Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. (επιμ.) Φύλο και 
σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη, Βάνιας, σελ. 331-338. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Απόψεις και προσεγγίσεις για τα Φύλα στα σχολικά εγχειρίδια των φυσικών 
επιστημών. 
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Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Σχολικά εγχειρίδια, Φυσικές επιστήμες, Στερεότυπα, 
∆ιακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,90 
ΙSΒΝ: 960-288-046-5 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 175 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ραβάνης, Κ., Γεωργακάκος, Σ., Παντίσκα, Π., Παπαπάνου, Γ. & 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Κέντρο Ερευνών Για Θέματα 
Ισότητας (1997) "Η Εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες και τις Φυσικές Επιστήμες : Ορισμένες 
Όψεις του Προβλήματος της Ισότητας των δυο Φύλων : Σεμινάριο Επιμόρφωσης για την 
Ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση". Η 
Εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες και τις Φυσικές Επιστήμες : ορισμένες όψεις του 
προβλήματος της ισότητας των δυο Φύλων, Πάτρα, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, 
σελ. 39 σελ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εκπαιδευτικό Υλικό από Σεμινάριο για την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε 
θέματα ισότητας των δυο φύλων της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Νέες τεχνολογίες, Φυσικές επιστήμες,  Ισότητα των φύλων, 
Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 176 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαββίδου, Τ. (1996) "Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών Αναφορικά 
με τη ∆ιαφοροποίηση των δύο Φύλων". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τευχ. 86,  σελ. 35-46. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Καταγραφή και ανάπτυξη αντιλήψεων εκπαιδευτικών σε σχέση με τις διακρίσεις 
των φύλων των μαθητών/μαθητριών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Αντιλήψεις, Εκπαιδευτικοί, Έμφυλες διαφορές, Έμφυλες διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3,50 € τεύχος / 75,24 € ετήσια συνδρομή   
ΙSSN: 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 177 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαϊτη, Ά. (2000) "Γυναίκες Εκπαιδευτικοί και Σχολική ∆ιοίκηση 
στην Ελλάδα". Τα Εκπαιδευτικά, τευχ. 57-58,  σελ. 150-163. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η υπερεκπροσώπηση των γυναικών στη διδασκαλία και τα χαμηλά ποσοστά 
γυναικών στις διοικητικές και υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Εκπαίδευση,  Σχολείο, ∆ιοίκηση, Φύλο, Επαγγέλματα, Ιεραρχία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 €   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 178 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σιάνου, Ε., Μαραγκουδάκη, Ε. & Κέντρο Ερευνών Για Θέματα 
Ισότητας (1997) "Σεμινάριο Επιμόρφωσης για την Ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών σε 
Θέματα Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση". Σεμινάριο Επιμόρφωσης για την 
ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση, 
Ιωάννινα, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, σελ. 97 σελ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρακτικά και Εισηγήσεις Σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από το Κέντρο Ερευνών 
για Θέματα Ισότητας για τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο Φύλα στην Εκπαίδευση, τις ίσες 
ευκαιρίες στην Εκπαίδευση, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανισότητες που αφορούν τα Φύλα. 
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Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, Ισότητα των φύλων, Φύλο, Εκπαίδευση, Σεμινάρια 
επιμόρφωσης, Έμφυλες διακρίσεις, Στερεότυπα, Ισότητα ευκαιριών, Εκπαιδευτικές ανισότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1713 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σουσαμίδου Καραμπέρη, Α. (2002) "Εσωτερικά και εξωτερικά 
χαρακτηριστικά μη οικείων προσώπων. Η περιγραφή τους σε σχέση με τον προσανατολισμό 
των προσώπων από άτομα ηλικίας 7 έως 15 ετών." Μέντορας, τευχ. 5,  σελ. 177-193. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Η μελέτη στοχεύει α) στη μελέτη του ρόλου των εξωτερικών και εσωτερικών 
χαρακτηριστικών στην αναγνώριση μη οικείων προσώπων και στον καθορισμό της σειράς 
σπουδαιότητας των χαρακτηριστικών στη λειτουργία αυτή και β) στην εξέταση της επίδρασης 
που ασκεί ο διαφορετικός προσανατολισμός των προσώπων στην περιγραφή των 
χαρακτηριστικών. Από τα αποτελέσματα έγινε φανερό ότι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 
παίζουν σημαντικότερο ρόλο από τα εσωτερικά χαρακτηριστικά στην αναγνώριση μη οικείων 
προσώπων και ότι τα μαλλιά είναι το χαρακτηριστικό που περιγράφεται καλύτερα και 
συμβάλλει στην αναγνώριση ενός μη οικείου προσώπου. Η περιγραφή των εξωτερικών 
χαρακτηριστικών εξαρτάται από τον προσανατολισμό των προσώπων, η ηλικία, και το φύλο 
των συμμετεχόντων επηρεάζουν την περιγραφή των χαρακτηριστικών και των δύο 
κατηγοριών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ηλικία, Ψυχολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: ελεύθερα προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του Π.Ι.: www.pi-
schools.gr/library/pi-lib/hb_ejournals.htm 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN: 1108-4480  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 180 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σπυροπούλου, Ζ. (1996) "Ο Ρόλος του ∆ασκάλου και η Συμβολή 
του στην Αντιμετώπιση του Προβλήματος των ∆ιακρίσεων των Φύλων". Το Σχολείο και το 
Σπίτι, τευχ. 4,  σελ. 219-223. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Η συμβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού και του θετικού τους ρόλου στην 
αντιμετώπιση των διακρίσεων των φύλων στη σχολική κοινότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, Σχολείο, Φύλο, ∆ιακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € ετήσια συνδρομή   
ΙSSN: 1105-9125 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1704 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σταυρίδου, Ε. (1999) "Συγκλίσεις και αποκλίσεις στις απόψεις 
ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών 
στο δημοτικό σχολείο". Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τευχ. 29,  σελ. 169-190. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναφέρεται στις επιδράσεις των κοινωνικοποιητικών στερεοτύπων που 
σχετίζονται με τους ρόλους των φύλων. Καταγράφεται εμπειρική έρευνα στο Νομό Μαγνησίας 
σχετικά με τις απόψεις και τις αντιλήψεις γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε ό,τι αφορά τους 
ίδιους/τις ίδιες και τους μαθητές/μαθήτριες, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαιώνουν τις 
ήδη υπάρχουσες στερεοτυπικές απόψεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Αγόρια, Κορίτσια, Έμφυλοι ρόλοι, 
Αντιλήψεις, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 7,30€ 
ΙSSN: 1106-2177 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1705 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σταφίδας, ∆. (2003) "Σεξουαλική παρενόχληση γυναικών και 
ανδρών εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου". Νέα Παιδεία, τευχ. 105,  σελ. 134-154. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται σε αντιλήψεις, στάσεις και εμπειρίες σεξουαλικής 
παρενόχλησης γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών δημόσιων σχολείων. Οι συγγραφείς 
κάνουν αναφορές και παραθέτουν στοιχεία και για άλλες συναφείς περιπτώσεις που αφορούν 
το εξωτερικό. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σχολείο, Σεξουαλική παρενόχληση 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 4,88 €   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1547 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ταμπούκου, Μ. (1997) "Χαρτογραφώντας τον εαυτό της. 
Προσεγγίσεις της γυναικείας ύπαρξης στην εκπαίδευση μέσα από αυτοβιογραφικά κείμενα". 
∆ίνη, τομ. 9, σελ. 51-74. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Το άρθρο αυτό διερευνά τη συνάντηση αυτοβιογραφικών κειμένων εκπαιδευτικών 
γυναικών στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου με τις φεμινιστικές 
θεωρίες και κοινωνιολογικών και ιστορικών αναλύσεων. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι τα 
αυτοβιογραφικά κείμενα επιβεβαιώνουν πρόσφατες φεμινιστικές αναλύσεις που υποστηρίζει 
ότι οι γυναίκες συγγραφείς έχουν διαταράξει τη λογοτεχνική παράδοση της ανδρικής 
βιογραφίας στη ∆ύση και έχουν αμφισβητήσει την υποτιθέμενη συνοχή και αυτονομία των 
προσώπων που αντιπροσωπεύονται σε αυτήν. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Λογοτεχνία, Γυναικείες σπουδές, Γυναίκες, Εκπαίδευση, 
Εκπαιδευτικοί 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSSN: 1106-0581 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1616 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τομαρά Σιδέρη, Μ.  (1999) "Εκπαιδευτική πορεία και κοινωνική 
καταγωγή". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 98-99, σελ. 183-198. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μελετώντας την πιθανότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ σε συνάρτηση με την κοινωνική 
κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, διαπιστώνουμε ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα, στη σύγχρονη Ελλάδα, όντως λειτουργεί ως μηχανισμός κοινωνικής επιλογής. Η 
λειτουργία αυτή εντείνεται διαχρονικά, ιδίως ως προς τις προνομιούχες ακαδημαϊκές 
διαδρομές (ΕΜΠ, Ιατρική), ενώ βαρύνουσα επίδραση εμφανίζει και το (ταχέως 
μεταβαλλόμενο) μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Εκπαίδευση, Ελλάδα, Μορφωτικό επίπεδο μητέρας, Πρόσβαση 
στα ΑΕΙ 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 182 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τρέσσου Μυλωνά, Ε. (1997) "Φύλο και Μαθηματικά: 
Εκπαιδευτικές Ανισότητες και Παιδαγωγική της Ισότιμης Συμμετοχής". Στο ∆εληγιάννη 
Κουιμτζή, Β. & Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. (επιμ.) Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη, 
Βάνιας, σελ. 339-364. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το συγκεκριμένο άρθρο προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ του Φύλου του/της 
μαθητή/τριας και της επίδοσης τους στο μάθημα των μαθηματικών και εξετάζει τους 
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παράγοντες αυτής της ανισοτιμίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο , Ανισότητα των φύλων, Μαθηματικά, Παιδαγωγικά, 
Ισοτιμία, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,90 
ΙSΒΝ: 960-288-046-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1759 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Φραντζή, Κ. (1998) Οι Γυναίκες Πτυχιούχοι της 
Φυσικομαθηματικής Σχολής και Εκπαιδευτικοί στις Θετικές Κατευθύνσεις στην Ελληνική 
Εκπαίδευση. ∆ιδακτορική διατριβή, Ιωάννινα, Παιδαγωγικό Τμήμα, Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, 
σελ. 353.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες επιστήμονες, Απασχόληση, Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής, Επαγγέλματα, Επιλογή επαγγέλματος, Καταμερισμός της εργασίας, 
∆ιαχωρισμός της αγοράς εργασίας, ∆ιακρίσεις στην εργασία, Ισότητα των φύλων, Ίσες 
ευκαιρίες, ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 183 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Φρειδερίκου, Α. (1998) Η Τζένη Πίσω από το Τζάμι, Αθήνα, 
Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 195 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό μελετά την κατασκευή της κοινωνικής ταυτότητας των φύλων στα 
εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας του δημοτικού σχολείου. Καταλήγει στη διαπίστωση, 
αποκρυπτογραφώντας κείμενα, ασκήσεις και εικόνες, ότι, παρ' όλες τις αγαθές προθέσεις και 
τις κανονιστικές εξαγγελίες για την ισότητα,  τα σημερινά αναγνωστικά προδιαγράφουν 
διακριτούς για τα φύλα ρόλους στην οικογένεια, το σχολείο και την παρέα των συνομηλίκων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σχολικά εγχειρίδια, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Εκπαίδευση, 
Αναπαραστάσεις, Έμφυλες ταυτότητες, Έμφυλοι ρόλοι, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,10 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 184 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Φρειδερίκου, Α. & Φολερού, Φ. (2004) Τα Κορίτσια Παίζουν. 
Αναπαραστάσεις του Φύλου στην Αυλή του ∆ημοτικού Σχολείου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 277 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγκρότηση της ταυτότητας του Φύλου μέσα από το παιγνίδι στην αυλή του 
Σχολείου: οι συγκρούσεις, οι αντιφάσεις, οι κώδικες επικοινωνίας, η αμφισβήτηση των ρόλων 
από τις μικρές μαθήτριες του ∆ημοτικού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Κορίτσια, ∆ημοτικό σχολείο, Παιγνίδι, Ταυτότητα, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 16,90 
ΙSΒΝ: 960-406-732-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 185 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Φρόση, Λ. (2002) "Τα Κορίτσια Μελετούν, τα Αγόρια Αποδίδουν: 
Εικόνες Εκπαιδευτικών για τους Εφήβους των ∆ύο Φύλων". Σχολείο. ∆ιαδικασίες Μετάβασης 
και Ταυτότητες Φύλου, Θεσσαλονίκη, Γκόβα Ελένη. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στα πλαίσια του Συνεδρίου για τις Ταυτότητες του Φύλου στην Εκπαίδευση, 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 210

προσεγγίζεται η στερεοτυπική εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στο Γυμνάσιο και 
Λύκειο για τα δύο Φύλα και που αναπαράγει την έμφυτη ευφυΐα των αγοριών και την 
μελετητική (παθητική) στάση των κοριτσιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Κορίτσια, Αγόρια, Εκπαιδευτικοί, Εφηβεία, Έμφυλες ταυτότητες, 
Φύλο, Στερεότυπα, Ευφυία, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: ∆ιατίθεται σε μορφή html. στο: www.aegean.gr/gender-
postgraduate/Documents/Μελέτη%20Κλαδούχου.pdf -  
 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 186 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Φρόση, Λ. & ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. (2001) "Αν τα Αγόρια 
∆ιαβάζανε όσο τα Κορίτσια, η ∆ιαφορά θα ήταν Χαώδης…: Οι Απόψεις Εκπαιδευτικών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τις Επιδόσεις Αγοριών και Κοριτσιών". Επιστηµονική 
Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Τµήµα Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Προσεγγίζονται μεταξύ άλλων, οι στερεοτυπικές, εν πολλοίς, απόψεις των 
Εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα δύο Φύλα σε σχέση με την απόδοσή 
τους στα μαθήματα. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, Αγόρια, Κορίτσια, Εκπαιδευτικοί, 
Αντιλήψεις, Στερεότυπα, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 188 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χιονίδου Μοσκοφόγλου, Μ. (1996) ∆ιάκριση των δυο Φύλων στη 
∆ιδασκαλία των Μαθηματικών. Βασική Θεωρία για τη Φύση της ∆ιάκρισης των δυο Φύλων στη 
∆ιδασκαλία των Μαθηματικών: Η Περίπτωση των Φοιτητών /τριών των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων ∆ημοτικής Εκπαίδευσης. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
σελ. 236.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύεται η σχέση φύλου και εκπαιδευτικής διδασκαλίας των μαθηματικών στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Μαθηματικά, ∆ιδασκαλία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/10375  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 187 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χιονίδου Μοσκοφόγλου, Μ. (1996) "Συναισθήματα, Στάσεις και 
Προσδοκίες των Εκπαιδευτικών για τα Αγόρια και τα Κορίτσια στο Μάθημα των Μαθηματικών". 
Στο Παρασκευόπουλος, Ι., Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. & Καραθανάση, Κ. Α. (επιμ.) 
∆ιαφυλικές σχέσεις. Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 302-314. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στις στάσεις, τα συναισθήματα, αλλά και τις 
προσδοκίες των εκπαιδευτικών, σε σχέση με το Φύλο των μαθητών/τριών, ως προς την 
επίδοσή τους στο μάθημα των μαθηματικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, Προσδοκίες, Στάσεις, Μαθηματικά, Αγόρια, Κορίτσια, Φύλο, 
Έμφυλες διαφορές, Έμφυλες διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,90 
ΙSΒΝ: 960- 344-175-9 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1714 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χρόνη, Ά. (2001) "Η γυναικεία παρουσία μέσα από τα κείμενα του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου. Μια προσέγγιση". Νέα 
Παιδεία, τευχ. 98,  σελ. 121-129. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η αρθρογράφος εξετάζει την αναπαράσταση της γυναίκας, στα κείμενα του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στα  σχολικά βιβλία του Γυμνασίου και του Λυκείου. Στόχος του 
άρθρου είναι να παρουσιάσει ακροθιγώς την εικόνα της γυναίκας μέσα από τα αντίστοιχα 
ανθολογημένα κείμενα των σχολικών βιβλίων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Εικόνες των γυναικών, Νεοελληνική λογοτεχνία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 4.5 € 
ΙSSN: 1105-4255-97 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1401 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χρόνη, Ά. (2006) "Ισότητα και ισοτιμία στον αθλητισμό. 
Εκπαίδευση προπονητών και καθηγητών φυσικής αγωγής σε θέματα φύλου". Σύγχρονα 
Θέματα, τομ. 94, σελ. 85-88. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό κινείται σε επίπεδο της εφαρμογής με συγκεκριμένες 
ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο με τον οποίο το φύλο αλλά και η ισότητα ως αναλυτικές 
κατηγορίες δοκιμάζονται αλλά και πραγματοποιούνται σε διαφορετικές αλλά πράλληλες 
κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. Το άρθρο αναφέρεται στον αθλητισμό και συγκεκριμένα 
εξετάζει το σύστημα εκπαίδευσης των Ελλήνων προπονητών/τριών και καθηγητών/τριών 
φυσικής αγωγής και παρακολουθεί τη σχέση μεταξύ αθλητισμού και εκπαίδευσης σε 
διαφορετικά στάδια ξεκινώντας από το αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ρόλο της φυσικής αγωγής σε αυτό και καταλήγοντας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και στους έμφυλους διαχωρισμούς που είναι ενσωματωμένοι στο 
σκεπτικό της προετοιμασίας των προπονητών και των καθηγητών φυσικής αγωγής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Ισότητα των φύλων, Ισοτιμία, Αθλητισμός, Εκπαίδευση, 
Σπουδές φύλου, Φυσική αγωγή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN: 1105-431Χ 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1974-1995 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1787 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Askew, S. & Ross, C. (1994) Τ' Αγόρια δεν Κλαίνε, μεταφ. 
Τερζίδου, Μ., Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 156 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλες διακρίσεις, Εκπαίδευσης, Άνδρες, Ψυχολογία  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 ευρώ 
ΙSΒΝ: 960-7019-51-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1756 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γκλιάου, Ν. (1993) Οικογένεια και σχολείο στα έργα της Άλκης 
Ζέη. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Ανεξάρτητο Τμήμα. Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής 
Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 208.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η διατριβή περιγράφει τον τρόπο που παρουσιάζεται η οικογένεια και το σχολείο 
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στα έργα της Άλκης Ζέη. Συγκεκριμένα αναφέρεται στα πρόσωπα της μητέρας,  πατέρα, 
παππού, γιαγιάς, αδελφών και άλλων εξωοικογενειακών προσώπων. Παράλληλα 
παρουσιάζονται οι ενδοσχολικές σχέσεις μέσα στο παραδοσιακό και σύγχρονο σχολείο. Οι 
στόχοι της διατριβής είναι να προσεγγίσει μέσα από κείμενα που απευθύνονται σε παιδιά - 
τους κοινωνικούς θεσμούς - οικογένεια και σχολείο και τις ιστορικο-κοινωνικές συνθήκες κάθε 
εποχής. Μέσα από την ερευνητική εργασία, διαπιστώνεται η επίδραση που ασκούν στον 
ανθρώπινο παράγοντα, τις διαπροσωπικές σχέσης, οι θεσμοί και οι κοινωνικοπολιτικές 
συνθήκες κάθε εποχής. 
Λέξεις Κλειδιά: Λογοτεχνία, Ισότητα των φύλων, Σεξουαλικότητα, Γάμος, Παιδική 
λογοτεχνία, Ανάλυση λόγου, Φεμινισμός, Γυναικείοι χαρακτήρες, Εικόνες των γυναικών, 
Εικόνες των ανδρών, Γυναίκες συγγραφείς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/2909  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1758 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. (1987) Η  Οργάνωση της Εκπαιδευτικής 
∆ιαδικασίας και η Κοινωνική Συμπεριφορά Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. ∆ιδακτορική 
διατριβή, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 
220.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Κοινωνική συμπεριφορά, Παιδί, Προσχολική ηλικία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 202 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζιώγου Καραστεργίου, Σ., ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β., Γενική 
Γραμματεία Ισότητας & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Έρευνας Και 
Τεκμηρίωσης Για Την Εκπαίδευση Και Το Φύλο (1994) Ισότητα Ευκαιριών στην Εκπαίδευση, 
Αθήνα, Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Σελίδες: 254 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο συγκεκριμένο έργο αναφέρονται οι διακρίσεις και οι εκπαιδευτικές ανισότητες 
ανάμεσα στα δύο φύλα και οι επιδιώξεις για ίσες ευκαιρίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο,  Εκπαίδευση,  Ίσες ευκαιρίες,  Εκπαιδευτικές ανισότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 203 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζιώγου Καραστεργίου, Σ., ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β., Γενική 
Γραμματεία Ισότητας & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Έρευνας Και 
Τεκμηρίωσης Για Την Εκπαίδευση Και Το Φύλο (1995) Εκπαίδευση και Φύλο. Ειδική 
Βιβλιογραφία, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο. 
Σελίδες: 177 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: ∆ημοσιεύματα στην ελληνική αγγλική και γερμανική γλώσσα 1990-1995 σχετικά 
με την έρευνα και τη διδασκαλία του Θέματος 'Φύλο και Εκπαίδευση'. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Βιβλιογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,54 €   
ΙSΒΝ: 978-994-0323-05-9 
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Κωδικός τεκμηρίου: 204 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ηλιού, Μ. (1990) Εκπαιδευτική και Κοινωνική ∆υναμική, Αθήνα, 
Πoρεία. 
Σελίδες: 256 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: ∆ιερεύνηση των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, των προσδοκιών των 
υποκειμένων και ζητήματα κοινωνικού κεφαλαίου και ανισότητες στην Εκπαίδευση. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Ισότητα των φύλων, Φύλο, Εκπαιδευτικό σύστημα, Έμφυλες 
διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSΒΝ: 960-7043-11-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1697 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανταρτζή, Ε. (1991) Η εικόνα της γυναίκας : ∆ιαχρονική έρευνα 
των αναγνωστικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη. 
Σελίδες: 178 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Αναπαραστάσεις, Σχολικά εγχειρίδια, Γυναίκες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 7,38  
ΙSΒΝ: 960-343-145-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1766 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κυρίδης, Α. (1994) Οι Ανισωτικές Λειτουργίες του Ελληνικού 
Εκπαιδευτικού Συστήματος όπως Εμφανίζονται μέσα από τους Εισιτήριους ∆ιαγωνισμούς για 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Σχολή Νομικών, 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 432.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στόχος της διατριβής είναι η μέτρηση της έντασης της εκπαιδευτικής ανισότητας 
στην Ελλάδα και η διαπίστωση των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της. Παράλληλα, 
στοχεύει στη διαπίστωση της πιθανής σύνδεσης των συστημάτων εισαγωγής στη τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, με τη διαφαινόμενη εκπαιδευτική ανισότητα. Χρησιμοποιείται πρωτογενές και 
δευτερογενές στατιστικό υλικό και μελετώνται τα συστήματα εισαγωγής που εφαρμόστηκαν 
από το 1955-1985. Συμπέρασμα της διατριβής είναι ότι η εκπαιδευτική ανισότητα ακολουθεί 
τις ανισωτικές προδιαγραφές του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού αλλά παρουσιάζει 
μειωτικές αμβλυντικές τάσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ελλάδα, Εκπαιδευτικές ανισότητες, 
Έμφυλες διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου,  Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/3099  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 205 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λούβρου, Ε. (1994) "Το Σεξιστικό Προφίλ των Αναγνωστικών "Η 
Γλώσσα μου" του ∆ημοτικού Σχολείου: Γλωσσική Ανάλυση". Γλώσσα, τευχ. 32,  σελ. 45-61. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ανάλυση του Αναγνωστικού του ∆ημοτικού Σχολείου "Η Γλώσσα 
μου" μέσα από μια φεμινιστική επιστημονική προσέγγιση. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, ∆ημοτικό σχολείο, Σεξισμός, Φύλο, Φεμινισμός, Σχολικά 
εγχειρίδια 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1625 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (1983) "∆ιεθνές συνέδριο για την έρευνα 
και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 48, σελ. 
122-127. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εκπαίδευση, Γυναικείες σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 206 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαγεωργίου, Ν. & Γενική Γραμματεία Ισότητας (1995) 
"Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών". Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών. Υλικό για την 
Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, Γενική Γραμματεία Ισότητας, σελ. 312 
σελ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο συγκεκριμένο τόμο, περιέχονται εισηγήσεις και Υλικό για την Πρωτοβάθμια 
και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Συνεδρίου για μια πολιτική ίσων ευκαιριών 
για την Εκπαίδευση και τα Φύλα. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Ισότητα ευκαιριών, Φύλο, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πολιτικές ισότητας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1573 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παρασκευόπουλος, Ι. Ν., Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. & 
Καραθανάση, Α. (επιμ.) (1995) ∆ιαφυλικές Σχέσεις. Α'  Τόμος. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 456 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Περιλαμβάνει 34 διαλέξεις-εισηγήσεις διακεκριμένων Ελλήνων ακαδημαϊκών-
ερευνητών οι οποίες έγιναν στα πλαίσια σεμιναρίου για την κατάρτιση ειδικευμένων 
εκπαιδευτικών-στελεχών στα θέματα της σεξουαλικής αγωγής και της ισότητας των δύο 
φύλων. Οι διαλέξεις αυτές καλύπτουν όλες τις πλευρές των διαφυλικών σχέσεων: νομική, 
ιατρο-βιολογική, κοινωνιολογική, θεολογική, ψυχολογική και παιδαγωγική-εκπαιδευτική. 
Προτείνεται ένα μοντέλο για μια άμεση και αποτελεσματική εισαγωγή της διαφυλικής αγωγής 
στα σχολεία μας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ψυχολογία, Σεξουαλική αγωγή, Ισότητα των φύλων, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 27,2 € 
ΙSΒΝ: 960-344-097-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1712 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σιδηροπούλου ∆ημακάκου, ∆. (1994) "Ισότητα δύο φύλων, 
θεωρία και πράξη στον επαγγελματικό προσανατολισμό ". Νέα Παιδεία, τευχ. 71,  σελ. 118-
134. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στη συσχέτιση εκπαίδευσης και εργασίας, μέσα από τα 
στερεότυπα των ρόλων που εξακολουθούν να διέπουν την προσχολική εκπαίδευση στο 
σύνολό της. Προτείνονται προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την 
ισότητα των δύο φύλων.  
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Προσχολική εκπαίδευση, Έμφυλοι ρόλοι, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 2.6 € 
ΙSSN: 1105-4255-71 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1628 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σωτηριάδου, Α. (1987) "Στρατευμένα Νιάτα και Ισότητα των 
Φύλων". Ισότητα και Φύλο, σελ. 22-23. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση της εισήγησης της συγγραφέως σε 
στρατόπεδα της Αθήνας στο πλαίσιο σεμιναρίου ενημέρωσης και εμψύχωσης των νέων 
σχετικά με θέματα της ισότητας των δύο φύλων και της επικύρωσης της γυναικείας 
ταυτότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Ισότητα ευκαιριών, Επιμόρφωση,  Νεολαία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: μη διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSSN:   
 
 
 
 

Ξενόγλωσση  βιβλιογραφία 2000-2006 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1788 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Arnot, M., David, M. & Weiner, G. (1999) Closing the gender gap: 
postwar education and social change, Cambridge, U.K, Polity Press. 
 Σελίδες: 191  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αφορά τις συντηρητικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, τις μεταβολές στα έμφυλα 
πρότυπα, το ζήτημα της απόδοσης στα μαθήματα, τα ζητήματα κουλτούρας και αξιών, τις 
βικτοριανές αρχές και την αμφισβήτησή τους, το ζήτημα της γυναικείας οικιακότητας, το 
ζήτημα των γυναικείων δικαιωμάτων, των προνοιακών και εκπαιδευτικών πολιτικών, τη 
μητρότητα, την αξιοκρατία, τις ιδεολογίες της μητρότητας, και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων 
κλπ. Περιλαμβάνει μια σημαντική επισκόπηση της φεμινιστικής θεωρίας για το ζήτημα της 
εκπαίδευσης.  
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες , Εκπαίδευση, Μεγάλη Βρετανία, Γυναικείο κίνημα, Έμφυλες 
διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £50.00 
ΙSΒΝ: 0-7456-1884-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1789 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Arnot, M. & Mac-an-Ghaill, M. (επιμ.) (2006) The Routledge 
Falmer Reader in Gender and Education. London, Routledge Falmer,  . 
Σελίδες: 304  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για εγχειρίδιο που συγκεντρώνει κλασικά κείμενα για το φεμινισμό και 
την εκπαίδευση, και κυρίως για τα ζητήματα της ταυτότητας, της εξουσίας, της σχολικής 
επίδοσης, των προσδοκιών και επιλογών των παιδιών, παιδαγωγικά ζητήματα κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Φεμινισμός, Έμφυλες διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: £22.99 
ΙSΒΝ: 0415345766 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 189 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Brandley, K. (2000) "The Incorporation of Women into Higher 
Education: Paradoxical Outcomes?" Sociοlogy of Εducation, τευχ. 373,  σελ. 1-18. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το συγκεκριμένο άρθρο θέτει ορισμένους προβληματισμούς, από τη φεμινιστική 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 216

σκοπιά, σε σχέση με την ένταξη των γυναικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εκπαίδευση, Ανώτατη εκπαίδευση, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1600 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Evans, M., Davis, K. & Lorber, J. (επιμ.) (2006) Handbook of 
Gender and Women's Studies. Λονδίνο, Sage Publications. 
Σελίδες: 520  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί επισκόπηση των πιο πρόσφατων μεταβολών στον 
τομέα των σπουδών φύλου και των γυναικείων σπουδών, περιλαμβάνοντας το ζήτημα της 
αρρενωπότητας, τη σχέση φεμινισμού και μεταμοντέρνας θεωρίας, την 'πολιτισμική στροφή' 
και την παγκοσμιοποίηση. Αναλύονται οι πρόσφατες έρευνες και προσφέρονται κριτικές 
επισκοπήσεις του θεωρητικού αυτού πεδίου σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως, η απασχόληση, 
το κράτος πρόνοιας, η εκπαίδευση, η βία και ο πόλεμος, η φεμινιστική πολιτική κλπ. 
Περιλαμβάνει 25 κεφάλαια γραμμένα από ακαδημαϊκούς από διάφορες χώρες και ακαδημαϊκές 
πειθαρχίες και καταγράφει τις πρόσφατες συζητήσεις από διεθνή όσο και διεπιστημονική 
προοπτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Φύλο, Γυναικείες σπουδές, Γυναίκες, Σπουδές φύλου, 
Αρρενωπότητα, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £85.00 
ΙSΒΝ: 0761943900 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 190 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Francis, B. (2000) Boys, Girls and Achievement: Addressing the 
Classroom Issues, London, Routledge. 
Σελίδες: 166 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αγόρια και Κορίτσια και ζητήματα που αφορούν τις επιδόσεις τους και τις 
αντιφάσεις τόσο στην Εκπαίδευση, όσο και στην επαγγελματική ζωή. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Αγόρια, Κορίτσια, Γυάλινη Οροφή, Φύλο, Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 51,50 $   
ΙSΒΝ: 0-415-23163-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 191 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lederman, M. & Bartsch, I. (2001) Gender and Science Reader, 
London, Routledge. 
Σελίδες: 505 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Εξετάζονται θέματα όπως οι διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα στην ανώτερη και 
ανώτατη (τριτοβάθμια) εκπαίδευση και οι επαγγελματικές ανισότητες. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Επιστήμη, Έμφυλες διαφορές, Εργασία, Ανισότητα των 
φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $34,36  
ΙSΒΝ: 0-415-21358-4  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 131 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Marsh, J. (2000) "But I Want to Fly Too. Girls and Superhero Play 
in the Infant Classroom". Gender and Education, τευχ. 217,  σελ. 203-219. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Περίληψη: Τα Στερεότυπα για τα φύλα εμποδίζουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη κοριτσιών 
και αγοριών στο Νηπιαγωγείο. 
Λέξεις Κλειδιά: Κορίτσια, Φύλο, Νηπιαγωγείο, Εκπαίδευση, Έμφυλοι ρόλοι, Στερεότυπα, 
Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 132 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Martin, J. (2006) "Gender and Education. Change and 
Continuity". Στο Mike, C. (επιμ.) Education, Equality and Human Rights: Issues of Gender, 
“Race”, Sexuality, Disability and Social Class. U.S.A., Canada, Routledge, σελ. 22-43. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Από τη λεπτομερή εξέταση της σχέσης φύλου και εκπαίδευσης στην αγγλική 
βιβλιογραφία, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1970 και η σύνδεσή της με έννοιες, όπως 'εθνότητα' 
και 'κοινωνική τάξη' μέχρι τις μέρες μας. Αναδρομή σε ζητήματα φύλου και εκπαίδευσης στο 
19ο αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Κοινωνική μεταβολή, Ιστορία, 19ος αιώνας, Αγγλική 
βιβλιογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 10: 0-415-35659 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 133 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mendick, H. (2005) "A Beautiful Myth? The Gendering of 
Being/doing". Gender and Education, τευχ. 217,  σελ. 203-219. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αναφέρεται στις ανισότητες μεταξύ των φύλων και ιδιαίτερα στην εκμάθηση των 
μαθηματικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Μαθηματικά 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 134 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Myhill, D. (2002) "Bad Boys and Good Girls? Patterns of 
Interaction and Response in Whole". British Educational Research Journal, τευχ. 328,  σελ. 
339-352. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πραγματεύεται το ζήτημα των στερεοτύπων των φύλων κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
Λέξεις Κλειδιά: Αγόρια, Κορίτσια, ∆ιδασκαλία, Εκπαίδευση, Φύλο, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 135 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Nerad, M. (1999) "The Academic Kitchen: a Social History of 
Gender Stratification at the Albany". New York State University, τευχ. 311,  σελ. 362-363. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Άρθρο που αφορά το φύλο και την εκπαίδευση στο Αlbany μέσα από ιστορική και 
κοινωνιολογική προσέγγιση. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Γυναίκες, Φεμινισμός, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
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Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 136 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Puickerden, A. (2002) "Muslim Women in Higher Education: New 
Sites of Lifelong Learning ". International Journal of Lifelong Education, τευχ. 121,  σελ. 37-
43. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Άρθρο που αναφέρεται στις μουσουλμάνες γυναίκες και τη θέση τους στην 
ανώτερη και δια βίου εκπαίδευση μέσα από κοινωνιολογική προσέγγιση. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Μουσουλμάνες, Ανώτερη εκπαίδευση, ∆ια βίου μάθηση, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 137 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rees, T., The Helsinki Group on Women and Science & Υπηρεσία 
Επίσημων Εκδόσεων Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2002) National Policies on Women and 
Science in Europe: a Report about Women and Science in 30 Countries, Luxembourg, 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Σελίδες: 140 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η Έκθεση αναφέρεται σε στοιχεία και επίσημες πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών 
- μελών της Ε.Ε. για τη θέση των γυναικών στις Επιστήμες. Στις περισσότερες χώρες 
παρατηρούνται αντιφάσεις και προβλήματα μεταξύ της εκπαιδευτικής ικανότητας των 
γυναικών και της ανέλιξής τους σε υψηλές επαγγελματικές θέσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Ανώτερη εκπαίδευση, Γυναίκες, Επιστήμη, Πολιτικές ισότητας, 
Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμαμτείας Ισότητας 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 92-894-3579-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1627 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sotiriadou, A. (2005 of Conference) "Gender Issues on Education 
and Training". Women's Social Entitlements, Women and Social Transformations, University 
of Birmingham, Network for European Women's Rights, Research project funded by the 
European Commission FP5. 
Περίληψη. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Εκπαίδευση, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: μη διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSΒΝ: ISBN 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 138 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Stewart, A. J. (2002) "Mathematics, Gender and Generation: The 
Development of Women". Human Development, τευχ. 645,  σελ. 153-163. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο άρθρο προσεγγίζεται η σχέση του φύλου με τα μαθηματικά. 
Λέξεις Κλειδιά: Μαθηματικά, Φύλο, Γυναίκες, Φυσικές επιστήμες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 139 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Tamboucou, M. (2003) Women, Education and the Self : A 
Foucauldian Perspective, New York, Palgrave Macmillan. 
Σελίδες: 202 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το συγκεκριμένο άρθρο βασίζεται κατά ένα μεγάλο του μέρος στη ∆ιδακτορική 
∆ιατριβή  της συγγραφέως (PhD thesis, από το King's College London το 1999). Αναφέρεται 
στο εκπαιδευτικό έργο και τις εκπαιδευτικές πρακτικές  της Γυναικείας Εκπαίδευσης από 
φουκωική προοπτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Γυναίκες, Ιστορία, Ταυτότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $89,95   
ΙSΒΝ: 1-4039-0123-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1772 
Οργανισμός: Unicef. 
Ιστοσελίδα: A Report Card on Gender Parity and Primary Education. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/index.php 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η έκθεση αναφέρεται στην πρόοδο που έχει συντελεστεί σε παγκόσμιο επίπεδο 
στο θέμα της μείωσης των ανισοτήτων στα δύο φύλα στον τομέα της εκπαίδευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Εκπαίδευση, Παιδί 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, 
http://www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/PFC05n2en.pdf 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1500 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σωτηριάδου, Α. (1997) Gender and Career Decision Making. 
Μεταπτυχιακή διατριβή, Master's Degree on Education, Αθήνα, University of La Verne.  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ έμφυλης ανισότητας, εκπαίδευσης και 
ευκαιριών σταδιοδρομίας κατά την επιλογή επαγγέλματος στον πληθυσμό των τελειόφοιτων 
λυκείου στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, της Αγίας Παρασκευής και του Περιστερίου. 
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών όσον αφορά το φύλο, την 
επιλογή επαγγέλματος και την εύρεση εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εκπαίδευση, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Απασχόληση – Αγορά Εργασίας – Επαγγέλματα - Νομοθεσία – Νομολογία – 
Θεσμοί – Τουρισμός – Αγροτουρισμός - Αγροτική Ανάπτυξη -  Γυναίκα 

Αγρότισσα 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1996-2006 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 286 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Nonon, J. (2001) "Εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών 
υποχρεώσεων: το αποτέλεσμα της κατάργησης των στερεοτύπων των δύο φύλων". Μια νέα 
ποιότητα ζωής χωρίς τα στερεότυπα των φύλων, Αθήνα, Κίνηση ∆ημοκρατικών Γυναικών - 
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, σελ. 57-64. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εισήγηση αναφέρεται στην εξάλειψη των ανδρικών και γυναικείων 
στερεοτύπων ως εργαλείο για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού συμβιβασμού μεταξύ της 
επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Επισημαίνει την ανάγκη να γίνει μια εκ βάθρων 
εξισορρόπηση του χρόνου "εκτός" και "εντός" της ιδιωτικής ζωής, ώστε να μπορούν οι 
γυναίκες να συμμετέχουν με καλύτερους όρους στην αμειβόμενη απασχόληση. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 337 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβραμίκου, Α. (2001) Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και 
ανισότητες στον εργασιακό χώρο. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. ∆ιερευνά 
σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία/αρθρογραφία για την Ελλάδα, το αν: α) η 
εφαρμογή και η επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης οδηγεί στη μείωση των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην προώθηση της ισότητας 
ευκαιριών και για τα δύο φύλα, β) δημιουργεί νέες μορφές ανισότητας με βάση τη μεταβλητή 
φύλο ή γ) οδηγεί σε ενδυνάμωση των διακρίσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους άνδρες και 
στις εργαζόμενες γυναίκες. ∆ιακρίσεις που αφορούν πιο συγκεκριμένα την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας, τις αμοιβές, την επαγγελματική εξέλιξη και την ποιότητα της εργασίας. Η εν 
λόγω μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια συστηματικής καταγραφής, ταξινόμησης, 
ανάλυσης και αξιολόγησης του υλικού που συλλέχθηκε. Τα δημοσιεύματα που παρουσιάζονται 
καλύπτουν κυρίως τη χρονική περίοδο από 1998 έως σήμερα, καθώς το 1990 
θεσμοθετήθηκαν επίσημα οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευελιξία, ∆ιακρίσεις στον εργασιακό χώρο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 340 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασιάδου, Χ., Πετροπούλου, Σ. & Μιμίκου, Γ. (2001) Οι 
συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα:1980-2000. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Οι υπό εξέταση 
θεματικές ενότητες συνίστανται στις εξής: α) Γυναικεία απασχόληση και οικονομία, β) 
Γυναικεία απασχόληση και νέες τεχνολογίες, γ) Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια, δ) 
Γυναικεία απασχόληση και δίκαιο. Η έρευνα καταγράφει και παρουσιάζει την πλειονότητα των 
δημοσιευμένων ελληνόγλωσσων έργων από το 1980 έως σήμερα, αναφορικά με τις συνθήκες 
της γυναικείας απασχόλησης (Γυναικεία εργασία αμειβόμενη και μη αμειβόμενη, εντός και 
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εκτός του σπιτιού). Επίσης, καταλήγει σε συμπερασματικές παρατηρήσεις, προκειμένου να 
αναδείξει προτάσεις για νέες μελέτες στο πεδίο της γυναικείας απασχόλησης. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από το ΚΕΘΙ 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 341 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αλιτζόγλου, Ε. & Κουτσιβίτου Α. Και Άλλοι (2002) Συμβολή του 
ΚΕΘΙ στην Ανάπτυξη του Μέτρου 5.1 «Θετικές ∆ράσεις για την Ισότητα Ευκαιριών Ανδρών και 
Γυναικών στις ΜΜΕ και στις μεγάλες επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση». Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Θετικές δράσεις υπέρ της ισότητας, Πολιτικές 
απασχόλησης 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο ΚΕΘΙ 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 342 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αρβανιτάκη, Κ. (2004) Γυναίκες στα συνδικαλιστικά κέντρα 
αποφάσεων: το χρονικό μιας απουσίας. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συνδικάτα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του ΚΕΘΙ 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 343 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αρβανίτης, Κ. & Γιαπιτζάκη, A. (2005) Μελέτη για την 
απασχολησιμότητα και την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα στην εκπαίδευση. Αθήνα, 
ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Απασχολησιμότητα, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 344 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αστρινάκη, Γ. (2004) Γυναίκες και απασχόληση στην Ελλάδα. 
Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, Τμήμα Κοινωνιολογίας σε συνεργασία με το τμήμα 
Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες και 
Φύλο", κατεύθυνση Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 96.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Απασχόληση, Εργασία, Ελλάδα, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 349 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαϊου, Λ. & Βοσνιάδου, Σ. (2004) "Οργανισμοί, ∆ράσεις και 
Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των φύλων στο Επιστημονικό Προσωπικό των 
Πανεπιστημίων". Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας, Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 39. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα των φύλων, ∆ιδακτικό προσωπικό 
πανεπιστημίων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 353 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαΐου, Ν. & Χατζημιχάλης, Κ. (1997) Με τη ραπτομηχανή στην 
κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς. Πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία, Αθήνα, 
Εξάντας. 
Σελίδες: 249 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας μέσα από την διάσταση της 
εργασίας και τις εξελίξεις στο περιεχόμενο της, έτσι όπως προσεγγίζονται μέσα από μορφές 
άτυπης εργασίας. Ακόμα γίνεται και αναφορά σε συγκεκριμένες τοπικές αγορές εργασίας στην 
Ελλάδα, μέσα και από την ανάδειξη του καταμερισμού της κατά φύλο αλλά και κατά 
εθνικότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Άτυπη αγορά εργασίας, Τοπικές αγορές 
εργασίας, Καταμερισμός της εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15,30 €   
ΙSΒΝ: 960-256-329-X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 354 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βακούλη, Γ. (2000) Ανεργία, γυναίκες και ευέλικτες μορφές 
εργασίας. Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΜΠΣ "Κοινωνικός 
Αποκλεισμός και Μειονότητες", Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 83.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Απασχόληση, Αγορά εργασίας, Ευελιξία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 356 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βασιλείου, Ε. Θ. (2003) Η επικοινωνία στις τραπεζικές 
επιχειρήσεις: η θέση της γυναίκας. Μεταπτυχιακή διατριβή, Χίος Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 251, διαγρ., πίν.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ελλάδα , Εργασία, Γυναίκες υπάλληλοι, Βιομηχανικές σχέσεις, Απασχόληση, 
Επικοινωνία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 364 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γαβρόγλου, Σ. (2003) Ευελιξία και οργάνωση της εργασίας: 
εμπειρικά στοιχεία από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα, Παρατηρητήριο 
Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευελιξία, Οργάνωση εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 363 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γαβρόγλου, Σ. & Κικίλιας, Η. (επιμ.) (2001) Οργάνωση της 
εργασίας και νέες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Βιβλιοθήκη, Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες: 222 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συλλογικός αυτός τόμος ασχολείται με τις ταχύτατες αλλαγές που σημειώνονται 
στον κόσμο της εργασίας και τις νέες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 
επιχειρήσεις, οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι εργαζόμενοι. Περιλαμβάνει 6 κεφάλαια 
διαφορετικών συγγραφέων που επικεντρώνονται σε θέματα ρύθμισης της αγοράς εργασίας κι 
οργάνωσης της εργασίας, νέων μορφών απασχόλησης, μείωσης του εργάσιμου χρόνου, 
μεταβατικών αγορών εργασίας και κοινωνικού διαλόγου. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Νέες μορφές απασχόλησης, Ευελιξία, Νέες 
τεχνολογίες, Κοινωνική πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 24,12 
ΙSΒΝ: 960-301-601-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1605 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γενική Γραμματεία Ισότητας & Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Και 
Παιδιού (2003) Καλές πρακτικές στις χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τον καλύτερο 
συνδυασμό της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 
Σελίδες: 565 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για οδηγό καλών πρακτικών προκειμένου να συνδυαστεί η 
οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Εργασία, Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 
Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 53,00€ 
ΙSΒΝ: 978-960-15-0964-x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1774 
Οργανισμός: Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Ιστοσελίδα: Εκδόσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.isotita.gr/index.php/publication/c7/ 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σε αυτό το τμήμα δημοσιεύονται πληροφορίες για τις έντυπες εκδόσεις Εθνικών 
Εκθέσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων και μελετών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και 
παρέχονται πληροφορίες για επικοινωνία. Όλες οι εκδόσεις διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα 
Εκδόσεων της Γ.Γ.Ι.  
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Πολιτικές, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 368 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γενική ∆ιεύθυνση. Μονάδα Ισότητας Ευκαιριών (1996) Η Γυναίκα 
επιχειρηματίας, Ιδέες για επιχειρήσεις. Λουξεμβούργο, Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο τοπικών 
πρωτοβουλιών απασχόλησης γυναικών. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Γυναίκες επιχειρηματίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 370 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γεωργακοπούλου, Β. & Κουζής, Γ. (1996) Ευελιξίες και νέες 
εργασιακές σχέσεις. Απόψεις εργοδοτών και συνδικάτων – Η προοπτική του κοινωνικού 
διαλόγου 
Αθήνα, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 
Σελίδες: 331 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει, σε 5 κεφάλαια, τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 
που πραγματοποίησε η ερευνητική ομάδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, προκειμένου να διερευνήσει τις 
πολυάριθμες πτυχές της ευελιξίας των επιχειρήσεων και της ευελιξίας της εργασίας. Μεταξύ 
άλλων καταγράφει την έκταση εφαρμογής, τα οφέλη και τα προβλήματα των ειδικών μορφών 
απασχόλησης (μερική απασχόληση, έκτακτη απασχόληση, φασόν) στις 44 επιχειρήσεις του 
δείγματος, καθώς τους τρόπους "ευέλικτης" οργάνωσης του χρόνου εργασίας στις επιχειρήσεις 
και τα προβλήματα που ανακύπτουν για τους εργαζόμενους. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευελιξία, Εργασιακές σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ: 960-7402-07-3 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 372 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννακούρου, Μ. (1999) "Η ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών 
και γυναικών ως αντικείμενο της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συλλογικών 
συμβάντων εργασίας". Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τομ. 16, τευχ. Οκτώβριος,  σελ. 
50-72. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενσωματώσει τη 
διάσταση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις κοινοτικές 
πολιτικές και δράσεις, ξεκινώντας με την ψήφιση της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1997. Η 
ισότητα ευκαιριών αποβλέπει, μεταξύ άλλων, σε άμεσες παρεμβάσεις στις εργασιακές σχέσεις, 
γι αυτό και η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση της ισότητας στον κοινωνικό 
διάλογο μεταξύ των εργοδοτικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό, 
όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι κοινωνικοί φορείς καλούνται να μελετήσουν το ζήτημα της 
εισόδου και επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και να εντάξουν την οπτική της 
ισότητας ευκαιριών στη συλλογική διαπραγμάτευση. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα ευκαιριών, Συλλογικές 
διαπραγματεύσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 5€ τεύχος / 35€ συνδρομή   
ΙSSN: 1106-6970 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 374 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννακούρου, Μ. & Σουμέλη, Ε. (2003) Ισότητα των αμοιβών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μελέτη που έχει ως στόχους την περιγραφή του γενικού πλαισίου 
μέσα στο οποίο εγγράφεται η ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη 
διερεύνηση και ανάλυση του σχετικού περιεχομένου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και 
την καταγραφή εκείνων των συλλογικών ρυθμίσεων που προάγουν την ισότητα των αμοιβών 
ή την παρεμποδίζουν. Τα συμπεράσματα προέκυψαν από την έρευνα πρωτογενών κειμένων 
των κλαδικών και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας στις τράπεζες, στο λιανικό 
και χονδρικό εμπόριο και στα ξενοδοχεία, καθώς επίσης και από τη μελέτη των 
κωδικοποιημένων κειμένων του Οργανισμού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας με αναφορά στην 
κωδικοποίηση του 2000. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα αμοιβών, Συλλογικές 
διαπραγματεύσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
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Κωδικός τεκμηρίου: 569 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννακούρου, Σ. (1999) Η ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις: Μελέτη στο 
επίπεδο του κλάδου. Αθήνα, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ∆ΙΟΤΙΜΑ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Οι άξονες γύρω από τους οποίους δομείται η διακρατική μελέτη με τίτλο “Η 
ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις: μελέτη 
στο επίπεδο του κλάδου” είναι τρεις:• Η μελέτη του θέματος και ο εντοπισμός “καλών” 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε τρεις κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, τον 
τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και τον τουριστικό (με έμφαση στα ξενοδοχεία). Ο ορισμός της 
“καλής” ΣΣΕ, που υιοθετείται για τις ανάγκες της μελέτης, αναφέρεται στην εισαγωγή. • Ο 
εντοπισμός των παραγόντων που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την ένταξη της ισότητας 
ευκαιριών ανδρών και γυναικών στη συλλογική διαπραγμάτευση στους προαναφερόμενους 
κλάδους. • Η διερεύνηση του ρόλου της συλλογικής διαπραγμάτευσης στην προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών τόσο αυτόνομα, όσο και σε σχέση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία 
για την ισότητα των φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ισότητα ευκαιριών, Συλλογικές συμβάσεις, Συλλογικές 
διαπραγματεύσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη ∆ιοτίμα 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 376 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννουλόπουλος, Χ. (1996) "Οι νέες μορφές εργασίας στις 
επιχειρήσεις ευνοούν ή όχι το θέμα οικογένεια και εργασία". Οικογένεια και Εργασία: Νέες 
τάσεις στην απασχόληση, Αθήνα, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα. 
Περίληψη. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Νέες μορφές εργασίας, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: ISBN 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 377 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιδαράκου, Ι. (1996) "Εργασιακές Σχέσεις στην Οικογενειακή 
Εκµετάλλευση: Θέση και προοπτικές της γυναικείας παρουσίας". Στο Κράτος και αγροτικός 
χώρος. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα, Εκδόσεις 
Παπαζήση. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Εργασιακές σχέσεις, Οικογενειακή 
εκμετάλλευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:34,49 €   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 378 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιδαράκου, Ι. (1999) "Ενδογενής ανάπτυξη της υπαίθρου και 
Γυναικεία απασχόληση". Στο Κασίμης, Χ. & Λουλούδης, Λ. (επιμ.) Ύπαιθρος Χώρα: Η ελληνική 
αγροτική κοινωνία στο τέλος του Εικοστού αιώνα. Αθήνα, Πλέθρον - Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 189-216. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το κείμενο αυτό επιχειρεί να ψηλαφίσει τη θέση της γυναίκας του αγροτικού 
χώρου, μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής της ενδογενούς ανάπτυξης, τις εργασιακές προκλήσεις 
που διαγράφονται γι' αυτή, τα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη, αναζητώντας 
την επαγγελματική της Ταυτότητα μέσα από τους διαγραφόμενους νέους ρόλους, και τη 
στάση των νέων γυναικών απέναντι στις νέες προοπτικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Επαγγέλματα, Γυναίκες, Φύλο, Ανάπτυξη, Αγρότες - 
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αγρότισσες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 17,50 
ΙSΒΝ: 960-348-085-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 379 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, Α. (2001) Γυναικεία 
Συνταξιοδότηση και Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα, Σύνδεσμος για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο γίνεται αναφορά για το θέμα των ορίων ηλικίας της συνταξιοδότησης 
των γυναικών στην Ελλάδα, κατόπιν ανακοινώσεως που υπήρξε από το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Γυναικεία συνταξιοδότηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 388 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ιάφοροι (1996) "Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 'Οικογένεια 
και νέες τάσεις στην απασχόληση'". Αθήνα, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη -Εκπαιδευτήρια 
Κωστέα Γείτονα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 387 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ιάφοροι (1996) "Πρακτικά ημερίδας εργασίας 'Συμφιλίωση 
οικογένειας και εργασίας'". Συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας, Αθήνα, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο - ΚΕΚΜΟΚΟΠ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 389 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ιάφοροι (2000) "Στρατηγικές για την ισότητα των δύο φύλων. 
Ευρώπη –Ελλάδα 1996-2005". Στρατηγικές για την ισότητα των δύο φύλων. Ευρώπη –
Ελλάδα 1996-2005, Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα των φύλων, Ελλάδα, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του ΚΕΘΙ 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 390 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ιάφοροι (2004) "Συμπεράσματα από το Συνέδριο με θέμα 'Η θέση 
των Γυναικών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και οι Πολιτικές Φύλου στα Πανεπιστήμια'". 
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Προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. σελ. 20. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ακαδημαϊκή κοινότητα, Πολιτικές φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 393 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ρουλοπούλου, ∆. & ∆ρακουλάκη, Μ. (1997) Η Γυναικεία 
Απασχόληση και Ανεργία στο Πέραμα. Πέραμα Αττικής, Εστία της Γυναίκας Περάματος. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ανεργία, Πέραμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 394 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Εθνικό Θεματικό ∆ίκτυο Για Τη Συμφιλίωση Της Οικογενειακής Και 
Επαγγελματικής Ζωής- Κ.Π. Equal (2005) Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη Συμφιλίωση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, Αθήνα, Α.Σ. Equal -ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α. 
Σελίδες: 166 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στον Οδηγό γίνεται αφενός μια καταγραφή και αποτύπωση των θέσεων και των 
απόψεων που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου, σε θεσμικό και 
εξωθεσμικό επίπεδο, και αφετέρου παρουσιάζονται παραδείγματα και καλές πρακτικές από 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του Οδηγού είναι να συμβάλει στη μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση των δημόσιων φορέων, των επιχειρήσεων, των οργανώσεων των 
κοινωνικών εταίρων, των Μ.Κ.Ο. και των ΜΜΕ στα θέματα συνδυασμού οικογενειακής κι 
επαγγελματικής ζωής, ώστε να προωθήσουν, από τη μεριά τους, πολιτικές πρωτοβουλίες και 
μέτρα που υποστηρίζουν τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογενειακή ζωή, Επαγγελματική ζωή 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 395 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (1997) "Οικογένεια και 
οικογενειακή πολιτική σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο". Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογενειακή πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1680 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) (επιμ.) (1999) Οι δομές για την ισότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αθήνα, 
ΕΕΤΑΑ. 
Σελίδες: 127 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:  Η έλλειψη στοιχείων για τις τοπικές δομές στήριξης γυναικών και για τα Γραφεία 
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Ισότητας των Νομαρχιών, ώθησε την ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος REDA "Σύστημα 
ενθάρρυνσης, στήριξης και προώθησης της απασχόλησης των γυναικών", να συγκροτήσει 
ομάδα ειδικών επιστημόνων, προκειμένου να καταγραφούν όχι μόνο τα παραπάνω στοιχεία 
αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται ή έχουν τη δυνατότητα - νομοθετικά 
και πρακτικά - να κινηθούν αυτές οι δομές. Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται οι ανάγκες, 
τα προβλήματα, αλλά και οι πιθανές λύσεις σε ό,τι αφορά στην ίδρυση και λειτουργία δομών 
στήριξης γυναικών. Αν και η καταγραφή των στοιχείων αναφέρεται στην τριετία 1996-1998, 
τα βασικά συμπεράσματα και οι προτεινόμενες λύσεις παραμένουν επίκαιρες και γι αυτό 
χρήσιμες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική, Νομικό καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό:   
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από την ΕΕΤΑΑ 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
ΙSΒΝ: 960-7509-26-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1778 
Οργανισμός: Επιτροπή Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Ιστοσελίδα: Χάρτης Πορείας για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών 2006-2010. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europa.eu/scadplus/leg/el/s02310.htm 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο χάρτης πορείας καθορίζει ορισμένους υφισταμένους τομείς και προτείνει άλλους 
τομείς δράσης εντελώς νέους. Συνολικά προτείνονται έξι τομείς προτεραιότητας: οικονομική 
ανεξαρτησία επί ίσοις όροις για γυναίκες και άνδρες, αρμονικός συνδυασμός ιδιωτικής και 
επαγγελματικής ζωής, ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων, εξάλειψη όλων των μορφών 
βίας με βάση το φύλο, εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων και προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Αγορά Εργασίας, Ισότητα των φύλων, Πολιτικές, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1780 
Οργανισμός: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Ιστοσελίδα: Ισότητα Ανδρών και Γυναικών στην Εργασία. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1103.html 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η ιστοσελίδα αναφέρεται περιληπτικά στις πολιτικές ισότητας που προωθεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στους τομείς στους οποίους αναφέρονται οι πολιτικές αυτές. 
Περιλαμβάνει κείμενα μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, Πολιτικές, Αγορά εργασίας, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 396 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζαβέρδα, Ο. (2000) ∆ιερεύνηση των τάσεων της γυναικείας 
απασχόλησης. Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αστικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
σελ. 95.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Απασχόληση, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 399 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζαχαράτος, Γ. & Τσάρτας, Π. (2001) Μελέτη για την απασχόληση 
στον Τουρισμό (υποκλάδοι Ξενοδοχείων, Πρακτορείων και Εστίασης). Αθήνα, Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Τουρισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 409 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Θανοπούλου, Μ. (2000) Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος 
Now Iii-Reda. Σύστημα ενθάρρυνσης, στήριξης και προώθησης της απασχόλησης των 
γυναικών. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μετά την αναλυτική αξιολόγηση του προγράμματος ανά μέτρο και ενέργεια, η 
έκθεση προβαίνει στην συνθετική αξιολόγηση ανά τομέα δράσης και καταλήγει σε προτάσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Πολιτικές απασχόλησης 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 410 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Θανοπούλου, Μ. (2003) Ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών 
στον τουριστικό τομέα. Εμπειρική διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και επισήμανση 
προοπτικών. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών 
στον τουριστικό τομέα, το οποίο εξειδικεύεται στο ερώτημα κατά πόσο υπάρχει ισότητα 
αμοιβών στην πράξη, κατά πόσο δηλαδή οι πρακτικές που επικρατούν στην τουριστική αγορά 
εργασίας υιοθετούν την αρχή της ισότητας των αμοιβών. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκαν 
τόσο η υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον 
τουριστικό τομέα, όσο και οι προοπτικές βελτίωσής της. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη έρευνα σε 
επιλεγμένο πληθυσμό εκπροσώπων συλλογικών φορέων που έχουν σχέση με την απασχόληση 
και τον τουριστικό τομέα γενικά, και ειδικότερα με τους κλάδους των ξενοδοχείων και των 
πρακτορείων. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα αμοιβών, Τουριστικός τομέας, Φύλο, Γυναίκες, Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 411 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Θανοπούλου, Μ., Κωτσοβέλου, Β. & Παπαρούνη, Ρ. (1999) "Η 
σχέση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των γυναικών: διερεύνηση της ελληνικής 
βιβλιογραφίας". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 71-72, σελ. 171-189. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της ελληνικής βιβλιογραφίας 
που αναφέρεται στη σχέση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των γυναικών. Η 
διερεύνηση αυτή έχει δύο σκέλη., διερεύνηση που περιλαμβάνει κριτική επισκόπηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας και ανίχνευση νέων περιοχών μελέτης και έρευνας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Επαγγελματική ζωή, Οικογενειακή ζωή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 412 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Θανοπούλου, Μ., Φρονίμου, Έ. & Τσιλιμιγκάκη, Β. (1997) 
Αποφυλακιζόμενες γυναίκες στην Ελλάδα. Το δικαίωμα στην επαγγελματική επανένταξη, 
Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 
Σελίδες: 306 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν, μετά την 
αποφυλάκισή τους, κρατούμενες γυναίκες που θα επιζητήσουν να ενταχθούν ή να 
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το πρώτο μέρος περιγράφει το πλαίσιο προσέγγισης της 
επαγγελματικής ένταξης ή επανένταξης των αποφυλακιζομένων γυναικών. Το δεύτερο μέρος 
αναφέρεται στην εμπειρική διερεύνηση της επαγγελματικής ένταξης ή επανένταξης που 
περιλαμβάνει έρευνα στις Γυναικείες φυλακές καθώς και έρευνα σε 16 φορείς το αντικείμενο 
δραστηριοποίησης των οποίων σχετίζεται με την επαγγελματική ένταξη ή επανένταξη 
κρατουμένων και αποφυλακισμένων γενικά, και κρατουμένων και αποφυλακισμένων 
γυναικών ειδικότερα. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Αποφυλακιζόμενες γυναίκες, Επαγγελματική 
ένταξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 14,67 
ΙSΒΝ: 960-232-648-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 413 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ιακωβίδου, Ό. (2000) "Αγροτουρισμός, το Μικρό, Όμορφο και 
Θηλυκό Πρόσωπο στον Τουρισμό". Στο Τσάρτας, Π. (επιμ.) Τουριστική Ανάπτυξη: 
Πολυεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Αθήνα, Εξάντας, σελ. 69-80. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η Ιακωβίδου διασαφηνίζει την έννοια και το περιεχόμενο του αγροτουρισμού, 
προσδιορίζει την έννοια του αγροτουριστικού προϊόντος και επισημαίνει τα πλεονεκτήματα του 
αγροτουρισμού, ειδικότερα τις ευκαιρίες απασχόλησης που παρέχει στον γυναικείο αγροτικό 
πληθυσμό, καθώς και τη δυνατότητα βελτίωσης της θέσης των γυναικών στην τοπική 
κοινωνία. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Επαγγέλματα, Γυναίκες, Φύλο, Αγροτουρισμός, Αγρότες - 
αγρότισσες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 15,30 
ΙSΒΝ: 960-256-437-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 416 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη & Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα 
(1996) "Οικογένεια και Εργασία: Νέες τάσεις στην απασχόληση". Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 417 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ιωκειμόγλου, Η., Καμινιώτη, Ο., Κωστάκη, Α. & Σκοπελίτου, Θ. 
(1998) "Εκπαίδευση, Φύλο και Τρόπος Ένταξης στην Αγορά Εργασίας της Ελλάδας". Ανεργία, 
Εργασία, Εκπαίδευση-Κατάρτιση στην Ελλάδα και στην Γαλλία, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί εισήγηση που περιλαμβάνεται στον τόμο που εκδόθηκε από το ΕΚΚΕ με 
βάση τα Πρακτικά του Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, με τίτλο Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση-
Κατάρτιση στην Ελλάδα και στην Γαλλία. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ανεργία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Γαλλία, 
Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 8,80 €   
ΙSΒΝ:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 419 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κ.Ε.Θ.Ι. (2003) Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και 
ανάπτυξη επιχείρησης. Οδηγός για Συμβούλους επιχειρηματικότητας. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Γυναικεία επιχειρηματικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο ΚΕΘΙ 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 418 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κ.Ε.Θ.Ι. (2003) ΄Ιση αμοιβή-προσοχή στο κενό. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στη μελέτη της Μ. Καραμεσίνη και του Η. Ιωακείμογλου «Προσδιοριστικοί 
παράγοντες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών» αποτιμάται η συμβολή 
κάθε προσδιοριστικού παράγοντα στις διαφορές αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και 
καταδεικνύεται ο ρόλος που παίζουν οι διακρίσεις φύλου στη διαμόρφωση του μισθολογικού 
χάσματος. Ο Ν. Ντερμανάκης στη μελέτη του «Η ανισότητα των αμοιβών σε επιλεγμένους 
κλάδους και επαγγέλματα στην Ελλάδα» παρουσιάζει τις πραγματικές διαστάσεις της 
ανισότητας των αμοιβών ανάμεσα στα φύλα στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, τουρισμού 
(ξενοδοχεία-εστιατόρια), τραπεζών και υπηρεσιών υγείας. Οι Μ. Γιαννακούρου και Ε. Σουμέλη 
στη μελέτη τους «Ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις» διερευνούν, αναλύουν και καταγράφουν τις συλλογικές ρυθμίσεις που είτε 
προάγουν την ισότητα, είτε την παρεμποδίζουν. Η Μαρία Θανοπούλου επιδιώκει να 
αξιοποιήσει την εμπειρία των εκπροσώπων συλλογικών φορέων του τουριστικού τομέα, τους 
οποίους θεωρεί ως πληροφορητές-κλειδιά, καθώς έχουν σωρεύσει και φέρουν σημαντική 
συλλογική εργασιακή εμπειρία και γνώση στην «Ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον 
τουριστικό τομέα. Εμπειρική διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και επισήμανση 
προοπτικών». 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Χάσμα αμοιβών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του ΚΕΘΙ 
Ενδεικτική Τιμή:   ---- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 421 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κ.Ε.Θ.Ι. (2004) Γυναίκες στα συνδικαλιστικά κέντρα αποφάσεων. 
Το χρονικό μιας απουσίας. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα έκδοση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, επιχειρεί την 
καταγραφή των γυναικών που είναι εκλεγμένες στα όργανα διοίκησης των δευτεροβάθμιων 
και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιδιώκοντας παράλληλα να δώσει και μια 
ερμηνεία για την πολύ μικρή συμμετοχή των γυναικών σε αυτά. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συνδικάτα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 420 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κ.Ε.Θ.Ι. (2004) Στατιστικό ∆ελτίο 1, Το εύρος της ‘γυάλινης 
οροφής’ σε επιλεγμένους κλάδους στην Ελλάδα. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Γυάλινη Οροφή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 426 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καβουνίδη, Τ. (1996) Οικογένεια και Εργασία στην Αθήνα, Αθήνα 
- Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 
Σελίδες: 216 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε πάνω στις 
οικογενειακές σχέσεις που εμφανίζουν δύο τύποι νοικοκυριών στην Αθήνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,65 €   
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1763 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καμπέρης, Ν. (1996) Κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων 
εργαζομένων για την εργασία και την εκπαίδευση. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Τμήμα 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, σελ. 301  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στόχος της διατριβής είναι η κατανόηση και ερμηνεία των κοινωνικών 
αναπαραστάσεων, των αξιών και των ευρύτερων συστημάτων, μέσα από τα οποία οι νέοι 
εργαζόμενοι από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, που διέκοψαν το σχολείο, 
αντιλαμβάνονται και πράττουν σε σχέση με την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, την ανεργία 
καθώς τις ευκαιρίες αλλαγής εργασίας. Πρόκειται για έρευνα με ημι-κατευθυνόμενες 
συνεντεύξεις που έγινε σε νέους ηλικίας 16-18, εργαζόμενους ή μαθητές, που το 1996 ζούσαν 
στην περιοχή της πρωτεύουσας. Η έρευνα συμπεραίνει ότι παράλληλα με το βάρος των 
σημάτων της οικογένειας, της ασφάλειας και της κοινωνικής αναγνώρισης, οι νέοι εργαζόμενοι 
από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, αναζητούν εργασίες και τρόπους ζωής που είναι βαθιά 
επηρεασμένοι από τις δραστηριότητες και τις σημασίες του ελεύθερου χρόνου και η δυναμική 
αυτή επεκτείνεται και στην αρνητική αξιολόγηση και εγκατάλειψη του σχολείου. 
Λέξεις Κλειδιά: Παιδί, Εφηβεία, Έφηβοι, Απασχόληση, Αγορά εργασίας, Φύλο, Γυναίκες, 
Εργασία των γυναικών, Χρήση του χρόνου, Εκπαίδευση, Αντιλήψεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/12155  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 430 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανελλόπουλος, Ν. Κ., Μαυρομαράς, Γ. Κ. & Μητράκος, Μ. Θ. 
(2003) Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας, Αθήνα, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το παρόν βιβλίο δίνοντας έμφαση στις διαστάσεις των σχέσεων μεταξύ 
εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, εξάγει σημαντικά συμπεράσματα που αναδεικνύουν και την 
διάσταση τους φύλου σε θέματα όπως είναι για παράδειγμα η ανισότητα των αμοιβών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Εκπαίδευση, Αγορά εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19,00 €   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 431 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανελλοπούλου, Κ. & Κέδρακα, Κ. (2000) Το φύλο και οι 
επαγγελματικές επιλογές. Υλικό ευαισθητοποίησης για νέους-νέες, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Leonardo Da Vinci. Πιλοτικό διακρατικό σχέδιο Diane. Αθήνα, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Επαγγελματικές επιλογές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο δωρεάν από τον Φορέα 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 432 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανταράκη, Μ. (1999) Μελέτη αξιολόγησης μη αναγνωρισμένων 
εμπειριών και δεξιοτήτων των γυναικών. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη απόπειρα να διερευνηθούν οι άτυπες 
δεξιότητες των Ελληνίδων μακροχρόνια άνεργων γυναικών, καθώς και τρόποι πιστοποίησης 
των άτυπων δεξιοτήτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, ∆εξιότητες γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 433 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανταράκη, Μ. (2001) Γυναίκες και εργασιακές σχέσεις στη 
βιομηχανική υφαντουργία. Επιδράσεις στην ταξική διαμόρφωση : φύλο και τάξη μέσα από τις 
εργασιακές σχέσεις και τον συνδικαλισμό των βιομηχανικών εργατριών του κλάδου της 
κλωστοϋφαντουργίας. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Αθήνα, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 270.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Ελλάδα, Κλωστοϋφαντουργία, Βιομηχανικές 
σχέσεις, Εργασία των γυναικών στο σπίτι (εργασία με το κομμάτι, φασόν κλπ),  Άτυπη αγορά 
εργασίας, Επαγγελματικά σωματεία - συνδικάτα, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Απεργία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Παν. /Ηλεκτρ. Τοποθεσία και Πρόσβαση: 
Βάση ∆ιδακτ. ∆ιατρ. του ΕΚΤ, http://thesis.ekt.gr/12419  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 434 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανταρτζή, Ε. (1996) "Οι απόψεις των παιδιών για τον 
καταμερισμό των επαγγελμάτων κατά φύλο (Μέρος 1)". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τομ. 90-91, 
σελ. 77-82. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Επαγγέλματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3,50 € τεύχος / 75,24 € ετήσια συνδρομή   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 435 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανταρτζή, Ε. (1997) "Οι απόψεις των παιδιών για τον 
καταμερισμό των επαγγελμάτων κατά φύλο (Μέρος 2ο)". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τομ. 92, σελ. 
32-37. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Επαγγέλματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3,50 € τεύχος / 75,24 € ετήσια συνδρομή   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 437 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραμάνου, Ά., Σπυρόπουλος, Ρ. & Κατηφόρης, Γ. (2002) 
"Κοινωνική ασφάλιση και ισότητα των φύλων". Αθήνα, Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, σελ. 162. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έκδοση αυτή συγκεντρώνει τις εισηγήσεις και ορισμένες από τις παρεμβάσεις 
που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της ημερίδας που διοργάνωσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος με θέμα την κοινωνική ασφάλιση και ισότητα των 
φύλων. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην ημερίδα αφορούν ένα βιώσιμο, δίκαιο και 
ευέλικτο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις, 
ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για άνδρες και γυναίκες, και ουσιαστική υποστήριξη 
για τη φροντίδα παιδιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνική ασφάλιση, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 439 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραμεσίνη, M. (2005) "Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
ως πρόκληση για την πολιτική απασχόλησης στις χώρες της Ε.Ε". Στο Ινστιτούτο Αστικού 
Περιβάλλοντος Και Ανθρώπινου ∆υναμικού (επιμ.) Εργασία 2005. Αθήνα, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Πολιτική απασχόλησης 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 440 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραμεσίνη, Μ. (1998) Γυναίκες και απασχόληση στην Ελλάδα: 
Τάσεις και διεθνείς συγκρίσεις, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Σελίδες: 177-184 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το κείμενο αναφέρεται στις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η Γυναικεία απασχόληση 
στην Ελλάδα, ως προς την συμπεριφορά των γυναικών εργαζομένων απέναντι στην 
αμειβόμενη εργασία κατά τη δεκαετία του 80, τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας που 
καταλαμβάνουν και τέλος στοιχεία για την ανεργία τους σε σχέση με αυτή των ανδρών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Παντείου 
Ενδεικτική Τιμή: ---  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 441 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραμεσίνη, Μ. (1999) "Άτυπη απασχόληση και ο ρόλος του 
κράτους στην ελληνική αγορά εργασίας". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 100, σελ. 3-
32. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Άτυπη αγορά εργασίας, Αγορά εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 442 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραμεσίνη, Μ. (2000) "Η αντιμετώπιση των γυναικών στη 
μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων: κριτικά σχόλια για την ελληνική 
περίπτωση". Στο Γολέμης, Χ. (επιμ.) Μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών Συνταξιοδοτικών 
Συστημάτων. Αθήνα, Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού«Νίκος Πουλατζάς» και Ελληνικά 
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Γράμματα, σελ. 149-172. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει μια κριτική αναφορά πάνω στην κατάργηση των ειδικών 
ρυθμίσεων του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος που αφορούσαν τις γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συνταξιοδοτικό σύστημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 8,90 
ΙSΒΝ: 960-393-982-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 443 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραμεσίνη, Μ. (2001) "Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος και ισότητα των φύλων". Μεταρρύθμιση ασφαλιστικών συστημάτων και ισότητα 
των φύλων, Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εισήγηση αναφέρεται στις αλλαγές που προήλθαν από την μεταρρύθμιση των 
ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών συστημάτων πάνω στην αντιμετώπιση των γυναικών, κάνοντας 
παράλληλα αναφορά και στην ελληνική περίπτωση. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συνταξιοδότηση, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: μη διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 444 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραμεσίνη, Μ. (2002) "Η διάσταση του φύλου στη μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων: Η ελληνική περίπτωση". Επιθεώρηση Κοινωνικών 
Ερευνών, τομ. τ. 108-109, σελ. 3-32. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει της διάσταση της ισότητας των φύλων για την περίπτωση του 
ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος μέσα και από την ανάλυση των γενικών τάσεων 
μεταρρύθμισης που εμφανίζουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα στην Ευρώπη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συνταξιοδότηση, Ευρωπαϊκές πολιτικές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 445 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραμεσίνη, Μ. & Ιωακειμόγλου, Η. (2003) Προσδιοριστικοί 
παράγοντες του μισθολογικού χάσµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αθήνα, ΚΕΘΙ σε 
συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων του χάσματος 
αμοιβών μεταξύ των φύλων στους τομείς. Αποτιμάται η συμβολή κάθε προσδιοριστικού 
παράγοντα στις διαφορές αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και καταδεικνύεται ο ρόλος που 
παίζουν οι διακρίσεις φύλου στην διαμόρφωση του μισθολογικού χάσματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Μισθολογικές διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 438 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραμεσίνη, Μ. & Κουζής, Γ. (2005) Πολιτική απασχόλησης. Πεδίο 
σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα, ΚΕΚΜΟΚΟΠ - Gutenberg. 
Σελίδες: 341 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συλλογικός αυτός τόμος περιλαμβάνει άρθρα που, μεταξύ άλλων, εξετάζουν: 
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(α) τον χαρακτήρα και τη λειτουργία της πολιτικής απασχόλησης από τη μεταπολεμική 
περίοδο έως σήμερα, (β) τους στόχους και το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 
την Απασχόληση, (γ) τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πολιτικής για την απασχόληση από το 
1997 μέχρι σήμερα, και (δ) την πολιτική ισότητας των φύλων στην απασχόληση. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Πολιτική απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 20,00 
ΙSΒΝ: 960-01-1064-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 447 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραντινός, ∆. (2002) "Πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά 
εργασίας". Στο Μουρίκη, Α., Ναούμη, Μ. & Παπαπέτρου, Γ. (επιμ.) Το Κοινωνικό Πορτραίτο 
της Ελλάδας 2001. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών-Ινστιτούτο Κοινωνικής 
Πολιτικής, σελ. 121-124. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αποτυπώνει τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στην ελληνικά αγορά 
εργασίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, στηριζόμενο στα δεδομένα της Έρευνας 
Εργατικού ∆υναμικού της ΕΣΥΕ. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, καθώς και στα ποσοστά 
απασχόλησης και ανεργίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Αγορά εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 448 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραντινός, ∆., Κετσετζοπούλου, Μ. & Μουρίκη, Α. (1997) 
Ευέλικτη απασχόληση κι ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας: τάσεις, εξελίξεις, προοπτικές, 
Αθήνα, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας. 
Σελίδες: 181 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να φωτίσει τις ποικίλες και αντιφατικές όψεις των 
ευέλικτων μορφών απασχόλησης μέσα από την πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά και την 
σαφώς πιο περιορισμένη αντίστοιχη ελληνική, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές διαδρομές, και 
κατά συνέπεια επιπτώσεις, της ευελιξίας όταν αυτή εφαρμόζεται σε ριζικά διαφορετικό θεσμικό 
και επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Λέξεις Κλειδιά: Ευελιξία, Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευρωπαϊκές πολιτικές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο ΕΙΕ 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 450 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κασιμάτη, Κ. (1998) Επιλογή Επαγγέλματος. Έρευνα για τα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
Σελίδες: 436 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Επαγγέλματα, Κοινωνικά 
χαρακτηριστικά 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,50€ 
ΙSΒΝ: 960-7043-25-9 
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Κωδικός τεκμηρίου: 453 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καφφέ Γιδαράκου, Ι. (1998) "Πολυδραστηριότητα αγροτισσών, 
νέοι ρόλοι τους στην ύπαιθρο-νέες αναγκαιότητες". Ανταγωνιστικότητα και ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα: Οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Ζήτη. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για συνεισφορά στην έκδοση των Πρακτικών του 4ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Αγροτικής Οικονοµίας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1998. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Αγρότισσες, Ύπαιθρος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,27 €   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 454 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κεντεποζίδη, Α. (2005) Εργασία και γυναίκα στην Ελλάδα του 
μεσοπολέμου. Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, Τμήμα Κοινωνιολογίας, ∆ιατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες και Φύλο", 
κατεύθυνση Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 109.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Απασχόληση, Ελλάδα, Μεσοπόλεμος, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 455 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κέντρο Γυναικείων Μελετών Και Ερευνών (2004) Η αφανής 
εργασία των γυναικών στις Περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Αθήνα, ΚΕΓΜΕ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έρευνα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο επικεντρώνει στις γυναίκες που 
εργάζονται ως βοηθοί στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ στο δεύτερο υπάρχει η ανάλυση 
βιογραφικών συνεντεύξεων με μετανάστριες εργαζόμενες. Κοινή συνισταμένη και των δύο 
μερών είναι η ανάδειξη της αφανούς εργασίας των γυναικών αυτών στα νησιά του Αιγαίου. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Αφανής εργασία, Αιγαίο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 457 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κετσετζοπούλου, Μ. (2002) "Γυναικεία απασχόληση". Στο 
Μουρίκη, Α., Ναούμη, Μ. & Παπαπέτρου, Γ. (επιμ.) Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 
2001. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, σελ. 
125-128. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει τις σημαντικότερες μεταβολές στην ελληνική αγορά 
εργασίας κατά τη δεκαετία του '90 που επηρέασαν τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό και την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης και επισημαίνει τα βασικά 
χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης, καθώς και τους φραγμούς που εξακολουθούν 
να υφίστανται. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ: 1109-5989 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 458 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κετσετζοπούλου, Μ. & Συμεωνίδου, Χ. (2002) "Ισότητα των 
φύλων: η θέση της γυναίκας στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο". Στο Μουρίκη, Α., Ναούμη, Μ. 
& Παπαπέτρου, Γ. (επιμ.) Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2001. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών-Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, σελ. 137-143. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 459 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κίνηση ∆ημοκρατικών Γυναικών (2001) "Πρακτικά συνεδρίου". 
Μια νέα ποιότητα ζωής χωρίς τα στερεότυπα των φύλων, Αθήνα, Κίνηση ∆ημοκρατικών 
Γυναικών. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή: ---  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 460 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κόλλιας, Γ. (2003) "Χρόνος εργασίας και απασχόληση ατόμων με 
οικογενειακές υποχρεώσεις". Ενημέρωση ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, τομ. 91, τευχ. Ιανουάριος,  σελ. 2-6. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει την οργάνωση και τη διαχείριση του εργάσιμου χρόνου, ο 
οποίος αποτελεί τη συνισταμένη των κρατικών πολιτικών για την οικογένεια και την αγορά 
εργασίας. Επισημαίνει το γεγονός ότι ο χρόνος εργασίας και τα συστήματα απασχόλησης 
αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς των πολιτικών για την αγορά εργασίας, αλλά και των 
οικογενειακών στρατηγικών. Συνεπώς, η σχέση ανάμεσα στο κράτος, την οικογένεια και την 
αγορά εργασίας είναι ταυτόχρονα σχέση ανταγωνιστική αλλά και αλληλεξάρτησης. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Εργάσιμος χρόνος, Οικογενειακές 
υποχρεώσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1606 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κονιόρδος, Σ., Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. & Παναγιωτοπούλου, Ρ. 
(επιμ.) (2006) Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα. Εργασία, Εκπαίδευση, Οικογένεια, 
Παρέκκλιση. Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 
Σελίδες: XXVIII+639  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί συλλογή κειμένων που πραγματεύονται μεταξύ άλλων και τα ζητήματα 
της οικογένειας και της εργασίας από τη σκοπιά των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Εργασία, Οικογένεια, Ελλάδα, Φύλο, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 52,00€ 
ΙSΒΝ: 978-960-15-1681-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 464 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κουκούλη Σπηλιωτοπούλου, Σ. (1998) "Ισότητα των φύλων στην 
απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση". Στο Μαγγανάρα, Ι. (επιμ.) Εργασία, Συνδικαλισμός και 
Ισότητας των Φύλων. Αθήνα, Οδυσσέας, σελ. 193-230. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, εθνικές και 
κοινοτικές, καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις, όσον αφορά την απασχόληση των ελληνίδων και 
την κοινωνικής τους ασφάλιση. 
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Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Νομοθεσία, Κοινωνική ασφάλιση, Συλλογικές 
συμβάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 10,97 
ΙSΒΝ: 960-210-326-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 469 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κραβαρίτου, Γ., Καραμεσίνη, Μ. & Καδηγιαννάκη, Ζ. (1996) 
Συλλογικές διαπραγματεύσεις και ισότητα ευκαιριών. Ελληνική Έκθεση. ∆ουβλίνο, Ευρωπαϊκό 
Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Ισότητα 
ευκαιριών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 474 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κρίβας, Σ., Φράγκος, ∆., Κωστόπουλος, Ι. & Γιαννάρου, Γ. (1998) 
"Οι επιδράσεις των απεικονίσεων από την τηλεόραση της εργασίας και της οικογενειακής ζωής 
και τα στερεότυπα των φύλων: ερευνητική προσέγγιση". Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού, τομ. 44-45, σελ. 69-80. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογενειακή ζωή, ΜΜΕ, Αναπαραστάσεις, 
Τηλεοπτική απεικόνιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 538 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωσταβάρα Παπαρήγα, Κ. (2004) Συνεργασία στην οικογένεια και 
στην εργασία. Από την αρχική ιδέα στα διδάγματα από την υλοποίηση των δράσεων, Αθήνα, 
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ. 
Σελίδες:  197 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για το εγχειρίδιο που προέκυψε από το διακρατικό Πρόγραμμα 
VS/2002/0449 με αντικείμενο τη συνεργασία στην οικογένεια και την εργασία, απώτερος 
στόχος του οποίου είναι η συμμετοχή των ανδρών στην προσπάθεια εναρμόνισης 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η εξάλειψη των στερεοτύπων μέσα στην 
οικογένεια. Αποτελείται από 5 κεφάλαια: το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στη συντροφικότητα και 
τη συνεργασία του ζευγαριού, το 2ο κεφάλαιο στην αξιολόγηση της χρήσης του χρόνου ζωής, 
το 3ο κεφάλαιο στην αναγκαία υποδομή, το 4ο κεφάλαιο στους φορείς που εμπλέκονται στην 
πραγμάτωση του έργου, ενώ το 5ο κεφάλαιο ρίχνει μια ματιά στα συμπεράσματα του 
Συνεδρίου που διοργανώθηκε για να παρουσιάσει τα πορίσματα του προγράμματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1482 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωσταβάρα Παπαρήγα, Κ. (2004) Συνεργασία στην Οικογένεια και 
στην Εργασία. Από την αρχική ιδέα στα διδάγματα από την υλοποίηση των δράσεων. Αθήνα, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Το βιβλίο περιγράφει το πρόγραμμα VS/2002/0449 για την ύπαρξη συνεργασίας 
μεταξύ οικογένειας και εργασίας, απώτερος στόχο του οποίου είναι η συμμετοχή των ανδρών 
στην προσπάθεια εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, φροντίζοντας κύρια 
για την εξάλειψη των στερεοτύπων μέσα στην οικογένεια. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Άνδρες, Γυναίκες, Οικογένεια, Εργασία, Απασχόληση, Συμφιλίωση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  
 
  
Κωδικός τεκμηρίου: 476 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωττή Πετράκη, Α. (1998) Η θέση της γυναίκας στην αγορά 
εργασίας και οι διαφορές στις αμοιβές, Αθήνα, Οδυσσέας. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Μισθολογικές διαφορές, Αγορά εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 478 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λεονάκη, Μ. & Λιάπη, Μ. (2004) Έρευνα της αφανούς εργασίας 
των γυναικών στις περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. Αθήνα, Κέντρο Γυναικείων 
Μελετών και Ερευνών ∆ΙΟΤΙΜΑ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη αφορά στη διερευνήσει της θέσης των γυναικών «Βοηθών» 
οικογενειακών επιχειρήσεων. Παρουσιάζονται τα ευρήματα της ποσοτικής πρωτογενούς 
έρευνας που διεξήχθη (διακίνηση/ συμπλήρωση ερωτηματολογίων) σε 15 νησιά του Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου κατά την περίοδο από Μάιο 2003 έως Νοέμβριο 2003. Η επιλογή της 
προσέγγισης και μελέτης της αφανούς εργασίας των γυναικών στην υπό-εξέταση γεωγραφική 
περιοχή έγινε με σκοπό να ανιχνευθούν τα χαρακτηριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) ενός 
τμήματος του εργατικού δυναμικού που αποτελεί οργανικό κομμάτι μιας πολλαπλά 
κατατμημένης αγοράς εργασίας και έχει διαφύγει του ερευνητικού ενδιαφέροντος στη χώρα 
μας, χωρίς επιπλέον, να υπεισέρχεται στην ανάλυση της πιθανής μετάβασης των βοηθών από 
ένα τμήμα της αγοράς εργασίας στο άλλο. 
Λέξεις Κλειδιά: Αιγαίο, Αφανής εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη ∆ιοτίμα 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 479 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λυμπεράκη, Α. (2002) "Το μέλλον της εργασίας: ανάμεσα στον 
μύθο της παγκοσμιοποίησης και την πραγματικότητα των πολιτικών επιλογών". Κοινωνία των 
Πολιτών, τομ. αρ. 4, καλοκαίρι. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Παγκοσμιοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   

 
 

Κωδικός τεκμηρίου: 481 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαγγανάρα, Ι. (1996) "Η μισθωτή εργασία ως προνομιακό πεδίο 
για τη συγκρότηση κοινωνικών κινημάτων το Μεσοπόλεμο". Ελληνική Επιθεώρηση Κοινωνικής 
Επιστήμης, τομ. τ. 8, σελ. 83-99. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 482 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαγγανάρα, Ι. (1998) "Εργασία, Συνδικαλισμός και Ισότητα των 
Φύλων". Αθήνα, Οδυσσέας, σελ. 302. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων σε σεμινάριο που 
οργανώθηκε το 1992, από το Σύνδεσμο για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας, με έμφαση στην 
θέση των γυναικών στον τομέα της απασχόλησης και την συμμετοχή τους στα συνδικαλιστικά 
όργανα. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συνδικαλισμός, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 10,97 
ΙSΒΝ: 960-210-326-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 491 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (1999) Η Οικογένεια στην Αθήνα: 
Οικογενειακά Πρότυπα και Πρακτικές, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
Σελίδες: 194σ. · 24x17εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τις μεταβολές στα πρότυπα της ελληνικής οικογένειας, στους 
ρόλους μεταξύ των συζύγων, στην κατανομή των εργασιών, καθώς και τις αλλαγές που 
παρατηρούνται από την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογένεια, Πρότυπα, Καταμερισμός της 
εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 6,10 
ΙSΒΝ: ISBN 960-7093-39-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 492 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (επιμ.) (2002) Οικογένειες και Κράτος 
Πρόνοιας στην Ευρώπη. Τάσεις και Προκλήσεις τον 21ο Αιώνα. Αθήνα, Gutenberg. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τα θέματα που αναφέρονται στο κράτος πρόνοιας βρίσκονται στο επίκεντρο των 
συζητήσεων σήμερα εφόσον οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει 
το σύγχρονο κράτος, σε συνδυασμό με τις μεταβολές στο θεσμό της οικογένειας και τις 
μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας στα πλαίσια της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, 
επιφέρουν μεγάλες αλλαγές και ανατρέπουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του κοινωνικού 
κράτους. Ακόμη, η ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση επιβάλλει μια σημαντική επανεκτίμηση της 
ίδιας της έννοιας και του περιεχομένου της κοινωνικής πρόνοιας. Στόχος του συλλογικού 
αυτού τόμου είναι η παρουσίαση της προβληματικής σχετικά με το κοινωνικό κράτος και την 
οικογένεια στο νέο αιώνα, η κατανόηση των χαρακτηριστικών, των αδυναμιών και των 
μεταβολών που συντελούνται στη συνάρθρωση κράτους, οικογένειας και κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και η ανίχνευση των σύγχρονων προσανατολισμών και τάσεων σε μια 
σειρά από αξιακά, θεσμικά και ειδικά ζητήματα κράτους πρόνοιας, κοινωνίας πολιτών και 
ρυθμίσεων επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με την οικογένεια. Οι μελέτες αναφέρονται στα 
ευρωπαϊκά δρώμενα, ενώ κυριαρχούν οι προσεγγίσεις για το Νότια Ευρώπη και την ελληνική 
πραγματικότητα. Περιεχόμενα: Εισαγωγή || Οικογένεια και κράτος πρόνοιας:Τάσεις και 
προοπτικές, Λ.Μ. || Κοινωνικό κράτος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Α.Λ. || Υπάρχει 
ιδιαίτερο πρότυπο οικογενειακής πολιτικής στο Νότια Ευρώπη; L.F. || Στρατηγικές κοινωνικο-
οικονομικής ρύθμισης και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ευρώπη, Μ.Π. || Γάμος - ∆ιαζύγιο, 
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Συμβίωση - Χωρισμός στην Ελλάδα: Αποτελέσματα έρευνας ΕΚΚΕ, Χ.Σ. || Νέες μορφές 
οικογένειας και κοινωνική πολιτική: Η περίπτωση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, Μ.Κ. - 
Λ.Μ.-Α. || Κοινωνική πολιτική και οικογένεια στην Ελλάδα, Μ.Μ. || Η οικογένεια και η 
φροντίδα των παιδιών με αναπηρίες στην Ελλάδα, Γ.Κ. || Αποκλεισμοί και εντάξεις στο 
πλαίσιο της οικογένειας: Η ελληνική εμπειρία, Ι.Τ. || Οικογενειακές κρίσεις και μεταμοντέρνα 
δραματοποίηση, Χ.Κ. || Ο αποκλεισμός των Ελληνίδων από το γεωργικό επάγγελμα αρχίζει 
από την οικογένεια, Κ.Σ. Παρατηρήσεις: Οι συγγραφείς των κειμένων: Lluis Flaquer, Μόνικα 
Κάρλος, Γίτσα Κοτταρίδη, Χρυσούλα (Χριστιάνα) Κωνσταντοπούλου, Αντιγόνη Λυμπεράκη, 
Λάουρα Μαράτου-Αλιμπράντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Λουκία Μουσούρου, Μαρία Πετμεζίδου, 
Κωνσταντίνα Σαφιλίου, Χάρη Συμεωνίδου, Ιωάννα Τσιγκανού. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογένεια, Κράτος πρόνοιας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €13.27   
ΙSΒΝ: 960-01-0962-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 495 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαστοράκη, Ε. (1997) "Οικογένεια, εκπαίδευση και εργασία. 
Συνάρθρωση των θεσμών. Μια εμπειρική προσέγγιση". Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική 
σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, Αθήνα, Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή: ---  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 496 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μελετίδου, Ε. (1997) "Οικογένεια, εκπαίδευση και εργασία. 
Συνάρθρωση των θεσμών. Μια εμπειρική προσέγγιση". Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική 
σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, Αθήνα, Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή: ---  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1675 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μίχου, Ι. Α. (2002) Η Γυναίκα της Υπαίθρου στην Ελλάδα, Αθήνα, 
Σταμούλη Α.Ε. 
Σελίδες: 358 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Περιεχόμενα του βιβλίου είναι: 
Η οικονομική, κοινωνική και νομική θέση της γυναίκας της υπαίθρου καθώς και η κοινωνική 
της ασφάλιση. 
Η συμβολή της γυναίκας στην αγροτική ανάπτυξη και η ανάληψη δραστηριοτήτων για τη 
βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής της θέσης. 
Η εκπαίδευση-επαγγελματική κατάρτιση της γυναίκας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες , Γεωργία , Αγροτικές κοινότητες, Εργασία, Νομικό καθεστώς, 
Αγροτική ανάπτυξη, Εκπαίδευση, Επαγγελματική κατάρτιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, μαθητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €30,00 
ΙSΒΝ: 960-351-427-6 
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Κωδικός τεκμηρίου: 500 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουρίκη, Α. (2001) "Νέες μορφές διαχείρισης του εργάσιμου 
χρόνου και οικογενειακή ζωή". Μια νέα ποιότητα ζωής χωρίς τα στερεότυπα των φύλων, 
Αθήνα, Κίνηση ∆ημοκρατικών Γυναικών - ΚΕΚ ΓΣΕ ΒΕΕ, σελ. 71-77. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εισήγηση αναφέρεται στις νέες μορφές διαχείρισης του εργάσιμου χρόνου που 
ισχύουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και εξετάζει ποιες είναι οι ευκαιρίες που προκύπτουν, 
από αυτές τις νέες μορφές διαχείρισης, και ποιοι οι κίνδυνοι, αλλά και οι αντιδράσεις από την 
πλευρά των εργαζομένων απέναντι στις εξελίξεις αυτές. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Εργάσιμος χρόνος, Οικογενειακή ζωή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 502 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουρίκη, Α. (2005) Κείμενα εργασίας στο πλαίσιο της παροχής 
εμπειρογνωμοσύνης για το Εθνικό Θεματικό ∆ίκτυο «Συμφιλίωση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής» της Κ.Π. Equal, Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. Αθήνα, 
Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το πρώτο κείμενο, η μελέτη ανάλυσης έργων αναδεικνύει τις θεματικές 
προτεραιότητες του Ε.Θ.∆., όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση των έργων των 
Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.) που λειτούργησαν στο πλαίσιο του α’ κύκλου της Κ.Π. 
Equal. Το δεύτερο κείμενο περιγράφει τo θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την 
ισότητα και τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας. Το τρίτο κείμενο περιγράφει τα κριτήρια 
επιλογής και τη μεθοδολογία για την ανάδειξη των καλών πρακτικών στα σχέδια δράσης των 
Α.Σ, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τη συμφιλίωση οικογένειας κι εργασίας. Παράλληλα, 
εντοπίζει τους δυνητικούς χρήστες των αποτελεσμάτων των έργων και των καλών πρακτικών. 
Το τέταρτο κείμενο αναφέρεται στους φορείς που ασχολούνται με θέματα συμφιλίωσης 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και ισότητας ευκαιριών στην Ελλάδα. Τέλος, το 
τελευταίο κείμενο αποτελείται από τις προτάσεις ενσωμάτωσης των καλών πρακτικών στο 
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής, Πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 501 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουρίκη, Α. (2005) "Νέες μορφές διαχείρισης του χρόνου 
(εργάσιμου και μη): η ευρωπαϊκή εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα". Στο Ζιώμας, ∆., 
Καππή, Χ., Παπαλιού, Ο., Παπαπέτρου, Γ. & Φαγαδάκη, Ε. (επιμ.) Το Κοινωνικό Πορτραίτο της 
Ελλάδας, 2003-2004. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικής 
Πολιτικής, σελ. 95-104. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το παρόν άρθρο επιχειρεί να περιγράψει συνοπτικά τις σημαντικότερες εξελίξεις 
που έχουν σημειωθεί στις χώρες της Ε.Ε. στα υποδείγματα οργάνωσης του χρόνου και να 
αποτυπώσει τις βασικές πτυχές των αλλαγών, όπως: η από-τυποποίηση και ευελικτοποίηση 
του εργάσιμου χρόνου, η αναδιανομή των ωρών εργασίας, οι διαφορετικές χρήσεις του 
χρόνου μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι πρακτικές των επιχειρήσεων στη διοργάνωση του 
χρόνου εργασίας, και οι νέες μορφές διαχείρισής του που αναδύονται. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Εργάσιμος χρόνος 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ: 1109-5989 
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Κωδικός τεκμηρίου: 512 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπουρνούδη, Ε. & Ψάλτη, Α. (1997) "Επαγγελματικές επιλογές και 
προσδοκίες των νέων και της οικογένειάς τους. Η επίδραση του φύλου". Ανακοίνωση σε 
συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, σελ. 621-644. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Επιλογή επαγγέλματος, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1699 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Νάζου, ∆. (2005) "Συναντώντας τον άλλον στον τουρισμό: Οι 
γυναίκες επιχειρηματίες, οι τουρίστες και οι διαπολιτισμικές του ανταλλαγές στη Μύκονο". Στο 
Κυριακάκης, Γ. & Μιχαηλίδου, Μ. (επιμ.) Η Προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, Μεθοδολογία 
και Ερευνητική Πρακτική. Αθήνα, Μεταίχμιο, σελ. 197-235. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το παρόν κείμενο, βασίζεται σε εθνογραφικά ευρήματα και διερευνά ζητήματα 
που αφορούν τις διαπολιτισμικές επαφές των τουριστών με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο 
παροχής τουριστικών υπηρεσιών στη Μύκονο. Ειδικότερα, επικεντρώνεται σε ζητήματα 
επιτέλεσης της ταυτότητας των γυναικών ως επιχειρηματιών, αλλά και των επιχειρηματιών ως 
γυναικών μέσα από πρακτικές που σχετίζονται με τις υλικές, συμβολικές και συναισθηματικές 
του ανταλλαγές με τους ποικίλους άλλους, κυρίως τους τουρίστες ως πελάτες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλες ταυτότητες, Τουρισμός, Ελλάδα, Απασχόληση, Επαγγέλματα, 
Μύκονος, Πολιτισμός, Γυναίκες επιχειρηματίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 16,20 (το βιβλίο) 
ΙSΒΝ: 960-375-920-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 518 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ντέρη, Ι. (2001) "Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα 
δύο φύλα στην αγορά εργασίας μέσα από την εικονογράφηση και τη γλώσσα των κειμένων 
του εγχειριδίου του ΣΕΠ της Γ' τάξεως Γυμνασίου "Ετοιμάζομαι για τη Ζωή"". Επιθεώρηση 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τομ. 60-61, σελ. 47-60. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα των φύλων, Αγορά εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 7,70 €   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 519 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ντερμανάκης, Ν. (2000) Ανάλυση των τάσεων της απασχόλησης 
των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα στη Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και 
Φιλανδία. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των τάσεων στην απασχόληση των 
γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα σε επιλεγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία). Για τις ανάγκες τις παρούσας 
μελέτης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναμικού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η μελέτη αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι τάσεις της 
απασχόλησης των γυναικών στο σύνολο των επαγγελμάτων. Στο δεύτερο μέρος 
παρουσιάζονται οι τάσεις της απασχόλησης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ στο 
τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης που προηγήθηκε στα δύο πρώτα 
μέρη της μελέτης. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Τεχνικά επαγγέλματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1782 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ντερμανάκης, Ν. (2000) Ανάλυση των Τάσεων της Απασχόλησης 
των Γυναικών στα Τεχνικά Επαγγέλματα στη Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και 
Φιλανδία. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kethi.gr  
Ημερομηνία Επίσκεψης: 20/11/2006 
Περίληψη: Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των τάσεων στην απασχόληση των 
γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα σε επιλεγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία). Για τις ανάγκες τις παρούσας 
μελέτης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναμικού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η μελέτη αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι τάσεις της 
απασχόλησης των γυναικών στο σύνολο των επαγγελμάτων. Στο δεύτερο μέρος 
παρουσιάζονται οι τάσεις της απασχόλησης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ στο 
τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης που προηγήθηκε στα δύο πρώτα 
μέρη της μελέτης. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Τεχνικά επαγγέλματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, www.kethi.gr  
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 520 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ντερμανάκης, Ν. (2004) Η ανισότητα των αμοιβών σε 
επιλεγμένους κλάδους και επαγγέλματα στην Ελλάδα. Οι περιπτώσεις των κλάδων του 
λιανικού εμπορίου, του τουρισμού, των τραπεζών και της υγείας. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των πραγματικών διαστάσεων 
της ανισότητας των αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα και τους παράγοντες που τη 
διαμορφώνουν. Οι εξεταζόμενοι κλάδοι είναι το λιανικό εμπόριο, ο τουρισμός, ο κλάδος των 
τραπεζών και ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Φύλο, Γυναίκες, Ανισότητα αμοιβών, Εμπόριο, Τουρισμός, 
Τράπεζες, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 521 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ντότσικα, Μ. (1997) Από την ισότητα δικαιωμάτων στην ισότητα 
ευκαιριών. Αθήνα, ΟΤΟΕ (Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλήλων Ελλάδας). 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα δικαιωμάτων, Ισότητα ευκαιριών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 523 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παναγιωτόπουλος, Ν. (1998) "Σηµειώσεις για την απασχόληση 
των γυναικών και τον χρόνο απασχόλησης". Σύγχρονα Θέµατα, τομ. 66, σελ. 112-118. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο επιχειρεί να συμβάλλει στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού της 
κυρίαρχης προβληματικής, που ορίζει το ζήτημα της ισότητας στην αγορά εργασίας και κατά 
συνέπεια της πολιτικής που το διαχειρίζεται, μέσα από μια ρήξη με την αυταπάτη της άμεσης 
κατανόησης που του παρέχει η ιδιότητά του ως θέμα της επικαιρότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Εργάσιμος χρόνος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 526 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πάντειο Πανεπιστήμιο - Κ.Ε.Κ.Μ.Ο.Κ.Ο.Π. (1996) "Συμφιλίωση 
οικογένειας και εργασίας". Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Συμφιλίωση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 530 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαγιαννοπούλου, Μ. & Παπαρούνη, Ρ. (2005) Οι εθνικές 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί σε 
ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο για τα θέματα απασχόλησης των γυναικών και 
καταδεικνύεται ότι, αν και η πρόοδος ως προς την ισότητα των φύλων είναι εμφανής, 
συνεχίζουν να υφίστανται μεγάλες διαφορές όσον αφορά στην απασχόληση και την ανεργία, 
ενώ γίνεται φανερό πως παρότι η χώρα μας έλαβε μια σειρά μέτρων που έχουν ως σκοπό να 
ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των γυναικών και να διευκολύνουν τη συμφιλίωση της 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, εντούτοις η επίτευξη του στόχου της ισότητας των 
φύλων στην απασχόληση παραμένει σημαντική πρόκληση. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Φύλο, Γυναίκες, Ισότητα των φύλων, Πολιτικές απασχόλησης 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 532 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαδημητρίου, Κ. (1998) "Η µερική απασχόληση". Επιθεώρηση 
Εργασιακών Σχέσεων, τομ. 10, τευχ. Απρίλιος,  σελ. 28-34. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Μερική απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 5€ τεύχος, 35€ συνδρομή   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 533 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαδόπουλος, Γ. & Κασίμης, Χ. (2000) Μελέτη Ισότητας 
Ευκαιριών Ανδρών-Γυναικών και Αγροτική Ανάπτυξη. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών - Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα ευκαιριών  
Αγροτική ανάπτυξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από το φορέα 
Ενδεικτική Τιμή:  
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Κωδικός τεκμηρίου: 535 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαδόπουλος, Γ. & Σερεμέτης (1998) "Η διάρκεια της ανεργίας 
στην περιφέρεια της Αττικής, 1988-1995". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 96-97, 
σελ. 83-110. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Το άρθρο περιγράφει τις διαχρονικές αλλαγές που σημειώνονται στην 
επαγγελματική διάρθρωση της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής, συσχετίζοντάς τις 
με τις γενικότερες παρατηρήσεις, που αναφέρονται στη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
εργατικού δυναμικού στην ελληνική αγορά εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ανεργία, Περιφέρεια Αττικής 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 534 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαδόπουλος, Γ. & Σερεμέτης (1998) "Η επαγγελµατική 
διάρθρωση της απασχόλησης στην περιφέρεια Αττικής 1988-1995". Στο Ίδρυμα Σάκη 
Καράγεωργα (επιμ.) Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός. Αθήνα, Ιδρυµα Σάκη 
Καράγεωργα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Επαγγελματική διάρθρωση της απασχόλησης 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 17 € (το βιβλίο) 
ΙSΒΝ: 960-7087-19-4 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 536 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαζήση, Θ. (1999) "Μητρότητα και καριέρα: άτυχος γάµος από 
τρελό έρωτα". Εξουσία, Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη. Ευρωπαϊκό Συνέδριο 9-10 
Φεβρουαρίου 1996, Αθήνα, Νεφέλη. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 537 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπάζογλου Μητροπούλου, Α. (1997) "Η αρχή της ισότητας των 
φύλων και η εφαρμογή της κατά την πρόσβαση στην απασχόληση". Επιθεώρηση Εργασιακών 
Σχέσεων, τομ. 6, τευχ. Απρίλιος,  σελ. 78-96. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 5€ τεύχος, 35 συνδρομή   
ΙSSN:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 542 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετράκη Κώττη, Α. (1998) "Η θέση της γυναίκας στην αγορά 
εργασίας στην Ελλάδα και οι διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων". Στο Μαγγανάρα, Ι. 
(επιμ.) Εργασία, Συνδικαλισμός και Ισότητα των Φύλων. Αθήνα, Οδυσσέας, σελ. 177-186. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει στοιχεία για την θέση των ελληνίδων στην αγορά εργασίας 
και διερευνά το ζήτημα της ανισότητας των αμοιβών τους. 
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Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ελλάδα, Μισθολογικές διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,97 € 
ΙSΒΝ: 960-210-326-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 547 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετρινιώτη, Ξ. (1998) Η δόμηση των εσωτερικών αγορών 
εργασίας: Φύλο, Τεχνολογία, Ανταγωνισμός. Η περίπτωση των τραπεζών, Αθήνα, Εκδόσεις 
Παπαζήση. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναφέρεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε, πάνω στην εφαρμογή 
των νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη ενδοκλαδικού ανταγωνισμού και την ανασύνθεση της 
απασχόλησης κατόπιν της μαζικής εισόδου των γυναικών στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Τεχνολογία, Ανταγωνισμός, Τράπεζες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11,29 € 
ΙSΒΝ: 960-02-1281-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 548 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετρόγλου, Π. (2000) Καλές πρακτικές για τον συνδυασμό 
οικογενειακής ζωής και σταδιοδρομίας. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για την Ελληνική Έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα το 
θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας αναφορικά με θέματα ισότητας των φύλων και 
συμφιλίωσης οικογενειακής κι επαγγελματικής ζωής. Αναφέρει επίσης ορισμένες καλές 
πρακτικές από την Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής, Καλές πρακτικές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 551 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεπούση, Μ., Ηλιοπούλου, Π., Θανοπούλου, Μ. & Λιάπη, Μ. 
(1998) ∆ιερεύνηση ενεργειών για την ισότητα ευκαιριών (1994-1998), Αθήνα, Κέντρο 
Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ∆ΙΟΤΙΜΑ. 
Σελίδες: 136 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Ισότητα ευκαιριών 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 553 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρομπόλης, Σ. (1996) "Μερική απασχόληση: Οι δύο όψεις του ίδιου 
νοµίσµατος". Ενημέρωση ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, τομ. 12, τευχ. Μάρτιος,  σελ. 4-10. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο διερευνά την έκταση της μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα και την 
Ε.Ε., τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της, τις τάσεις και τις προοπτικές της, καθώς και 
τις απόψεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των επιχειρήσεων. Καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα, η μερική απασχόληση υποκαθιστά θέσεις πλήρους 
απασχόλησης, ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας, και ότι 
ταυτίζεται με χαμηλά επίπεδα εισοδήματος, τα οποία συχνά αγγίζουν τα όρια της φτώχειας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Μερική απασχόληση 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 554 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρομπόλης, Σ. & ∆ημουλάς, Κ. (1998) "Τηλεργασία: απειλή ή 
πανάκεια". Ενημέρωση ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, τομ. 37, τευχ. Ιούνιος,  σελ. 8-15. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο επικεντρώνεται στην τηλεργασία ως μια νέα μορφή οργάνωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας, η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια χάριν και όχι εξαιτίας 
των νέων τεχνολογιών. Επιχειρεί μια συνολική αποτίμηση του ρόλου και της σημασίας της 
τηλεργασίας, μέσα από την επισκόπηση ερευνών και απόψεων σχετικά με την έως τώρα 
εφαρμογή της. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Τηλεργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1377 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαλίμπα, Ζ. (2002) Γυναίκες Εργάτριες στην Ελληνική Βιομηχανία 
και στη Βιοτεχνία: (1870-1922), Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών ερευνών Ε.Ι.Ε. 
Σελίδες: 360 σ., πιν., σχ., 24 εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Tο βιβλίο της Zιζής Σάλιμπα "Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και 
στη βιοτεχνία (1870-1922)" καταγράφει την περίοδο που εμφανίζεται η γυναικεία μισθωτή 
εργασία στην Eλλάδα και οι γυναίκες φτάνουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
εργατικού δυναμικού της χώρας. Eίναι η περίοδος που η βιομηχανία κάνει τα πρώτα της 
βήματα στην Eλλάδα, που μαζικοποιείται συνολικά  η εργατική τάξη και τα ποσοστά των 
εργατριών αυξάνονται συνεχώς. Tο τέλος του 19ου αιώνα βρίσκει τον αγροτικό πληθυσμό 
εξαθλιωμένο από την οικονομική κρίση. H μετανάστευση προς την πόλη είναι απαραίτητη 
καθώς φαντάζει ως η λύση στη φτώχεια. Tο ίδιο συμβαίνει και με το νησιώτικο πληθυσμό που 
πλήττεται από την έλλειψη πόρων και γνώσεων για τον ανταγωνισμό με την αγγλική, γαλλική 
και αυστριακή ατμοπλοΐα που αρχίζει να κυριαρχεί. H εργασία της γυναίκας είναι πλέον 
απαραίτητη για την επιβίωση της οικογένειας και εφοδιάζει τα εργοστάσια με νέο εργατικό 
δυναμικό. Tα πολεμικά γεγονότα της περιόδου επίσης παίζουν ρόλο για αυτή την εξέλιξη. H 
γενική επιστράτευση και οι ανάγκες που αυτή έχει, βοηθά την ανάπτυξη κλάδων της 
βιομηχανίας όπως η κλωστοϋφαντουργία και η βιομηχανία τροφίμων. Tο διαθέσιμο εργατικό 
δυναμικό είναι κύρια γυναίκες. Aλλά και τα μεγάλα έργα της δεκαετίας 1880-1890, όπως η 
κατασκευή οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και η διώρυγα της Kορίνθου απορροφούν το 
αντρικό εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα οι ανάγκες που προκύπτουν στα μεγάλα 
βιομηχανικά κέντρα όπως ο Πειραιάς, να καλύπτονται από γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Απασχόληση, Βιομηχανία, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15 €   
ΙSΒΝ: 960-7138-28-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 560 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαφιλίου, Κ. (2002) "Ο αποκλεισµός των Ελληνίδων από το 
γεωργικό επάγγελµα αρχίζει από την οικογένεια". Στο Αλιμπράντη, Λ. Μ. (επιμ.) Οικογένειες 
και Κράτος Πρόνοιας στην Ευρώπη. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Gutenberg. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Φύλο, Επαγγέλματα, Αγρότες - αγρότισσες, Γεωργία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €13.27 
ΙSΒΝ: 960-01-0962-1 
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Κωδικός τεκμηρίου: 561 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σεβαστίδης, Χ. (1999) "Η µερική απασχόληση". Επιθεώρηση 
Εργατικού ∆ικαίου, τομ. 58, σελ. 145-163. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Μερική απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 562 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σιανού, Φ. (2002) "Κοινωνική προστασία και δικαιώματα των 
γυναικών". Κοινωνική ασφάλιση και ισότητα των φύλων. Αθήνα, Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΚΟΕΣΚ), σελ. 67-72. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνική προστασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 564 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σιδηροπούλου ∆ημακάκου, ∆. (1996) "Η αναγκαιότητα 
διατύπωσης μιας θεωρίας επαγγελματικής ανάπτυξης των γυναικών". Η Λέσχη των 
Εκπαιδευτικών, τομ. 14, σελ. 33-34. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Επαγγελματική ανάπτυξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 567 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σουμέλη, Ε. (2002) "Ισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και 
ανδρών: η περίπτωση της Ελλάδας". Ενημέρωση ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, τομ. 79, τευχ. Ιανουάριος,  σελ. 
13-18. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα αμοιβών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 568 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σουμέλη, Ε. (2002) "Μερική απασχόληση και φύλο". Ενημέρωση 
ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, τομ. τ. 87, τευχ. Σεπτέμβριος. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Μερική απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
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ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 576 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατηγάκη, Μ. (1996) Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία, Αθήνα, Ο 
Πολίτης. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας πάνω στη σχέση μεταξύ τεχνολογίας, 
οργάνωσης της εργασίας και φύλου, όπως εντοπίζεται στον εργασιακό χώρο και ειδικά στον 
τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, μετά την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Τεχνολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 7,65 € 
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 577 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατηγάκη, Μ. (2002) "Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας". Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (επιμ.) Επετηρίδα 
Εργασίας 2002. Αθήνα, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος-Ανθρώπινου ∆υναμικού, σελ. 1-
15. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα των φύλων, Αγορά εργασίας, 
Ευρωπαϊκές πολιτικές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 €   
ΙSΒΝ: 960-87384-3-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 578 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατηγάκη, Μ. (επιμ.) (2005) Επιχειρηματικότητα γυναικών. 
Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης. Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής, 
Αθήνα, ΚΕΚΜΟΚΟΠ - Gutenberg. 
Σελίδες: 207 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του διακρατικού προγράμματος δράσης 
"Ενθάρρυνση των γυναικών για την ενεργό άσκηση της ιδιοκτησίας τους στο χώρο των 
επιχειρήσεων και τη γεωργία". Στα 6 κεφάλαια αποτυπώνονται, αναλύονται και συζητούνται 
τα διαθέσιμα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματικότητα των γυναικών 
στη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και την αγροτική παραγωγή. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Επιχειρηματικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 11,00 
ΙSΒΝ: 960-01-1057-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 590 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1998) "Μορφές έµµεσου κοινωνικού 
αποκλεισµού: απασχόληση και ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα". Στο Ίδρυμα Σάκη 
Καράγιωργα (επιμ.) Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός. Αθήνα, Ίδρυµα Σάκη 
Καράγιωργα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει το ζήτημα του αποκλεισμού των γυναικών από την αγορά 
εργασίας, είτε λόγω της ανεργίας, είτε λόγω προβλημάτων ασυμβατότητας μεταξύ 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που αντιμετωπίζουν. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνικός αποκλεισμός, Ανεργία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
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Ενδεικτική Τιμή: 17 € (το βιβλίο) 
ΙSΒΝ: 960-7087-19-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 591 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1999) "Ο αποκλεισμός των γυναικών από την 
αγορά εργασίας στην Ελλάδα". Στο Καραντινός, ∆., Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. & Έμυ Φρονίμου 
(επιμ.) ∆ιαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 133-158. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνικός αποκλεισμός, Αγορά εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 15,26 
ΙSΒΝ: ISBN 960-7093-59-3(set). ISBN 960-7093-57-7 (Μαλακό εξώφυλλο) 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 592 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ., ∆ουληγέρης, Β., Καππή, Χ., Μαγδαληνός, Μ., 
Μαράτου Αλιμπράντη, Λ., Μπαλούρδος, ∆., Παππάς, Π. & Σαμαρτζή, Μ. (1997) Κοινωνικο-
οικονομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της γονιμότητας στην Ελλάδα, Ανάλυση κατά 
περιοχές, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
Σελίδες: 283 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το δημογραφικό ζήτημα αποτελεί θέμα πρωταρχικής σπουδαιότητας για την 
ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερα, η σημαντική μείωση της γονιμότητας, από τη δεκαετία του 1980 
μέχρι σήμερα απασχολεί ευρύτατα την πολιτεία, αλλά και την κοινή γνώμη. Το ΕΚΚΕ 
διεξήγαγε πανελλήνια Έρευνα Γονιμότητας με τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα 6.484 
εγγάμων γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Ο παρών τόμος αναλύει τα στοιχεία της έρευνας 
για την Λοιπή χώρα, ενώ γίνονται συγκρίσεις μεταξύ Περιφέρειας Πρωτεύουσας - λοιπών 
αστικών - αγροτικών περιοχών, εκ των οποίων διαφαίνεται ότι: οι δύο κυριότεροι παράγοντες 
επηρεασμού της γονιμότητας σε όλη τη χώρα είναι α) η εξαιρετικά ελλιπής υποδομή 
υποστήριξης της οικογένειας σε συνδυασμό με την ανυπαρξία αποτελεσματικών μέτρων για 
την εργαζόμενη μητέρα, και β) το στεγαστικό πρόβλημα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Γονιμότητα, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,50 €   
ΙSΒΝ: 960-7093-51-8 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 594 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σύνδεσμος Για Τα ∆ικαιώματα Της Γυναίκας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(1998) Εργασία Συνδικαλισμός και Ισότητα των φύλων, Αθήνα, Οδυσσέας. 
Σελίδες: 302 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Συνδικαλισμός,  Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10€ 
ΙSΒΝ: 960-210-326-4 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1397 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σωτηριάδου, Α. (2005) Ευκαιρίες και ανισότητες στην επιλογή 
επαγγέλματος κατά φύλο. Η εφαρμογή της απασχόλησης των γυναικών στα Μ.Μ.Ε. 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σελ. 2 τ. (1 - 436 σ. και 437 - 637 σ.) : πίν., 
γραφήματα.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στη παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να καθοριστούν οι παράγοντες που  
επηρεάζουν την δυνατότητα εξέλιξης των γυναικών και την ιεραρχική θέση που κατέχουν στα 
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ελληνικά ΜΜΕ και κυρίως στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς σε συνάρτηση  με το επίπεδο 
εκπαίδευσης - επαγγελματικής κατάρτισης, την ηλικία, την κατοικία και τα στερεότυπα των 
ρόλων, που κυριαρχούν στην οργανωτική δομή των τηλεοπτικών σταθμών. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, σκοπός της μελέτης είναι να διαπιστωθεί και να εξετασθεί η σχέση μεταξύ κοινωνικού 
φύλου (gender) και  επιπέδου εκπαίδευσης και «ίσων» ευκαιριών στην εργασία. 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική στρωμάτωση, Κοινωνική τάξη, ΜΜΕ, Τηλεόραση, Τεχνολογία, 
Κοινωνικοποίηση, Εκπαίδευση, Κοινωνικο-οικονομική θέση, Γυναίκες, ∆ιευθυντικές θέσεις, 
Επαγγελματική ανέλιξη, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ∆εν έχει 
ψηφιοποιηθεί (Νοεμβ. 2006) 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1784 
Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. 
Ιστοσελίδα: Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική 
Ένταξη 2006-2008. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/index_en.htm 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η Έκθεση αυτή περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία των δράσεων που 
υλοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική 
ενσωμάτωση καθώς και το προγραμματικό πλαίσιο των ετών 2006-08 για την υιοθέτηση των 
ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων πολιτικής στις εθνικές στρατηγικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτικές, Ισότητα των φύλων, Αγορά εργασίας, Ενσωμάτωση της αρχής της 
ισότητας, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/nap/greece_el.pdf 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1759 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Φραντζή, Κ. (1998) Οι Γυναίκες Πτυχιούχοι της 
Φυσικομαθηματικής Σχολής και Εκπαιδευτικοί στις Θετικές Κατευθύνσεις στην Ελληνική 
Εκπαίδευση. ∆ιδακτορική διατριβή, Ιωάννινα, Παιδαγωγικό Τμήμα, Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, 
σελ. 353.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες επιστήμονες, Απασχόληση, Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής, Επαγγέλματα, Επιλογή επαγγέλματος, Καταμερισμός της εργασίας, 
∆ιαχωρισμός της αγοράς εργασίας, ∆ιακρίσεις στην εργασία, Ισότητα των φύλων, Ίσες 
ευκαιρίες, ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 607 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χλέτσος, Μ. (2003) Η αγορά εργασίας για τις γυναίκες την 
περίοδο 2000-2002. Αθήνα, Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Αγορά εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 609 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χριστοφοράτος, Χ. (2001) "Η προώθηση της μερικής 
απασχόλησης στην Ελλάδα". Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τομ. τ. 60. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Μερική απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1974-1995 (επιλογή) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1584 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bertaux, D. (1988) "Η εργατική οικογένεια στον καπιταλισμό". 
Πολίτης, τομ. 94, σελ. 50-55. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο επιχειρείται μια μαρξιστική ανάλυση της εργατικής-αστικής 
οικογένειας, δηλαδή της δομής των σχέσεων που σύμφωνα με το συγγραφέα, εγκαθιστά η 
κυρίαρχη τάξη στο εσωτερικό των εργατικών οικογενειών. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικιακή εργασία, Οικογένεια, Εργατική τάξη, Απασχόληση, Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 292 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Perrot, M. (1988) Η εργασία των γυναικών στην Ευρώπη 19ος-
20ός αιώνας, Ερμούπολη Σύρου, Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό περιέχει καταρχήν μια γενική παρουσίαση του θέματος και, στη 
συνέχεια, επικεντρώνεται στην εργασία των γυναικών σε σχέση με την εκβιομηχάνιση, στην 
οικιακή εργασία, στις αλλαγές που επήλθαν στις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς και στην 
διεκδίκηση του δικαιώματος στην εργασία από τις γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Εκβιομηχάνιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 2,90€ 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 332 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1987) "Ισότητα στη δημόσια διοίκηση: παλιές 
πρακτικές με νεωτερικό μανδύα". ∆ίνη, τομ. 2, σελ. 56-62. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ισότητα των φύλων, ∆ημόσια 
∆ιοίκηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 331 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1987) "Μισθωτές σχέσεις και φυλετικός καταμερισμός 
της εργασίας? οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα, στο πρώτο μισό του αιώνα". 
Μνήμων, τομ. 11, σελ. 234-246. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, ∆ημόσια ∆ιοίκηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 333 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1988) "Στοιχεία για την εργασία των Γυναικών στον 
Μεσοπόλεμο: όψεις και θέσεις, Βενιζελισμός και Αστικός Εκσυγχρονισμός". Στο 
Mαυρογορδάτος, Γ. & Χατζηιωσήφ, Χ. (επιμ.) Bενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός. 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ. 193-204. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση,  Μεσοπόλεμος, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19€ 
ΙSΒΝ: 960-7309-31-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 335 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1989) "Για την κρίση". ∆ίνη, τομ. 4, σελ. 6-9. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 334 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1989) "Το αντιφατικό περιεχόμενο της κοινωνικής 
προστασίας: Η νομοθεσία για την εργασία των γυναικών στην βιομηχανία (19ος – 20ος 
αιώνας)". Τα Ιστορικά, τομ. 6, τευχ. 11,  σελ. 339-360. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει μέρος της εργατικής νομοθεσίας που αφορά τις γυναίκες 
και τη διαχρονική εξέλιξη των απόψεων πάνω στο ζήτημα της παροχής ειδικής προστασία στις 
εργάτριες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Κοινωνική προστασία, Νομοθεσία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 336 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1990) ∆ημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. 
Καταμερισμός της εργασίας κατά φύλα στο δημόσιο τομέα, 1908-1955, Αθήνα, Ίδρυμα 
Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
Σελίδες: 292 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αντικείμενο της μελέτης είναι ο καταμερισμός εργασίας κατά φύλο στον δημόσιο 
τομέα το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Η συγγραφέας στηρίζεται σε αρχειακό υλικό αλλά 
και συνεντεύξεις από συνταξιούχους γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους. Το βασικό επιχείρημα 
της ερευνήτριας είναι ότι η παράμετρος του φύλου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του 
καταμερισμού εργασίας στον δημόσιο τομέα και αναδεικνύοντας πόσο δεν είναι 
"δευτερεύουσες" οι αντιθέσεις του φύλου, αποδεικνύει την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί η 
έννοια των κοινωνικών τάξεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, ∆ημόσιο 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12€ 
ΙSΒΝ: 960-7084-00-4 
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Κωδικός τεκμηρίου: 338 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αγαλλοπούλου Ζερβογιάννη, Π. (1986) "Προστασία και 
διευκόλυνση εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Κριτική παρουσίαση του νόμου 
1483/1984". Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τευχ. 14,  σελ. 457-462. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Προστασία Οικογένειας 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 339 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αδριανάτου, Σ. & Γιαννακούρου, Σ. (1989) "Η μερική 
απασχόληση". Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τομ. 12, σελ. 529-545. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Μερική Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3,00€ 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 346 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αυδή Καλκάνη, Ί. (1978) Η επαγγελματικά εργαζόμενη Ελληνίδα, 
Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. 
Σελίδες: 159 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ελληνίδα, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 345 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αυδή Καλκάνη, Ί. (1989) Φεμινισμός και εργασία στην Ελλάδα, 
Αθήνα, Νέοι Καιροί. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει μια συνοπτική εικόνα της κατάστασης της γυναίκας στον 
τομέα της εργασίας και περιγράφει το μέλλον όπως διαγράφεται για τους εργαζόμενους στην 
Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 348 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αυδή Καλκάνη, Ί. (1992) Εκείνο το πρωί. Πειραιάς 1892. Η πρώτη 
απεργία εργατριών στην Ελλάδα, Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό αρχείο. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
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Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 350 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαΐου, Ν. (1989) "Ο τόπος δουλειάς και το σπίτι: κατά φύλο 
καταμερισμός εργασίας στη διαδικασία ανάπτυξης της Αθήνας". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 40,  
σελ. 81-90. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει πώς δημιουργούνται «διαφορετικές περιοχές» μέσα στην πόλη 
της Αθήνας, με διαφορετικές χρήσεις, καθώς και την επίδραση αυτών στην καθημερινή ζωή 
των γυναικών και τις σχέσεις τους με το άλλο φύλο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ανάπτυξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 351 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαΐου, Ν. & Στρατηγάκη, Μ. (1989) "Η εργασία των γυναικών 
ανάμεσα σε δύο κόσμους". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 40,  σελ. 15-24. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 352 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαΐου, Ν., Στρατηγάκη, Μ. & Χρονάκη, Ζ. (1991) "Αμειβόμενη 
εργασία στο σπίτι: Μια Γυναικεία δουλειά και μια ιδεολογία". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 45,  
σελ. 47-53. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Οικιακή εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 355 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαρίκα, Ε. (1985) "Αόρατη εργασία και επιδεικτική κατανάλωση. 
∆ίχως ρολόι ούτε μισθό –εικόνες και πραγματικότητα των γυναικών των μεσαίων στρωμάτων 
στην Αθήνα". Νεοελληνική Πόλη, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σελ. 155-166. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Κατανάλωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 357 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βελέντζας, Κ. (1988) Γονιμότητα και εξωοικιακή απασχόληση της 
Ελληνίδας 1961-1981. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σελ. 224.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Πρόκειται για εμπειρική διερεύνηση των τάσεων της γονιμότητας κατά την 
εικοσαετία 1961-1981 στην Ελλάδα με αναφορά στην συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά 
εργασίας. Υιοθετείται ένα θεωρητικό-αναλυτικό υπόδειγμα που αναπτύσσεται με βάση τη 
νεοκλασσική θεωρία. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η απόφαση για τεκνοποίηση όσο και για 
συμμετοχή της γυναίκας στην αφορά εργασίας εξετάζονται σαν ένα αποτέλεσμα επιλογών, 
που κάνει το νοικοκυριό με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευημερίας του. Η εμπειρική ανάλυση 
φανέρωση ότι επήλθαν ουσιαστικές μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στον 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό όσο και στον τρόπο συμμετοχής τους ικανές να επηρεάσουν σε 
μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της γονιμότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, ∆ημογραφικό πρόβλημα, 
Γεννητικότητα, Θνησιμότητα, Γαμηλιότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου,  Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση:  Βάση ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών του ΕΚΤ: http://thesis.ekt.gr/1896  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 358 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βελέντζας, Κ. (1994) "Γονιμότητα και εξωοικιακή απασχόληση της 
ελληνίδας: Η μετάβαση από την αυτοαπασχόληση στη μισθωτή εργασία και οι συνέπειες της". 
Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Νέα Σύνορα - 
Α. Α. Λιβάνη. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το κείμενο αυτό αναφέρεται στις τάσεις γονιμότητας μετά το 1960 στην Ελλάδα, 
σε αναφορά με τη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα διερευνάται η 
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην γονιμότητα και την εξωοικιακή απασχόληση της Ελληνίδας 
και επιχειρείται η ανάλυση και διερεύνηση των χαρακτηριστικών της γυναικείας συμμετοχής 
στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό σε σύνδεση με τις εξελίξεις της γονιμότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Γονιμότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 33,16 €   
ΙSΒΝ: 960-2364-59-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 359 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βενιοπούλου, Κ. (1983) "Η ίση συμμετοχή του πατέρα στην 
ανατροφή των παιδιών". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 49,  σελ. 88-100. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Το άρθρο αυτό εστιάζει στη συμμετοχή του άνδρα στην από κοινού ανατροφή των 
παιδιών και τις αλλαγές των στερεοτύπων μέσα στην οικογένεια. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια,  Ισότητα των φύλων, 
Ανατροφή παιδιών, Παιδί 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 360 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βουτυράς, Σ. (1981) Η γυναίκα στη μισθωτή εργασία, Αθήνα, 
Εκδόσεις Παπαζήση. 
Σελίδες: 147 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει νόμους και διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της 
εργαζόμενης γυναίκας, την κατάσταση της απασχόλησης των γυναικών και την προβληματική 
Κοινωνική Πολιτική την δεκαετία του ’80. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3€ 
ΙSΒΝ:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 361 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βουτυράς, Σ. (1987) Μητρικός μισθός: επαναστατική προοπτική ή 
οπισθοδρόμηση στην ισότητα των φύλων, Αθήνα – Κομοτηνή, Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει νόμους και διεθνείς συμβάσεις για την προστασία 
τηςεργαζόμενης γυναίκας, την κατάσταση της απασχόλησης των γυναικών και την 
προβληματική για την Κοινωνική Πολιτική κατά την δεκαετία του 80. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση,  Μισθολογικές 
διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 362 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γαβριήλ, Α. (1989) "Η συμβολή του Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στην προετοιμασία των γυναικών για επαγγέλματα που έχουν 
σχέση με τις νέες τεχνολογίες". Γυναίκες, Εργασία, Νέες Τεχνολογίες, Αθήνα, Σύνδεσμος για 
τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας, σελ. 184-202. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Επαγγελματικός προσανατολισμός, 
Νέες τεχνολογίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή: ---- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 367 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γενική Γραμματεία Ισότητας (1985) ∆ικαιώματα και υποχρεώσεις 
της εργαζόμενης γυναίκας στην μισθωτή εργασία, Αθήνα, Υπουργείο Προεδρίας. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο συγκεντρώνει στοιχεία γύρω από τα μέτρα και τις νομοθετικές ρυθμίσεις 
που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στην Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 366 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γενική Γραμματεία Ισότητας (1995) "Η κατάσταση των γυναικών 
στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 1984-1994". 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, 
Πεκίνο, Εθνικό Τυπογραφείο. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Κοινωνικές συνθήκες, 
Νομοθεσία, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο δωρεάν 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 369 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γεραρής, Χ. (1986) "Η κοινοτική αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
εργαζομένων και το Ελληνικό ∆ημόσιο ∆ίκαιο". Η ισότητα ανδρών και γυναικών στην 
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απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση κατά το κοινοτικό και το ελληνικό δίκαιο, Αθήνα, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 1140-1149. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση,  Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 371 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννακοπούλου, Κ. (1983) "Νομική πλευρά της Γυναικείας 
Εργασίας". Επιστημονική Σκέψη, τευχ. 14,  σελ. 26-31. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 375 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννετοπούλου, Α. & Κάτσικας, Χ. (1993) "Γυναίκα στην 
εκπαίδευση και στην απασχόληση". Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τευχ. 23-24,  σελ. 48-51. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 381 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γκολομάζου-Παπά, Κ. (1993) "Γυναίκες και συνδικαλισμός: η 
περίπτωση των γυναικών αντιπροσώπων των δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
στα Πανελλαδικά Συνέδρια της ΓΣΕΕ: 1976-1986". Η Κοινωνική Έρευνα στην Ελλάδα σήμερα, 
Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η ανακοίνωση έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει ποια είναι η συμμετοχή των 
γυναικών αντιπροσώπων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων στα πανελλαδικά 
συνέδρια της ΓΣΕΕ καταρχήν συνολικά και στην συνέχεια, κατά δευτεροβάθμια συνδικαλιστική 
οργάνωση. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Συνδικαλισμός, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11,23 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1586 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γουντ, Ε. (1988) "Καπιταλισμός και ανθρώπινη απελευθέρωση". 
Πολίτης, τομ. 94, σελ. 42-49. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας αναλύει το ζήτημα των δικαιωμάτων και της κοινωνικής 
απελευθέρωσης σε συνάρτηση με τη θέση των γυναικών από μαρξιστική σκοπιά. 
Υποστηρίζεται ότι η δομική αδιαφορία του καπιταλισμού ως προς τις κοινωνικές ταυτότητες 
των ανθρώπων τον καθιστά μοναδικά ικανό να απορρίπτει εξωοικονομικές ανισότητες και 
καταπιέσεις. Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι ο καπιταλισμός μπορεί να εγγυηθεί την 
απελευθέρωση από τη γυναικεία καταπίεση, ούτε αντίστροφα, ότι μπορεί η επίτευξη αυτής της 
απελευθέρωσης να εγγυηθεί την εξάλειψη του καπιταλισμού. Ταυτόχρονα αυτή η ίδια 
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αδιαφορία προς εξωοικονομικές ταυτότητες καθιστά τον καπιταλισμό ιδιαιτέρως 
αποτελεσματικό και ευέλικτο ως προς τη χρησιμοποίησή τους ως ιδεολογικό κάλυμμα. Όπου 
στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες οι εξωοικονομικές ταυτότητες μπορούσαν να αναδεικνύουν 
τις σχέσεις εκμετάλλευσης, στον καπιταλισμό αυτές χρησιμεύουν γενικά για να αποκρύπτουν 
τον κύριο τρόπο καταπίεσης που του προσιδιάζει. Και ενώ ο καπιταλισμός κάνει δυνατή μια 
χωρίς προηγούμενο ανακατανομή των εξωοικονομικών αγαθών, το κάνει υποτιμώντας τα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Καπιταλισμός , Ανθρώπινα δικαιώματα, Εργασία  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες, μαθητές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 382 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆αμουλιάνου, Χ. (1995) "Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο: Οικογένεια και 
Εργασία". Υγεία, Κοινωνική Προστασία και Οικογένεια, Αθήνα, Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών 
της Υγείας, σελ. 295-299. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στο πλαίσιο που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την επίτευξη της συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 383 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ασκαλάκης, ∆. (1995) Η ρύθμιση των ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης και οργάνωσης του χρόνου εργασίας, Αθήνα – Κομοτηνή, Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ευελιξία, ∆ιευθέτηση χρόνου 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 2,93 
ΙSΒΝ: 960-232-305-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 384 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆έδε, Ι. (1995) "Επαγγελματικές προοπτικές για τις γυναίκες στις 
αγορές της Ε.Ε.: μεταξύ αποκλεισμού και ανέλιξης". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 
86, σελ. 179-191. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Κοινωνικός αποκλεισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 385 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ήμου, Α. (1985) ∆ικαιώματα και υποχρεώσεις της εργαζόμενης 
γυναίκας στη μισθωτή εργασία, Αθήνα, Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Σελίδες: 329 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, ∆ικαιώματα γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
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Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 386 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ήμου, Α. (1989) "Η μερική απασχόληση: ένα γυναικείο 
φαινόμενο της αγοράς εργασίας". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 40,  σελ. 55-60. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει χαρακτηριστικά της μερικής απασχόλησης των γυναικών, 
εξετάζοντας παράλληλα και το βαθμό συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας μέσα από 
μορφές μερικής απασχόλησης, καθώς και τους λόγους αυτής της επιλογής τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 391 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ουλκέρη, Τ. (1986) Η συμμετοχή της Ελληνίδας στην οικογένεια 
και την εργασία, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες: 97 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα εργασία της Τέσσας ∆ουλκέρη έρχεται να προσθέσει στη σχετικά 
μικρή βιβλιογραφία που υπάρχει στην Ελλάδα πάνω στο θέμα αυτό. Είναι μια κοινωνιολογική 
εργασία που στηρίζεται στη μέχρι τώρα υπάρχουσα βιβλιογραφία και αναλύει τις αλλαγές που 
έχουν επέλθει πρόσφατα στο νομοθετικό επίπεδο. Από την άποψη αυτή, πρέπει να τονιστεί η 
συμβολή της στον εμπλουτισμό του υλικού που υπάρχει στα θέματα αυτά, καθώς και ο 
εμπλουτισμός που παρέχει στην κοινωνιολογική βιβλιογραφία, ενός χώρου που βρίσκεται 
ακόμη στις αρχές εξέλιξής του, για να μην πει κανείς σε στάδια υπανάπτυξης, παρά ορισμένες 
σημαντικές εργασίες που έχουν γίνει και την παρουσία μερικών σημαντικών δασκάλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια,  Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3€ 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 392 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ουλκέρη, Τ. (1990) Η Ισότητα των δύο Φύλων στις Εργασιακές 
Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. 
Σελίδες: 258 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 7€ 
ΙSΒΝ: 960-02-0824-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1563 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1993) Οδηγός για την εφαρμογή του 
Κώδικα πρακτικής της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: «Πώς να καταπολεμήσετε τις 
σεξουαλικές παρενοχλήσεις στους χώρους εργασίας". Λουξεμβούργο. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ένα οδηγό, που αφορά την εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής για 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Σεξουαλική παρενόχληση, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
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Κωδικός τεκμηρίου: 397 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζακοπούλου, Ε. & Παναγιωτοπούλου, Ρ. (1988) Γυναικεία 
απασχόληση: σύνοψη πρώτων αποτελεσμάτων. Έρευνα για την Πολιτική Συμπεριφορά των 
Γυναικών. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 400 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζησιμόπουλος, Ά. (1973) Η απασχόλησις των γυναικών και ιδίως 
των υπάνδρων, Αθήνα, ΚΕΠΕ. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 402 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζησιμόπουλος, Ά. (1975) Προσδιοριστικοί Παράγοντες της 
Γυναικείας Απασχολήσεως: Μέτρα Κίνητρα προς Περαιτέρω Ενεργοποίησιν. Αθήνα, ΚΕΠΕ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί κλασική ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της γυναικείας 
απασχόλησης, όπως είναι η μητρότητα, η εκπαίδευση κλπ. Εξετάζονται επίσης τα μέτρα και οι 
πολιτικές που πιστεύεται ότι θα επιτρέψουν την κοινωνική μεταβολή προς περισσότερο ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ελλάδα, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 403 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζησιμόπουλος, Ά. (1983) Η αναγκαιότητα της συμμετοχής της 
Γυναίκας στην αύξηση της παραγωγικότητας. Αθήνα, ΕΛΚΕΠΑ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Παραγωγικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 404 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζησιμόπουλος, Ά. (1987) "Η ισότητα των φύλων στις εργασιακές 
σχέσεις, θεωρία και πράξη". Σεμινάριο για την ευαισθητοποίηση των επιθεωρητών εργασίας, 
Αθήνα, Υπουργείο Εργασίας-Επιθεώρηση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
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ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 405 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζορμπάς, Γ. (1988) "Μερικά παραδείγματα επέμβασης της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε θέματα Ισότητας". Η ισότητα ανδρών και γυναικών 
στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση κατά το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο, Αθήνα, 
Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ευρώπη, Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση,  Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 406 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζουμπορλή, Κ., Καρβέλη, Μ. & Κασσελούρη, Σ. (1988) 
Εργαζόμενη μητέρα και χειραφέτηση. Πτυχιακή Εργασία, Πάτρα, ΤΕΙ Πατρών.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Μητρότητα, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 407 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ηλιού, Μ. (1988) "Οι γυναίκες πανεπιστημιακοί: εξέλιξη της θέσης 
τους ή στασιμότητα". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 70,  σελ. 3-24. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Εκτενής συζήτηση για τις γυναίκες πανεπιστημιακούς και τις συνθήκες εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 408 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Θανοπούλου, Μ. (1992) Η Γυναικεία Απασχόληση ή Εργασία στην 
Ελλάδα: κεντρικές τάσεις και κατευθύνσεις της μεταπολεμικής βιβλιογραφίας, Αθήνα, Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
Σελίδες: 116 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής των κεντρικών τάσεων και 
κατευθύνσεων της ελληνικής βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την Γυναικεία Εργασία. Στο 
πλαίσιο αυτό επισημαίνονται οι θεματικοί άξονες, οι μεθοδολογικοί, οι επιστημονικοί και 
κοινωνικοί προβληματισμοί που εμπεριέχουν αυτά τα έργα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση,  Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 4,60 €   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 414 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ιακωβίδου, Ό. (1991) "Απασχόληση στον Τουρισμό: ∆ιέξοδος για 
τον Αγροτικό Πληθυσμό της Χαλκιδικής". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 83,  σελ. 
32-47. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στη μελέτη διερευνώνται οι επιπτώσεις από την ανάπτυξη του τουρισμού στον 
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αγροτικό πληθυσμό της Χαλκιδικής? ειδικότερα εξετάζεται το ζήτημα της επαγγελματικής 
κινητικότητας, η δημιουργία δυνατοτήτων πολυδραστηριότητας, και η κατά φύλο διάκριση 
των επαγγελμάτων κυρίως στις ξενοδοχειακές μονάδες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Τουρισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 415 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ιακωβίδου, Ό. (1992) "Ο Ρόλος των Γυναικείων Αγροτουριστικών 
Συνεταιρισμών στην Προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ελλάδα". Συνεταιριστική Πορεία, 
τευχ. 27,  σελ. 137-145. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο εξετάζεται η προώθηση του αγροτουρισμού στην Ελλάδα από τους 
γυναικείους αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς. Ειδικότερα, επισημαίνονται οι στόχοι της 
ίδρυσης γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών, το νομικό καθεστώς που διέπει την 
ίδρυση και τη λειτουργία τους, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη 
αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 423 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καβουνίδη, Τ. (1982) "Καπιταλιστική ανάπτυξη και απασχόληση 
των γυναικών στη μεταποίηση στην Ελλάδα". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 14,  σελ. 53-63. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ανάπτυξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 424 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καβουνίδη, Τ. (1989) "Ο έλεγχος της εργασίας της γυναίκας". 
Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 40,  σελ. 71-80. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εκφράζει ένα προβληματισμό γύρω από τους περιορισμούς που 
επιδέχεται η εργασία των γυναικών, επιλέγοντας να εξετάσει την περίπτωση των γυναικών 
βιοτεχνών και εργατριών σε μια περιοχή της Αθήνας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 425 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καβουνίδη, Τ. (1990) Οι νέες γυναίκες και η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Αθήνα, Κέντρο Ερευνών για τις Γυναίκες της Μεσογείου. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Επαγγελματική εκπαίδευση, 
Κατάρτιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
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Ενδεικτική Τιμή: 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 427 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καλογερόπουλος, Α. (1988) "Η ίση μεταχείριση των εργαζομένων 
ανδρών και γυναικών στο Κοινοτικό ∆ίκαιο (πρόσβαση στην απασχόληση, εξέλιξη, συνθήκες 
εργασίας)". Η ισότητα ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση 
κατά το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 1129-1139. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 428 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καλομοίρης, ∆. (1975) "Η προστασία της εργαζόμενης γυναίκας". 
Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τομ. 34, τευχ. 21,  σελ. 1305-1318. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 429 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανελλόπουλος, Κ. (1989) "Εκπαίδευση και κατάρτιση των 
γυναικών στις Νέες Τεχνολογίες". Γυναίκες, Εργασία, Νέες Τεχνολογίες, Αθήνα, Σύνδεσμος 
για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας, σελ. 161-183. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Εκπαίδευση, Κατάρτιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 436 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραμάνου, Ά. (1984) Η Ελληνίδα στην Εκπαίδευση και την 
Εργασία, Αθήνα. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 446 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραντινός, ∆. (1989) "Η ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα". 
Γυναίκες, Εργασία, Νέες Τεχνολογίες, Αθήνα, Σύνδεσμος για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ανεργία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
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Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 449 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κασιμάτη, Κ. (1982) "Η γυναίκα στην απασχόληση". Φάκελος 
Ισότητας, Αθήνα, Οδυσσέας, σελ. 7-25. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 451 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κασιμάτη, Κ., Θανοπούλου, Μ. & Τσάρτας, Π. (1995) Η Γυναικεία 
Απασχόληση στον Τουριστικό Τομέα. ∆ιερεύνηση της αγοράς εργασίας και επισήμανση 
προοπτικών, Αθήνα, ΚΕΚΜΟΚΟΠ. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ανάλυση της κατάστασης της γυναικείας απασχόλησης στον 
Τουριστικό Τομέα της χώρας.Στο πρώτο μέρος του βιβλίου εξετάζονται αναλυτικά ορισμένες 
από τις παραμέτρους που επηρεάζουν την Γυναικεία απασχόληση στον τουριστικό τομέα. Στο 
δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται αφορά στην εμπειρική διερεύνηση της γυναικείας 
απασχόλησης σε τρεις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Ρόδος, ∆ελφοί-Αράχωβα). 
Το βιβλίο περιλαμβάνει, τέλος, προτάσεις πολιτικής οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 
κατάστασης που επικρατεί στον τουριστικό τομέα ως προς την απασχόληση των γυναικών. Η 
πρώτη μορφή αυτής της μελέτης κυκλοφόρησε στα Αγγλικά. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Τουρισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ: 960854761 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 452 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κατσανέβας, Θ. (1983) Η Ανεργία των Γυναικών στην Ελλάδα. 
Αθήνα, ΟΑΕ∆. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ανεργία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 456 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κέντρο Προγραμματισμού Και Οικονομικών Ερευνών (1992) 
Ισότητα των δύο φύλων. Αθήνα, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Ελλάδα, Απασχόληση, Εκπαίδευση, Γυναίκες, Φύλο, 
Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
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Κωδικός τεκμηρίου: 462 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κοσμαράς, Γ. (1989) "Η θέση των Γυναικών στην Τυπογραφία 
μετά την εισαγωγή της φωτοστοιχειοθεσίας". Γυναίκες, Εργασία, Νέες Τεχνολογίες, Αθήνα, 
Σύνδεσμος για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας, σελ. 122-131. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Επαγγέλματα, Τυπογραφία, 
Φωτοστοιχειοθεσία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 463 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κουκιάδης, Γ. (1982) "Η γυναίκα και η εργασία. Νέοι 
προσανατολισμοί της κοινωνικής πολιτικής". Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τομ. 41, σελ. 
362-372. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3,00€ 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 465 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κουκούλη Σπηλιωτοπούλου, Σ. (1986) "Το ελληνικό δίκαιο της 
ισότητας ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, Η νομική ισότητα ανδρών και γυναικών 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα". Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τευχ. 46,  σελ. 6-40. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Νομοθεσία, Νομική ισότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 466 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κουκούλη Σπηλιωτοπούλου, Σ. (1988) "Η κοινοτική αρχή της 
ισότητας αμοιβών και το ελληνικό δίκαιο". Η ισότητα ανδρών και γυναικών στην απασχόληση 
και την κοινωνική ασφάλιση κατά το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο, Αθήνα, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, σελ. 1092-1128. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, ∆ίκαιο, Νομοθεσία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:  ---- 
ΙSΒΝ:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 467 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κραβαρίτου, Γ. (1989) "Οι γυναίκες στην μεταμοντέρνα κοινωνία: 
φτωχότερες ή πλουσιότερες". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 40, σελ. 25-30. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
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ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 468 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κραβαρίτου, Γ. (1991) Εργασία και δικαιώματα της γυναίκας, 
Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Οι σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλα αντανακλώνται και αναπαράγονται 
στον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Η μισθωτή εργασία των γυναικών επηρεάζεται άμεσα από 
την πατριαρχική δομή της κοινωνίας: διαμορφώνεται από αυτήν. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, ∆ικαιώματα γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,57 € 
ΙSΒΝ: 960-301-012-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 470 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κραβαρίτου Μανιτάκη, Γ. (1982) "Ισότητα και κοινωνική 
πολιτική". Ο Φάκελος της Ισότητας. Οδυσσέας, σελ. 47-64. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ισότητα των φύλων, Κοινωνική 
πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:    --- 
ΙSΒΝ: ∆εν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 472 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κραβαρίτου Μανιτάκη, Γ. (1985) Ισότητα των ευκαιριών και 
επαγγελματική κατάρτιση στην Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία. CEDEFOP. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Κατάρτιση,  Ισότητα των φύλων, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του CEDEFOP 
Ενδεικτική Τιμή:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 473 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κραβαρίτου Μανιτάκη, Γ. (1989) "Οι γυναίκες στη μεταμοντέρνα 
κοινωνία: φτωχότερες ή πλουσιότερες". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 40,  σελ. 25-30. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τις επιπτώσεις της μεταμοντέρνας κοινωνίας στο προσωπικό 
μιας επιχείρησης που θα λειτουργεί με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και στις εργασιακές σχέσεις 
γενικότερα. Μήπως η μείωση του χρόνου εργασίας ευνοεί τη συμμετοχή των ανδρών στην 
οικιακή εργασία και οδηγεί προς την ισότητα; Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι προϋποθέσεις 
που θα συνέβαλαν στην ανατροπή των συνθηκών φτώχειας των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Φτώχεια, Νέες μορφές εργασίας, 
Οικιακή εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 477 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαμπριανίδης, Λ., Ανδριάς, Γ., Καραγιάννης, Σ. & Λινάρδος 
Ρυλμόν, Π. (1995) Ένδυση: Ξάνθη, ∆ράμα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Κλάδος απασχόλησης, Ένδυση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή: 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 480 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λυμπεροπούλου Τρύφωνος, Χ. (1988) "Η ισότητα στην κοινωνική 
ασφάλιση –Ελληνικό ∆ίκαιο". Η ισότητα ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την 
κοινωνική ασφάλιση κατά το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 
1173-1178. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση,  Ισότητα των φύλων, Ασφάλιση, 
Νομοθεσία, ∆ίκαιο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:  ---- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 484 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μανιτάκη, Γ. (1982) "Η οδηγία 76/707 για ίση μεταχείριση μεταξύ 
ανδρών και γυναικών". Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τομ. 4, σελ. 482-488. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση,  Ισότητα των φύλων, Νομοθεσία, 
Κοινωνική πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 485 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μανώλογλου, Ε. (1995) "Η Ιδιαιτερότητα του Ρόλου των Γυναικών 
στη “Νέα Τουριστική Πραγματικότητα". Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις του Τουρισμού στους 
Νομούς Κερκύρας και Λασιθίου. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 99-120. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στην εργασία αυτή διερευνάται η οικονομική και κοινωνική θέση της γυναίκας 
στους νομούς Κερκύρας και Λασιθίου. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
προκύπτει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων γυναικών στην Κέρκυρα είναι 
σημαντικά χαμηλότερο του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των εργαζομένων γυναικών στο 
Λασίθι. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Τουρισμός, Ελλάδα, Κέρκυρα, Λασίθι 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €   
ΙSΒΝ:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 486 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (1985) "Γυναικεία Απασχόληση και 
Νεοελληνική Πόλη στο Α΄ μισό του 20ού αιώνα". Νεοελληνική Πόλη, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης 
Νέου Ελληνισμού. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
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Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ιστορία, Ελλάδα, Νεοελληνική πόλη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 488 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (1993) "Πρότυπα οικογένειας και 
συζυγικές κατανομές των οικιακών εργασιών: Η περίπτωση των οικογενειών της Αθήνας". Το 
Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τευχ. 12,  σελ. 133-151. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στην σύγχρονη ελληνική οικογένεια και συγκεκριμένα στα 
αποτελέσματα εμπειρικής διερεύνησης των προτύπων οικογένειας που υιοθετούν οι σύζυγοι, 
στους συζυγικούς ρόλους μέσα στο σπίτι και στις πρακτικές κατανομής της οικιακής εργασίας. 
Τα εμπειρικά δεδομένα προέρχονται από έρευνα του ΕΚΚΕ που διεξήχθη σε δείγμα 1.924 
παντρεμένων γυναικών 15-45 χρονών στην περιοχή της πρωτεύουσας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Οικιακή εργασία, 
Πρότυπα φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 489 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (1995) "Γυναικείες σταδιοδρομίες και 
οικιακή εργασία. Η περίπτωση των γυναικών της Αθήνας". Το Βήμα των Κοινωνικών 
Επιστημών, τομ. Α΄, τευχ. 4,  σελ. 69-91. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στην επαγγελματική απασχόληση των παντρεμένων 
γυναικών και παρουσιάζει δεδομένα που προέρχονται από έρευνα του ΕΚΚΕ που έγινε σε 
δείγμα 1.924 παντρεμένων γυναικών 14-45 ετών. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικιακή εργασία, Σταδιοδρομία, Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 493 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαρματάκη, Μ. (1989) "Η Γυναικεία Απασχόληση στον Τομέα της 
Μηχανογράφησης στην Ελλάδα". Γυναίκες, Εργασία, Νέες Τεχνολογίες, Σύνδεσμος για τα 
∆ικαιώματα της Γυναίκας, σελ. 50-63. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Μηχανογράφηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 498 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μητσός, Τ. (1986) "Η ισότητα ανδρών και γυναικών στο Ελληνικό 
Εργατικό ∆ίκαιο". Η ισότητα ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την κοινωνική 
ασφάλιση κατά το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 1129-1139. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση,  Ισότητα των φύλων, Εργατικό 
δίκαιο, Νομοθεσία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
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Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 497 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μητσός, Τ. (1986) "Τρόποι εφαρμογής του δικαίου της Ισότητας 
ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα, Η νομική ισότητα ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα". Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τευχ. 46,  σελ. 41-59. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση,  Ισότητα των φύλων, Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 499 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουρίκη, Α. (1991) "Ευέλικτες μορφές απασχόλησης: Ευλογία ή 
ανάθεμα". Τόπος, τευχ. 3. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ευελιξία, Περιθωριοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 509 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (1983) Κύκλος της οικογενειακής ζωής και 
γυναικεία απασχόληση. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Πάντειον ΑΣΠΕ, σελ. 217, 24 εκ.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Γυναίκες, Απασχόληση, Φύλο, Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 506 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (1985) Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια, 
Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας». 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11,70€ 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 504 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (1985) Γυναικεία Απασχόληση και Οικογένεια στην 
Ελλάδα και αλλού, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας». 
Σελίδες: 220 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο προσεγγίζει μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την έγγαμη 
γυναίκα σε παραγωγική ηλικία όσον αφορά αποφάσεις που σχετίζονται με την αγορά εργασίας 
και ειδικά την συμμετοχή ή όχι σ’ αυτήν σε συνδυασμό με την οικογενειακή της ζωή και την 
δομή της οικογένειας. 
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Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11,70 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 505 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (1985) Οικογένεια και παιδί στην Αθήνα, Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείο της «Εστίας». 
Σελίδες: 268 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τα ευρήματα εμπειρικής έρευνας με θέμα «Σχήματα 
οικογένειας και στάσεις απέναντι στο παιδί», όπου και επικεντρώνει κύρια στις αντιλήψεις των 
γυναικών μητέρων πάνω σε αυτό προσεγγίζοντας ζητήματα όπως η επιθυμητή μορφή 
οικογένειας, η δομή της, η κοινωνικής ζωή, το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονιών, η ηλικία, η 
επαγγελματική απασχόληση, η κατοικία, το εισόδημα, η θρησκευτικότητα κ.α. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Παιδί 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €13,00 
ΙSΒΝ: 9600104131 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 507 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (1989) Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας, 
Αθήνα, Gutenberg. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στον συνδυασμό ρευστότητας και σταθερότητας που 
παρατηρείται στη σύγχρονη οικογένεια και μάλιστα υπό την επίδραση των επιπτώσεων των 
νέων τεχνολογιών, οι οποίες διαφοροποιούν τις συνθήκες ύπαρξής της.Ειδικότερα αναφέρεται 
στις λειτουργίες και τη δομή της συμβατικής σύγχρονης οικογένειας, καθώς και τα 
εναλλακτικά προς την συμβατική οικογένεια σχήματα οργάνωσης του ιδιωτικού βίου. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Κοινωνιολογία, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,57 
ΙSΒΝ: 9600101213 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 508 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (1993) Γυναίκα και απασχόληση: ∆έκα ζητήματα, 
Αθήνα, Gutenberg. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο επιχειρείται να αναλυθεί η συσχέτιση φύλου, οικογένειας, 
επαγγέλματος και κοινωνικής θέσης, μέσα σε συνθήκες ολοένα και μεγαλύτερης αύξησης της 
γυναικείας απασχόλησης και οι επερχόμενες κοινωνικές μεταβολές που αυτή υποδεικνύει. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14.63 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 510 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπακόπουλος, Α. (1988) "Η ισότητα αμοιβών στο Κοινοτικό 
∆ίκαιο". Η ισότητα ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση κατά 
το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 1129-1139. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
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Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, ∆ίκαιο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1591 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπαλτάς, Α. (1980) "Τα εν οίκω εν δήμω. (Μια υποσημείωση στο 
άρθρο της Ν. Σκουτέρη-∆ιδασκάλου)". Πολίτης, τομ. 36. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί μια κριτική παρέμβαση στο άρθρο της Ν.  Σκουτέρη ∆ιδασκάλου  'Τα εν 
οίκω μη  εν δήμω' που έχει δημοσιευτεί στο τεύχος 34 του περιοδικού 'Ο Πολίτης' (1980) και 
αφορά τη σχέση μεταξύ 'οικογένειας' και 'εργασίας'. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ∆ημόσιο - Ιδιωτικό, Καταμερισμός της εργασίας, Απασχόληση, 
Οικογένεια, Οικιακή εργασία    
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 511 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπεσίλα Μακρίδη, Ε. (1983) Η συνταγματική κατοχύρωση της 
αρχής της ισότητας των φύλων. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, ΠΑΣΠΕ, σελ. 269.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση,  Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 514 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Νικολαϊδου, Μ. (1975) "Η εργαζόμενη γυναίκα στην Ελλάδα". 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 25,  σελ. 470-506. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για παρουσίαση μελέτης για την εργαζόμενη Ελληνίδα στην Ελλάδα που 
αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρεται στη θέση της γυναίκας στην ελληνική 
κοινωνία, ενώ το δεύτερο στην εμπειρική έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα εργατριών του 
εργοστασίου της Πειραϊκής-Πατραϊκής με στόχο να διερευνηθεί τι επίδραση είχε η άσκηση 
επαγγέλματος στην ιδιωτική ζωή και τη δομή της προσωπικότητας των εργαζομένων αυτών 
γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 515 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Νικολαϊδου, Μ. (1978) ∆ουλειά και Χειραφέτηση. Η Γυναίκα στην 
Ελλάδα, Αθήνα, Καστανιώτης. 
Σελίδες: 123 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στην εργασία αυτή περιγράφεται καταρχήν η θέση της Ελληνίδας στην οικογένεια 
και την κοινωνία και γίνεται αναφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα εμπόδια που αυτή 
συναντά όταν εργάζεται. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας 
που έγινε το 1974 σ’ ένα εργοστάσιο της Πειραϊκής-Πατραϊκής σε δείγμα 100 γυναικών για 
την επίδραση που είχε η δουλειά τους στη ζωή και την προσωπικότητά τους, καθώς και για τις 
απόψεις τους γύρω από την οικογένεια, το γάμο, την εργασία, τη θρησκεία, την πολιτική και 
τις ανθρώπινες σχέσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Χειραφέτηση, Οικογένεια, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
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∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:    --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 517 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ντάσιος, Λ. (1981) "Η προστασία της εργαζόμενης γυναίκας". 
Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τομ. 40, σελ. 721-724. 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Προστασία εργαζομένων γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3,00€ 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 522 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παζαρζή, Ε. (1991) Η Γυναικεία Απασχόληση στην Ελλάδα. 
∆ιδακτορική διατριβή, Πειραιάς, Τμήμα Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αντικείμενο διερεύνησης είναι η ανάλυση και ερμηνεία της γυναικείας 
απασχόλησης στην Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ειδικότερα με 
βάση εμπειρική έρευνα που διεξήχθη στο Ηράκλειο της Κρήτης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Επαγγέλματα, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/9096  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 524 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παναγιωτοπούλου, Ρ. (1989) "Απασχόληση και Πολιτική 
συμπεριφορά: Μερικές προκαταρκτικές σκέψεις". ∆ίνη, τευχ. 4,  σελ. 55-61. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Συμπεριφορά 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 525 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πανταζή-Τζίφα, Κ. (1985) Η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα, 
Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη. 
Σελίδες: 116 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Κοινωνική Θέση, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,06€ 
ΙSΒΝ:  -1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 528 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαγαρουφάλη Ιακώβου, Ε. (1989) "Φεμινισμός και Εργασία: 
∆ιέξοδοι και Αδιέξοδα". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 40,  σελ. 91-101. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αποτελεί μια φεμινιστική προσέγγιση πάνω στο ζήτημα της 
ανισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας. 
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Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Φεμινισμός, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:  εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:    --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 529 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαγεωργίου, Γ. (1994) Ακαδημαϊκός Προσανατολισμός και 
Επαγγελματική Ικανοποίηση των Ελληνίδων Επιστημόνων, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Σελίδες: 156 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση του ακαδημαϊκού προσανατολισμού 
και της επαγγελματικής ικανοποίησης των ελληνίδων πτυχιούχων. Εξετάζονται οι ευκαιρίες 
που παρέχονται στους εργασιακούς τους χώρους, ο χαρακτήρας και η ποιότητα των αποδοχών 
τους  (τόσο των κοινωνικών όσο και των οικονομικών), οι δυνατότητες χορήγησης 
επαγγελματικών αδειών με στόχο την επιμόρφωση και την προαγωγή τους. Αναλύονται επίσης 
οι αντιδράσεις τους στις διακρίσεις που παρατηρούνται και βασίζονται στην κατηγορία του 
φύλου.  Η εργασία στηρίζεται σε μια δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα ( μέγεθος δείγματος:  680 εργαζόμενες απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών).  
Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα της έρευνας οι ερευνώμενες γυναίκες δεν έχουν εγκαταλείψει 
τάσεις παραδοσιακής κοινωνικότητας.  Προτάσσουν την επιθυμία για απαιτητική καριέρα χωρίς 
να αμφισβητούν τις ευθύνες και τις ασχολίες που επιβάλλει ο παραδοσιακός τους ρόλος στην 
οικογένεια.  Επιλέγουν εργασιακούς τομείς που παραδοσιακά θεωρούνται «γυναικείοι», δεν 
αντιδρούν στο βάρος των οικογενειακών τους καθηκόντων, δεν διαμαρτύρονται για την 
μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν λόγω του ότι είναι γυναίκες και τις εμποδίζουν από την 
ομαλή εργασιακή εξέλιξη των ανδρών συναδέλφων τους.  Αρκούνται στο να κατέχουν μια 
θέση εργασίας χωρίς να αναζητούν ιδιαίτερη ικανοποίηση στόχων που σχετίζονται με αυτή 
τους την δραστηριότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εκπαίδευση, Εργασία, Απασχόληση, ∆ειγματοληπτική έρευνα, Επιτόπια 
έρευνα, Ελλάδα, Γυναικεία επαγγέλματα, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 531 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαδάκη Κλαυδιανού, Α. & Γιασεμή, Ε. (1991) "Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες και Επιμόρφωση των Μελών του Γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού 
Νοτιοχώρων Χίου: Μια Επιτόπια Έρευνα". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 83,  σελ. 
3-31. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αντικείμενο της εργασίας είναι τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός στην περιοχή Νοτιόχωρα, στα νοτιοδυτικά της 
Χίου, η στάση των 26 γυναικείων-μελών απέναντί του, και η επίδραση που ασκεί στα μέλη 
του. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Εκπαίδευση, Συνεταιρισμοί, 
Αγροτουρισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 539 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παυλάκου, ∆. (1991) Το είδωλο του καθρέφτη της. Προσέγγιση 
της κοινωνικής θέσης της γυναίκας στην Ελλάδα, Αθήνα, Ρήσος. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
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∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3,14 € 
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 540 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παυλίδου, Ε. (1989) "Γυναίκα και Εργασία: Οικονομικές 
προσεγγίσεις των διακρίσεων στην αγορά εργασίας". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 40, σελ. 39-46. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει συνοπτικά διάφορες οικονομικές προσεγγίσεις πάνω στην 
ανισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Αγορά εργασίας, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 541 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πελαγίδης, Θ. (1995) "Η σκοτεινή πλευρά της εργασιακής 
ευελιξίας: έρευνα πεδίου στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης". Τόπος, τομ. 9, σελ. 95-119. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Αγορά εργασίας, Ευελιξία, 
Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 543 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετρινιώτη, Ξ. (1981) Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της 
γυναικείας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα (1961-1971). ∆ιδακτορική 
διατριβή, Αθήνα, Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, σελ. 361.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Αγορά εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 545 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετρινιώτη, Ξ. (1989) "Η απασχόληση των γυναικών στην 
Ελλάδα". Γυναίκες, Εργασία, Νέες Τεχνολογίες, Αθήνα, Σύνδεσμος για τα ∆ικαιώματα της 
Γυναίκας, σελ. 13-26. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  ---- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 544 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετρινιώτη, Ξ. (1989) "Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό και η περίπτωση της Ελλάδας". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 74, σελ. 
105-140. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στην συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό στην 
Ελλάδα. Καταρχήν αναφέρεται στην πλούσια διεθνή θεωρητική συζήτηση σχετικά με αυτή τη 
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συμμετοχή και, στη συνέχεια, εξετάζει την περίπτωση της Ελλάδας σε σχέση με αυτές των 
αναπτυσσομένων οικονομιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 546 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετρινιώτη, Ξ. (1989) "Προβληματισμοί γύρω από τη μέτρηση και 
την αποτίμηση της ολικής εργασίας των Γυναικών". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 40, σελ. 47-54. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 549 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετρονώτη, Μ. (1995) Αντιλήψεις και στρατηγικές επαγγελματικής 
κινητικότητας. Ένα παράδειγμα από τον Πειραιά. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη επικεντρώνεται στις αντιλήψεις και τις στρατηγικές που συνοδεύουν την 
επαγγελματική δράση και την κινητικότητα σύγχρονων ανδρών (επιπλοποιών) και γυναικών 
επιχειρηματιών (κομμωτριών) του Πειραιά από τότε που αυτοί εισέρχονται στην αγορά 
εργασίας ως τη χρονική στιγμή της έρευνας. Έμφαση δίνεται στην υποκειμενική σκοπιά των 
ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Επαγγελματική κινητικότητα, 
Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, Επιλογή 
επαγγέλματος, Εργαζόμενες μητέρες, Καταμερισμός της εργασίας, Επαγγέλματα , Έμφυλες 
διακρίσεις, Ίσες ευκαιρίες, Αυτοαπασχολούμενες, Ελλάδα, Πειραιάς 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση, Βάση  ∆ιδ. ∆ιατριβών ΕΚΤ: http://thesis.ekt.gr/3387  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 550 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετρονώτη, Μ. (1995) "Σύγχρονες Ελληνίδες επιχειρηματίες. 
Ανθρωπολογική ανάγνωση των στρατηγικών τους στην σφαίρα εργασίας". Εθνολογία, τομ. 4, 
σελ. 67-92. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στις στρατηγικές ελληνίδων επιχειρηματιών (κομμωτριών) 
σε σχέση με την ίδρυση και διαχείριση μικρών επιχειρήσεων, τα συστατικά της 
επαγγελματικής τους συμπεριφοράς, τη σχέση οικογένειας εργασίας κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Αγορά εργασίας , Ανθρωπολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 552 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρήγα, Α. Β., ∆ασκαλάκη, Η., Λάμπρου, Α. & Παπαπέτρου, Γ. 
(1991) "Ανύπανδρη μητέρα: προβλήματα, συγκρούσεις, προοπτικές". Επιθεώρηση Κοινωνικών 
Ερευνών, τομ. 82, σελ. 70-84. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μια πρώτη προσέγγιση των προβλημάτων της ανύπανδρης μητέρας 
που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία, σε στατιστικά στοιχεία και στο σχεδιασμό και τα 
αποτελέσματα επιτόπιας έρευνας σε μικρό δείγμα ανύπανδρων μητέρων. 
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Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Μητρότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 555 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρουσέτου Κακούλλου, Ά. Γυναίκες και Νέα Τεχνολογία στην 
Ελλάδα. Αθήνα, Κέντρο Ερευνών για τις Γυναίκες της Μεσογείου. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Νέες τεχνολογίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 556 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρουσοπούλου, Α. (1966) "Απόψεις της νομολογίας για τα θέματα 
του γάμου και της εργαζόμενης γυναίκας". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 21, σελ. 335-337. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στον τρόπο που η δικαστική ηγεσία αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα του γάμου και της εργασίας έξω από το σπίτι εξετάζοντας δύο αποφάσεις του 
Αρείου Πάγου των ετών 1962 και 1964. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Γάμος, Νομοθεσία, Νομολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 557 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σακέλλης, Γ. (1989) "Νέες τεχνολογίες, Καταμερισμός της 
εργασίας και η κατά φύλο κατάτμηση της Εργατικής ∆ύναμης". Γυναίκες, Εργασία, Νέες 
Τεχνολογίες, Αθήνα, Σύνδεσμος για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας, σελ. 80-89. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Νέες τεχνολογίες, Καταμερισμός της 
εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   ---- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 558 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμαρτζή, Μ. (1992) Όνομα: Γυναίκα, Αθήνα, Εξάντας. 
Σελίδες: 270 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει μια σειρά από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε 
γυναίκες προκειμένου να αναδειχθούν, μέσα από την προσωπική τους μαρτυρία, τα Γυναικεία 
εργασιακά προβλήματα, συνοδευόμενα και από την θεωρητική τους διάσταση. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Κοινωνικά προβλήματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 6,87€ 
ΙSΒΝ: 960-256-124-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 559 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαπουντζάκη, Π. (1991) "Μεταποιητική δραστηριότητα και αστικός 
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χώρος: Μια εμπειρική έρευνα στο κέντρο της Αθήνας". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 45, σελ. 61-
69. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Μεταποίηση, Αστικότητα, 
Επαγγέλματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 ευρώ 
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 563 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σιδηροπούλου, ∆. (1991) Ο προσανατολισμός της Ελληνίδας στη 
Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, όπως διαμορφώνεται από τον κοινωνικό και επαγγελματικό ρόλο 
της γυναίκας. ∆ιδακτορική διατριβή, Ρέθυμνο, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, σελ. 456.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αντικείμενο διερεύνησης είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο φύλο και την 
επιλογή τύπου μετα-γυμνασιακής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να κατανοηθούν οι λόγοι που 
δημιουργούν στα κορίτσια την αρνητική στάση απέναντι στις τεχνικές ειδικότητες και τα 
τεχνικά επαγγέλματα που ανδροκρατούνται. Ο πληθυσμός της έρευνας είναι ευρύς και 
περιλαμβάνει μαθητές τους γονείς τους, καθηγητές και καθηγητές σχολικού 
προσανατολισμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Επαγγελματικός προσανατολισμός, 
Στερεότυπα, Επαγγελματική εκπαίδευση, Επαγγέλματα, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/3140  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 565 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σινόπουλος, Π. (1992) Η οικογένεια ως μονάδα εργασίας του λαού 
της Παλαιάς ∆ιαθήκης. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 118.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αντικείμενο διερεύνησης είναι η δομή, οι αξίες της εργασίας και η οικογένεια ως 
μονάδα εργασίας της κοινωνίας του αρχαίου Ισραήλ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Θέση των γυναικών, Οικιακή 
εργασία, Γάμος, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου,  Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/2328  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1593 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σκουτέρη ∆ιδασκάλου, Ν. (1980) "Τα εν οίκω μη εν δήμω και 
αντιστρόφως". Πολίτης, τομ. 34, σελ. 35-49. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας αναλύει αυτό που αποκαλεί μια 'ιδιόρρυθμη θέση' των γυναικών 
ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο χώρο ή το 'σπίτι-οικογένεια' και 'παραγωγή'. 
Υποστηρίζεται ότι η μορφή που παίρνει η σχέση ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο στον 
καπιταλισμό είναι ιστορικά ειδική, και η μυστικοποίησή της και η ιδιαιτερότητά της σχετίζονται 
δομικά με το γυναικείο ζήτημα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, ∆ημόσιο - Ιδιωτικό, Καταμερισμός της εργασίας, 
Απασχόληση, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο, έχει αναδημοσιευτεί στο  Σκουτέρη ∆ιδασκάλου, 
Ανθρωπολογικά για το γυναικείο ζήτημα, Αθήνα, 1991 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1598 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σκουτέρη ∆ιδασκάλου, Ν. (1988) "'Γυναίκες εξωτικές' και 
'γυναίκες οικόσιτες'. (Σκέψεις για τις ιδεολογικές εκκρεμότητες του μέσα και του έξω)". 
Πολίτης, τομ. 96, σελ. 52-65. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αναλύει το παραμυθικό λόγο της νεοελληνικής παραδοσιακής 
μυθολογίας για τον εξωτικό κόσμο (νεράιδες, γοργόνες, κλπ) και τις οικόσιτες γυναίκες 
(νοικοκυρές, οικοδέσποινες) και την κατά φύλο οργάνωση του μυθικού χώρου. Ο στόχος της 
συγγραφέως είναι να δει αν σε αυτόν τον λόγο λανθάνει μια πιο πολιτική και πιο πολύπλοκη 
ιδεολογία, η οποία καθώς καθιστά διαφανείς κάποιες σχέσεις και καλύπτει με αδιαφάνεια 
κάποιες άλλες, αντλεί την ισχύ της ακριβώς από τις αντιφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ∆ημόσιο - Ιδιωτικό, Ανάλυση λόγου, Αναπαραστάσεις, Ελλάδα, 
Παραδοσιακή κοινωνία, Μυθολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 566 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σκύφτη Μουστακάκη, Ζ. (1988) "Η ισότητα ανδρών και γυναικών 
στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση κατά το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο". Η 
ισότητα ανδρών και γυναικών στην κοινωνική ασφάλιση κατά το Κοινοτικό ∆ίκαιο, Αθήνα, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 1129-1139. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση,  Ισότητα των φύλων, Κοινωνική 
ασφάλιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 570 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στασινοπούλου, Ό. (1993) "Αναδιάρθρωση των Προσωπικών 
Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η επικαιρότητα της ανεπίσημης φροντίδας και οι σύγχρονες 
διαπλοκές". Στο Γετίμης, Π. & Γράβαρης, ∆. (επιμ.) Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική. 
Η σύγχρονη προβληματική. Αθήνα, Θεμέλιο, σελ. 271-311. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο επιχειρεί να αναδείξει τα προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά την 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τα κενά που εντοπίζονται σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής και 
τα βάρη που επωμίζεται η οικογένεια, και κύρια οι γυναίκες, μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Κοινωνικές υπηρεσίες, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18,90 € 
ΙSΒΝ: 960-310-179-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 572 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατηγάκη, Μ. (1987) "Η αυτοματοποίηση στον Τραπεζικό 
Κλάδο: απασχόληση και νέες θέσεις εργασίας". Αυτοματισμός και Ρομποτική, Αθήνα, Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος, σελ. 437-448. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Νέες θέσεις εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 573 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατηγάκη, Μ. (1988) "Γυναίκες στα συνδικάτα: Πόσες αντέχουν 
στον διμέτωπο αγώνα". Το Κάπα, τομ. 28, σελ. 20-21. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Συνδικαλισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 574 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατηγάκη, Μ. (1989) "Η θέση των γυναικών στις Τράπεζες μετά 
την εισαγωγή της πληροφορικής. Μία πρώτη προσέγγιση". Γυναίκες, Εργασία, Νέες 
Τεχνολογίες, Αθήνα, Σύνδεσμος για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας, σελ. 106-121. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Τραπεζικός τομέας 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 124 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατηγάκη, Μ. (1989) "Τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότητες με 
«φύλο»". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 40, τευχ. 12,  σελ. 31-38. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η τεχνολογική εξέλιξη και ο καταμερισμός της εργασίας. Τα νέα αυτόματα 
μηχανήματα δεν απαιτούν μυϊκή δύναμη και τα καθήκοντα μπορούν να εκτελεστούν και από 
τα δυο φύλα. Παρόλα αυτά η εισαγωγή στοιχείων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές γίνεται από 
γυναίκες ενώ ο σχεδιασμός του τεχνολογικού εξοπλισμού και η ανάλυση των πληροφοριακών 
συστημάτων γίνεται από άνδρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Φύλο, Εργασία, Νέες τεχνολογίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 579 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατούλης, ∆. (1987) "Νέα φαινόμενα και τάσεις στις μορφές 
εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης στη χώρα μας". Επιστημονική Σκέψη, τομ. 35, σελ. 9-20. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Εργατική τάξη, Αγορά εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 581 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. "Απασχόληση και ανεργία των γυναικών στην 
Ελλάδα. Αξιολόγηση σχετικών πολιτικών". Ανεργία, εργασία, εκπαίδευση-κατάρτιση στην 
Ελλάδα και στη Γαλλία, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 181-201. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Ανεργία, Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Επαγγελματική κατάρτιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
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Ενδεικτική Τιμή: 8,80 €   
ΙSΒΝ: 960-7093-53-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 582 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1986) "Γονιμότητα και απασχόληση των 
γυναικών: μία πρώτη προσέγγιση του θέματος για την περιφέρεια της πρωτεύουσας". 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 61, σελ. 188-200. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μια σύντομη ανάλυση των στοιχείων που 
συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της έρευνας του ΕΚΚΕ “Προσδιοριστικοί παράγοντες της 
γονιμότητας στην Ελλάδα” με στόχο να δειχθεί η αλληλεπίδραση που πιθανόν υπάρχει 
ανάμεσα στην οικογενειακή και εργασιακή κατάσταση των γυναικών. Επίσης, περιλαμβάνει 
σύντομη επισκόπηση των σχετικών ερευνών που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Γονιμότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 583 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1986) "Η εξέλιξη του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού των γυναικών στην Ελλάδα (1961-1981)". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 
τομ. 63, σελ. 293-317. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει την εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των 
γυναικών κατά την περίοδο 1961-1981 και μάλιστα κατά ομάδες ηλικιών. Κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες επαγγελμάτων, θέση στο επάγγελμα. Αναφέρεται 
επίσης στους μισθούς και τις αμοιβές των οικονομικά ενεργών γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Ενεργός πληθυσμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 585 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1989) "Γεγονότα του κύκλου ζωής και γυναικεία 
απασχόληση". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 40, σελ. 61-70. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 584 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1989) "Η σύγκρουση των ρόλων της μητρότητας 
και της γυναικείας απασχόλησης". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 74, σελ. 141-156. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στη σύγκρουση των ρόλων της μητρότητας και της 
γυναικείας απασχόλησης με βάση την διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα εξετάζει τις στάσεις 
για τους ρόλους των δύο φύλων και τον ρόλο της εργαζόμενης γυναίκας, καθώς και την 
σχέση μεταξύ επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών και γονιμότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Μητρότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
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Κωδικός τεκμηρίου: 586 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1990) Απασχόληση και γονιμότητα των γυναικών 
στην περιοχή της πρωτεύουσας, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
Σελίδες: 287 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Πρόκειται για διδακτορική διατριβή που διερευνά η σχέση γυναικείας απασχόλησης 
και γονιμότητας στην περιοχή της πρωτεύουσας σε δείγμα 1.924 γυναικών και ειδικότερα 
αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη Γυναικεία απασχόληση και τη σχέση της 
γυναικείας απασχόλησης με την χρονική κατανομή των γεννήσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση,  Γονιμότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 6,00€ 
ΙSΒΝ: 960-7093-17-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 587 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1990) "Ο ρόλος της γυναίκας στην οικογένεια και 
στην Εργασία". Φροντίδα για την Οικογένεια, Αθήνα, Ελληνική Εταιρία Πρόληψης της 
Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών, σελ. 23-33. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 588 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1992) "Η έρευνα γονιμότητας, αποτελέσματα για 
την περιφέρεια πρωτεύουσας, τις λοιπές αστικές και τις αγροτικές περιοχές". Οι δημογραφικές 
αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα και η προοπτική εξέλιξή τους, Εκδοτικός Οίκος Νέα Σύνορα 
- Α. Α. Λιβάνη, σελ. 103-117. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για σύντομη παρουσίαση της έρευνας Γονιμότητας του ΕΚΚΕ (1983-
1985), που περιλαμβάνει αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και τις υποθέσεις της έρευνας, τη 
μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τις προτάσεις πολιτικής στις οποίες κατέληξε. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Γονιμότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:33,16 €   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 580 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1993 of Conference) "Ερευνητικά δεδομένα για 
τη γονιμότητα και τη Γυναικεία απασχόληση". Οι γυναικείες σπουδές στην Ελλάδα και η 
ευρωπαϊκή εμπειρία, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Περίληψη. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Γονιμότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: ISBN 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 589 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. (1994) "Η ασυμβατότητα της οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής των γυναικών". ∆ίνη, τομ. 7, σελ. 113-131. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 593 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συμεωνίδου, Χ. & Μαγδαληνός, Μ. (1989) "Η αλληλεξάρτηση 
μεταξύ γυναικείας απασχόλησης και γονιμότητας". Η Κοινωνική Έρευνα στην Ελλάδα σήμερα, 
Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η ανακοίνωση αυτή εξετάζει τη σχέση μεταξύ γυναικείας απασχόλησης και 
γονιμότητας και εστιάζει στην διαδικασία παραγωγής λαθών κατά την εξειδίκευση κάποιων 
υποδειγμάτων ανάλυσης αυτής της σχέσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Γονιμότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11,23 € 
ΙSΒΝ: 960-7093-32-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1629 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σωτηριάδου, Α. (1987) "Ανάπτυξη - Περιβάλλον και Ισότητα των 
Φύλων". Ισότητα και Φύλο, σελ. 37-38. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Το άρθρο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση εισήγησης με το ίδιο θέμα, και αναλύει 
τις δυνατότητες συμμετοχής των γυναικών τόσο στη συντήρηση του περιβάλλοντος όσο και 
στην περιβαλλοντολογική ανάπτυξη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Περιβάλλον, Ανάπτυξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: μη διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 595 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τάκαρη, Ν. (1978) Η κοινωνική και επαγγελματική θέση της 
σημερινής γυναίκας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Αθήνα. 
Σελίδες: 269 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 596 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τζέπογλου, Σ. (1989) "Εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες 
(Πληροφορική – Ηλεκτρονική). Η συμμετοχή των γυναικών". Γυναίκες, Εργασία, Νέες 
Τεχνολογίες, Αθήνα, Σύνδεσμος για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας, σελ. 203-230. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Νέες τεχνολογίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 597 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσάρτας, Π. (1991) Τουρισμός και Αγροτική Πολυδραστηριότητα, 
Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
Σελίδες: 189 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη στηρίζεται κυρίως σε έρευνα για την απασχόληση και το εισόδημα και 
καταδεικνύει το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της αγροτικής πολυδραστηριότητας που 
στρέφεται στον τουρισμό. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Επαγγέλματα, Τουρισμός, Αγροτική 
οικογένεια, Αγρότες - αγρότισσες 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 5,50€ 
ΙSΒΝ: 960-7093-21-8 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 598 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσάρτας, Π. (1993) "Η Συμβολή της Μαζικής Τουριστικής 
Ανάπτυξης στη ∆ημιουργία μιας Νέας Επαγγελματικής ∆ιάρθρωσης στην Ίο". Η Κοινωνική 
Έρευνα στην Ελλάδα σήμερα, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 532-540. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο παρουσιάζονται οι αλλαγές τις οποίες επέφερε η μαζική τουριστική 
ανάπτυξη στην επαγγελματική διάρθρωση της Ίου: εγκατάλειψη της γεωργίας, σημαντική 
παρουσία των γυναικών σε τουριστικές επιχειρήσεις, η κυριαρχία των τουριστικών 
επαγγελμάτων στη νέα επαγγελματική διάρθρωση της Ίου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Τουρισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11,23 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 600 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσάρτας, Π. (1995) "Οι Επιπτώσεις της Τουριστικής Ανάπτυξης 
στην Επαγγελματική και Εισοδηματική ∆ιάρθρωση των δύο Νομών". Στο Τσάρτας, Π. & 
Θεοδωρόπουλος, Κ. (επιμ.) Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις του Τουρισμού στους Νομούς Κερκύρας 
και Λασιθίου. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 63-80. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Βασιζόμενη σε μια πολυεπίπεδη μεθοδολογική προσέγγιση ή έρευνα για τις 
επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στους νομούς Κερκύρας και Λασιθίου κατέγραψε, 
γενικά, μια εντυπωσιακή επαγγελματική κινητικότητα με κατεύθυνση τα τουριστικά και 
εμπορικά επαγγέλματα, μια παράλληλη εγκατάλειψη του αγροτικού επαγγέλματος, αύξηση 
του ποσοστού των ατόμων που διπλο-απασχολούνται καθώς και αύξηση των εισοδημάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Τουρισμός, Ανάπτυξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 599 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσάρτας, Π. (1995) "Χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης 
στον Ελλαδικό Χώρο και Ιδιαίτερα στους Νομούς Κερκύρας και Λασιθίου". Στο Τσάρτας, Π. & 
Θεοδωρόπουλος, Κ. (επιμ.) Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις του Τουρισμού στους Νομούς Κερκύρας 
και Λασιθίου. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ΕΟΤ, σελ. 29-46. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στην εργασία αυτή εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης -πιο 
συγκεκριμένα οι συσχετίσεις της προσφοράς και της ζήτησης- και οι συνέπειές της στους 
νομούς Κερκύρας και Λασιθίου. Η σχεδόν αποκλειστική απασχόληση του μεγαλύτερου μέρους 
του πληθυσμού στον τουρισμό οδήγησε σε εγκατάλειψη τους άλλους κλάδους της οικονομίας 
και ευνόησε την αύξηση της παραοικονομίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Τουρισμός,  Ανάπτυξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 288

∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,00€ 
ΙSΒΝ: 960-7093-35-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 601 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσάρτας, Π. & Θανοπούλου, Μ. (1994) Γυναικείοι Αγροτουριστικοί 
Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: μελέτη αποτίμησης της λειτουργίας τους. Αθήνα, Κέντρο 
Ερευνών για τις Γυναίκες της Μεσογείου. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μια μελέτη αποτίμησης της λειτουργίας των υπαρχόντων γυναικείων 
αγροτουριστικών συνεταιρισμών Αράχωβας, Αμπελακίων, Χίου, Μυτιλήνης και Πρεσπών. Το 
πρώτο μέρος αναφέρεται στο πλαίσιο προσέγγισης των γυναικείων αγροτουριστικών 
συνεταιρισμών που αποτελείται από δύο βασικές συνιστώσες, τον αγροτουρισμό και τη 
Γυναικεία συμμετοχή στο συνεταιριστικό κίνημα. Το δεύτερο μέρος της μελέτης περιλαμβάνει 
την εμπειρική διερεύνηση των πέντε γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών που 
προαναφέρθηκαν. Η μελέτη καταλήγει σε προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας των 
συνεταιρισμών αυτών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Συνεταιρισμοί 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 602 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσάρτας, Π. & Θανοπούλου, Μ. (1995) "Μια Πρόταση θεώρησης 
του ρόλου που ∆ιαδραματίζει ο Τουρισμός στην Κοινωνικοποίηση της Ελληνικής Νεολαίας: Η 
Περίπτωση της Ίου και της Σερίφου". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 86, σελ. 114-
128. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τις διαστάσεις της σχέσης επικοινωνίας μεταξύ νέων και 
τουριστών για να φωτίσει τον ρόλο του τουρισμού στην πολύπλοκη και μακροχρόνια 
διαδικασία κοινωνικοποίησης των νέων. Ειδικότερα, καταδεικνύει ότι, για τους νέους της 
Σερίφου, ο τουρισμός λειτούργησε ως μέσο διοχέτευσης νέων αξιών και προτύπων ζωής των 
δυτικών κοινωνιών. Στις μακροχρόνιες επιδράσεις αυτής της επικοινωνίας, περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων, η αλλαγή των επαγγελματικών προτύπων, και η αλλαγή στις σχέσεις των 
φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Τουρισμός, Νεολαία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 603 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσουκαλάς, Κ. (1985) "Εργασία και εργαζόμενοι στην 
πρωτεύουσα, αδιαφάνειες, ερωτήματα, υποθέσεις". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 
60, σελ. 3-71. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1783 
Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. 
Ιστοσελίδα: Ισότητα Ευκαιριών. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ypakp.gr/ 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει βασικά κείμενα πολιτικής για την ισότητα των φύλων 
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στην ελληνική αγορά εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτικές, Ισότητα των φύλων, Αγορά εργασίας, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 604 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Υπουργείο Εργασίας - Τμήμα Ισότητας (1985) Τα εργασιακά και 
κοινωνικά δικαιώματα της γυναίκας. Αθήνα, Υπουργείο Εργασίας, Τμήμα Ισότητας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, ∆ικαιώματα γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Υπουργείου Εργασίας 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 605 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χαραλαμπόπουλου Παπασταύρου, Μ. (1985) Γυναίκα και 
Τουρισμός, Αθήνα, ΕΟΤ. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Τουρισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 606 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χλέτσος, Μ. (1988) "Οι γυναίκες και η αγορά εργασίας". 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 68, σελ. 128-138. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Αγορά εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 608 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χριστοφοράτος, Χ. (1989) "Η ελαστικότητα στις εργασιακές 
σχέσεις". Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τομ. 9, σελ. 385-398. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Αγορά εργασίας, Εργασιακές σχέσεις, 
Ελαστικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 3,20€ 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 610 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χρονάκη, Ζ. "Γυναίκα και εργασία στην Ελλάδα". Αρχαιολογία, 
τομ. 21, σελ. 63-66. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 290

Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1762 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψυχογιός, ∆. (1986) Οικιακός Τρόπος Παραγωγής και Προίκα στην 
Ελλάδα του 19ου αιώνα, ∆ιδακτορική διατριβή, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σελ. 261.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: ∆ιερεύνηση των βασικών φαινομένων του 19ου αιώνα στα όρια του Οθωνικού 
Βασιλείου μέσα από το πρίσμα της οικονομικής ανθρωπολογίας. Επιχειρείται η σύνδεση αυτών 
των μακροσκοπικών φαινομένων με την ανάγκη αναπαραγωγής της οικογένειας μέσω της 
αυτάρκειας, του γάμου και της προίκας. Ως αναλυτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται ηέννοια του 
Οικιακού Τρόπου Παραγωγής και οι διαδικασίες απόσπασης πλεονάσματος είτε στα πλαίσια του 
(μέσω της προίκας) είτε από τις ιθύνουσες τάξεις του Ελλαδικού κοινωνικού σχηματισμού. 
Υποστηρίζεται΄οτι η κατάληξη των φαινομένων του 19ου αιώνα (η υπερπόντια μετανάστευση) 
μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο μέσα από τις διαδικασίες σύζευξης και υπαγωγής του Ο.Τ.Π. 
στον καπιταλισμό. 
Λέξεις Κλειδιά: Ελλάδα, Οικογένεια, Προίκα, Ιστορία, Ελλάδα, 19ος αιώνας, Μετανάστευση, 
Γάμος, Απασχόληση, Εργασία των γυναικών στο σπίτι (π.χ. εργασία με το κομμάτι, φασόν 
κλπ), Άτυπη εργασία, Κοινωνική ανθρωπολογία, Εθνογραφία, Αγροτική οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/0179 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 611 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψωινός, ∆. (1994) Έρευνα για τον Προσδιορισμό των 
Χαρακτηριστικών των Απασχολουμένων στους Κλάδους του Τουρισμού. Θεσσαλονίκη, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη είναι προϊόν μιας έρευνας η οποία καταγράφει τα χαρακτηριστικά 
εκείνου του τμήματος του εργατικού δυναμικού της χώρας που απασχολείται στους κλάδους 
του τουρισμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση, Τουρισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή: 
   
 
 

Ξενόγλωσση  βιβλιογραφία 2000-2006 (επιλογή) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 209 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Allen, M., Reid, M. & Riemenschneider, C. (2004) "The Role of 
Laughter when Discussing Workplace Barriers: Women in Information Technology Jobs". Sex 
Roles, τομ. 50, τευχ. 3,  σελ. 177-189. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται σε έρευνα που εξετάζει πως το γέλιο που προκαλείται σε 
μια ομάδα γυναικών κατά την διάρκεια συνεντεύξεων, λειτουργεί ως μηχανισμός που 
υποδεικνύει την αμηχανία τους μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον χώρο 
εργασίας τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Νέες τεχνολογίες, Πληροφορική, 
Επαγγελματικά εμπόδια, Γέλιο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 210 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Alversson, M. & Billing Due, Y. (1997) Understanding Gender and 
Organizations, London, Sage Publications. 
Σελίδες: 260 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη οπτική του φύλου εντός των 
επιχειρήσεων/οργανώσεων και προτείνει ιδέες για μια διαφορετική προσέγγιση που να είναι 
ευαισθητοποιημένη στις διαφορές εντός και μεταξύ των επιχειρήσεων/οργανώσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οργανώσεις, Επιχειρηματικότητα, Επιχειρήσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 43 € 
ΙSΒΝ: 0761953612 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 211 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Aquilar, D. D. & Lacsamana, E. A. (επιμ.) (2004) Women and 
Globalization. New York, Prometheus. 
Σελίδες: 320 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο επιχειρεί να δείξει μέσα από τη συλλογή διαφόρων άρθρων, τις 
συνθήκες εργασίας των γυναικών, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα στο πλαίσιο μιας 
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Κοινή συνισταμένη των άρθρων αποτελεί η διαπίστωση ότι η 
κυρίαρχη φεμινιστική θεωρία απέτυχε να αναγνωρίσει την καθοριστική σημασία εννοιών όπως 
η τάξη, το έθνος και ο τόπος στην ερμηνεία της παγκόσμιας εκμετάλλευσης των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Παγκοσμιοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 1591021626 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 214 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Barth, E., Roed, M. & Torp, H. (2002) Towards a Closing of the 
Gender Pay Gap. A comparative study of the three occupations in six European countries, 
Oslo, The Norwegian Center for Gender Equality. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί μια συγκριτική μελέτη πάνω στο θέμα της ισότητας των 
αμοιβών για ίση αξίας εργασία, επικεντρώνοντας σε τρία επαγγέλματα και στις έξι χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανισότητας των αμοιβών με βάση το 
φύλο. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Χάσμα αμοιβών,  Επαγγέλματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: άγνωστη 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 215 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Beneria, L. (2001) "Shifting the Risk: New Employment Patterns, 
Informalization and Women’s Work". International Journal of Politics, Culture and Society, 
τομ. 15, τευχ. 1,  σελ. 27-53. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει μέσα από την οπτική του φύλου μια σειρά από εξελίξεις που 
παρουσιάζονται στις εργασιακές σχέσεις, όπως η ευελιξία και οι άτυπες μορφές εργασίας στο 
μικρό – επίπεδο. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Νέες μορφές απασχόλησης, Πληροφορική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 217 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bettio, F., Rubery, J. & Smith, H. (2000) "Gender Flexibility and 
New Employment Relations in the European Union". Στο Rossili, M. (επιμ.) Gender Policies in 
the European Union. New York, Peter Lang Publishing, σελ. 123-158. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το συγκεκριμένο αυτό κεφάλαιο του βιβλίου της Rossili εξετάζει τις πολιτικές 
απασχόλησης στα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τις σχέσεις φύλου που επικρατούν αλλά και 
το ευρύτερο κοινωνικό – οικονομικό σύστημα μέσα στο οποίο αυτές διαμορφώνονται. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευελιξία, Εργασιακές σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 5 € 
ΙSΒΝ: 0820445088 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 218 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Blakemore, K. & Drake, R. (1996) Understanding Equal 
Opportunity Policies, Baskeville, Prentice Hall. 
Σελίδες: 256 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει μια εις βάθος ανάλυση των διάφορων πολιτικών για την 
επίτευξη της ισότητας, κάνοντας ανάμεσα στα άλλα αναφορά και στο ζήτημα της ισότητας των 
φύλων, επικεντρώνοντας στο τομέα της απασχόλησης. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα ευκαιριών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 13 € 
ΙSΒΝ: 0134333195 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 219 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Blau, F. & Ehrenberg, R. (1998) "Introduction to Gender and 
Family Issues in the Workplace". Στο Acherman, F., Goodwin, N., Dougkerty, L. & 
K.Gallagher (επιμ.) The changing nature of work. U.S.A. Island Press, σελ. 312-315. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό στην ουσία αποτελεί την εισαγωγή σε ένα βιβλίο που εξετάζει τις 
διαπλοκές μεταξύ οικογένειας και εργασίας στις Η.Π.Α., σε συνδυασμό με το τι εφαρμόζεται σε 
επίπεδο πολιτικής, γύρω από ζητήματα όπως η γονεϊκή άδεια, η ανισότητα στην αγορά 
εργασία κ.α. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £19.99 
ΙSΒΝ: 1559636661 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 220 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bond, S., Hyman, J. & Wise, S. (2002) Family friendly working? 
Putting policy into practice, Bristol, Policy Press. 
Σελίδες: 91 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η παρούσα εργασία εξετάζει τις φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε δείγμα βρετανικών επιχειρήσεων. Υπογραμμίζει τον τρόπο λειτουργίας τους 
και αποτιμά τη συμβολή της συμμετοχής των εργαζομένων στην εισαγωγή, καθιέρωση, 
ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών και των ευεργετημάτων που τις 
συνοδεύουν. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Φύλο, Γυναίκες, Οικογένεια, Οικογενειακή πολιτική, Πολιτικές 
απασχόλησης 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 28 € 
ΙSΒΝ: 1842630504 
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Κωδικός τεκμηρίου: 221 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Carrie, Y. (2000) "Constructing Gender and Occupational 
Segregation: A Study of Women and Work in Fishing Communities". Qualitative Sociology, 
τομ. 3, τευχ. 3,  σελ. 267-290. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στον καταμερισμό της εργασίας κατά φύλο, επιλέγοντας να 
αναλύσει ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν το επάγγελμα του «ψαρά» ως καθαρά «ανδρικό», 
αλλά και το πώς η συμμετοχή των γυναικών σε μια σειρά από αλιευτικές διαδικασίες, πλην του 
ψαρέματος, διαμορφώνει την Ταυτότητα του φύλου στις περιοχές που ζουν από την αλιεία. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Καταμερισμός της εργασίας, Έμφυλες 
ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 234 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Dally, M. (2000) The Gender Division of Welfare. The impact of 
British and German Welfare States, Cambridge University Press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο μέσα από την συγκριτική ανάλυση των προνοιακών συστημάτων 
Αγγλίας και Γερμανίας αναδεικνύει τις διαφορετικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην παροχή 
φροντίδας και την στήριξη των οικογενειών με παιδιά, μέσα και από την συσχέτιση του φύλου 
με το κράτος και την οικογένεια. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευημερία, Προνοιακό σύστημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £15.99 
ΙSΒΝ: 0521626218 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1506 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Daly, M. & Saraceno, C. (2002) "Social exclusion and gender 
relations". Στο Hobson, B., Lewis, J. & Siim, B. (επιμ.) Contested Concepts in Gender and 
Social Politics. Massachusetts Edward Elqar. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο επιχειρεί να αναγνωρίσει τις κοινωνιολογικές διαστάσεις της έννοιας του 
κοινωνικού αποκλεισμό, ιδωμένου μέσα από το πρίσμα της θέσης που κατέχουν οι γυναίκες, 
αλλά και της ανισότητας που βιώνουν. 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικές συνθήκες, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £25.00 
ΙSΒΝ: 1843768445 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 236 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Expert Group Meeting (2002) Information and communication 
technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and 
empowerment of women. Seoul, Korea, United Nations Division for the Advancement of 
Women (DAW), International Telecommunication Union (ITU), UN ICT Task Force 
Secretariat. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για την έκθεση της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ 
(Κορέα) της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Τμήματος του ΟΗΕ για την Προώθηση των 
γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Τεχνολογίες πληροφορικής, Τεχνολογίες 
επικοινωνίας, Ανάπτυξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από τη United Nations Division for the Advancement of Women 
(DAW) 
Ενδεικτική Τιμή: 
   
  
Κωδικός τεκμηρίου: 238 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gali Cinnamon, R. & Rich, Y. (2002) "Gender Differences in the 
Importance of Work and Family Roles: Implications for Work – Family Conflict". Sex Roles, 
τομ. 47, τευχ. 11,  σελ. 531-541. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο κάνει αναφορά στο ζήτημα της συμφιλίωσης της οικογενειακής με την 
επαγγελματική ζωή, παρουσιάζοντας τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιείται στο Τελαβίβ, 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογενειακοί ρόλοι, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 239 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gataway, N. & Ozler, S. (1998) "Feminization of the Labor Force: 
The Effects of Long Term Development and Structural Adjustment". Στο F. Acherman, 
Goodwin, N., Dougkerty, L. & Gallagher, K. (επιμ.) Τhe changing nature of work. U.S.A. 
Ιsland Press, σελ. 290-292. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το κείμενο αναφέρεται στις επιπτώσεις τόσο του γενικού επιπέδου ανάπτυξης, 
όσο και της δομικής προσαρμογής που έχει επέλθει στην οικονομία, πάνω στην θηλυκοποίηση 
του εργατικού δυναμικού. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Θηλυκοποίηση, Εργατικό δυναμικό 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 240 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Giagou, D. & Apostolopoulos, C. (1996) "Rural Women and the 
Development of the Agrotouristic Cooperatives in Greece: the Case of Petra, Lesvos". Journal 
of Rural Cooperation, τομ. 2, τευχ. 24,  σελ. 143-155. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Οι συγγραφείς τοποθετούν την ίδρυση των γυναικείων αγροτουριστικών 
συνεταιρισμών στο πολιτικό τους πλαίσιο, το οποίο συγκροτείται από φορείς του δημόσιου 
τομέα, ενώ παράλληλα συσχετίζουν την ανάδυσή τους με τις κοινωνικο-οοικονομικές αλλαγές 
που έχουν σημαδέψει τις αγροτικές περιοχές τα τελευταία χρόνια.Επίσης, διερευνούν τον 
γυναικείο αγροτουριστικό συνεταιρισμό της Πέτρας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Αγροτουρισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 241 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gidarakou, I. (1999) "Young women’s attitudes towards 
agriculture and women’s new roles in the Greek countryside: A first approach". Journal of 
Rural Studies, τομ. 2, τευχ. April,  σελ. 147-158. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Επαγγέλματα, Γυναίκες, Φύλο, Γεωργία, Ελλάδα, Αγροτικές 
κοινότητες, Αγρότες - αγρότισσες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
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Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 242 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gornick, J. & Meyers, M. (2005) Families that work. Policies for 
reconciling parenthood and employment, New York, Russel Sage Foundation. 
Σελίδες: 392 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τις βασικές πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις οικογενειακές πολιτικές, στη Βόρειο Αμερική και την Ευρώπη. Οι συγγραφείς 
υποστηρίζουν ότι η μεταρρύθμιση των πολιτικών απασχόλησης και μια πιο ουσιαστική 
υποστήριξη από τις δημόσιες πολιτικές θα ευνοούσαν τα παιδιά και θα προωθούσαν μια πιο 
δίκαιη κατανομή των οικογενειακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογένεια, Πατρότητα, Μητρότητα, Πολιτικές 
απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £12.00  + £1.99 για την αναζήτηση 
ΙSΒΝ: 0-87154-359-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 243 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gousiou, A., Spilanis, I. & Kizos, T. H. (2001) "Is Agrotourism 
'Agro' or 'Tourism? Evidence from Agrotourist Holdings in Lesvos, Greece". Anatolia: An 
International Journal of Tourism and Hospitality Research, τομ. 1, τευχ. 12,  σελ. 6-22. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τον αγροτουρισμό στη Λέσβο και χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη 
περίπτωση για να αξιολογήσει τη σχετική με τον αγροτουρισμό αναπτυξιακή πολιτική. Οι 
συγγραφείς αρχικά σχολιάζουν τους τρόπους με τους οποίους ο αγροτουρισμός μπορεί να 
υπηρετήσει τον στόχο της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης, προστατεύοντας παράλληλα το 
περιβάλλον και το τοπίο. Επίσης, παρουσιάζει τα πορίσματα της έρευνας την οποία διεξήγαγαν 
για τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις στη Λέσβο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Αγροτουρισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 244 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hattery, A. (2001) Women Work and Family. Balancing and 
Weaving, Thousand Oaks, Sage Publications. 
Σελίδες: 288 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τον τρόπο που οι σύγχρονες εργαζόμενες μητέρες επιχειρούν 
να κρατήσουν μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, 
επιχειρώντας ταυτόχρονα να κατανοήσει το πώς λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Αντλεί 
στοιχεία από 30 συνεντεύξεις γυναικών με παιδιά κάτω των 2 ετών για να περιγράψει μια 
μεγάλη γκάμα στρατηγικών εξισορρόπησης της εργασίας με την οικογένεια. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 89 € 
ΙSΒΝ: 0761919368 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 247 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Homa, D. (2006) Women in trade unions: methods and good 
practices for gender mainstreaming. Brussels, European rade Union Institute (ETUI)-REHS & 
Institute for the Equality of Women and Men. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η έκθεση αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν τα συνδικάτα 
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προκειμένου να αυξήσουν την ισότητα των φύλων στο εσωτερικό των οργανώσεών τους αλλά 
και στην κοινωνία ευρύτερα, καταφεύγοντας στο μέτρο της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές τους. Αποτελεί μια καλή αφετηρία για τις βασικές έννοιες και 
πρακτικές που πρέπει να εφαρμόσουν. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συνδικάτα, Ενσωμάτωση της αρχής της 
ισότητας, Πολιτικές απασχόλησης 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 10 € 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 249 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Industrial Relations and Social Affairs Unit V. D. (1998) Earning 
differentials between men and women. Study based on the Structure of Earnings Survey 
(SES). Brussels, European Commission, Directorate-General for Employment. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Μισθολογικές διαφορές, Έμφυλες διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, http://europa.eu/pol/socio/index_en.htm 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 248 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Industrial Relations and Social Affairs Unit V. D. (1998) Flexible 
working and the reconciliation of work and family life – or a new form of precariousness. 
Brussels, European Commission, Directorate-General for Employment. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για την τελική έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Κοινοτικού Προγράμματος 
∆ράσης για Ισότητα Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (1996-2000). 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευελιξία, Συμφιλίωση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 250 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Jakovidou, O. (2002) "Women’s Agrotourist Cooperatives in 
Greece: Key elements for their successful operation". Journal of Rural Cooperation, τομ. 30, 
τευχ. 1,  σελ. 13-24. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Επαγγέλματα, Γυναίκες, Φύλο, Αγροτο-τουριστικοί 
συνεταιρισμοί, Αγρότες - αγρότισσες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 251 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kanellopoulos, C. N. & Mavromaras, K. G. (2000) Male-Female 
Labour Participation and Wage Differantials in Greece MALE-FEMALE LABOUR MARKET 
PARTICIPATION AND WAGE DIFFERENTIALS IN GREECE, by C.N. Kanellopoulos, K.G. 
Mavromaras (2000) (Discussion Papers, No 71) 45 A model of remittance determination 
applied to middle east and north Africa countries, by N. Glytsos (2002) (Discussion Papers, 
No 73) MALE-FEMALE LABOUR MARKET PARTICIPATION AND WAGE DIFFERENTIALS IN 
GREECE, by C.N. Kanellopoulos, K.G. Mavromaras (2000) (Discussion Papers, No 71) 45 A 
model of remittance determination applied to middle east and north Africa countries, by N. 
Glytsos (2002) (Discussion Papers, No 73). Αθήνα, ΚΕΠΕ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αναλύονται τα στοιχεία της γυναικείας συμμετοχής στην απασχόληση και της 
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μισθολογικής τους διαφοροποίησης στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Εργασία, Φύλο, Ελλάδα, Σχέσεις των δύο φύλων, Απασχόληση, Αγορά 
εργασίας, Συμμετοχή των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 253 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Karamessini, M. (2002) The Gender Pay Gap in Greece. European 
Commission Expert Group on Gender and Employment. European Commission. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Μισθολογικές διαφορές, Έμφυλες διακρίσεις, 
Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 254 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Karantinos, D. (1998) "Flexible employment and employment 
insertion in Greece". Working Paper, τομ. 2, σελ. 9-27. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η εργασία αυτή αναλύει τη διάρθρωση και τις τάσεις της ευέλικτης απασχόλησης 
στην Ελλάδα και ειδικότερα την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά της μερικής απασχόλησης και 
της προσωρινής απασχόλησης. Ισχυρίζεται ότι η μεν μερική απασχόληση ενδείκνυται ως 
μηχανισμός εισόδου στην αγορά εργασίας για τους νεοεισερχόμενους, η δε προσωρινή 
απασχόληση ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες εμπείρων ανέργων εργατών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευελιξία, Επαγγελματική ένταξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 3,65 €   
ΙSSN:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 257 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kazakopoulos, L. A. G. I. (2003) "Women’s Cooperatives in 
Greece and the Niche Market Challenge". Journal of Rural Cooperation, τομ. 31, τευχ. 1,  
σελ. 27-44. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Φύλο, Γυναίκες, Γυναικείοι συνεταιρισμοί, Εξειδικευμένες 
αγορές (niche markets) 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 258 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kiblitskaya, M. (2000) "Russia’s female breadwinners. The 
changing subjective experience". Στο Ashwin, S. (επιμ.) Gender State and Society in Soviet 
and Post Soviet Russia. New York, Routledge, σελ. 55-70. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη της εμπειρίας των γυναικών που 
εργάζονταν, σε σχέση με την οικογένεια αλλά και την προσωπική τους ζωή από την σταλινική 
περίοδο έως και την κατάργηση του σοβιετικού καθεστώτος στην Ρωσία. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Εργαζόμενες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 0415238838 
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Κωδικός τεκμηρίου: 259 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kirchmayer, C. (2002) "Gender Differences in Managerial 
Careers: Yesterday, Today and Tomorrow". Journal of Business Ethics, τομ. 37, τευχ. 1,  σελ. 
5-24. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει μια ερευνητική προσπάθεια να καλυφθούν μειονεκτήματα 
και ελλείψεις προηγούμενων ερευνών, πάνω στο θεσμό των διαφορών που εντοπίζονται στις 
καριέρες των γυναικών managers. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Σταδιοδρομία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 262 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Koutsou, S. & Jakovidou, O. (2003) "Women’s Cooperatives in 
Greece: An Ongoing Study of Battles, Successes and Problems". Journal of Rural 
Cooperation, τομ. 31, τευχ. 1. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Φύλο, Γυναίκες, Ελλάδα, Γυναικείοι συνεταιρισμοί 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 267 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kyriazis, N. (1998) "National report for Greece". Στο Perrons, D. 
(επιμ.) Final Report, Flexible Working and the Reconciliation of Work and Family Life – or a 
New Form of Precariousness. Brussels, European Commission. Directorate General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Unit V/D 5., σελ. 69-107. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Εθνική Έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο του συλλογικού έργου για την 
ευέλικτη απασχόληση και τη συμφιλίωση οικογενειακής κι επαγγελματικής ζωής, που 
χρηματοδοτήθηκε από το Μεσοπρόθεσμο Κοινοτικό Πρόγραμμα ∆ράσης για την Ισότητα 
Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευελιξία, Συμφιλίωση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 268 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kyriazis, N. (1999) "Women’s Flexible Work and Family 
Responsibilities in Greece". Gender, Inequalities in Southern Europe, South European Society 
& Politics, τομ. 4, τευχ. 2,  σελ. 35-53. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευελιξία, Οικογενειακές υποχρεώσεις,  Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15 ευρώ 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 273 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lobodzinska, B. (1998) "Women’s Employment or Return to 
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“Family Values” in Central – Eastern Europe»". Στο Acherman, F., Goodwin, N., Dougkerty, L. 
& Gallagher, K. (επιμ.) The changing nature of work. U.S.A. Island Press, σελ. 323-326. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το κείμενο αναφέρεται στις γυναίκες εργαζόμενες στις χώρες του πρώην 
ανατολικού μπλοκ και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των ρόλων τους μέσα στην εργασία 
και την οικογένεια αλλά και το πώς κατανοούν οι ίδιες τους εαυτούς τους, καθορίζοντας νέες 
προσδοκίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογένεια, Οικογενειακές αξίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £19.99 
ΙSΒΝ: 1559636661 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 274 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Maclean, N. (2002) "The hidden history of affirmative action: 
working women’s struggles in the 1970s and the gender of class". Στο Holstrom, N. (επιμ.) 
The socialistic project. A contemporary reader in Theory and Politics. Library of Congress 
Cataloging – in – Publication, σελ. 181-196. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει το ζήτημα του καταμερισμού της εργασίας κατά φύλο, 
μέσα από μια σοσιαλιστική φεμινιστική προσέγγιση. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Εργαζόμενες γυναίκες, Αγώνες γυναικών, 
Σοσιαλισμός, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 276 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mammes, I. (2004) "Promoting Girl’s Interest in Technology 
through Technology Education: A Research Study". International Journal of Technology and 
Design Education, τομ. 14, τευχ. 2,  σελ. 89-100. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται σε έρευνα πάνω στην προώθηση των γυναικών στις νέες 
τεχνολογίες, μέσω της εκπαίδευσης, με αφετηρία τον προβληματισμό για την πολύ μικρή 
συμμετοχή τους στα τεχνικά επαγγέλματα. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Κορίτσια, Τεχνολογική εκπαίδευση, 
Εκπαίδευση, Έμφυλες διαφορές, Έμφυλες διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 281 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mitter, S. & Rowbotham, S. (2000) "Bringing Women’ s Voices 
into the Dialogue on Technology Policy and Globalization in Asia". Ιnternational Feminist 
Journal of Politics, τομ. 2, τευχ. 3,  σελ. 382-401. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αξιολογεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την επίδραση των 
τεχνολογικών αλλαγών στις Ασιάτισσες εργάτριες. Στόχος του προγράμματος είναι η 
καθιέρωση της συμμετοχής των γυναικών (η εργασία των οποίων επηρεάζεται από τις νέες 
τεχνολογίες) στη διαμόρφωση και την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων πολιτικής. Το 
άρθρο εξετάζει επίσης τα προβλήματα που προκύπτουν στην εργασία των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Νέες τεχνολογίες, Παγκοσμιοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 ευρώ 
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 283 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mouriki, A. (2002) Work and life aspects. Athens, INE-OTOE. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για τη συμβολή της συγγραφέως στο συλλογικό έργο Ioannou Chr., 
Kanellopoulos K., Mouriki A. & I. Toutziarakis , Social dialogue in the European Banking 
Sector. In search of best practices, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου 
Εργασίας της ΟΤΟΕ. Περιγράφει την ευρωπαϊκή εμπειρία στα θέματα συμφιλίωσης οικογένειας 
και εργασίας και τις φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές που εφαρμόζουν πολλές 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, επικεντρώνοντας στον τραπεζικό τομέα. Επίσης, αναλύει την 
κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη 
στον τραπεζικό κλάδο σε 7 ευρωπαϊκές χώρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 287 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ntermanakis, N., Petroglou, P., Sereti, N. & Zervou, M. (2002) 
Towards a Closing of the Gender Pay Gap. Country Report: Greece. Athens, KETHI. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Μισθολογικές διαφορές , Έμφυλες διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του ΚΕΘΙ 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 288 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Okano, K. (2000) "Social Justice and Job Distribution in Japan: 
Class, Minority and Gender". International Review of Education, τομ. 46, τευχ. 6,  σελ. 545-
563. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει το σύστημα μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά 
εργασίας της Ιαπωνίας και τους μηχανισμούς που το διέπουν σε σχέση με την κοινωνική τάξη, 
το φύλο και την φυλή. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Τάξη, Καταμερισμός της εργασίας, 
Επαγγέλματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 289 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Papageorgiou, Y. (1999) "The Status of Greek Professional 
Women at Work". Στο Dent, M., O’neill, M. & Bagley, C. (επιμ.) Professions, New Public 
Management  and the European Welfare State. Stoke-on-Trent, Staffordshire University 
Press, σελ. 157-166. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η επιρροή της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
θέσης στις παραδοσιακές στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τις σχέσεις των φύλων.  Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η εκπαίδευση – ένας παραδοσιακός παράγοντας απελευθέρωσης 
των γυναικών – καθώς και η επαγγελματική επιτυχία δεν είναι επαρκείς παράγοντες 
απελευθέρωσης.  Περισσότερες νομικές και πολιτικές αλλαγές θα διευκόλυναν την διαδικασία 
αυτή. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εκπαίδευση, Εργασία, Απασχόληση, Επαγγελματική θέση, Στάσεις για 
τις σχέσεις των φύλων, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 290 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Pedersen, L., Weise, H., Jacobs, S. & White, M. (2000) "Lone 
Mothers Poverty and Employment". Στο Gallie, D. & Paugam, S. (επιμ.) Welfare Regimes and 
the Experience of Unemployment in Europe. Oxford, Oxford University Press, σελ. 175-199. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο ασχολείται με τις συνθήκες ζωής και την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας των γυναικών μόνων μητέρων μέσα από την οπτική διαφόρων προνοιακών 
συστημάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Μόνες μητέρες, Φτώχεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 38.50 € 
ΙSΒΝ: 0198297971 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 291 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Perrons, D. (2002) "Gendered Divisions in the new Economy: 
Risks and Opportunities". Geo Journal, τομ. 56, τευχ. 4,  σελ. 271-280. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει τον προβληματισμό γύρω από την θέση των γυναικών σε 
συνθήκες που χαρακτηρίζονται από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών, τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, επικεντρώνοντας κύρια σε δύο βασικούς 
άξονες την εργασία και την οικογένεια. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: άγνωστη 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 299 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Roth, L. M. (2004) "Engendering Inequality: Processes of Sex – 
Segregation on Wall Street". Sociological Forum, τομ. 19, τευχ. 2,  σελ. 203-228. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Παρουσίαση του καταμερισμού της εργασίας κατά φύλο στον τομέα των 
ασφαλίσεων και η σημασία των οικογενειακών ευθυνών για τη συμμετοχή των γυναικών στην 
αμειβόμενη απασχόληση. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Φύλο, Γυναίκες, Ανισότητα των φύλων, Καταμερισμός της 
εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 301 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sainsbury, D. (1996) Gender Equality and Welfare States, 
Cambridge, Cambridge University Press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τις επιπτώσεις που έχουν πάνω στις γυναίκες οι εφαρμογές 
διαφορετικών προνοιακών συστημάτων επιλέγοντας να μελετήσει συγκριτικά τις περιπτώσεις 
της Αγγλίας, της Αμερικής, της Σουηδία και της Ολλανδίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ισότητα των φύλων, Κράτος πρόνοιας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £22.99 
ΙSΒΝ: 0521565790 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 302 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sainsbury, D. (2001) "Gendering dimensions of welfare states". 
Στο Fink, J., Lewis, G. & Clarke, J. (επιμ.) Rethinking European Welfare. London, Sage 
Publications, σελ. 115-129. 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο επιχειρεί να αναδείξει τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει η βασική 
τυπολογία των προνοιακών συστημάτων και συνάμα να εντοπίσει τις επιπτώσεις αυτών των 
διαφοροποιήσεων πάνω στις γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Κράτος πρόνοιας 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 076197279Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 303 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Saraceno, C. (2000) "Gendered Policies: family obligations and 
social policies in Europe". Στο Boje, T. P. & Leira, A. (επιμ.) Gender, Welfare State and the 
Market. Towards a new division of labor. London, Routledge. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τον τρόπο που προσεγγίζονται από τα Κράτη Πρόνοιας τα 
ζητήματα των σχέσεων φύλου και της φροντίδας μέσα στην οικογένεια, 
συμπεριλαμβανομένου και των εξελίξεων που παρατηρούνται στην οικογένεια. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογενειακές υποχρεώσεις, Κοινωνική 
πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 108 € 
ΙSΒΝ: 0415235316 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 304 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Scott, J. (1997) "Chances and Choices: Women and Tourism in 
Northern Cyprus". Στο Sinclair, M. T. (επιμ.) Gender, Work and Tourism. London, Routledge, 
σελ. 60-90. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο κεφάλαιο αυτό, η συγγραφέας αρχικά περιγράφει συνοπτικά την πορεία της 
τουριστικής ανάπτυξης στη βόρεια Κύπρο και στη συνέχεια σχολιάζει τη θέση των γυναικών 
στην τουρκοκυπριακή κοινωνία, ενώ επισημαίνει τα χαρακτηριστικά της γυναικείας εργατικής 
δύναμης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Τουρισμός,  Κύπρος 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 50€ 
ΙSΒΝ: 0415109868 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 305 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Silius, H. (2002) "Feminist Perspectives on the European Welfare 
State". Στο Griffin, G. & Braidotti, R. (επιμ.) Thinking Differently. A Reader in European 
Women's Studies. London, Zed Books, σελ. 31-48. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο κάνει λόγο για τον τρόπο που η φεμινιστική προσέγγιση εντοπίζει τις 
επιπτώσεις της αποδιάρθρωσης του Κράτους Πρόνοιας στην Ευρώπη, πάνω στις γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Φεμινιστική οπτική, Κράτος πρόνοιας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £18.99 
ΙSΒΝ: 1842770039 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 306 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Simonton, D. (1998) A history of European Women’s Work. 1700 
to the Present, London, Routledge. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει την θέση των γυναικών στην Ευρώπη σε διάφορες ιστορικές 
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περιόδους από το 1700 μέχρι σήμερα, με έμφαση κυρίως πάνω στις διαστάσεις της εργασίας 
τους μισθωτής και μη. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £70.00 
ΙSΒΝ: 0415055318 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 308 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sohrab Adiba, J. (2000) "European Equality Legislation on Social 
Security". Στο Rossili, M. (επιμ.) Gender Policies in the European Union. New York, Peter 
Lang Publishing, σελ. 107-129. 
Γλώσσα:  Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εντοπίζει τους λόγους που εξακολουθούν να υφίστανται κενά ως προς 
την ισότητα των δύο φύλων, στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Νομοθεσία, Νομοθεσία για την ισότητα των 
φύλων, Κοινωνική ασφάλιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 5 € 
ΙSΒΝ: 0820445088 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 309 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Spiess, K. & Schneider, A. U. (2003) "Interaction between care – 
giving and paid work hours among European midlife women, 1994 to 1996". Ageing and 
Society, τομ. 23, τευχ. 3,  σελ. 382-401. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αναφορά στην επίδραση που έχει η προσφορά φροντίδας από τις γυναίκες στην 
προσαρμογή των ωρών εργασίας τους και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ ευρωπαϊκού νότου και 
βορρά. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Παροχή φροντίδας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 310 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Spratlin, J. & Holden, K. (2000) "Women and Economy Security in 
Retirement: Implications for Social Security Reform". Journal of Economy and Family Issues, 
τομ. 21, τευχ. 1,  σελ. 37-63. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τα συνταξιοδοτικά συστήματα Αυστραλίας και Σουηδίας, όπως 
αυτά έχουν αναμορφωθεί, και διερευνά πέρα από τους διάφορους οικονομικούς παράγοντες 
και τους νέους ρόλους των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνική ασφάλιση, Συνταξιοδότηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 ευρώ 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 313 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Stratigaki, M. (2004) "The Cooptation of Gender Concepts in EU 
Policies: The Case of Reconciliation of Work and Family". Social Politics, τομ. 11, τευχ. 1,  
σελ. 30-56. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναλύει τον έμμεσο τρόπο που η πολιτική για την ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβάνεται στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της 
εφαρμογής άλλων πολιτικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευρωπαϊκές πολιτικές, Συμφιλίωση 
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οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 ευρώ 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 320 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Symeonidou, H. (1997) "Full time and part – time employment of 
women in Greece: trends and relationships with life –cycle events". Στο Blossfeld, P. & 
Hakim, C. (επιμ.) Between Equalization and Marginalization: Women working part – time in 
Europe and the United States of America. Oxford, Oxford University Press, σελ. 90-112. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το κεφάλαιο για την Ελλάδα της συγκριτικής αυτής μελέτης εξετάζει τις 
αντιφατικές προοπτικές που προσφέρει μέχρι στιγμής η επέκταση της μερικής απασχόλησης 
στις γυναίκες. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μερική απασχόληση ούτε εξισώνει τις γυναίκες 
με τους πλήρως απασχολούμενους, αλλά ούτε και τις περιθωριοποιεί τελείως. Αντίθετα, 
παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης για τη συμπλήρωση του οικογενειακού εισοδήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Πλήρης απασχόληση, Μερική απασχόληση, 
Γεγονότα κύκλου ζωής 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 97 € 
ΙSΒΝ: 0198280866 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 326 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Walby, S. (1997) Gender Transformations, London, Routledge. 
Σελίδες: 256 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τις πρόσφατες αλλαγές στις σχέσεις φύλου όσον αφορά την 
απασχόληση, εγείροντας παράλληλα ζητήματα γύρω από την ευελιξία και τον καταμερισμό της 
εργασίας κατά φύλο, ενώ θίγει ζητήματα του φύλου ακόμα και μέσα από την οπτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Ευελιξία 
Επιδιωκόμενο κοινό:  ιδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £70.00 
ΙSΒΝ: 0415120802 
 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 327 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ward, B. K. (1998) "Women in the Global Economy". Στο 
Stroberg, A. H., Larwood, L. & Gutek, B. A. (επιμ.) Women and Work. London, Sage 
Publications, σελ. 17-48. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αποτελεί μια σύνθεση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τη συμμετοχή 
των γυναικών στην ανάπτυξη καθώς και την ερευνητική δουλειά που έχει διεξαχθεί πάνω στη 
συμμετοχή τους στην παγκόσμια οικονομία κατά τη δεκαετία του '80. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο,  Ανάπτυξη, Παγκοσμιοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £33.99 
ΙSΒΝ: 0803929269 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 328 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Webster, J. (1996) Shaping Women’s Work. Gender, Employment 
and Information Technology, New York, Addison Wesley Longman. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο κάνει μια αποτίμηση των αλλαγών που βιώνουν οι γυναίκες στον 
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εργασιακό τους χώρο, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Εξετάζει, 
επίσης, τη θέση που κατέχουν οι γυναίκες κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτών των 
τεχνολογιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Τεχνολογίες πληροφορικής 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £21.99 
ΙSΒΝ: 0582218101 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 329 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wichterich, C. (1998) The Globilized Woman, Australia, Spinifex 
Press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:Το βιβλίο αναλύει τη θέση την γυναίκας, μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη 
κοινωνία, που εξακολουθεί να παραμένει προσκολλημένη σε συγκεκριμένες εργασίες και 
ρόλους, σε συνθήκες δραστικών αλλαγών των κοινωνικών καταστάσεων, του πολιτισμού και 
των οικονομιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Παγκοσμιοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: άγνωστη 
Ενδεικτική Τιμή: 39,95€   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 330 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Williams, J. (2000) Unbending Gender. Why Family and Work 
Conflict and What to Do about it, New York, Oxford University Press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναφέρεται στον τρόπο που διαμορφώνονται οι σχέσεις φύλου μέσα 
στην οικογένεια, υπό τις επιδράσεις των επαγγελματικών υποχρεώσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £10.99 
ΙSΒΝ: 0195147146 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1777 
Οργανισμός: Επιτροπή Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Ιστοσελίδα: Έκθεση περί της Ισότητας μεταξύ Γυναικών και Ανδρών. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10934.htm 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η παρούσα έκθεση προβαίνει σε επισκόπηση της προόδου που επιτελέστηκε μέχρι 
σήμερα όσον αφορά τη θέση των γυναικών και των ανδρών στους κύριους τομείς πολιτικής 
και εξετάζει τις βασικές προκλήσεις για την περαιτέρω προώθηση της ισότητας μεταξύ των 
γυναικών και των ανδρών. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Πολιτικές, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/com/2004/com2004_0115el01.pdf 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1500 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σωτηριάδου, Α. (1997) Gender and Career Decision Making. 
Μεταπτυχιακή διατριβή, Master's Degree on Education, Αθήνα, University of La Verne.  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ έμφυλης ανισότητας, εκπαίδευσης και 
ευκαιριών σταδιοδρομίας κατά την επιλογή επαγγέλματος στον πληθυσμό των τελειόφοιτων 
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λυκείου στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, της Αγίας Παρασκευής και του Περιστερίου. 
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών όσον αφορά το φύλο, την 
επιλογή επαγγέλματος και την εύρεση εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εκπαίδευση, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1785 
Οργανισμός: Υπουργείο Οικονομίας Και Οικονομικών. 
Ιστοσελίδα: National Reform Programme for Growth and Jobs 2005-2008. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.mnec.gr/default.aspx 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η παρούσα Έκθεση καταγράφει την εθνική πολιτική για την περίοδο 2005-2008 
στα θέματα της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της οικονομίας. Η προώθηση της ισότητας 
των φύλων συνιστά μία από τις βασικές οριζόντιες προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Πολιτικές ισότητας, Οικονομία, Ισότητα των φύλων, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, http://www.mnec.gr/LISBON-NRP_EN_01-12-
2005.pdf 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 
 

Πολιτικές Επιστήμες, ∆ιεθνείς & Ευρωπαϊκές Σχέσεις – Πολιτικές για την 
Ενίσχυση των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων – Ε.Ε. – Συμβούλιο 

της Ευρώπης – ∆ιεθνείς Οργανισμοί – Νομοθεσία – Θεσμοί 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1996-2006 
 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1215 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: (1998) "Αφιέρωμα: Οι Ελληνίδες στην Πολιτική". Βουλή και 
Ευρωβουλή, τευχ. 4. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το τέταρτο τεύχος του περιοδικού είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στις 
γυναίκες του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, αλλά και της ευρωπαϊκής 
επιτροπής. Στο πλαίσιο του αφιερώματος, καταγράφεται το σύνολο των ελληνίδων πολιτικών 
από το 1953 που εισήλθε η πρώτη ελληνίδα πολιτικός στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Αφορμή για 
το τεύχος αυτό ήταν 8η Μαρτίου που θεωρείται η "μέρα της γυναίκας", με στόχο τα κείμενα 
να συμβάλλουν στη συζήτηση που έχει ανοίξει για την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στους 
αντιπροσωπευτικούς θεσμούς της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Κοινοβούλιο, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1216 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bryson, V. (2005) Φεμινιστική πολιτική θεωρία, Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Σελίδες: 440 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τα ζητήματα που εγείρει ο φεμινισμός έχουν κεντρική θέση στον τρόπο 
οργάνωσης της ανθρώπινης κοινωνίας και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον 
κόσμο. Στο βιβλίο αυτό η Valerie Bryson προσφέρει μια διεξοδική εξέταση της ιστορίας της 
δυτικής φεμινιστικής σκέψης, από τον 17ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας, και μια οξυδερκή 
ανάλυση των σύγχρονων αντιπαραθέσεων. Μας παρουσιάζει μια προσιτή και γόνιμη για τη 
σκέψη ανάλυση σύνθετων θεωριών και εννοιών, συνδέοντάς τες με ζητήματα της "αληθινής 
ζωής", όπως η σεξουαλική βία, η πολιτική εκπροσώπηση και η οικογένεια. Το βιβλίο αυτό 
αποδεικνύει ότι ο φεμινισμός ακόμη και σήμερα είναι σημαντικός, καθώς και ότι μια έγκυρη 
θεωρία μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το γιατί εξακολουθούν να υφίστανται τόσα 
προβλήματα και το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η πρόοδος. Ένα βασικό ανάγνωσμα για 
όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη φεμινιστική σκέψη και την πολιτική θεωρία. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική θεωρία, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 28,00 
ΙSΒΝ: 960-375-763-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1217 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Evans, M. (2004) Φύλο και κοινωνική θεωρία, μεταφ. 
Κιουπκιολής, Α., Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Σελίδες: 214 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ποιες είναι οι σημαντικότερες πτυχές της σύγχρονης βιβλιογραφίας για το φύλο; 
Ποια είναι η σχέση της βιβλιογραφίας αυτής με την κοινωνική θεωρία; Πώς μεταβάλλει η 
αναγνώριση της σημασίας του φύλου τα κύρια θέματα και επιχειρήματα της κοινωνικής 
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θεωρίας; Η φεμινιστική θεωρία μάς έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε βαθύτερα τη σημασία του 
φύλου στην προσωπική μας ζωή, ενώ όλες οι σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες αναγνωρίζουν 
πλέον την έμφυλη διαφοροποίηση του κοινωνικού κόσμου. H Mary Evans, στο βιβλίο αυτό, 
διερευνά τόσο το πώς το φύλο καθορίζει τις ζωές μας όσο και σε ποια έκταση η πληρέστερη 
αναγνώριση της διαφοράς των φύλων συνεπάγεται την αποδιάρθρωση, τον κλονισμό ή την 
υποβάθμιση της κοινωνικής θεωρίας με κάποιον σημαίνοντα τρόπο. Γραμμένο από μια 
διεθνούς κύρους συγγραφέα, το κείμενο αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για το μελετητή και αποτελεί 
σημείο αναφοράς στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Φεμινιστική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19,00 
ΙSΒΝ: 960-375-762-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1218 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gianformaggio, L. (1999) "Ισότητα, διαφορά και εξουσίες". Το 
φύλο των δικαιωμάτων, μεταφ. Σωτηροπούλου, Α., Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 527-536. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο γίνεται αναφορά στα μέτρα ισότητας που ίσχυσαν τα τελευταία χρόνια 
στην Ιταλία για την εκπροσώπηση των υποψηφίων, και στο σκεπτικό της ακύρωσής τους από 
το ιταλικό Συνταγματικό ∆ικαστήριο το 1995. Η συγγραφέας ασκεί κριτική στην απόφαση του 
δικαστηρίου, θεωρώντας ότι υπήρξε παρανόηση της σπουδαιότητας της διχοτομίας 
τυπική/ουσιαστική ισότητα, ενώ θεωρεί ότι είναι σαφές ότι ο νόμος που ακυρώθηκε από το 
δικαστήριο δεν είχε καμία σχέση με "άνισο νόμο". 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικές ισότητας, Ιταλία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1219 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hall, S. & Gieben, B. (2003) Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας : 
Οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, μεταφ. Τσακίρης, Βίκτωρ & Τσακίρης, Θ., Αθήνα, 
Σαββάλας. 
Σελίδες: 494 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο τόμος αποτελεί μια συστηματική όσο και ευρηματική κριτική παρουσίαση της 
γέννησης και της εξέλιξης της Νεωτερικότητας. Με σαφήνεια αλλά μακριά από απλουστεύσεις 
οι συγγραφείς αναλύουν τις σημαντικές ιστορικές διαδικασίες, τους θεσμούς και τις ιδέες που 
συγκρότησαν τις σύγχρονες κοινωνίες και αποτέλεσαν εκείνο που συνηθίσαμε συμβατικά να 
χαρακτηρίσουμε «∆ύση». Σε αυτό το πλαίσιο περιγράφονται οι μορφές των πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δομών, σχέσεων και συμπεριφορών που 
χαρακτήρισαν τη Νεωτερικότητα. Παρουσίαση πρωτότυπη, στην αποτελεσματικότητα της 
οποίας συμβάλλουν οι παραθέσεις αποσπασμάτων από το έργο κλασικών διανοητών της 
Νεωτερικότητας (Rousseau, Locke, A. Smith, Marx, Freud, Weber, Durkheim) αλλά και από 
το έργο σημαντικών σύγχρονων σχολιαστών (Michael Mann, E.P.Thompson, E. Said, κ.ά), 
καθώς και το εκτενές ευρετήριο ονομάτων και όρων που περιλαμβάνει. Το βιβλίο αυτό 
απευθύνεται σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την ιστορική διαμόρφωση, το παρόν αλλά 
και την προοπτική των θεσμών της κοινωνίας μας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Νεωτερικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 26,70 
ΙSΒΝ: 960-460-900-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1220 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Leijenaar, M. (1997) Πώς να προωθηθεί η ισορροπία των δύο 
φύλων στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων. Οδηγός για την εφαρμογή πολιτικών με 
στόχο την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. 
Λουξεμβούργο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης, Εργασιακών σχέσεων 
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και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μονάδα V/D/5, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το έντυπο που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία των επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει ως αντικείμενό του τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη 
πολιτικών αποφάσεων. Επισημαίνονται τα παρακάτω σημεία: α) τα ποσοστά των γυναικών οι 
οποίες είναι δραστήρια κομματικά μέλη, υπό την έννοια ότι συζητούν κομματικά θέματα ή 
ασκούν χρέη προέδρου τοπικής οργάνωσης είναι χαμηλά β) η κορυφή της πυραμίδας 
σχηματίζεται από υποψηφίους των εκλογών και από εκείνους οι οποίοι είχαν την τύχη να 
εκλεγούν αντιπρόσωποι. Σε αυτή την πυραμίδα- και ιδιαίτερα στην κορυφή - οι γυναίκες δεν 
εκπροσωπούνται επαρκώς, ή και καθόλου. Στον «Οδηγό για την εφαρμογή πολιτικών με 
στόχο την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων» γίνεται 
προσπάθεια ερμηνείας της υπο-εκπροσώπησης των γυναικών και αναλύονται διεξοδικά οι 
σημαντικότεροι παράγοντες. Η διαδικασία ένταξης στο μηχανισμό λήψης πολιτικών 
αποφάσεων χωρίζεται σε διάφορα στάδια: στρατολόγηση στελεχών, επιλογή και εκλογή. Σε 
καθένα από τα στάδια εντοπίζεται μια σειρά από θεσμικούς και ατομικούς παράγοντες που 
βοηθούν ή παρεμποδίζουν τις γυναίκες στην προσπάθειά τους να καταλάβουν πολιτικές θέσεις 
υψηλού επιπέδου. Στο έντυπο προτείνονται στρατηγικές τις οποίες οι κυβερνήσεις και τα 
κόμματα είναι δυνατό να προσαρμόσουν προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών 
στην πολιτική. Επίσης αναλύονται οι ποσοστώσεις και μια σειρά από νομικά μέτρα ως μέσα 
πολιτικής για την επίτευξη ισόρροπης συμμετοχής των δύο στα κέντρα πολιτικών αποφάσεων. 
∆ίνονται παραδείγματα δραστηριοτήτων οι οποίες αναλήφθηκαν από τις εθνικές κυβερνήσεις 
με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική. Τέλος προτείνεται από 
το ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων «Γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων» η κατάρτιση ενός 
εθνικού σχεδίου πολιτικής για την επίτευξη αυτής της ισορροπίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική συμμετοχή, Υποεκπροσώπηση γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1381 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mouffe, C. (2006) "Ο Φεμινισμός, η Έννοια του Πολίτη και η 
Ριζοσπαστική ∆ημοκρατική Πολιτική". Στο Αθανασίου, Α. (επιμ.) Φεμινιστική Θεωρία και 
Πολιτισμική Κριτική. Μεταφ. Μηλιώρη, Μ., Αθήνα, Νήσος, σελ. 591-618. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να καταδείξει τις κρίσιμες επισημάνσεις με τις 
οποίες μια αντιουσιοκρατική προσέγγιση μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας 
φεμινιστικής πολιτικής που να συνδυάζεται με το εγχείρημα της ριζοσπαστικής δημοκρατίας. Η 
συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ουσιοκρατική προσέγγιση οδηγεί σε μια αντίληψη για την 
Ταυτότητα που αντίκειται στην ιδέα μιας ριζοσπαστικής, πλουραλιστικής δημοκρατίας και ότι 
δεν μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε ένα αντίστοιχο όραμα της ιδιότητας του πολίτη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός,  Έμφυλες ταυτότητες,  Ιδιότητα του πολίτη,  ∆ημοκρατία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 20 9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1221 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Nussbaum, M. C. (2005) Φύλο και κοινωνική δικαιοσύνη, μεταφ. 
Καλαϊτζής, Ν., Αθήνα, Scripta. 
Σελίδες: 896 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τιμημένη, το 1999, με το βραβείο της Βορειοαμερικανικής Φιλοσοφικής Εταιρείας 
για την εξέχουσα συμβολή της στην κοινωνική φιλοσοφία, η Μάρθα Νάσμπαουμ μας 
προσφέρει "ένα λαμπρό βιβλίο... μια εκπληκτική υπεράσπιση της δικαιοσύνης" σύμφωνα με 
τον κριτικό του Kirkus Reviews. Τεκμηριωμένο, αντικειμενικό και διεισδυτικό, το Φύλο και 
κοινωνική δικαιοσύνη είναι η καλύτερη εισαγωγή και ταυτοχρόνως μια σημαντική πρόοδος 
στη φεμινιστική σκέψη. Είναι μια υπενθύμιση -σε εκείνους που τη χρειάζονται- ότι το φύλο 
συχνά αποτελεί αιτία κάποιων από τις χειρότερες αδικίες του κόσμου. Γι' αυτό και η 
συγγραφέας μας προτρέπει να οραματιστούμε ένα κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι, άνδρες και 
γυναίκες, θα ζουν με αμοιβαίο σεβασμό και ίση αξιοπρέπεια? ένα κόσμο όπου το σεξ δεν θα 
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είναι αφορμή για κακοποίηση και εξευτελισμό· ένα κόσμο όπου οι σεμνότυφοι θα 
αναγνωρίζονται ως οι πραγματικά διεστραμμένοι. Έργο γραμμένο με εντυπωσιακή 
επιστημονική αρτιότητα και ουσιαστική έρευνα, το Φύλο και κοινωνική δικαιοσύνη προκαλεί το 
μυαλό, αγγίζει την καρδιά και αποκαλύπτει δυνατότητες για εποικοδομητικές πολιτικές 
θεραπείες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Κοινωνική πολιτική, Κοινωνική φιλοσοφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 38,00 
ΙSΒΝ: 960-7909-70-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1222 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Royal, S. (1997) Οι αλήθειες μιας γυναίκας : εμπειρίες και 
οράματα μιας υπουργού της γαλλικής σοσιαλιστικής κυβέρνησης, μεταφ. Παντελάκης, Σ., 
Αθήνα, Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις. 
Σελίδες: 275 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Tι νόημα έχει να δραστηριοποιείται κανείς στην πολιτική σήμερα; Tι νόημα έχει να 
λειτουργεί στα κοινά, να τοποθετείται πολιτικά, να αναζητεί και να αναλαμβάνει ευθύνες στο 
δημόσιο βίο - ιδίως αν ξεκινάει από μια σοσιαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων; Tι νόημα 
έχει, ακόμη περισσότερο μια τέτοια συζήτηση όταν αφορά μια γυναίκα; Eρωτήματα που 
ξεκινούν με βαριά ατμόσφαιρα, ακόμα κι αν σημειώσει κανείς την άνοδο/επάνοδο των 
Σοσιαλιστών στην εξουσία ανά την Eυρώπη από τα μέσα του 1997, καθώς και αν πάρει στα 
σοβαρά την πάγια πλέον αναφορά στον καθοριστικό ρόλο των γυναικών στην πολιτική.Mια 
προσωπική απάντηση επιχειρεί η Segolene Royal, ένας από τους διάττοντες αστέρες της 
πολιτικής και του θεαματικού προσκήνιου της εποχής Mitterand στη Γαλλία, που κατόρθωσε 
να επιβιώσει την εποχή του περάσματος της πολιτικής ερήμου από τους Σοσιαλιστές, για να 
ζήσει την επάνοδο στην εξουσία - αν και σε σχετική δυσμένεια στην εποχή Jospin 
(προσπάθησε για Πρόεδρος της Bουλής, χρειάστηκε να αρκεστεί σε αναπληρώτρια υπουργός 
Παιδείας). Στο βιβλίο της «La verite d' une femme», που μεταφέρουν στα ελληνικά οι 
«Mεταμεσονύκτιες Eκδόσεις» σε μετάφραση του Στέφανου Παντελάκη, σχετικοποιώντας ως 
«Aλήθειες μια γυναίκας», η Segolene Royal παρουσιάζει την πολιτική ως ευθύνη, σαν 
ανάδειξη του ανθρώπινου στοιχείου και σαν άρνηση των νομοτελειών μιας 
ιδεολογικοποιημένης παγκοσμιοποίησης. Aλλά και ως βίωμα μιας γυναίκας που ανακαλύπτει 
μιαν ιδιαίτερη ζούγκλα. Έναν χώρο όπου η Γυναικεία παρουσία χαιρετίζεται και στιγμές-
στιγμές υμνείται, αλλά στην καθημερινή πρακτική αντιμετωπίζεται με καχυποψία, ψυχρότητα, 
ακόμη και εχθρότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Γαλλία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 12,21 
ΙSΒΝ: 960-7800-02-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1223 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Vogel-Polsky, E. (1999) "Οι γυναίκες, η ευρωπαϊκή ιδιότητα του 
πολίτη και η συνθήκη του Μαάστριχ". Το φύλο των δικαιωμάτων, μεταφ. Ιωάννου, Ν., Αθήνα, 
Νεφέλη, σελ. 478-507. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό η συγγραφέας ασχολείται με τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ 
δημοκρατίας, ιδιότητας του πολίτη και γυναικών. Αναφέρεται ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω μιας λεπτομερούς αναδρομής στο νομικό καθεστώς που ισχύει στη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, στην ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και στα θεμελιώδη δικαιώματα που έχει. Στο 
δεύτερο μέρος του άρθρου σχολιάζει την αναθεώρηση της συνθήκης το 1996, μέσω 
προτάσεων για την ειδική αναγνώριση του θεμελιώδους δικαιώματος της ισότητας ανδρών και 
γυναικών, ισότιμης εκπροσώπησης στα ευρωπαϊκά όργανα και εμπλουτισμό της έννοιας και 
της ιδιότητας του πολίτη. Καταλήγει λέγοντας ότι θα υπάρξει αλλαγή μόνον αν οι ίδιες οι 
γυναίκες, καθώς και ορισμένοι άνδρες, πεισθούν ότι η ισάριθμη αντιπροσώπευση δεν 
βρίσκεται σε αντίφαση με τη δημοκρατία, αλλά αντίθετα αποτελεί ένα γενικό δημοκρατικό 
αίτημα, με στόχο να αντιμετωπιστεί η παθολογία που εμφανίζουν σήμερα οι πολιτικοί 
σχηματισμοί. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισάριθμη 
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αντιπροσώπευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1224 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (1998) "Φεμινιστικές κριτικές της ιδιότητας του πολίτη: 
Από την ψευδή οικουμενικότητα στη διεκδίκηση της πολιτικής". Το φύλο των δικαιωμάτων, 
Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 551-558. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό γίνεται μια απόπειρα συνθετικής παρουσίασης των 
ανακοινώσεων του συνεδρίου και διαπιστώσεων από το περιεχόμενό τους. Η συγγραφέας 
αναγνωρίζει την πλούσια προβληματική που αναπτύχθηκε και τη συμβολή τους στο να 
αποσαφηνισθεί η σχέση ανάμεσα στο φύλο και στην ιδιότητα του πολίτη. Αναφέρει ότι οι 
διαδικασίες μέσα από τις οποίες συγκροτήθηκε ιστορικά και εννοιολογικά το περιεχόμενο της 
ιδιότητας του πολίτη παρήγαγαν αποκλεισμούς και προσέδωσαν στην έννοια μια ψευδή 
οικουμενικότητα. Σήμερα, το φεμινιστικό αιτούμενο διεκδικεί άρση της ιεραρχικής διχοτομίας 
δημόσιο/ιδιωτικό, την "αποπεριθωριοποίηση" του προσωπικού, τη μίξη των δύο χώρων, τον 
επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου κάθε όρου και των ορίων του, καθώς και την 
αναγνώριση ότι συνθέτουν περισσότερο ένα συνεχές και λιγότερο δυο διακριτές σφαίρες. 
Παράλληλα, ως πολιτική πρόταση για την άρση του αποκλεισμού των γυναικών από το πεδίο 
της πολιτικής, στη σημερινή συγκυρία εμφανίζεται το αίτημα της ισάριθμης αντιπροσώπευσης, 
παρόλο που δέχεται οξεία κριτική καθώς υποστηρίζεται ότι δεν αποτελεί παρά μια πρόταση 
τακτικής με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1225 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αγκασενσκί, Σ. (2000) Πολιτική των Φύλων, μεταφ. 
Φιλιππακοπούλου, Μ., Αθήνα, Πόλις. 
Σελίδες: 219 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η Σύλβιαν Αγκασένσκι είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας και σύζυγος του Γάλλου 
πρωθυπουργού Λιονέλ Ζοσπέν. Υπερασπίζοντας το αίτημα της «ισάριθμης αντιπροσώπευσης» 
των γυναικών στην πολιτική, εξετάζει από φιλοσοφική, ανθρωπολογική και πολιτική άποψη το 
φεμινιστικό κίνημα στην ιστορική του διαδρομή. Η βασική της θέση είναι ότι ο καθένας μας 
γεννιέται κορίτσι ή αγόρι, ο καθένας μας γίνεται γυναίκα ή άνδρας. Χαρακτηρίζει την ιδέα της 
ισάριθμης αντιπροσώπευσης ως «πρωτότυπη» και «καινοφανής» γιατί ακριβώς περιέχει μια 
απαίτηση κατανομής που τόσο η κλασσική έννοια της δημοκρατίας όσο και η ιδέα της ισότητας 
των δικαιωμάτων δεν συμπεριέλαβαν ποτέ: το ιδεώδες της πραγματικής διττότητας των 
αιρετών σωμάτων και της ίσης ή δίκαιης κατανομής της εξουσίας. Θεωρεί τη ισοτιμία ως μια 
δημοκρατική καινοτομία. Η ισοτιμία συνιστά μια πολιτική ερμηνεία της διαφοράς των φύλων. 
Το θεμιτό της ισότητας των φύλων, με βάση το μοντέλο της ισοτιμίας, στηρίζεται στη θεωρία 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και όχι στη θεωρία των πολιτικών δικαιωμάτων. Η 
Αγκασένσκι διευκρινίζει ότι η αρχή της ισάριθμης αντιπροσώπευσης δεν αμφισβητεί το ζήτημα 
από ποιον λαμβάνει την εντολή ο βουλευτής. Η αρχή δεν διαιρεί τους ψηφοφόρους σε 
τμήματα, αλλά συνεπάγεται τη δίκαιη αναλογία γυναικών και ανδρών στο σώμα των 
εκλεγόμενων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ισάριθμη αντιπροσώπευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,21 
ΙSΒΝ: 960-7478-99-1 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1226 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασάτου, Γ. (2004) "Ταυτότητες φύλου και μεταπολίτευση". 
Στο Κοντογιώργης, Γ., Λάβδας, Κ., Μενδρινού, Μ. & Χρυσοχόου, ∆. (επιμ.) Τριάντα χρόνια 
δημοκρατία: Το πολιτικό σύστημα της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας 1974-2004. Αθήνα, 
Εκδόσεις Κριτική, σελ. 133-151. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η κύρια υπόθεση εργασίας αυτής της ανακοίνωσης συνίσταται στο ότι: κεντρική 
συνιστώσα της προοδευτικής χειραφετητικής κουλτούρας η οποία αναπτύσσεται στην 
ελληνική κοινωνία κατά τα τελευταία χρόνια της δικτατορίας και τα πρώτα χρόνια της 
μεταπολίτευσης (1974-1982 και με τάσεις ύφεσης έως και το 1985) αποτελεί η διεργασία 
συγκρότησης μιας νέας ταυτότητας φύλου σταθερά προσανατολισμένης προς την 
αμφισβήτηση του συστήματος της πατριαρχίας και των ρόλων τους οποίους επέβαλε και στα 
δύο φύλα. Η ανακοίνωση αυτή εστιάζει στην πολιτική συμμετοχή των γυναικών στα δρώμενα 
της περιόδου (αντιδικτατορικός αγώνας και μεταβατική στιγμή της μεταπολίτευσης) και στην 
αναοριοθέτηση του πολιτικού, η οποία προέκυψε από την αναζήτηση στο πεδίο της 
υποκειμενικότητας ανδρών και κυρίως γυναικών, η οποία συνετέλεσε στη διαμόρφωση 
αναγνωρίσιμων στοιχείων γυναικείου λόγου. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ταυτότητες φύλου, Πολιτική συμμετοχή 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 15,00 
ΙSΒΝ: 960-218-378-0(set). ISBN 960-218-374-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1024 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασίου, Α. (επιμ.) (2006) Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική 
κριτική. μεταφ. Μαρκέτου, Π., Μηλιώρη, Μ. & Τσεκένης, Α., Αθήνα, Νήσος. 
Σελίδες: 621 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η σύγχρονη φεμινιστική σκέψη συμβάλλει καθοριστικά στη διερεύνηση και την 
αναθεώρηση θεωρητικών επεξεργασιών που αφορούν τη συγκρότηση του υποκειμένου, τη 
σχέση εξουσίας, αυτονομίας και εμπρόθετης δράσης, την Ταυτότητα και τη διαφορά, τη 
συνύφανση λόγου και σωματικότητας, την ιδιότητα του πολίτη, την ηθική και την πολιτική της 
κοινωνικής αλλαγής. Ο τόμος αυτός αποτυπώνει τις θεωρητικοπολιτικές συνθήκες που έχουν 
προσδιορίσει τους φεμινισμούς των δύο τελευταίων δεκαετιών του εικοστού αιώνα, έτσι όπως 
αυτοί συνομιλούν με την κοινωνική και ανθρωπολογική θεωρία, την ψυχανάλυση, το 
μεταδομισμό, τις μετααποικιακές σπουδές, τη λογοτεχνική και την πολιτισμική κριτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Πολιτισμικές σπουδές, Πολιτισμική κριτική, Κουλτούρα, 
Σώμα, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 28,70€ 
ΙSΒΝ: 960-8392-20-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1228 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αναστασάκη, Α. (2005 of Conference) "Προνοιακές πολιτικές για 
τις γυναίκες: Πεδίο μετασχηματισμών λόγου ή πράξης". Gendering Transformations - 
Έμφυλοι Μετασχηματισμοί, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο. 
Περίληψη: Η σχέση «γυναίκες – Κράτος Πρόνοιας» χρονολογείται από τις απαρχές του 20ού 
αιώνα με τη θεσμοθέτηση των πρώιμων πολιτικών για τη μητρότητα και την προστασία της 
εργασίας των γυναικών. Ιστορικά, η σχέση αυτή, διαπιστώνεται να εντατικοποιείται τα χρόνια 
της Χρυσής Εποχής που ακολουθούν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και επισυμβαίνει στα 
περισσότερα δυτικά κράτη. Στη χώρα μας, με καθυστέρηση δεκαετιών και μετά την εδραίωση 
αρχικώς ενός κράτους δικαίου την περίοδο που ακολουθεί τη Μεταπολίτευση, αναπτύσσεται το 
κοινωνικό κράτος με σημαντικές προνοιακές παρεμβάσεις και πολιτικές για το γυναικείο φύλο 
(π.χ. οικογενειακό δίκαιο, εργασιακές σχέσεις, προστασία και διευκόλυνση εργαζομένων με 
οικογενειακές υποχρεώσεις κλπ.), που παρά τις ατέλειές τους έγιναν αποδεκτά ως 
εντυπωσιακά μέτρα εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας. Ωστόσο και σύμφωνα με την κριτική που 
ασκήθηκε, τα μέτρα αυτά είχαν ως στόχο αφενός τη διευκόλυνση των γυναικών για τη 
άσκηση των ρόλων τους (που νομιμοποιούνται έτσι περισσότερο ως δικοί τους) κι αφετέρου 
την κατάργηση των κατάφωρων αδικιών εις βάρος τους, οι οποίες δεν άρμοζαν στην 
επιδιωκόμενη ευρωπαϊκή φυσιογνωμία της χώρας, στην πλήρη στροφή της προς τη «∆ύση». 
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Τελικά, τι έχει επιτευχθεί στην πράξη; Το κοινωνικό κράτος συνέβαλε στη βελτίωση της θέσης 
των γυναικών; Οι προνοιακές πολιτικές επέφεραν αλλαγές στις σχέσεις των δύο φύλων ή 
απλώς στόχευσαν στην αποφυγή ενός ανεπιθύμητου οικονομικού (ανταγωνισμού) dumping 
και στην προετοιμασία για την εδραίωση ενός Workfare State κατά τα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο αρχικά να διερευνήσει με κριτική 
ματιά τις εκάστοτε προνοιακές πολιτικές για τις γυναίκες, με έμφαση αυτές που ασκούνται 
στον ελληνικό χώρο από την περίοδο της Μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα κι έπειτα να αναδείξει 
τις αντιφάσεις που προκύπτουν από τη σύγκριση του πολιτικού λόγου – διακηρύξεων και της 
υπάρχουσας ζώσας κατάστασης των γυναικών. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Κράτος πρόνοιας, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: μη διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ: ISBN 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1229 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αναστασοπούλου, Μ. (2003) Καλλιρρόη Παρέν. Η συνετή 
απόστολος της γυναικείας χειραφέτησης, Αθήνα, Ηλιοδρόμιο. 
Σελίδες: 544 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μια διεξοδική μελέτη για την ζωή και το συγγραφικό έργο της πρώτης 
επιτυχημένης γυναίκας δημοσιογράφου, εκδότριας της Εφημερίδος των Κυριών (από το 1877 
έως το 1917) και ιδρύτριας του Λυκείου των Ελληνίδων (1911).Ένα βιβλίο που ζωντανεύει 
παραστατικά μια ολόκληρη εποχή, γραμμένο με περισσή φροντίδα και επιμέλεια από την 
ερευνήτρια - καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Αναστασοπούλου. Το βιβλίο εκδίδεται 
με την ευγενική χορηγία του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Βιογραφίες γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 26,001 
ΙSΒΝ: 960-87599-1-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1230 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ασημάκη, Γ. (2000) Η συμμετοχή των γυναικών σε κέντρα λήψης 
αποφάσεων και ειδικότερα η κατάληψη υψηλών σε ιεραρχία και κύρος επαγγελματικών 
θέσεων. Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, ∆ιατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
"Κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητες" του Τμήματος Κοινωνιολογίας σε συνεργασία με το 
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, σελ. 199.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες διαφορές, ∆ιακρίσεις, Ελλάδα, Απασχόληση, Προσφορά εργασίας, 
Ιεραρχία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1231 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαρίκα, Ε. (2000) Με διαφορετικό πρόσωπο. Φύλο, διαφορά και 
οικουμενικότητα, Αθήνα, Κατάρτι. 
Σελίδες: 424 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τα κείμενα του τόμου εντάσσονται σε μια προσπάθεια κριτικής επανεκτίμησης της 
νεωτερικότητας με βάση την ιστορική εμπειρία κοινωνικών σχέσεων, όπως το φύλο η  φυλή, 
που σχετικοποιούν την οικουμενική χειραφετητική δυναμική της και αποκαλύπτουν ορισμένες 
θεμελιακές αντινομίες της. Τι έχουν να μας πουν για τη φύση των νεότερων οικουμενικών 
πολιτικών συστημάτων, και γενικότερα της ιστορικής δημοκρατίας, οι "εξαιρέσεις"? Τι έχει να 
μας πει η μακρόχρονη αορατότητα παρομοίων σχέσεων εξουσίας για τη φύση των 
γενικεύσεων χάρη στις οποίες οικοδομείται η εγκυρότητα και η καθολικότητα της 
επιστημονικής γνώσης? Επίκεντρο ενός τέτοιου προβληματισμού είναι η ιδιόμορφη ιεραρχική 
δόμηση της διαφοράς στα νεότερα συστήματα πολιτικής νομιμοποίησης που θεμελιώνονται 
στην οικουμενικότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Ο διακηρυκτικός 
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χαρακτήρας των πανανθρώπινων δικαιωμάτων ενέκλειε την "ουτοπική" δυναμική του φυσικού 
δικαίου υποδηλώνοντας ότι η ελευθέρια δεν αναιρείται από την υπάρχουσα πραγματικότητα, 
από το "γεγονός", ας πούμε, ότι άνθρωποι γεννιούνται υποταγμένοι. Η ελευθέρια δεν είναι 
φυσική κληρονομιά, αλλά διακήρυξη, επιταγή. Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται ελεύθεροι αλλά 
μπορούν να γίνουν, κι αυτή η πρωτόφαντη υπόσχεση που εγγράφεται εφεξής στον ορίζοντα 
του εφικτού εισάγει ταυτόχρονα μια διαρκή αστάθεια στην καρδιά της νομιμοποίησης της 
εξουσίας. Οι ιστορικές εμπειρίες της χειραφέτησης των γυναικών, των εβραίων, των μαύρων 
εκφράζουν αυτή την αστάθεια και αποτελούν ταυτόχρονα ένα προνομιακό πρίσμα 
διερεύνησης του συσχετισμού δυνάμεων χάρη στον οποίο η πολιτική νομιμοποίηση 
μεταφέρεται από το πεδίο της θρησκείας σε εκείνο της φύσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Οικουμενικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,54 
ΙSΒΝ: 960-86427-2-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1233 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βενιοπούλου, Κ. (1998) Προώθηση πολιτικών ισότητας των δύο 
φύλων στην αυτοδιοίκηση: Εγχειρίδιο, Αθήνα, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης, Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Σελίδες: 110 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τα θέματα που εμπεριέχονται στη μελέτη αυτή είναι μεταξύ άλλων: 
συμβουλευτική γυναικών, σύμβουλοι ισότητας, υπηρεσίες συμβουλευτικής, η Γυναικεία 
συμμετοχή στην τοπική πολιτική (Τοπική Αυτοδιοίκηση), η Γυναικεία συμμετοχή στους ∆ήμους 
και Κοινότητες, το έργο, η θετική δράση και οι πολιτικές κρατικών και κυβερνητικών 
οργανισμών για την ισότητα των φύλων καθώς και η ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας 
στις πολιτικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Τοπική αυτοδιοίκηση, Κρατικές πολιτικές, Ενσωμάτωση της αρχής 
της ισότητας, Mainstreaming 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται, διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη της ΓΓΙ 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 960-7509-17-Χ 960-7509-17-X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1234 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βερβενιώτη, Τ. (2002) "Οι μαχήτριες του ∆ημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδος". Στο Νικολακόπουλος, Η., Ρήγος, Ά. & Ψαλλίδας, Γ. (επιμ.) Ο Εμφύλιος Πόλεμος. 
Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο, Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949. Αθήνα, Θεμέλιο, σελ. 125-
142. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας αξιοποιώντας εκτός του διαθέσιμου αρχειακού υλικού και 
προφορικές μαρτυρίες, επισημαίνει το φαινόμενο των γυναικών, το ποσοστό των οποίων 
ανεβαίνει στο 30% των μάχιμων του ∆ημοκρατικού Στρατού. Εντοπίζει τους τρόπους με τους 
οποίους έγινε η διαπραγμάτευση της αντίφασης ανάμεσα στο γυναικείο ρόλο, που θέλει τις 
γυναίκες συνδεδεμένες με την ειρήνη, και το ρόλο της μαχήτριας. Καταλήγει στο ότι αν και οι 
περισσότερες ήταν επιστρατευμένες, υπήρξαν καλοί και γενναίοι στρατιώτες λόγω των τυπικά 
παραδοσιακών "γυναικείων" αρετών τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Αντίσταση, Εμφύλιος 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 26,00  
ΙSΒΝ: 960-310-293-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1235 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βερβενιώτη, Τ. (2003) "Οι γυναίκες της Αριστεράς μπροστά στο 
δίλημμα: πολιτική ή οικογένεια". Στο Mazower, M. (επιμ.) Μετά τον πόλεμο. Η 
ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960. 
Αθήνα, Αλεξάνδρεια, σελ. 121-138. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Η συγγραφέας καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι Ελληνίδες βίωσαν τη 
μετάβαση από τον πόλεμο στην ειρήνη: ως μια λίγο πολύ απρόθυμη μετακίνηση από τη 
δημόσια ζωή στο οικογενειακό περιβάλλον. Κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, η πίστη στην 
αριστερή αντίσταση σήμαινε συμμετοχή στην αριστερή επανάσταση σε μια εποχή όπου ο 
πόλεμος είχε διαβρώσει τους δεσμούς της παραδοσιακής οικογένειας. Από το 1945 και μετά 
σήμαινε διώξεις και φυλακίσεις σε μια εποχή όπου επιβάλλονταν ξανά οι παλαιότερες 
οικογενειακές και πατριαρχικές αξίες. Μερικές γυναίκες κατάφεραν να τετραγωνίσουν τον 
κύκλο: επανήλθαν στον κόσμο της πολιτικής ως μητέρες κρατουμένων που διαμαρτύρονταν 
προκειμένου να δημοσιοποιήσουν τη δεινή θέση των παιδιών τους και να εξασφαλίσουν την 
αποφυλάκισή τους. Πολλές άλλες όμως βρέθηκαν αντιμέτωπες με την επιλογή κόμματος ή 
οικογένειας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Αριστερά, Μεταπολεμική Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 20,90 
ΙSΒΝ: 960-221-270-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1236 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γενική Γραμματεία Ισότητας (2002) Συμμετοχή των γυναικών στα 
ψηφοδέλτια σε αναλογία τουλάχιστον 1/3 επί του συνολικού αριθμού των υποψηφίων 
Συμβούλων. Συγκριτικά ποσοστά εκλεγμένων γυναικών Νομαρχιακών, ∆ημοτικών και 
Κοινοτικών Συμβούλων ανά την Ελλάδα. Αθήνα, Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο Συστήματος Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης της Συμμετοχής των Γυναικών στα Πολιτικά Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. 
Προσεγγίζει ζητήματα σχετικέ με: τη θετική δράση, τις ποσοστώσεις, την αντιπροσώπευση των 
γυναικών στα όργανα που παίρνουν τις αποφάσεις, τις γυναίκες που βρίσκονται σε 
κυβερνητικές θέσεις και στο Κοινοβούλιο, τη Γυναικεία συμμετοχή στις εκλογές και στις 
Ευρωεκλογές, καθώς και τη Γυναικεία συμμετοχή στην τοπική πολιτική (Τοπική Αυτοδιοίκηση) 
και στους ∆ήμους και Κοινότητες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εκλογές, Ποσοστώσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στην Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1237 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γενική Γραμματεία Ισότητας - Συμβούλιο Της Ευρώπης (1999) Η 
ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών : Εννοιολογικό πλαίσιο, 
μεθοδολογία και παρουσίαση "αξιόπιστων πρακτικών": Τελική έκθεση δραστηριοτήτων της 
ομάδας ειδικών για μια ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας. Αθήνα, Γενική Γραμματεία 
Ισότητας - Συμβούλιο της Ευρώπης. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: στην έκθεση παρουσιάζεται το έργο και η θετική δράση διαφόρων οργανισμών, 
κυβερνήσεων και οργανώσεων για τη επίτευξη της ισότητας των φύλων, οι πολιτικές για την 
ισότητα των φύλων (γενικά)και οι ι πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των 
γυναικών καθώς και η ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας και η ένταξη της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτικές ισότητας, Mainstreaming 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στην Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1238 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαρένη, Ι. (2004) Γυναίκα και ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα, 
Έλλην. 
Σελίδες: 276 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Η συγγραφέας ασχολείται κατ' αρχάς με το θέμα "Γυναίκα και ανθρώπινα 
δικαιώματα" και εξετάζει το ζήτημα εις βάθος καλύπτοντάς το σε όλη του την έκταση. 
Ακολούθως, εξετάζει το νομικό status της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα, στη Ρώμη και στο 
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Βυζάντιο, δίδοντας τόσες λεπτομέρειες, ώστε ο αναγνώστης να αποκτά μια πλήρη εικόνα για 
τη θέση της γυναίκας στις αντίστοιχες κοινωνίες. Μετά την ιστορική αναδρομή, αναφορικά με 
την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη και το Βυζάντιο, η συγγραφέας αναλύει τα θέματα "Γυναίκα και 
αστικά δικαιώματα", "Γυναίκα και εργασιακά δικαιώματα" και "Γυναίκα και πολιτικά 
δικαιώματα", εξετάζοντάς τα υπό το πρίσμα των νομικών ρυθμίσεων, οι οποίες ισχύουν στην 
Ελλάδα σήμερα, με παράλληλες αναφορές σε διατάξεις του προϊσχύσαντος στη χώρα μας 
νομικού πλαισίου. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ανθρώπινα δικαιώματα, Πολιτικά δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,00 
ΙSΒΝ: 960-286-834-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1239 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιδαράκου, Ι., ∆ημοπούλου, Ε. & Σκορδίλη, Σ. (2005) "Πολιτικές 
για την ισότητα των φύλων". Στο Στρατηγάκη, Μ. (επιμ.) Επιχειρηματικότητα γυναικών. 
Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης. Αθήνα, Gutenberg, σελ. 41-45. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Οι συγγραφείς παρουσιάζουν τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων που 
ασκούνται στην Ελλάδα, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 1975 και την μεταρρύθμιση 
του οικογενειακού δικαίου το 1983. Αναφέρονται οι κύριες δημόσιες πολιτικές που 
αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του ΄80 και '90 για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, οι 
οποίες σε μεγάλο βαθμό υιοθέτησαν τις αντίστοιχες πολιτικές της Ε.Ε. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτικές ισότητας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 11,00 
ΙSΒΝ: 960-01-1057-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1240 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, Α. (1998) "Η εξέλιξη της έννοιας 
της ισότητας στη σύγχρονη δημοκρατία". Στο Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, Α. (επιμ.) 
Ισότητα και Ανάπτυξη. Η πεντηκονταετής συμβολή του ΟΗΕ στην εξελικτική τους πορεία. 
Αθήνα, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου - Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 
57-121. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αναλύεται η εξέλιξη της έννοιας της ισότητας στη σύγχρονη 
δημοκρατία. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικά δικαιώματα,  Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 17,50 €   
ΙSΒΝ: 978-960-2327-78-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1241 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, Α. (2002) "50 χρόνια πολιτικά 
δικαιώματα για την Ελληνίδα, 1952-2002". Ο Αγώνας της Γυναίκας, τευχ. 72,  σελ. 3-11. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο γίνεται μια ιστορική αναδρομή της πορείας κατάκτησης πολιτικών 
δικαιωμάτων των ελληνίδων τα τελευταία 50 χρόνια. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικά δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1243 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γκασούκα, Μ. (1999) Γυναικών Λόγος Πολιτικός, Αθήνα, Ατραπός 
- Περιβολάκι. 
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Σελίδες: 156 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: ... ∆εν θα πάψω να επαναλαμβάνω πως «η αριστερά δεν θα είναι βιώσιμη αν οιι 
κοινωνικοί της προβληματισμοί παραμείνουν στραμμένοι αποκλειστικά στην ανδρική θεώρηση 
του κόσμου και αν συνεχίσει να διατηρεί τη Γυναικεία εμπειρία και άποψη στο περιθώριο. 
Εξάλλου, η ύπαρξη και η κοινωνική της αναγκαιότητα θα κριθεί και θα δοκιμαστεί και από την 
ικανότητά της να συγκρουστεί με το παρελθόν και την ιστορία της, πολλά σημεία των οποίων 
χρειάζονται και αποσαφήνιση και επανεξέταση». 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 7,50 
ΙSΒΝ: 960-8077-02-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1242 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γκασούκα, Μ. (1999) Κείμενα για την Αριστερά και το Φύλο, 
Αθήνα, Ατραπός. 
Σελίδες: 157 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει δημοσιευμένα κείμενα και ανακοινώσεις της 
συγγραφέως που στην πλειοψηφία τους επιχειρούν μια έμφυλη προσέγγιση ζητημάτων 
θεωρίας, ιστορίας, κ.α. Ανάμεσα σε άλλα, η συγγραφέας προσεγγίζει τη σχέση Μαρξισμού και 
Φεμινισμού, υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα για νέες φεμινιστικές δράσεις, καθώς οι 
σχετικές ασυμμετρίες που υφίστανται μεταξύ των φύλων δεν αποτελούν πλευρά της ταξικής 
ασυμμετρίας. Η συγγραφέας κάνει επίσης μια προσπάθεια προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού με αναλυτικά εργαλεία τον υλισμό και το φύλο, ενώ σε άλλη ενότητα θίγει τις 
σχέσεις ιεραρχίας και ασυμμετρίας ανάμεσα στα συνδικάτα και τις γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική θεωρία, Αριστερά 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1244 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ανελάτου, Α. (2004) Γυναίκα και δημόσιος βίος στον 21ο αι. : η 
ελληνική εικόνα. Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
"Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες και Φύλο", κατεύθυνση Κοινωνιολογίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, σελ. 119.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Έμφυλες ταυτότητες, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1245 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. (επιμ.) (1998) Γυναίκες και ιδιότητα του 
πολίτη. ∆ιαστάσεις δημοκρατίας και ισότητας των δύο φύλων στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη, Βάνιας. 
Σελίδες: 245 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Βιβλίο που προέκυψε από το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Προωθώντας την 
ενημέρωση για την ισότητα των φύλων: οι γυναίκες ως πολίτες» που χρηματοδοτήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1994-95 και 1995-96. Στον τόμο περιέχεται 
κεφάλαιο με θέμα «οι γυναίκες ως πολίτες», το οποίο παρουσιάζει το φιλοσοφικο-ιστορικό 
πλαίσιο και τη φεμινιστική οπτική από την αρχαιότητα ως τις σύγχρονες ευρωπαϊκές 
δημοκρατίες. Ακολουθεί η παρουσίαση της θέσης των γυναικών στην ελληνική κοινωνία και 
την ισότητα των φύλων στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
οι υποθέσεις, οι στόχοι και η μεθοδολογία της έρευνας, καθώς και η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιδιότητα του πολίτη 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 7,63 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1246 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆εληγιάννη Κουϊμτζή, Β. (1999) "'Εμείς φταίμε΄: Ο 'λόγος' των 
σχέσεων των φύλων στο πλαίσιο της προβληματικής για την ιδιότητα του πολίτη". Το φύλο 
των δικαιωμάτων, Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 313-333. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται δεδομένα και αποτελέσματα από ερευνητικό 
πρόγραμμα με τίτλο "Προωθώντας την Επίγνωση για την Ισότητα: οι Γυναίκες ως Πολίτες", με 
το οποίο διερευνήθηκαν οι λόγοι για την ιδιότητα του πολίτη που εκφέρουν μελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί. Όπως προκύπτει από την ανάλυση, ο τρόπος με τον οποίο δομούν οι 
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί τους λόγους για την ιδιότητα του πολίτη καθιστά προβληματική την 
τοποθέτηση των γυναικών σε αυτούς. Ούτε οι μελλοντικοί καθηγητές, ούτε οι μελλοντικές 
καθηγήτριες είχαν στο νου τους τις γυναίκες όταν μίλησαν για πολιτική, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Όμως, προβληματικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι μελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί εκφέρουν τους λόγους τους για τις σχέσεις των φύλων, καθώς φάνηκες ότι 
δομούν μια εικόνα της κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από ανισότητα και πατριαρχικές σχέσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1247 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή & Γενική ∆ιεύθυνση "Απασχόλησης Και 
Κοινωνικών Υποθέσεων" (2001) Προς μια κοινοτική στρατηγική για την ισότητα των φύλων, 
2001-2005, Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζει την Ανακοίνωση της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών [COM (2000) 335 τελικό] του 5ου 
Κοινοτικού Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ∆ράσης «Προς μία Κοινοτική Στρατηγική-Πλαίσιο 
για την ισότητα των φύλων (2001-2005)».Στην εν λόγω ανακοίνωση διατυπώνονται οι ιδέες 
της Επιτροπής προς μία στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά το 
2001-2005. Σκοπός της είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου δράσης στο οποίο θα μπορούν να 
συμβάλουν όλες οι κοινοτικές δραστηριότητες για την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης των 
ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας των γυναικών και των ανδρών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3.2 της συνθήκης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτικές ισότητας, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 92-894-1106-6 92-894-1106-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1248 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κέντρο Ερευνών Για Θέματα Ισότητας - 
Γενική Γραμματεία Ισότητας (2000) Γυναίκες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων : 
Γεγονότα και αριθμοί 2000. Αθήνα, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας - Γενική Γραμματεία 
Ισότητας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έκδοση έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Ευρωπαϊκή Βάση 
∆εδομένων: Γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων”, (db-decision.de) που υλοποιεί το Frauen 
Computer Zentrum Berlin σε συνεργασία με 17 διεθνείς εταίρους/ες και στο οποίο το ΚΕΘΙ 
είναι ο εθνικός εταίρος από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, 
Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων. Το φυλλάδιο περιέχει: Γεγονότα και αριθμούς για τη 
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συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως και στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια, στις επιτροπές και τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Μια 
επισκόπηση της πολιτικής ίσων ευκαιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Παραδείγματα 
στρατηγικών που μπορούν να εξασφαλίσουν ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε 
κορυφαίες πολιτικές θέσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Θετικές δράσεις υπέρ της ισότητας, Πολιτική συμμετοχή 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1249 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζόμπολα, Μ., Βασαρδάνης, Γ., Κοζυράκης, Γ. & Ρουφαγάλη, Α. 
(2001) Το Γυναικείο ∆υναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Γυναίκες Αιρετές σε Όλη την 
Ελλάδα. Αθήνα, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, που διεξήγαγε η Ανώνυμη Εταιρεία 
«Πληροφόρηση – Επιμόρφωση -Τοπική Ανάπτυξη» (ΠΕΤΑ ΑΕ) σε συνεργασία με το 
«Πανελλήνιο ∆ίκτυο Αιρετών Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», διερευνάται η θέση των 
αιρετών γυναικών στη ∆ευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την περίοδο 1998-2002. 
Παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας και τα σχετικά 
συμπεράσματα, όπως επίσης και η θέση των γυναικών στα αιρετά όργανα της ∆ευτεροβάθμιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η παρουσία τους στο τοπικό πολιτικό σύστημα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Τοπική αυτοδιοίκηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1477 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καβουνίδη, Τ. (1998) "Κοινωνικός αποκλεισμός, ιδιότητα του 
πολίτη και φύλο". Στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα (επιμ.) Κοινωνικές Ανισότητες και 
Κοινωνικός Αποκλεισμός. Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, σελ. 365-372. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναλύει την έννοια της ιδιότητας του πολίτη και αναγνωρίζει την 
ανάπτυξη μιας νέας μορφής κοινωνικού αποκλεισμού για τις γυναίκες στην βάση των 
περιορισμένων κοινωνικών δικαιωμάτων τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Ιδιότητα του πολίτη, Κοινωνικός Αποκλεισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 17 € (το βιβλίο) 
ΙSΒΝ: 960-7087-19-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1251 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καλτσόγια-Τουρναβίτη, Ν. (1997) Υποαντιπροσώπευση γυναικών 
και δημοκρατία. Η συνταγματικότητα των θετικών μέτρων για την ενδυνάμωση του ρόλου των 
γυναικών στη δημόσια ζωή, Αθήνα - Κομοτηνή, Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες: 156 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η ∆ημοκρατία ως όραμα και ως πολιτειακή αρχή βρίσκεται αναμφισβήτητα στην 
κορυφή των αξιών του δυτικού ανθρώπου. Αν όμως το εύρος της πολιτικής συμμετοχής 
χαρακτηρίζει μια κοινωνία ως δημοκρατική, εκεί όπου διαπιστώνεται ένα πραγματικό 
"δημοκρατικό έλλειμμα" είναι στη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 
Έλλειμμα που την τελευταία δεκαετία έχει συνεγείρει το φεμινιστικό κίνημα, το οποίο το έχει 
αναγάγει ως το πρωταρχικό στόχο των διεκδικήσεων του. Το αίτημα αυτό όμως σήμερα έχει 
αποκτήσει διαφορετικό περιεχόμενο καθώς δεν περιορίζεται στην τυπική αναγνώριση 
πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά διεκδικεί ουσιαστική πολιτική συμμετοχή, που σημαίνει 
διαμόρφωση ειδικών συνθηκών που θα δώσουν στις γυναίκες τη δυνατότητα πολιτικής 
συμμετοχής και θα εξαλείψουν το χάσμα που υπάρχει, ακόμη και στις πλέον ανεπτυγμένες 
χώρες, από την υποαντιπροσώπευση των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, Υποαντιπροσώπευση 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 7,35 €   
ΙSΒΝ: 960-232-599-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1250 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καλτσόγια-Τουρναβίτη, Ν. (1999) "Υποαντιπροσωπευτικότητα 
γυναικών και δημοκρατία. Η συνταγματικότητα των ποσοστώσεων". Το φύλο των 
δικαιωμάτων: Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη, Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 461-477. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο παρουσιάζονται οι δύο βασικές κατηγορίες θετικών μέτρων που είναι 
αναγκαίο να ληφθούν ώστε να οδηγήσουν στην πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση της γυναίκας. 
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα «γενικά μέτρα» που θα συντελέσουν στη δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης προσωπικότητας (εκπαίδευση γυναικών, ενσωμάτωση τους στην αγορά 
εργασίας). Σε αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα που πρέπει να ληφθούν για να εξαλειφθούν οι 
διακρίσεις κατά των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή: αλλαγές στη λειτουργία των 
πολιτικών κομμάτων, μέτρα για την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος τους για την πολιτική. Η 
δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα «ειδικά θετικά μέτρα», μέτρα που εντάσσονται στην 
έννοια της «αποκαταστατικής ισότητας». Η συγγραφέας επισημαίνει ότι ενώ η πρώτη 
κατηγορία θετικών μέτρων έγινε ευκολότερα αποδεκτή, αν και με διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
δυτικοευρωπαϊκών χωρών, η δεύτερη αγγίζει τις θεμελιώδεις αρχές της φιλοσοφίας και της 
ιδεολογίας της δημοκρατίας. Τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο είναι θεμιτό το αίτημα της 
«αποκαταστατικής ισότητας» με την μορφή των ειδικών μέτρων των θετικών διακρίσεων υπέρ 
των γυναικών. Το άρθρο επικεντρώνεται στην συνέχεια στη μελέτη των δύο κατηγοριών των 
ειδικών αυτών μέτρων: οι ποσοστώσεις και η ισάριθμη αντιπροσώπευση. Η συγγραφέας 
παρουσιάζει τα βασικά επιχειρήματα των υποστηρικτών των ποσοστώσεων όσο και τις βασικές 
αντιδράσεις-επιχειρήματα κατά του θεσμού. Επίσης αντιπαραθέτει τον συγκεκριμένο θεσμό με 
αυτό της ισάριθμης αντιπροσώπευσης. Εξετάζεται αναλυτικά η έντονη διάσταση απόψεων ως 
προς το ζήτημα συνταγματικότητας τους. Η διάσταση αυτή εντάσσεται σε δύο βασικές 
κατηγορίες που αφορούν αντιλήψεις για τους παράγοντες που διαμορφώνουν την 
προσωπικότητα του ανθρώπου: η πρώτη είναι η «ατομιστική» και η δεύτερη η 
«κοινωνιστική». Η συγγραφέας καταλήγει ότι το θέμα των ποσοστώσεων, σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό απ΄ ότι τα άλλα θετικά μέτρα, είναι πολύπλοκη υπόθεση: ποιο ποσοστό 
διεκδικούμε; Θα είναι ευέλικτο, υποχρεωτικό, σταθερό;. πρόκειται για ερωτήματα στα οποία 
δεν έχουν δοθεί απαντήσεις από το γυναικείο κίνημα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Κρατικές Πολιτικές, Ποσοστώσεις , Ισάριθμη 
αντιπροσώπευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1252 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κάπολα, Ά. (2001) "Το αρχείο της Πανελλαδικής Ένωσης 
Γυναικών". Αρχειοτάξιο, τομ. 3, σελ. 105-108. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο γίνεται μια παρουσίαση του αρχείο της Πανελλαδικής Ένωσης 
Γυναικών. Η ταξινόμηση και συστηματική καταγραφή του αρχείου της ΠΕΓ, η οποία ιδρύθηκε 
στις 24 Μαϊου του 1946, προσφέρει στους ερευνητές μια επαρκή εικόνα της οργάνωσης και 
λειτουργίας της ένωσης, ανοίγοντας δρόμους για τη μελέτη του προδικτατορικού γυναικείου 
κινήματος. Οι πλήρεις σειρές πρακτικών που διασώζονται παρέχουν ακριβή στοιχεία για τις 
δραστηριότητες της οργάνωσης, οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως σε ζητήματα που 
αφορούσαν τη γυναίκα και το παιδί, αλλά και την Γυναικεία παρέμβαση στον κοινωνικό, 
πολιτικό και εργασιακό χώρο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Γυναικείο κίνημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN: 1108-4553 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1253 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κοκκόλα, Α. (1998) Mainstreaming? : Έκθεση σχετικά με την 
ανακοίνωση της επιτροπής με θέμα: "ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων (mainstreaming). 
Αθήνα, ΠΑΣΟΚ. Κοινοβουλευτική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται στοιχεία για το έργο, τη θετική δράση και τις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ΕΟΚ) για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση 
της αρχής της ισότητας και ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Θετικές δράσεις υπέρ της ισότητας, Mainstreaming, 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1254 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κοντοθανάση, Ά. (2005) "Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Gradus για την 
πρόσβαση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων". Ο Αγώνας της Γυναίκας, τευχ. 78,  
σελ. 47-49. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GRADUS, το οποίο 
στοχεύει στην επίτευξη ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, στρέφοντας ιδιαίτερα την προσοχή στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1256 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λεπτοκαρίδης, Σ. (2003) Η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής : Ο 
θηλυκός επαναστάτης, Θεσσαλονίκη, Ζήσης. 
Σελίδες: 183 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Κατά βάθος όλες οι γυναίκες θα ήθελαν να είχαν το θάρρος, την γενναιότητα, τη 
μεγαλοψυχία και τον αλτρουισμό της Ελένης Σκούρα. Αλλά και οι άνδρες όλοι, θα 
επιθυμούσαν να είχαν μία γυναίκα - σύντροφο, με τις αρετές και τον χαρακτήρα της Ελένης. 
Κανείς όμως άνθρωπος, δεν θα ήθελε να είχε το τέλος της χαρισματικής και μοιραίας αυτής 
γυναίκας...! Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πολιτική βιογραφία της πρώτης ελληνίδας βουλευτή, 
της Ελένης Σκούρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Βιογραφίες γυναικών, Σκούρα Ελένη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 15,68  
ΙSΒΝ: 960-431-836-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1258 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1996) "Πολιτική Ταυτότητα, Γυναικεία 
υποκειμενικότητα και δημοκρατία". Στο Λυριντζής, Χ., Νικολακόπουλος, Η. & Σωτηρόπουλος, 
∆. (επιμ.) Κοινωνία και πολιτική. Όψεις της Γ' Ελληνικής δημοκρατίας 1974-1994. Αθήνα, 
Θεμέλιο, σελ. 338-362. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Οι ταυτότητες φύλου είναι πολιτικές, γιατί οι όποιες αλλαγές και ανακατατάξεις 
συντελούνται στο επίπεδο του φύλου εκφράζουν και επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στο χώρο 
του πολιτικού. Το πολιτικό σύστημα εμπλέκεται στη δόμηση των ταυτοτήτων των φύλων και ο 
χώρος του πολιτικού είναι κρίσιμο πεδίο αμφισβήτησης και προνομιακός χώρος 
καταπολέμησης των σχέσεων εξουσίας που χαρακτηρίζουν το υπάρχον σύστημα σχέσεων των 
φύλων. Η ουσιαστική δημοκρατία μπορεί να συνυπάρξει μόνο με την αποδοχή του 
συστήματος υποκειμενικών ταυτοτήτων ως πολλαπλών, πολυποίκιλων και διαφοροποιημένων. 
Η πολυμορφία αυτή πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά σε δημοκρατικές αρχές, έτσι ώστε η 
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Ταυτότητα του δημοκρατικού πολίτη να είναι πλουραλιστική και ριζοσπαστική. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, ∆ημοκρατία, Συγκρότηση ταυτοτήτων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 15,60 
ΙSΒΝ: 960-310-213-χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1257 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1996) "Φεμινιστικό κίνημα, φεμινιστική 
θεωρία και ιδιότητα του πολίτη". Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τευχ. 8,  σελ. 
154-180. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό υπογραμμίζει ως μία από τις σημαντικότερες εισφορές των νέων 
κοινωνικών κινημάτων στην κοινωνική θεωρία, την επαναφορά της θεωρητικής συζήτησης 
γύρω από την ιδιότητα του πολίτη και την έννοια των δικαιωμάτων. Επικεντρώνοντας το 
ενδιαφέρον στο φεμινιστικό κίνημα και την αντίστοιχη θεωρία, επισημαίνει ως ουσιαστική 
εισφορά τους τη διαφαινόμενη αναγκαιότητα αναδιαπραγμάτευσης της έννοιας του έμφυλου 
υποκειμένου και έχει ή που διεκδικεί δικαιώματα ως απαραίτητη προϋπόθεση ώστε, όλες και 
όλοι, να μπορούν αυτοδικαίως να αποτελούν μέρος του "πολιτικού". 
Λέξεις Κλειδιά: Νέα Κοινωνικά κινήματα, Φεμινισμός, Ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,00 
ΙSSN: 1105-8366 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1259 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1998) "ΠΑΣΟΚ και σύστημα σχέσεων 
των φύλων". Στο Σπουρδαλάκης, Μ. (επιμ.) ΠΑΣΟΚ. Κόμμα, κράτος, κοινωνία. Αθήνα, 
Πατάκης, σελ. 233-247. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας επιχειρεί μια αποτίμηση των πολιτικών υπέρ της "ισότητας" των 
φύλων που υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, καθώς και του τρόπου με τον 
οποίο οι πολιτικές αυτές έγιναν αντιληπτές από τις ίδιες τις γυναίκες και από τους φορείς που 
εκφράζουν τις διεκδικήσεις και τα οράματά τους. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι γενικά η σχετική 
πολιτική και ο πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ΄80, μέσω της νομιμοποίησης 
γυναικείων αιτημάτων, επέδρασαν θετικά στην κοινωνική πρόσληψη των γυναικών και . των 
διεκδικήσεών τους, παρά το ότι οι όροι με τους οποίους συντελέστηκε λειτούργησαν τελικά 
νομιμοποιητικά προς την παραδοσιακή κατανομή ρόλων και συνεπώς δεν επηρέασαν τον 
εξουσιαστικό χαρακτήρα του σχετικού συστήματος σχέσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικές ισότητας, Προνοιακές Πολιτικές, ΠΑΣΟΚ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,99 € 
ΙSΒΝ: 960-600-679-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1260 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1999) "Αναζητώντας το φύλο του 
πολίτη. Έμφυλη Οικουμενικότητα και πολλαπλότητα των φύλων". Το φύλο των δικαιωμάτων. 
Εξουσία, Γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη, Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 537-547. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η προβληματική του άρθρου στηρίζεται στο βασικό στοιχείο της φιλοσοφικής 
κληρονομιάς της δυτικής σκέψης που είναι η αντίφαση μεταξύ της υποτέλειας που 
επιφυλάσσεται στις γυναίκες- η οποία αιτιολογείται με αναφορές στη φύση τους- και της 
οικουμενικής ισότητας των δικαιωμάτων. Η αυξημένη αίσθηση ματαιότητας που χαρακτηρίζει 
το γυναικείο εκλογικό σώμα δείχνει ότι δεν αρκεί μόνο το δικαίωμα ψήφου για να γίνουν 
ουσιαστικά πολίτες τα υποκείμενα γυναικείου φύλου. Η συγγραφέας επισημαίνει την αντίληψη 
ότι στις μέρες μας οι διαφορές μεταξύ των γυναικών είναι τόσο σημαντικές, ώστε να ανάγουν 
την Γυναικεία ετερογένεια και πολυμορφία. Η διπολικότητα γυναίκες- άνδρες πρέπει να 
αμφισβητηθεί. Ταυτόχρονα η ιδιότητα του πολίτη παραπέμπει σε ό,τι δεν είναι γυναικείο. 
Επιβάλλεται μια ριζική αναδιατύπωση της ίδια της αντίληψης περί της ιδιότητας του πολίτη, η 
οποία προϋποθέτει τη ριζική επανεξέταση της έννοιας του έμφυλου υποκειμένου. 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 323

∆ιατυπώνεται το εύλογο ερώτημα: «πως μπορεί να είναι ουσιαστική η δημοκρατία , όταν 
στηρίζεται σε ένα σύστημα εξουσιαστικών σχέσεων όπως είναι αυτό των φύλων. Η εγγενής 
αδυναμία της δημοκρατίας , η συνύπαρξη πολιτικής ισότητας και κοινωνικής ανισότητας, είναι 
έκδηλη με βάση το φύλο. Με αφετηρία το παραπάνω καίριο ερώτημα, υπογραμμίζεται ότι κάθε 
συζήτηση για το φύλο των δικαιωμάτων, και ειδικά των πολιτικών, προϋποθέτει μια αλλαγή 
στον κυρίαρχο τρόπο πρόσληψης του έμφυλου υποκειμένου. Επιτακτική ανάγκη καθίσταται να 
διασαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το πολιτικό υποκείμενο. Αυτή η αλλαγή 
θα συντελεστεί μόνο με τη ρήξη με την κυρίαρχη ανδροκεντρική λογική. Η συγγραφέας 
υποστηρίζει μια οικουμενικότητα που είναι έμφυλη, χωρίς να είναι διχοτομική, χωρίς 
ουσιοκρατικές αναφορές, να μας χωρεί όλους και όλες, όχι με τις διαφορές μας, αλλά με την 
ιδιαίτερη ιδιοσυστασία του καθενός. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη,  Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1261 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (2002) Το φύλο της ∆ημοκρατίας. 
Ιδιότητα του πολίτη και έμφυλα υποκείμενα, Αθήνα, Σαββάλας. 
Σελίδες: 266 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το φύλο της σύγχρονης δημοκρατίας είναι ανδρικό. Με το υπάρχον σύστημα 
σχέσεων των φύλων η "ουσιαστική" δημοκρατία, ακόμη και ως κοινωνική επιδίωξη, είναι 
αδύνατη. Ο "¨εκσυγχρονισμός" της γυναικείας κατωτερότητας, που επιχειρείται μέσω 
προνοιακών πολιτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, 
αναπαράγει τη διάκριση πολιτών πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όπως δείχνει άλλωστε και 
η ελληνική περίπτωση, πολιτικές που δεν αμφισβητούν τη διχοτόμηση άνδρες-γυναίκες 
εμπεδώνουν τελικά τον ανδρικό χαρακτήρα της δημοκρατίας. Με αναφορές στην παράδοση 
της ουτοπικής σκέψης, η συγγραφέας επιχειρεί ένα νέο προσδιορισμό της έμφυλης υπόστασης 
του υποκειμένου και μας προσφέρει μια ρεαλιστική προοπτική για την υπέρβαση της 
υπάρχουσας διχοτομίας του φύλου. Μια υπέρβαση που θα καθοδηγείται από, αλλά και θα 
οδηγεί σε νέες πολιτικές για τους έμφυλους πολίτες, συμβάλλοντας στην πραγμάτωση μιας 
ουσιαστικότερης δημοκρατίας. Στο Παράρτημα, για πρώτη φορά, πενήντα χρόνια από τη 
θέσπιση της γυναικείας ψήφου στην Ελλάδα, παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τη 
συμμετοχή γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: ∆ημοκρατία, Γυναίκες στην πολιτική, ∆ικαιώματα γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15,93 €   
ΙSΒΝ: 960-460-820-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1262 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (2003) "Συγκρούσεις μεταξύ γυναικών: 
Γιατί όχι; Ουσιοκρατικές προϊδεάσεις και Γυναικεία πολιτική Ταυτότητα". Στο Βλαχούτσικου, Χ. 
& Kain-Hart, L. (επιμ.) Όταν γυναίκες έχουν διαφορές: Αντιθέσεις και συγκρούσεις γυναικών 
στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα, Μέδουσα, σελ. 164-181. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το κείμενο της Παντελίδου Μαλούτα αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους 
τα διαδικαστικά διακομματικής επεξεργασίας "γυναικείων" θεμάτων στο ελληνικό Κοινοβούλιο 
οδηγούν σε ένα πλέγμα αυτονόητων που προσδιορίζουν το ειδικό βάρος της γυναικείας 
ταυτότητας συγκριτικά με τις άλλες κοινωνικές εντάξεις ατόμων γυναικείου φύλου στην 
Ελλάδα. Η δυνατότητα διακομματικής συνεργασίας των γυναικών που έχουν πολιτικό αξίωμα 
θεωρείται όχι μόνο ως θετική εξέλιξη και ως αναμενόμενη, με νομιμοποιητικό στοιχείο της 
συνεργασίας αυτής την κοινότητα της έμφυλης ταυτότητας, ανεξαρτήτως της ιδιαίτερης 
ιδεολογικής συγκρότησης της καθεμίας, της κομματικής της ταυτότητας και των αντιλήψεών 
της για το φύλο και την όλη κοινωνική οργάνωση ως προς αυτό. Ωστόσο, οι αναμονές που 
εκφράζονται σχετικά με τις διακομματικές συνεργασίες γυναικών, όταν αυτές τεκμηριώνονται 
απλώς στην κοινότητα του φύλου, αποτελούν ακύρωση των γυναικών ως πολιτικώς δρώντων 
υποκειμένων. Γιατί τελικά νομιμοποιούν μιαν αντίληψη περί της κοινής γυναικείας ταυτότητας 
που προβάλλει ως α-ιστορικά δεδομένη. 
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Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Κοινοβούλιο, Ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,40 € 
ΙSΒΝ: 960-8338-10-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1263 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (2006) Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου, 
μισός αιώνας γυναίκες στη Βουλή, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη ∆ημοκρατία. 
Σελίδες: 186 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Οι Ελληνίδες απέκτησαν πολιτικά δικαιώματα έναν αιώνα μετά την καθιέρωση 
της-ακόμη και σήμερα συχνά ονομαζόμενης- "καθολικής" ψηφοφορίας στην Ελλάδα. Ενώ η 
καθολική ανδρική ψήφος κατοχυρώθηκε ήδη με το Σύνταγμα του 1864, η Γυναικεία ψήφος 
έπρεπε να περιμένει μέχρι το 1952. Συνεπώς, οι γυναίκες στην Ελλάδα έχουν μόλις μισό 
αιώνα θεσμοθετημένης πολιτικής προπαιδείας, έχουν συμμετάσχει σε δεκαέξι εκλογικές 
αναμετρήσεις για την ανάδειξη βουλευτών, ενώ ως μέλη της ελληνικής Βουλής έχουν υπάρξει 
συνολικά μόνον ενενήντα επτά γυναίκες. Στην έκδοση αυτή της Βουλής των Ελλήνων 
περιλαμβάνεται ένας απολογισμός της πορείας των γυναικείων διεκδικήσεων για την απόκτηση 
του δικαιώματος της ψήφου, καθώς και των συνθηκών υπό τις οποίες αποδόθηκαν πολιτικά 
δικαιώματα στις Ελληνίδες το 1952, αλλά και ένα ιστορικό των πενήντα χρόνων της χρήσης 
του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι από τις γυναίκες στην Ελλάδα. Επίσης η 
έκδοση περιλαμβάνει τα βιογραφικά σημειώματα όλων των ελληνίδων βουλευτών έως 
σήμερα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εκλογές, Γυναικεία ψήφος 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 960-560-083-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1264 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαγαρουφάλη, Ε. (1996) "Κίνηση ∆ημοκρατικών Γυναικών: 
Ένα (δι)ερευνητικό ταξίδι στο παρελθόν του ελληνικού γυναικείου κινήματος". ∆ίνη, τευχ. 8,  
σελ. 15-29. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό βασίζεται σε έρευνα για την Κίνηση ∆ημοκρατικών Γυναικών. Το 
θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τη συγγραφέα είναι οι αντιλήψεις των γυναικών-μελών της Κ∆Γ 
για το φύλο τους και οι στρατηγικές που ανέπτυσσαν στο γυναικείο κίνημα και την οικογένειά 
τους με στόχο να αλλάξουν και να απαλλαγούν από αξίες και εμπειρίες που ερμήνευαν ως 
εκφράσεις της ανδρικής εξουσίας ή πατριαρχίας. Η μελέτη επικεντρώνεται σε δυο 
παραρτήματα της οργάνωσης που αντιπροσώπευαν δυο αντικρουόμενα ιδεολογικά ρεύματα, 
ένα θεωρούμενο "καθαρά" φεμινιστικό και ένα λεγόμενο "συντηρητικό". Τα ρεύματα αυτά 
είχαν αναπτυχθεί από γυναίκες εκπροσώπους δυο διαφορετικών γενεών, της λεγόμενης 
γενιάς της αντίστασης και αυτής του Πολυτεχνείου. Με τη συγκριτική μελέτη των δυο 
διαφορετικών τάσεων επισημαίνονται οι διαφορές και κυρίως οι ομοιότητες τους και το 
ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Γυναικείο κίνημα, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1265 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαγεωργίου, Γ. (1997) "Στάσεις και Αντιλήψεις 30 Γυναικών 
Πολιτικών Σχετικά με τη Θέση της Γυναίκας". Στο Λαμπίρη -∆ημάκη, Ι. (επιμ.) Η 
Κοινωνιολογία στην Ελλάδα Σήμερα: 1988-1996. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 353-359. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό σκιαγραφεί το πορτραίτο των  γυναικών εκλεγμένων ή 
υποψηφίων αντιπροσώπων στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και την εικόνα που έχουν 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 325

οι γυναίκες αυτές για την θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.  Παρουσιάζονται τα 
δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (ηλικία, εισόδημα, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή 
κατάσταση, κλπ.), και διαμορφώνονται διάφορες κατηγοροποιήσεις με βάση τις κοινωνικές 
τους στάσεις.  1). Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι γυναίκες που χαρακτηρίζονται  
παραδοσιακές . Αντιμετωπίζουν την ανισότητα των φύλων ως μια απλή μορφή διάκρισης, που 
προκύπτει  από τις ανισότητες στην πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα και σε κοινωνικές 
πηγές.  Κύριος στόχος τους είναι να παράσχουν σε όλα τα άτομα (άνδρες και γυναίκες) την 
δυνατότητα της επιτυχίας.  Οι έμφυλοι ρόλοι  στην οικογένεια όχι μόνον γίνονται αποδεκτοί 
αλλά και ενισχύονται.  2) οι φιλελεύθερες, όπου θεωρούν τις γυναίκες ως μια κοινωνικά 
καταπιεσμένη κατηγορία, παρ΄ όλο ότι μερικές γυναίκες μπορεί να έχουν πετύχει.  Η 
ανισότητα αποδίδεται στους θεσμούς γι’ αυτό και οι στόχοι τους είναι μια αλλαγή των θεσμών 
στην κατεύθυνση της κατάργησης των διακρίσεων με βάση το φύλο και προτάσσουν την 
ανάγκη νομοθετικών αλλαγών.  3) οι  ριζοσπάστριες φεμινίστριες, αποδίδουν την ύπαρξη 
ανισοτήτων όχι μόνο στον πατριαρχικό τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, αλλά και στο 
χαρακτήρα των θεσμών, τον οποίο εξάλλου, απορρίπτουν ολοκληρωτικά. Πρόκειται για μικρές 
γυναικείες ομάδες που προέρχονται από μικρά αριστερά κόμματα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναικεία ταυτότητα, Πολιτική, Ελλάδα, Κοινοβούλιο, Έμφυλοι ρόλοι, 
Θέση των γυναικών, ∆ημογραφικά χαρακτηριστικά, Γυναίκες πολιτικοί 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 31,35 
ΙSΒΝ: 960-02-1582-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1266 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαγεωργίου, Γ. (1998) "Φεμινιστική Κριτική της Παραδοσιακής 
Επιστημονικής Έρευνας και η Εναλλακτική Πρότασή της". Στο Παπαγεωργιου, Γ. (επιμ.) 
Σύγχρονες Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα, Gutenberg. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η φεμινιστική πρόταση στην Κοινωνιολογική 
μέθοδο.  1).  Αναλύονται οι αρχές της κοινωνιολογικής έρευνας απ’ τη σκοπιά των 
φεμινιστριών κοινωνιολόγων.  2). τους ασκείται κριτική με τον ισχυρισμό ότι είναι 
ανδροκρατικές και υπακούουν σε πολιτικές προτεραιότητες.  3).  Προτείνεται η αντικατάστασή 
τους με μια αποκλειστικά φεμινιστική μέθοδο η οποία περιγράφει και αναλύει τη Γυναικεία 
εμπειρία και κοινωνική θέση.  Η φεμινιστική μεθοδολογία που προτείνεται δεν αρνείται τη 
σημασία της υποκειμενικότητας και μπορεί να αποδώσει με μεγάλη πιστότητα τις εκδοχές της 
γυναικείας πραγματικότητας. 4) στο τέλος επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση της 
φεμινιστικής πρότασης και καταλήγει επισημαίνοντας την αναγκαιότητα συνδυασμού των δύο 
μεθόδων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Κοινωνιολογία, Θεωρίες του φύλου, Πολιτική, Φεμινιστική 
θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 15,33 
ΙSΒΝ: 960-7643-83-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1267 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαγεωργίου, Γ. (2004) Ηγεμονία και Φεμινισμός, Αθήνα, 
Τυπωθήτω - Γιώργος ∆αρδάνος. 
Σελίδες: 404 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα ερμηνεύοντας το 
μέσα από το πρίσμα της θεωρίας περί «Ηγεμονικού ελέγχου του Antonio Gramsci».  
Βασισμένη στη θεωρία αυτή, ισχυρίζεται ότι οι άνδρες μέσω κοινωνικών θεσμών όπως η 
οικογένεια, η εργασία και η εκπαίδευση, ηγεμονεύουν τις γυναίκες, δηλαδή τις κρατούν σε μια 
θέση υποτέλειας.  Η ηγεμονική αυτή συμπεριφορά των ανδρών εξετάζεται διαχρονικά 
προκειμένου να επισημανθούν οι γυναικείες αντιδράσεις και οι περαιτέρω ανδρικές στάσεις.  
Σκοπός  του βιβλίου είναι να εξηγήσει πως οι γυναίκες προσπάθησαν να προωθήσουν τα 
συμφέροντά τους σε διάφορες χρονικές περιόδους, πως οι άνδρες αντέδρασαν και ποια ήταν 
τα αποτελέσματα κάθε σύγκρουσης.  Η έρευνα καταλήγει στο ότι, αν και οι Ελληνίδες 
απέκτησαν νομικά, εκπαιδευτικά, πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα, απομένει να 
ενστερνιστούν την ιδέα της ισότητας.  ∆ηλαδή, όχι μόνο να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα 
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στις επίσημες σχέσεις τους με κρατικούς ή άλλους φορείς, αλλά να βιώσουν την ισότητα σε 
προσωπικό επίπεδο 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ελλάδα, Γυναικείο κίνημα, Πολιτική, Εργασία, Εκπαίδευση, Έμφυλες 
διαφορές, Ισότητα των φύλων, Κράτος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1268 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πλεξουσάκη, Ε. (2003) "Κραυγές και ψίθυροι: Συγκρούσεις και 
ταυτότητες στο λόγο μειονοτικών γυναικών στη Θράκη". Στο Βλαχούτσικου, Χ. & Kain-Hart, 
L. (επιμ.) Όταν γυναίκες έχουν διαφορές: Αντιθέσεις και συγκρούσεις γυναικών στη σύγχρονη 
Ελλάδα. Αθήνα, Μέδουσα, σελ. 280-319. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το κείμενο αυτό βασίζεται σε στοιχεία εθνογραφικής έρευνας η οποία αποτελούσε 
μέρος προγράμματος του ΥΠΕΠΘ με τίτλο "Εκπαίδευση Μουσουλμανοπάιδων" και υλοποιήθηκε 
κατά το χρονικό διάστημα από 1997-2000 στην περιοχή της Θράκης. Αντικείμενο της 
εθνογραφικής έρευνας ήταν οι πολιτισμικές αναφορές των μελών της μειονότητας καθώς και 
οι αντιλήψεις και πρακτικές τους σχετικά με την εκπαίδευση. Η ανάλυση στηρίζεται στις 
παρατηρήσεις που έκανε η συγγραφέας στη διάρκεια συνολικά τεσσάρων μηνών επιτόπιας 
έρευνας και ειδικότερα στις συζητήσεις με μειονοτικές γυναίκες. Στο κείμενο αυτό 
χρησιμοποιείται ως άξονας ή ανάλυση του λόγου δυο γυναικών, οι οποίες 
επαναδιαπραγματεύονται το μοντέλο τόσο της διευρυμένης οικογένειας όσο και των 
συμπεριφορών τους που αφορούν την οργάνωση του οικιακού χώρου. ∆ιερευνάται η υπόθεση 
ότι οι αναπαραστάσεις της νεωτερικότητας όσο και της εθνοφυλετικής διαφοράς 
χρησιμοποιούν έμφυλες μεταφορές. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,40 € 
ΙSΒΝ: 960-8338-10-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1269 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεπούση, Μ. (1996) ""Το δεύτερο φύλο" στην Αριστερά. 
Ντοκουμέντα και μνήμες από τη φεμινιστική οργάνωση παρέμβαση στην οργάνωση Ρήγα 
Φεραίου 1974-1978". Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τευχ. 8,  σελ. 121-153. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας μελετά ένα πλούσιο αρχειακό υλικό, για να καταλήξει σε υποθέσεις 
σχετικά με την εμφάνιση και την πορεία φεμινιστικών αντιλήψεων στο πλαίσιο του 
νεολαιίστικου κινήματος της μεταπολίτευσης, και συγκεκριμένα στο εσωτερικό του Ρήγα 
Φεραίου. ∆ιερευνά το ζήτημα της δυνατότητας έκφρασης νέων μορφών γυναικείας-
φεμινιστικής συλλογικότητας στο πλαίσιο της "ανανεωτητικής" Αριστεράς, καθώς και τις 
σημαντικές πολιτικές και θεωρητικές προεκτάσεις που διαφαίνονται ως απόρροια της δράσης 
τους και της αντιμετώπισής της. Επισημαίνει δε τη σημασία της αμφισβήτησης παραδοσιακών 
μαρξιστικών βεβαιοτήτων, την οποία συνέθετε από μόνη της η παρουσία της φεμινιστικής 
θεώρησης στο εσωτερικό οργανωμένου φορέα της Αριστεράς. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Κοινωνικά κινήματα, Αριστερά 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,00 
ΙSSN: 1105-8366 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1270 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεπούση, Μ. (2004) "Ο χώρος των γυναικών. Πολιτικά κόμματα, 
γυναικείες οργανώσεις και ομάδες". Στο Παναγιωτόπουλος, Β. (επιμ.) Τα Νέα - Ιστορία του 
Νέου Ελληνισμού 1770-2000. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, σελ. 121-144. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο περιβάλλον της Μεταπολίτευσης, η πολιτική παρουσία των γυναικών 
εμφανίζει συνέχειες αλλά και σημαντικές καινοτομίες ως προς τις μορφές οργάνωσης, τον 
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τρόπο άσκησης πολιτικής και το πολιτικό περιεχόμενο. Οι μορφές οργάνωσης πληθαίνουν και 
περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα επιλογών, από τη μικρή αυτόνομη ομάδα έως την 
πανελλαδική Γυναικεία οργάνωση. Ο τρόπος άσκησης πολιτικής διαφοροποιείται. Το πολιτικό 
περιεχόμενο ριζοσπαστικοποιείται. Το "προσωπικό είναι πολιτικό" είναι το σύνθημα που 
συμπυκνώνει τις θεωρητικές διεργασίες των φεμινιστριών της εποχής και προϊδεάζει για τις 
πολιτικές πρακτικές του σύγχρονου φεμινιστικού κινήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικά κόμματα, Μεταπολίτευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 960-406-540-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1271 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (2004) "Οι γυναίκες στο Εμφύλιο: Πολιτικοί αγώνες και 
ισότητα". Στο Παναγιωτόπουλος, Β. (επιμ.) Τα Νέα-Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000. 
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα / Τα Νέα, σελ. 261-270. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό δίνονται συνοπτικά ορισμένες συντεταγμένες τόσο της πολιτικής 
όσο και της φεμινιστικής δράσης των ελληνίδων στη διάρκεια του εμφυλίου μέχρι την 
απονομή των πολιτικών δικαιωμάτων το 1952. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εμφύλιος πόλεμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 35€   
ΙSΒΝ: 960-406-540-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1272 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (2005) "Η ψήφος των γυναικών". Στο Βερέμης, Θ. & 
Νικολακόπουλος, Η. (επιμ.) Τα Νέα-Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του. Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα / Τα Νέα, σελ. 298-299. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό περιγράφονται ορισμένες χαρακτηριστικές στιγμές των 
τοποθετήσεων του Ελευθέριου Βενιζέλου γύρω από το ζήτημα της απονομής πολιτικών 
δικαιωμάτων στις Ελληνίδες (1919-1920 και 1928-1930). 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικά δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 39€   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1273 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (2006) Γυναίκες, Φύλο και Πολιτική (τέλη 18ου – 
αρχές 21ουαι.) Ιστοριογραφικές και πολιτολογικές βιβλιογραφικές προσεγγίσεις: μια 
εισαγωγή. Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 
Π.Μ.Σ. “Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις”. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα μελέτη δε φιλοδοξεί παρά ν’ αποτελέσει μια εισαγωγική παρουσίαση 
κειμένων, μέσα από τα οποία δίνεται στους αναγνώστες και στις αναγνώστριες η δυνατότητα 
να έρθουν σε επαφή με το ζήτημα της κατασκευής και των επιδράσεων που είχε/έχει η 
έμφυλη ανισότητα στο σύγχρονο δυτικό κόσμο. Το βιβλιογραφικό σώμα παρουσιάζει μια 
ευρύτητα, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των πολιτικών φαινομένων και της πολυδιάσπασης 
των πολιτικών ιδεών. Το εύρος της βιβλιογραφίας δεν έχει στόχο να αποθαρρύνει το 
αναγνωστικό κοινό, αλλά να κινήσει το ενδιαφέρον για μελέτη. Ο βιβλιογραφικός οδηγός θα 
μπορούσε, άλλωστε, να εμπλουτίζεται διαρκώς με καινούριες αναζητήσεις γύρω από τη 
σημασία του φύλου (των φύλων) ως μηχανισμών εξουσίας και τις προοπτικές υπέρβασής 
τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1497 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατηγάκη, Μ. (2003) "Πολιτικές για την ισότητα των φύλων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπτώσεις και αντιφάσεις στην πορεία της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης". Στο Κονιόρδος, Σ., Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. & Παναγιωτοπούλου, Ρ. (επιμ.) 
Παγκοσμιοποίηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 
175-188. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό αναλύονται οι βασικές συνιστώσες των πολιτικών για την ισότητα 
των φύλων που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτικές ισότητας, Ευρωπαϊκή Ένωση, mainstreaming 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 18,81 
ΙSΒΝ: 960-7093-84-4, 960-7093-84-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1275 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συλλογικό (1999) "Το φύλο των δικαιωμάτων. Εξουσία, γυναίκες 
και ιδιότητα του πολίτη". Το φύλο των δικαιωμάτων. Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του 
πολίτη, Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 565. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τα κείμενα του τόμου αυτού προκύπτουν από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών 
οπτικών, καλύπτουν πολλά ερωτήματα και σχετίζονται με πολλές και διαφορετικές όψεις της 
σχέσης των γυναικών με την πόλη, το κράτος, τα κοινά. Από τη δημιουργία της πολιτικής 
κοινότητας στην Αρχαία Ελλάδα έως τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες αναδεικνύεται η 
προβληματική για τη δημοκρατία και περιοριστική για τις γυναίκες ιδιότητα του πολίτη. Από τις 
φεμινιστικές αναγνώσεις υπογραμμίζεται η στενή σχέση της ιδιότητα του πολίτη με επιλογές 
που ανάγουν στη φύση τον περιορισμό των γυναικών στον οίκο. Από τις πολιτικές προτάσεις 
που διατυπώνονται διαφαίνεται η πολλαπλότητα των προσεγγίσεων για την ένταξη των 
γυναικών και άλλων αποκλεισμένων ομάδων σε μια νέου τύπου ιδιότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιδιότητα του πολίτη, Πολιτική, Πολίτευμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1276 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τζιοβάρας, Γ. (2004) Ο πολιτικός χάρτης της μεταπολίτευσης, 
Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη. 
Σελίδες: 723 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο πολιτικός χάρτης της μεταπολίτευσης" είναι μια έκδοση που επιχειρεί για πρώτη 
φορά μια συστηματική και ολοκληρωμένη καταγραφή την προσώπων, και -κατ' επέκταση- των 
γεγονότων, που διαδραμάτισαν μικρότερο ή μεγαλύτερο ρόλο στα πολιτικά πράγματα της 
τελευταίας τριακονταετίας. Ξεκινά από το 1974, χρονιά αποκατάστασης της ∆ημοκρατίας, και 
φτάνει έως την αυγή του 2004, χρονιά που όλα γύρω μας μαρτυρούν ότι ήρθε η ώρα να 
κλείσει ο "κύκλος της Μεταπολίτευσης". 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικά κόμματα, Μεταπολίτευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30,14 
ΙSΒΝ: 960-14-0851-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1277 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ημοσίας ∆ιοίκησης Και Αποκέντρωσης- 
Γενική Γραμματεία Ισότητας (1996) Εθνική Έκθεση της Ελλάδος προς την επιτροπή του ΟΗΕ 
για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών. Αθήνα, Υπουργείο 
Εσωτερικών, ∆ημοσίας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης- Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Το 7 άρθρο της έκθεσης αναφέρει για την παρουσία της γυναίκας στην 
κυβέρνηση, το ελληνικό κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα, την 
τοπική αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό, το δικαστικό σώμα, τις ένοπλες δυνάμεις, την 
αστυνομία και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σε όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται η 
υποαντιπροσώπευση της γυναίκας. Στο άρθρο 8 αναφέρεται η Γυναικεία συμμετοχή στη 
διεθνή σκηνή, ως μέλος του διπλωματικού σώματος, ή σε επίσημες εκπροσωπήσεις της χώρας. 
Σε αυτές τις δραστηριότητες, η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εκπροσώπηση, Υποαντιπροσώπευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη της ΓΓΙ 
Ενδεικτική Τιμή: 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1278 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ημοσίας ∆ιοίκησης Και Αποκέντρωσης- 
Γενική Γραμματεία Ισότητας (2000) 4η και 5η Εθνική Έκθεση της Ελλάδος προς την επιτροπή 
του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών. Περίοδος 94-
2000. Αθήνα, Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ημοσίας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης- Γενική 
Γραμματεία Ισότητας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πιο αναλυτική και περιεκτική, η τρίτη έκθεση εξετάζει τη συμμετοχή των 
γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή. Παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για την αύξηση 
και τη μείωση της γυναικείας συμμετοχής στη Βουλή των Ελλήνων, στην Ευρωβουλή και τις 
∆ημοτικές εκλογές, αλλά και στις νομαρχίες, την επαρχία, τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, τις 
γενικές γραμματείες των περιφερειών, το υπουργικό συμβούλιο. Αναλυτικοί πίνακες 
παρατίθενται με δείκτες ποσοστών γυναικείας παρουσίας στα υπουργικά συμβούλια μετά τις 
εκλογές του 1996 και του 2000, με το ποσοστό συμμετοχής υποψηφίων γυναικών στο σύνολο 
των υποψήφιων βουλευτών κατά τις εκλογές του 2000, με το ποσοστό υποψήφιων και 
εκλεγμένων τελικά γυναικών. Πίνακες παρατίθενται και για την τοπική αυτοδιοίκηση, το 
συνδικαλισμό, το δικαστικό σώμα, τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Σημειώνονται επίσης θετικές ενέργειες και μέτρα για την ισορροπία των ρόλων 
των δύο φύλων, καθώς και το σχέδιο νόμου που πρότεινε η Γενική Γραμματεία Ισότητας το 
2000. Στο άρθρο 8 αναφέρεται η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική σε διεθνές επίπεδο. 
Παρατίθεται και αναλυτικός πίνακας του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη της ΓΓΙ 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1279 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Φουρναράκη, Ε. (2002) ""Επί τίνι λόγω αποστερείν αυτήν 
ψήφου;" Καθολική ψηφοφορία και αποκλεισμός των γυναικών από την πολιτική στην Ελλάδα 
του 19ου αιώνα". Μνήμων, τομ. 24, σελ. 179-226. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας χρησιμοποιεί το φύλο, ως μια χρήσιμη κατηγορία της ιστορικής 
ανάλυσης προκειμένου να μελετήσει το ελληνικό παράδειγμα, δηλαδή τη δημοκρατική 
συγκυρία που οδήγησε στη συνταγματική κατοχύρωση της καθολικής ανδρικής ψηφοφορίας 
"σχετικά πρώιμα" για τα δεδομένα των συνταγματικών κρατών της εποχής, όχι όμως χωρίς να 
προκαλέσει, και να προκαλεί για καιρό, την αντίδραση ή τη δυσφορία μεγάλης μερίδας του 
πολιτικού κόσμου. Η διαπίστωση ότι στο πλαίσιο αυτής της δυσφορίας, ο αποκλεισμός του 
γυναικείου φύλου από τα πολιτικά δικαιώματα μπορούσε να ενισχύσει, με διαφορετικούς 
τρόπους, την επιχειρηματολογία κατά της καθολικής ψήφου των ανδρών, αποτελεί την αρχή η 
οποία μπορεί να μας οδηγήσει να στοχαστούμε ιστορικά τους έμφυλους όρους συγκρότησης 
του πολιτικού. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ψήφος 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15€/τεύχος 
ΙSSN: 1105-3917 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1280 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χιωτάκη Πούλου, Ε. (2000) Η πολιτική συμμετοχή των γυναικών 
στην τοπική αυτοδιοίκηση : ποιοτική έρευνα στους δήμους Πειραιά και Νέας Φιλαδέλφειας. 
Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών: Κοινωνικός αποκλεισμός 
και μειονότητες, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σελ. 166.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ελλάδα, Τοπική αυτοδιοίκηση, ∆ήμος Πειραιά, ∆ήμος Ν. 
Φιλαδέλφειας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1281 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χρονάκη Παπαμίχου, Ζ. (1999) "Συνταγματική ισότητα και 
Γυναικεία Ταυτότητα". Το φύλο των δικαιωμάτων, Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 417-423. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό αναλύεται η έννοια της ισότητας των πολιτών μέσα από τα 
ελληνικά συντάγματα. Όπως διαπιστώνεται, αν και η ελευθερία και η ισότητα αποτελούν 
βασικές αρχές των ελληνικών συνταγμάτων, εντούτοις, απέναντι στο γυναικείο φύλο 
εκφράζεται η δυσπιστία της εφαρμογής του, με αποτέλεσμα να συντηρείται και να 
αναπαράγεται ο διαχωρισμός των φύλων και η ανισότητα του γυναικείου. Η συγγραφέας είναι 
υπέρ της ισότητας δια της ελευθερίας και όχι διαμέσου της ταύτισης των ανθρώπων. Συνεπώς 
η ισότητα οφείλει να έχει πλήρως αναγνωρισμένο το δικαίωμα "να είναι ο εαυτός της". Να 
ορίζεται το άτομο κατά φύλο, αλλά παράλληλα να είναι και συλλογικό υποκείμενο. Επισημαίνει 
συνεπώς ότι η χειραφέτηση των γυναικών δεν πρέπει να είναι μια εμπειρία απώλειας 
σπουδαίων τμημάτων του εαυτού τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική,  Ισότητα των φύλων, Σύνταγμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1282 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψαρρά, Α. (1999) "Μητέρα ή πολίτις: Ελληνικές εκδοχές της 
γυναικείας χειραφέτησης (1870-1920)". Το Φύλο των ∆ικαιωμάτων: Εξουσία, γυναίκες και 
ιδιότητα του πολίτη, Αθήνα, Νεφέλη, σελ. 90-108. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας ανατρέχει στην έννοια της χειραφέτησης, η οποία στα τέλη του 
19ου και στις απαρχές του 20ου αιώνα ανέλαβε να εκφράσει τα ποικίλα περιεχόμενα της 
γυναικείας αμφισβήτησης στον ελληνικό χώρο. Η "χειραφέτηση" τροφοδότησε σφοδρές 
αντιπαραθέσεις που περιελάμβαναν όλες τοις εκδοχές του "γυναικείου ζητήματος" της εποχής. 
Η συγγραφέας καταγράφει την ένταση μεταξύ μητρότητας και χειραφέτησης αλλά και τη 
μετουσίωση της μητρότητας σε συλλογική κοινωνική λειτουργία. Εν τέλει, ο λόγος που 
κυριάρχησε μέχρι το Μεσοπόλεμο επιχειρούσε να ματαιώσει τον αποκλεισμό των γυναικών 
από τη σφαίρα της πολιτικής, προτείνοντας την πολιτική τους ένταξη βάσει κάποιων φυσικών 
αρμοδιοτήτων του φύλου τους. Ως εκ τούτου εμπεριείχε νέους αποκλεισμούς καθώς η 
μητρότητα μεταμορφωνόταν (και) από τις γυναίκες σε πολιτική Ταυτότητα φύλου και η ψήφος 
έπαυε να αποτελεί ατομικό δικαίωμα αλλά γινόταν συλλογική επιβράβευση. Κατά συνέπεια, η 
διεκδίκηση της έννοιας του πολίτη περνούσε από την κατάφαση μιας έμφυλης εκδοχής της. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Χειραφέτηση, Φεμινισμός, Ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,36 
ΙSΒΝ: 960-211-430-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1284 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψαρρά, Α. (2003) "Γυναίκες στο κυνήγι της ηδονής και της 
ψήφου: Οι φεμινίστριες στον κομμουνιστικό λόγο του Μεσοπολέμου". Στο Βλαχούτσικου, Χ. & 
Kain-Hart, L. (επιμ.) Όταν γυναίκες έχουν διαφορές: Αντιθέσεις και συγκρούσεις γυναικών 
στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα, Μέδουσα, σελ. 182-218. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τη συγκρουσιακή δυναμική της εισόδου των γυναικών στον δημόσιο χώρο 
αναδεικνύει με τη ματιά της ιστορικού η συγγραφέας. Προλογίζοντας την ιστορική της 
αναδρομή στον αντιφεμινιστικό λόγο των κομμουνιστριών στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, η 
Ψαρρά παρατηρεί: "Αποκηρύσσοντας μετά βδελυγμίας τον φεμινισμό και τις παραφυάδες του, 
οι γυναίκες επιδιώκουν στην πραγματικότητα να διασφαλίσουν την τόσο δύσκολα αποκτημένη 
παρουσία τους στη δημόσια σφαίρα". Προϋπόθεση λοιπόν για να κατοχυρωθούν τα 
προσεκτικά βήματα προς αλλαγή που κάνει μια μερίδα γυναικών, είναι να υπογραμμιστεί η 
αντιπαλότητα προς εκείνη την άλλη, την επικίνδυνα αψήφιστη, ομάδα, που "επιμένει" να μη 
δηλώνει υποταγή στην πατριαρχική τάξη πραγμάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Μεσοπόλεμος, Κομμουνισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,40 € 
ΙSΒΝ: 960-8338-10-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1283 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψαρρά, Α. (2003) "Η 8 του Μάρτη, οι κομμουνίστριες και η 
πολιτική: μια μέρα στα ΑΣΚΙ". Αρχειοτάξιο, τομ. 5, σελ. 64-72. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας, μελετώντας υλικό από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 
(ΑΣΚΙ) προσπαθεί να ανιχνεύσει τη σχέση των γυναικών της κομμουνιστικής Αριστεράς με την 
πολιτική, μέσα από τις επίσημες αποφάσεις των κομματικών οργάνων για την ∆ιεθνή Ημέρα 
της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου. Για ένα μεγάλο διάστημα, η ημέρα αυτή λειτούργησε ως 
σταθερή αφορμή για τη διατύπωση των κομματικών θέσεων για τις γυναίκες, αφορμή περίπου 
μοναδική στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του κομμουνιστικού κόμματος. Μια ματιά στην 
αλληλοδιαδοχή αυτών των κειμένων μπορεί να προσφέρει μια πειστική εικόνα για την εξέλιξη 
της στάσης του κόμματος στο λεγόμενο "γυναικείο ζήτημα" και τη συνάρτηση του με τις 
γενικές, άφυλες υποτίθεται, πολιτικές του. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN: 1108-4553 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1285 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψυχογιού, ∆. (2004) Κοινωνικό φύλο και πολιτική : 
αναπαραστάσεις και επαναθεωρήσεις της γυναίκας πολιτικού στην Ελλάδα του 2004. 
Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
"Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες και Φύλο", Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 115.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1974-1995 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1172 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gaspard, F. (1995) "Για την ισάριθμη αντιπροσώπευση: γένεση 
μιας έννοιας, γέννηση ενός κινήματος". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 57,  σελ. 32-41. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ένα ενημερωτικό κείμενο με θεωρητικές νύξεις. ∆ιερευνάται η 
εμφάνιση της έννοιας της «δημοκρατίας ισάριθμης αντιπροσώπευσης», το κοινωνικο-πολιτικό 
περίγραμμα μέσα από το οποίο αναδύθηκε το αίτημα, ορίζονται οι φορείς που το 
ενστερνίζονται και το υποστηρίζουν. Πρόκειται για ένα κείμενο που τάσσεται υπέρ του εν 
λόγω αιτήματος, τονίζοντας ότι η ισάριθμη αντιπροσώπευση δεν αμφισβητεί μόνο την 
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πολιτική, αλλά το ίδιο το πολιτικό. Αναθεωρούνται τα όρια μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού και 
φανερώνεται η έλλειψη νομιμότητας του σημερινού πολιτικού συστήματος. Επομένως αποκτά 
ένα ριζοσπαστικό ανατρεπτικό χαρακτήρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ισάριθμη αντιπροσώπευση, ∆ημοκρατικό πολίτευμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1585 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hobsbawm, E. (1979) "Φύλο, σύμβολα, ενδύματα και 
σοσιαλισμός". Πολίτης, τομ. 24, σελ. 38-53. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συγγραφέας μελετάει τις διάφορες μορφές που πήραν οι σχέσεις των δύο 
φύλων μέσω των απεικονίσεων των επαναστατικών και σοσιαλιστικών κινημάτων του 19ου 
και 20ου αιώνα, βασιζόμενος στην ιδεολογία που εκφράζεται στο θεματολόγιο της 
θεματολογίας τους. Συγκρίνει τις εικόνες ρόλων και των σχέσεων προς την κοινωνική 
πραγματικότητα της εποχής όπως και προς τις ιδεολογίες των σοσιαλιστικών και 
επαναστατικών κινημάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμός, Εργατικό κίνημα, Φύλο, Εικόνες των γυναικών, Σοσιαλιστικό 
κίνημα, Ιστορία, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1174 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: James, S. (1995) "Καλοί και καλύτεροι πολίτες. Η ιδιότητα του 
πολίτη και η Γυναικεία ανεξαρτησία". ∆ίνη, τευχ. 8,  σελ. 130-152. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά στην κριτική που ασκείται στη θεωρία και 
πρακτική του σύγχρονου δημοκρατικού φιλελευθερισμού για τον αποκλεισμό των γυναικών 
από την πλήρη ιδιότητα του πολίτη. Η απόρριψη αυτή του φιλελευθερισμού συχνά ενισχύεται 
από την τάση να γίνεται αντιληπτή η θεωρία σαν μια πρόσκαιρη δομή κατασκευασμένη από 
αντιθέσεις που είτε ισχύουν όλες μαζί είτε καταρρέουν συγχρόνως. Όπως ισχυρίζεται η 
συγγραφέας αυτό είναι λάθος, καθώς η σχέση ανάμεσα στους όρους του κάθε ζεύγους και 
ανάμεσα στα ζεύγη είναι πολύ πιο περίπλοκη. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αντίθεση 
ανεξαρτησία/εξάρτηση ενώ υποστηρίζεται ότι μια προσεχτικότερη έρευνα της θέσης που 
κατέχει αυτή η αντίθεση μέσα στη φιλελεύθερη αντίληψη για την έννοια του πολίτη 
αποκαλύπτει όχι μόνο ότι η διάκριση των δυο όρων του ζεύγους δεν είναι τόσο έντονα σαφής 
όσο ισχυρίζονται κάποιες στερεότυπες φεμινιστικές απόψεις, αλλά επιπλέον υπάρχει πολύ 
μεγαλύτερη συνέχεια από όση αναγνωρίζεται στη φιλελεύθερη και τη φεμινιστική αντίληψη 
για την ιδιότητα του πολίτη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1175 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. & Ψαρρά, Α. (1985) Ο φεμινισμός στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέμου: Μια ανθολογία, Αθήνα, Γνώση. 
Σελίδες: 544 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ανθολογία με κείμενα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Κείμενα από τα δύο 
στρατόπεδα του γυναικείου κινήματος της μεσοπολεμικής περιόδου. Οι ριζοσπάστριες και οι 
συντηρητικές, τα δύο σαφώς οριοθετημένα στρατόπεδα, που οι διαφορές τους δεν 
περιλάμβαναν ή δεν αφορούσαν τις γυναίκες, δε θα φτάσουν τη διαφορά τους στα άκρα. Η 
δικτατορία της 4ης Αυγούστου, θα βάλει τέλος στη φεμινιστική αυτή δραστηριότητα. Στην 
πολύ αναλυτική εισαγωγή του βιβλίου, η αναφορά στα πολιτικά δικαιώματα είναι εκτενής, ενώ 
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τα κείμενα που αναφέρονται στο θέμα «Γυναίκες και πολιτική» διατρέχουν όλο το βιβλίο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτικά δικαιώματα, Μεσοπόλεμος, Φεμινισμός, Ελλάδα, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:    --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1176 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασάτου, Γ. (1995) "Η επανεμφάνιση φεμινιστικών 
διεκδικήσεων στη μεταδικτατορική Ελλάδα και η άσκηση πολιτικών του κράτους: Μεταξύ 
"παράδοσης" και "εκσυγχρονισμού"". Στο Σπανού, Κ. (επιμ.) Κοινωνικές διεκδικήσεις και 
κρατικές πολιτικές. Αθήνα - Κομοτηνή, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 295-307. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας αναλύει την περίπτωση των φεμινιστικών διεκδικήσεων και των σε 
απάντησή τους θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Επισημαίνει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές, παρά τον ατελή τους χαρακτήρα, στον προβληματισμό για τον 
περαιτέρω προσανατολισμό των φεμινιστικών διεκδικήσεων αναδεικνύοντας το θεμελιακό 
δίλημμα που θέτει η αποδοχή θεσμών και η συνακόλουθη νομιμοποίηση των προϊόντων 
λειτουργίας τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Κρατικές πολιτικές, Νομικό καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 14,67  
ΙSΒΝ: 960-232-234-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1177 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαρίκα, Ε. (1992) "Αντιμέτωπες με τον εκσυγχρονισμό των 
θεσμών: Ένας δύσκολος φεμινισμός". Στο Λεοντίδου, Ε. & Ammer, S. (επιμ.) Η Ελλάδα των 
Γυναικών: ∆ιαδρομές στο χώρο και το χρόνο. Μεταφ. Λεοντίδου, Ε., Μαρμαρά, Έ. & Νταϊφά, 
Α., Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ. 67-80. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αμέσως μετά τη δικτατορία, η αναδιοργάνωση ή η ίδρυση των μαζικών 
γυναικείων οργανώσεων από τα κόμματα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία: της Οργάνωσης 
Γυναικών Ελλάδας, συνδεδεμένης με το ΚΚΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, συνδεδεμένης 
με το ΠΑΣΟΚ και της Κίνησης ∆ημοκρατικών Γυναικών, συνδεδεμένης με το ΚΚΕ-εσωτερικού. 
Παρά τις διαφορές, κοινός σκοπός των ομάδων αυτών ήταν να αποκτήσουν χαρακτήρα 
αποκλειστικού συνομιλητή με την εξουσία σχετικά με τα Γυναικεία δικαιώματα. Η 
μεταπολιτευτική ιστορία του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα και η κριτική της σε ένα 
σύντομο και περιεκτικό άρθρο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Γυναικείες οργανώσεις, Μεταπολίτευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,74 
ΙSΒΝ: 960-427-017-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1178 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαρίκα, Ε. (1995) "Επανίδρυση ή επιδιόρθωση της ∆ημοκρατίας; 
Το αίτημα της ισάριθμης αντιπροσώπευσης των φύλων". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 57,  σελ. 
42-58. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ένα θεωρητικό κείμενο το οποίο συνδέει τα ζητήματα που θέτει το 
αίτημα της ισάριθμης αντιπροσώπευσης των φύλων, με τα ανοικτά σήμερα τόσο στη 
φεμινιστική σκέψη όσο και στην πολιτική και κοινωνική θεωρία ζητήματα. Η αρθρογράφος 
προβαίνει σε μια κριτική του αιτήματος και επικεντρώνεται κυρίως στις θέσεις που 
διατυπώθηκαν από την υποστηρίχτρία του, Eliane Viennot. Υπογραμμίζει πως η ∆ημοκρατία 
Ισάριθμης Αντιπροσώπευσης με το να αποδέχεται τη διαίρεση της πολιτείας σε δύο φύλα, 
ουσιαστικά συμβάλλει για άλλη μια φορά στην απόκρυψη της πολλαπλότητας των θέσεων των 
γυναικών (και των ανδρών) που την αποτελούν. Προβάλλεται η αναγκαιότητα ρήξης με την 
αποκλειστική λογική της υπαρκτής δημοκρατίας και η επινόηση νέων αρχών. Η μετατροπή της 
κυριαρχίας του φύλου, μπορεί να αναδειχθεί σε αφετηρία για την επανίδρυση της 
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δημοκρατίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ισάριθμη αντιπροσώπευση, ∆ημοκρατία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 815 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βαρίκα, Ε. & Σκλαβενίτη, Κ. (επιμ.) (1981) Η εξέγερση αρχίζει από 
παλιά. Σελίδες από τα πρώτα βήματα του γυναικείου κινήματος. Αθήνα, Εκδοτική Ομάδα 
Γυναικών. 
Σελίδες: 258 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο τόμος αυτός περιέχει κείμενα γνωστών φεμινιστριών από την Ευρώπη , Αμερική 
αλλά και από την Κίνα που έδρασαν κυρίως τον δέκατο όγδοο, δέκατο ένατο και εικοστό 
αιώνα όπως της Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Claire Demar, Margaret Fuller, 
Stella Browne και Κιού Τζίν. Όπως τονίζουν οι επιμελήτριες στην εισαγωγή τους τα κείμενα 
αυτά δείχνουν ότι η Γυναικεία εξέγερση είναι τόσο παλιά όπως και η Γυναικεία καταπίεση. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, ∆ικαιώματα γυναικών, Σεξουαλικότητα, Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1180 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βερβενιώτη, Τ. (1993) "Η θεσμοθέτηση του δικαιώματος της 
ψήφου των γυναικών από το ελληνικό αντιστασιακό κίνημα (1941-1944)". ∆ίνη, τευχ. 6,  
σελ. 180-195. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στις διεργασίες για τη θεσμοθέτηση του 
δικαιώματος της ψήφου των γυναικών από το αντιστασιακό κίνημα τον Αύγουστο του 1943. 
αναφέρονται όλες οι σχετικές εξελίξεις μέχρι την υιοθέτηση των σχετικών κειμένων και 
εγκυκλίων. Όπως όμως αναφέρει η συγγραφέας, οι περισσότερες γυναίκες, έχοντας μάθει να 
λειτουργούν μέσα σε ομάδες όπως η οικογένεια, όπου η προσωπική επιθυμία ή το συμφέρον 
έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα, αποδέχτηκαν εύκολα τις προτεραιότητες που έθετε η οργάνωση 
και την υποταγή της ατομικής τους υπόστασης στο γενικότερο "καλό". Ωστόσο, κάποιες 
γυναίκες από την Αθήνα που ανέβηκαν στο βουνό και είχαν πάρει μέρος στον αγώνα για την 
κατάκτηση της ψήφου ή είχαν κάποια σχέση με τις φεμινίστριες του Μεσοπολέμου, έφεραν 
μαζί τους και μια άλλη αντίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ψήφος , Αντίσταση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1181 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βερβενιώτη, Τ. (1994) Η γυναίκα της Αντίστασης. Η είσοδος των 
γυναικών στην πολιτική, Αθήνα, Οδυσσέας. 
Σελίδες: 382 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η γενιά της Αντίστασης, η 
οποία έζησε και έδρασε με την προσδοκία μιας μελλοντικής κοινωνικής ευτυχίας. Ανάμεσα στο 
προσωπικό και το πολιτικό, το ατομικό και το συλλογικό συμφέρον, έδωσε προτεραιότητα στο 
"γενικό καλό". Οι γυναίκες μπόρεσαν να δράσουν στη δημόσια σφαίρα, ενώ η δράση τους 
διακρίνεται σε δύο φάσεις: στην πρώτη συμμετέχουν προεκτείνοντας το ρόλο της νοικοκυράς 
και της μητέρας. Στη δεύτερη όμως και πιο αιματηρή φάση της Κατοχής η δυναμικότερη 
εμφάνιση των γυναικών στην Αντίσταση γίνεται μαζικότερη. Είναι η περίοδος που οι 
οργανώσεις υιοθετούν ως μέσο πάλης κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις που γίνονται 
αποκλειστικά από γυναίκες. Σε αυτή τη φάση σχηματίζονται και ο διμοιρίες ανταρτισσών και 
έτσι οι γυναίκες αναλαμβάνουν -ουσιαστικά για πρώτη φορά- επικίνδυνα ή "αντρικά" 
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καθήκοντα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Αντίσταση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,11 €   
ΙSΒΝ: 960-210-186-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1182 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, Α. (1989) "Ισότητα και στην 
πολιτική". Ο Αγώνας της Γυναίκας, τευχ. 41,  σελ. 21-25. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής 
γυναικείων οργανώσεων και γυναικείων τμημάτων των κομμάτων, που ζητά να περιληφθεί 
διάταξη στον εκλογικό νόμο κατά την οποία "στα ψηφοδέλτια των εκλογών κανένα από τα 
δυο φύλα δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύεται με ποσοστό μεγαλύτερο από 65%". 
Παρουσιάζονται οι χώρες όπου το μέτρο αυτό έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία, ενώ όπως 
υποστηρίζεται, το μέτρο των ποσοστώσεων δεν καθιερώνει προνομιακή μεταχείριση για τις 
γυναίκες, αλλά αντίθετα, αποσκοπεί στη, μερική έστω, ουσιαστικοποίηση της ισότητας των 
φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ποσοστώσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1183 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆αμανάκη, Μ. (1995) Το Θηλυκό Πρόσωπο της Εξουσίας, Αθήνα, 
Καστανιώτης. 
Σελίδες: 164 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο καταγράφει την πορεία των γυναικών στη δημόσια ζωή στην Ελλάδα 
της μεταπολίτευσης. Τη συνάντηση με τα κόμματα και την πολιτική, την εχθρότητα των 
ανδρικών μηχανισμών, τη σχιζοφρένεια της ταλάντευσης ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό 
χώρο. Αλλά και την πορεία από την υποτίμηση και την αμφισβήτηση μέχρι την 
αυτοσυνείδηση, την αυτοπεποίθηση και τη συμφιλίωση με την εξουσία. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9,36 €   
ΙSΒΝ: 960-03-1440-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1184 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ηλιοπούλου Στράγγα, Τ. (1989) "Ποσοστιαία συμμετοχή των 
γυναικών στα εκλογικά ψηφοδέλτια". Ο Αγώνας της Γυναίκας, τευχ. 41,  σελ. 24-28. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η χρησιμοποίηση του λεγόμενου συστήματος της "ποσόστωσης", της καθιέρωσης 
δηλαδή ενός ποσοστού υποχρεωτικής συμμετοχής εκπροσώπων κάθε φύλου σε κόμματα, στη 
διοίκηση αλλά και στην ιδιωτική οικονομία, και ειδικότερα η σκοπιμότητα αλλά και η 
νομιμότητα ενός τέτοιου μέτρου, που στην ουσία επιδιώκει την προώθηση των γυναικών με 
απώτερο στόχο την αποκατάσταση στην πράξη της ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων, 
έχουν απασχολήσει τον τελευταίο καιρό όχι μόνο πολλά ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και διεθνείς 
οργανισμούς όπως τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την ΕΟΚ. Με αφορμή την 
πρόταση της Συντονιστής Επιτροπής Γυναικείων Οργανώσεων και Γυναικείων Τμημάτων των 
Κομμάτων, για την εφαρμογή ποσοστώσεων, το άρθρο αναλύει τα συνταγματικά ζητήματα 
που δημιουργούνται ενδεχομένως από τη νομοθετική καθιέρωση του συστήματος 
ποσόστωσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ποσοστώσεις, Εκλογές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
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ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1185 
Ηλεκτρονική Βάση ∆εδομένων: Γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.kethi.gr/greek/apofaseis/home.htm  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στον δικτυακό τόπο του ΚΕΘΙ, περιλαμβάνονται στοιχεία και πληροφορίες γύρω 
από τις παρακάτω ενότητες: 1. Η ψήφος των γυναικών (δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι): 
ιστορικά στοιχεία. 2. Εκλογικό σύστημα και σύστημα ανάδειξης υποψηφίων στα κόμματα: 
Επίδραση στις γυναίκες. 3. Οι γυναίκες στα πολιτικά κόμματα. 4. Νομικό πλαίσιο για την 
επίτευξη ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στα κέντρα αποφάσεων. 5. Εθνικός 
μηχανισμός αρμόδιος για την ισότητα. 6. Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική: 
Κυβερνητικός στόχος και στρατηγική - δράσεις. 7. Γυναίκες στα κέντρα πολιτικών 
αποφάσεων. Στατιστικά στοιχεία και ονομαστικές καταστάσεις. 8. 'Γυναίκες στην Ελληνική 
Βουλή 1952-2000' Τιμητική Έκδοση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, Μάρτιος 2000. 9. 
Επίσημες Ρυθμίσεις και Κείμενα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εκλογές, Πολιτικά κόμματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1186 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κονδύλη, Μ. & Ψαρρά, Α. (1989) "Εκλογές ’89, Πολιτική, φύλο, 
Γυναικεία πολιτική". ∆ίνη, τευχ. 4,  σελ. 13-18. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εν όψει εκλογών, στο άρθρο τους η Μαριάνας Κονδύλη και η Αγγέλικα Ψαρρά 
εξετάζουν την ιστορική πορεία της γυναικείας πολιτικής παρουσίας στην Ελλάδα, από το 
«λυκόφως της Πατριαρχίας» της ΕΓΕ, μέχρι «τα ίχνη του γυναικείου λόγου» της ΟΓΕ. Εξετάζει 
επίσης το «άθροισμα της γυναικείας πολιτικής», μέσα από τα Γυναικεία αιτήματα για την 
πολιτική συμμετοχή (ισότιμη συμμετοχή, με θετική διάκριση ταυτόχρονα), καθώς και τις 
παλιές και νέες συλλογικότητες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εκλογές, Πολιτική συμμετοχή 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1187 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαγγιώρου, Μ. (1985) "Ο λειτουργισμός στην πολιτική θεωρία και 
οι επιπτώσεις του στη Γυναικεία καταπίεση". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 57,  
σελ. 3-23. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό είναι μια προσπάθεια να αναδειχθεί η αδυναμία των παραδοσιακών 
επιστημονικών προσεγγίσεων να μελετήσουν τους καταναγκασμούς στην ιδιωτική ζωή, και 
ειδικότερα τη Γυναικεία καταπίεση. Αυτή η αδυναμία προέρχεται από τη λειτουργιστική 
αντίληψη της κλασικής πολιτικής θεωρίας για την οικογένεια. Από αυτή απορρέουν δύο από 
τις παγιωμένες απόψεις των εκπροσώπων της κλασικής πολιτικής σκέψης: η φυσική θέση των 
γυναικών είναι η οικογένεια και ο ιδιωτικός χώρος της οικογένειας έχει ελευθερία και 
επομένως μελετήθηκε με όρους φυσικούς και όχι κοινωνικούς. Στο άρθρο παρατίθενται 
χαρακτηριστικά σημεία του πνεύματος της δυτικής φιλοσοφίας, μέσα από τον οποίο 
αναπτύχθηκε ο ιδεαλιστικός –λειτουργιστικός τρόπος αντίληψης για την προσωπική ελευθερία 
και την οικογένεια. Στην συνέχεια η αρθρογράφος υπογραμμίζει ότι ακόμα και «προοδευτικοί» 
και «φεμινιστές» διανοούμενοι, παρά τις όποιες «φεμινιστικές » προθέσεις υποστηρίζουν τη 
θυσία της απελευθέρωσης των γυναικών και τη διαιώνιση της αντρικής εξουσίας. Ένα τέτοιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα ανδρικής στάσης είναι του Αντρέ Γκορτς μέσα από το βιβλίο του 
«Πέρα από τον Σοσιαλισμό».∆ιευκρινίζοντας ότι η επιλογή του συγκεκριμένου θεωρητικού 
είναι τυχαία, προβαίνει σε μια κριτική των θέσεών του που πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν 
παρατηρήσεις με γενικότερο χαρακτήρα. Στο έργο του προβάλλονται οι δύο θεμελιακοί μύθοι 
στους οποίους στηρίζεται η καταπίεση των γυναικών. Αυτοί είναι της μη οικονομικής αξίας των 
οικιακών εργασιών και της οικογενειακής φωλιάς. Επίσης προβάλλονται και δύο επιχειρήματα 
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για τη διατήρηση της θέσης των γυναικών στην οικογενειακή ζωή: η αναντικατάστατη 
Γυναικεία προσφορά και η Γυναικεία ηθική και αξίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1188 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μάνεσης, Α. ∆ίκαιο, Σύνταγμα, Πολιτική, Θεσσαλονίκη, 
Παρατηρητής. 
Σελίδες: 145 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου, ο συγγραφέας ασχολείται διεξοδικά με τη 
συνταγματική καθιέρωση της ισονομίας ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα μέσα από το 
Σύνταγμα του 1975. Μετά από μια ιστορική αναδρομή και ανάλυση της συνταγματικής αρχής 
της ισότητας στα ελληνικά Συντάγματα, παρουσιάζει την προβληματική γύρω από τους 
θεσμούς και κανόνες του νέου Οικογενειακού ∆ικαίου, όπως αυτοί εφαρμόστηκαν με τον 
Ν1329/1982. Συμπερασματικά καταλήγει ότι η αρμόδια επιτροπή, αν και δεν δίστασε να 
προχωρήσεις σε βαθιές τομές για την εναρμόνιση θεσμών και διατάξεων, εντούτοις φρόντισε 
κατά κανόνα να αποφύγει τις υπερβολικά ριζοσπαστικές ρυθμίσεις που θα προσέκρουσαν με 
οξύ τρόπο σε ορισμένα από τα κρατούντα ήθη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Συνταγματική μεταρρύθμιση, Νομικό καθεστώς, Ισότητα των 
φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 14,56 
ΙSΒΝ: 960-260-014-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1189 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μηνιάτη, Α. (1981) "Ιστορία της γυναικείας ψήφου στην Ελλάδα". 
Ο Αγώνας της Γυναίκας, τευχ. 12,  σελ. 13-14. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό, με αφορμή τις βουλευτικές εκλογές του 1981, γίνεται μια 
σύντομη επισκόπηση του ιστορικού της κατάκτησης του δικαιώματος της γυναικείας ψήφου 
στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1920 και το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές και κοινοτικές 
εκλογές με το Β.∆. του 1930 έως και τον Ν.2159/1952 για την παροχή του δικαιώματος 
ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Το κείμενο καταλήγει ότι σήμερα εντούτοις η ισότητα στην 
πράξη δεν έχει πλήρως πραγματοποιηθεί, ενώ επιβάλλεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός 
των γυναικών στο Κοινοβούλιο αλλά και στη ∆ιοίκηση. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικά δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1589 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μιχαλακοπούλου Βεϊκου, Χ. (1979) "Η αυτονομία των γυναικείου 
κινήματος: ένα σχήμα παραπλανητικό". Πολίτης, τομ. 29, σελ. 42-47. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας αναλύει τις διεκδικήσεις του αυτόνομου γυναικείου κινήματος και 
υποστηρίζει ότι αποτελούν παγίδα γιατί καλλιεργούν ένα κλίμα ιδιαιτερότητας και αυτονομίας 
των γυναικείων διεκδικήσεων, που τις απογυμνώνει από το συγκεκριμένο 
οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον τους, διαιωνίζοντας το ιδεαλιστικό μοτίβο της 'ισότητας στη 
διαφορά'. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτική, Γυναικείο κίνημα, Φεμινισμός   
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1190 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Νικολακόπουλος, Η. & Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1988) Έρευνα 
για την πολιτική συμπεριφορά των γυναικών. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έκθεση παρουσιάζει την καταγραφή των αποτελεσμάτων επιτόπιας εμπειρικής 
έρευνας η οποία οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, με θέμα την 
Γυναικεία πολιτική συμπεριφορά το 1988. Τα στοιχεία που παρατίθενται καταδεικνύουν ότι 
δεν υπάρχει μια γενική τυπολογία της πολιτικής συμπεριφορά της ελληνίδας, αντίθετα 
διαπιστώνονται έντονα διαφοροποιημένα πρότυπα, ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, την 
ηλικία (και τη γενιά) και άλλες μεταβλητές. Καταγράφονται τα ποσοστά των Ελληνίδων που 
παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εμπλοκής με το πολιτικό σύστημα (δηλώνουν μέλη κόμματος, 
τακτική ανάγνωση πολιτικής ειδησεογραφίας και εμπλοκή σε πολιτικές συζητήσεις, υψηλό 
ενδιαφέρον για την πολιτική), ενώ καταγράφεται και η μερίδα εκείνη των Ελληνίδων που, 
χωρίς να διακρίνονται για έντονη συμμετοχική πρακτική, έχουν εντούτοις την αίσθηση ότι το 
πολιτικό σύστημα τις αφορά. Τέλος καταγράφεται πόσο ευρεία είναι η μερίδα των γυναικών 
που χαρακτηρίζονται από πολιτική αδιαφορία, χαμηλά επίπεδα πολιτικής επικοινωνίας και στις 
οποίες παρατηρούνται μη συμμετοχικές τάσεις. Για όλα τα παραπάνω γίνεται σύγκριση με 
αντίστοιχο ανδρικό δείγμα, προκειμένου να διαφανεί η "ιδιαιτερότητα' του γυναικείου 
προτύπου. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική συμπεριφορά, Πολιτική ενημέρωση, Αντιλήψεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1191 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ντίεζ, Μ. (1995) "Ιδιότητα του πολίτη με φεμινιστικό πρόσωπο. Το 
πρόβλημα με τη μητρική σκέψη". Ο Πολίτης, τευχ. 14,  σελ. 22-29. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1192 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παναγιωτοπούλου, Ρ. (1994) "Η χαμένη τιμή της πολιτικής 
κουλτούρας των Ελληνίδων: Σκέψεις και επισημάνσεις για τη Γυναικεία πολιτική κουλτούρα". 
Στο ∆εμερτζής, Ν. (επιμ.) Η ελληνική πολιτική κουλτούρα σήμερα. Αθήνα, Εξάντας, σελ. 287-
328. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας αναφέρεται συστηματικά στις διαδικασίες συγκρότησης της 
γυναικείας πολιτικής ταυτότητας αφενός μεν στις αγροτικές περιοχές, αφετέρου δε στα αστικά 
κέντρα. Παρά τις μεταλλαγές στην κινητικότητα, την εκπαίδευση και την κατανάλωση στον 
αγροτικό χώρο, τα παραδοσιακά πρότυπα της θηλυκότητας εξακολουθούν να ισχύουν. Οι 
γυναίκες εντάσσονται σε ένα χώρο ιδιωτικότητας και εν πολλοίς αποκλείονται από τη δημόσια 
σφαίρα, που θεωρείται ως ο φυσικός τόπος του ανδρικού φύλου. Για ορισμένες κατηγορίες 
γυναικών των αστικών κέντρων παρατηρούνται μεταλλαγές στο μοντέλο αυτό. Η συγγραφέας 
υποστηρίζει ότι βαρύνουσα σημασία για τη Γυναικεία πολιτικότητα έχει η εμπειρία της 
εξωοικογενειακής εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική κουλτούρα, Πολιτική ταυτότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 14,63 
ΙSΒΝ: 960-210-188-1 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1193 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1988) "Γυναικείο ζήτημα και κράτος 
πρόνοιας". Στο Μαλούτας, Θ. & Οικονόμου, ∆. (επιμ.) Προβλήματα ανάπτυξης του κράτους 
πρόνοιας στην Ελλάδα. Χωρικές και τομεακές προσεγγίσεις. Αθήνα, Εξάντας, σελ. 183-220. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας διατυπώνει την άποψη ότι η μεταβλητή του φύλου αποτελεί 
απαραίτητη συνιστώσα σε κάθε κριτική προσέγγιση του κράτους πρόνοιας, στο μέτρο που το 
τελευταίο είναι συνυφασμένο με τη διαδικασία αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης, όπου 
παραδοσιακά κυριαρχούν γυναικείοι ρόλοι. Στο επίκεντρο της προβληματικής του άρθρου 
αυτού βρίσκεται η διερεύνηση των επιπτώσεων την ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στην 
κοινωνική θέση των γυναικών και κατ΄ επέκταση στις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα δύο 
φύλα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ελληνική πραγματικότητα και ιδιαίτερα στις 
επιπτώσεις του χαμηλού βαθμού ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στη Γυναικεία απασχόληση. 
Επισημαίνεται ότι η σχετική ανάπτυξη συνδέθηκε με το πολιτικό σύνθημα του εκσυγχρονισμού 
και υπογραμμίζεται ως βασική αντίφαση το ότι ενώ, αφ' ενός, τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής 
συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης ορισμένων κατηγοριών 
γυναικών, αφ΄ ετέρου, οι όροι με τους οποίους θεσμοθετούνται δεν συμβάλλουν στην 
"ισότητα" γυναικών και ανδρών, αλλά αντίθετα λειτουργούν νομιμοποιητικά υπέρ της 
ανισότητας. Έτσι, η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα δεν αμφισβητεί σε τίποτα 
την υπάρχουσα κοινωνική κατανομή των ρόλων ανάλογα με το φύλο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Κράτος πρόνοιας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1196 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1989) "Οι Ελληνίδες και η ψήφος: Το 
φύλο της ψήφου και η ψήφος του γυναικείου φύλου". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 
τευχ. 73,  σελ. 3-38. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό διερευνάται η - ελάχιστα μελετημένη - Γυναικεία εκλογική 
συμπεριφορά στην Ελλάδα, μέσω της διαχρονικής εξέλιξης της γυναικείας ψήφου (1956-
1985). Παρά τη σύγκλιση ανδρικής και γυναικείας ψήφου, αλλά και εν μέρει και λόγω αυτής, 
διαφαίνεται ως όλο και λιγότερο θεμιτή η συνολική αντιπαράθεση γυναικείας και ανδρικής 
πολιτικής/εκλογικής συμπεριφοράς η οποία συσκοτίζει τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις στις 
συνθήκες ζωής των δύο αντίστοιχων κοινωνικών κατηγοριών. Εμπειρικά στοιχεία 
επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι το φύλο δεν αποτελεί πλέον σημαντική διαφοροποιητική 
μεταβλητή στην πολιτική συμπεριφορά των ατόμων, όπως αποτελούν η κοινωνική/ταξική 
θέση και η ηλικία/θέση στον κύκλο της ζωής, μεταβλητές που διαφοροποιούν εντονότατα τον 
τρόπο με τον οποίο το φύλο βιώνεται από το φορέα του και επηρεάζει την πολιτική 
κοσμοαντίληψή του. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εκλογική συμπεριφορά 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 00139696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1195 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1989) "Οικουμενική Κυβέρνηση χωρίς 
γυναίκες". Επιχειρήματα, τευχ. 12,  σελ. 11-12. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το αντικείμενο του άρθρου είναι η «εικόνα της ολοκληρωτικά κατειλημμένης από 
το ένα φύλο οικουμενικής κυβέρνησης που κάνει φανερή τη σεξιστική βία που εκφράζει η 
γλώσσα μας». Η οικουμενικότητα παραπέμπει στους άνδρες και γίνεται φανερή η διάχυτη 
αντίληψη που στερεί από τις γυναίκες την ιδιότητα του πολίτη, του αυτόνομου φορέα 
πολιτικής δράσης, του υποκειμένου της ιστορίας. Ταυτόχρονα η παντελής απουσία των 
γυναικών από την εν λόγω κυβέρνηση είναι και δείκτης της πολιτισμικής υπανάπτυξης της 
χώρας και έκφραση ενός παρωχημένου προτύπου σεξιστικής βίας. Η «ανδρική 
οικουμενικότητα» δείχνει τη μη αναγωγή του γυναικείου ζητήματος σε κοινωνικό και πολιτικό. 
Η καταγγελία του αποκλεισμού των γυναικών από την κυβέρνηση δεν προσβλέπει σε κάποιες 
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γυναικείες παρουσίες, αλλά στην κριτική της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του πολιτικού 
συστήματος: «το φύλο της πολιτικού δεν προδικάζει αναγκαστικά και το φύλο της πολιτικής 
όταν οι κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις καθορίζουν την πρωτοκαθεδρία του ενός φύλου και την 
καταπίεση του άλλου». 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1194 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1989) "Πολιτική υπέρ της ισότητας ή 
«ισότητα» υπέρ της πολιτικής". ∆ίνη, τευχ. 4,  σελ. 25-28. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο υπότιτλος του άρθρου «Η ιδεολογική λειτουργία της διεκδίκησης του 35%» 
είναι βασικός για την κατανόηση του άρθρου. Το ζήτημα της διεκδίκησης αυτής διαπερνά όλο 
το άρθρο και εξετάζεται ιστορικά, θεωρητικά και πρακτικά, με τη βοήθεια και των 
αποτελεσμάτων της έρευνας του ΕΚΚΕ για την πολιτική συμπεριφορά των γυναικών. Η άποψη 
της συγγραφέως διαφαίνεται στο τέλος του άρθρου στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «στο 
σημερινό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο τα δομικά και ιδεολογικά εμπόδια για την ισότιμη, 
ανεξαρτήτως φύλου, συμμετοχή των ατόμων στην πολιτική θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, 
είτε με, είτε χωρίς υποχρεωτικά ποσοστά γυναικείας παρουσίας. Ας μην τα 
ενισχύσουμε/νομιμοποιήσουμε στο όνομα της ισότητας». 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ποσοστώσεις,  Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1200 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1990) "Ελληνική πολιτική κουλτούρα: 
Όψεις και προσεγγίσεις". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 75Α,  σελ. 18-57. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το εν λόγω άρθρο, μετά από μια σύντομη κριτική αναφορά στην εμβρυώδη ακόμα 
βιβλιογραφία για την ελληνική πολιτική κουλτούρα και συγκεκριμένα σε εμπειρικές έρευνες 
που την αφορούν, επιχειρεί να επισημάνει ορισμένα χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτικής 
κουλτούρας τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα στοιχεία αυτά τη διαφοροποιούν από 
άλλες κουλτούρες (ευρωπαϊκές γενικά και νοτιοευρωπαϊκές ειδικότερα. Συγκεκριμένα, το 
άρθρο εξετάζει την έννοια του πολιτικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να ερμηνευθούν τα 
σχετικά υψηλά ποσοστά του που δηλώνονται στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, ενώ 
γίνεται προσπάθεια να ξεπερασθούν απλοποιητικά και ενδεχομένως εν μέρει παραπλανητικά 
σχήματα. Καθώς η πρόσληψη μιας εθνικής πολιτικής κουλτούρας ως συνόλου που αποτελείται 
από πολλαπλά συστήματα υποκουλτούρας, αποτελεί κεντρική θέσης της συγγραφέως, 
επισημαίνονται οι σημαντικές ποσοτικές διαφοροποιήσεις στη διάδοση συγκεκριμένων 
στάσεων και αντιλήψεων σε διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες (ταξικές, κοινωνικές, 
ανάλογα με το φύλο κ.α.). Έτσι σκιαγραφείται η φυσιογνωμία της συνολικής πολιτικής 
κουλτούρας χωρίς απλουστευτικά σχήματα που τελικά δεν αντιπροσωπεύουν κοινωνικά και 
πολιτικά τίποτα, παρά μόνο έναν ιδεατό τύπο "μέσου Έλληνα", χωρίς φύλο, ηλικία και 
κοινωνική θέση. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική κουλτούρα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1197 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1990) "Ελληνική πολιτική κουλτούρα: 
Το φύλο της αριστεράς και της δεξιάς". Στο Λυριντζής, Χ. & Νικολακόπουλος, Η. (επιμ.) 
Εκλογές και κόμματα στη δεκαετία του ΄80. Εξελίξεις και προοπτικές του κομματικού 
συστήματος. Αθήνα, Θεμέλιο, σελ. 97-120. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό η ανάλυση εστιάζεται σε ένα ειδικότερο θέμα της πολιτικής 
κουλτούρας που αφορά τις διαφοροποιούμενες, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, 
ιδεολογικές αναπαραστάσεις των εννοιών Αριστερά και ∆εξιά. Ενώ είναι κυρίαρχη η διάχυτη 
αντίληψη της προνομιακής συσχέτισης του γυναικείου φύλου με τη ∆εξιά, η συγγραφέας 
παρατηρεί αρχικά, με βάση τα εκλογικά δεδομένα από το 1956 έως το 1989, την τάση 
σύγκλισης ανδρικής και γυναικείας ψήφου, η διαφοροποίηση των οποίων δεν υπερβαίνει 
πλέον την μια ποσοστιαία μονάδα. Αναλύοντας μάλιστα εν συνεχεία, με κριτήριο την ηλικία, 
τις πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις των δύο φύλων, η συγγραφέας υπογραμμίζει τη σαφώς 
μαζικότερη αναφορά των νέων γυναικών, έναντι των νέων ανδρών, στην Αριστερά. Η 
διαπίστωση αυτή, που δεν αποτελεί πάντως ελληνική ιδιοτυπία, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
τα καθιερωμένα στερεότυπα και σχετίζεται με τις αλλαγές στα πρότυπα ζωής και πολιτικής 
συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν κυρίως τις νεότερες κατηγορίες ηλικιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εκλογική συμπεριφορά 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 12,48  
ΙSΒΝ: 960-7293-23-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1198 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1992) Γυναίκες και Πολιτική. Η Πολιτική 
Φυσιογνωμία των Ελληνίδων, Αθήνα, Gutenberg. 
Σελίδες: 307 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η σκιαγράφηση της πολιτικής φυσιογνωμίας των 
γυναικών, στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, με σημείο αναφοράς την πολιτική πρόσληψη. 
Ο τρόπος με τον οποίο αυτή η τελευταία αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές στάσεις, 
αντιλήψεις και σε εκφράσεις της πολιτικής συμπεριφοράς των γυναικών είναι ενδεικτικός 
έντονων εσωτερικών διαφοροποιήσεων στο πρότυπο της "γυναικείας" πολιτικότητας, αλλά και 
δηλωτικός συγκεκριμένων τάσεων μετεξέλιξης. Η όλη προβληματική εγγράφεται στο πλαίσιο 
της μελέτης της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας και των παραγόντων που συμβάλλουν ώστε 
τα άτομα να διαμορφώνουν διαφοροποιημένα συστήματα πολιτικών αντιλήψεων. Η δε 
συγκεκριμένη προσέγγιση στο αντικείμενο μελέτης οδηγεί στην ανάπτυξη προβληματισμού 
γύρω από την ουσιαστική κοινωνική βαρύτητα του φύλου, ως παράγοντα διαφοροποίησης 
στην πολιτική πρόσληψη, και ειδικότερα γύρω από την σημασία της "συνείδησης φύλου" των 
γυναικών, ο βαθμός ανάπτυξη της οποίας διαφαίνεται ως καθοριστικός για τη γενικότερη 
πολιτική φυσιογνωμία τους. Η "συνείδηση φύλου" προτείνεται ως νέα ερμηνευτική 
παράμετρος των διαφοροποιήσεων στην πολιτική πρόσληψη γυναικών και ανδρών, αλλά και, 
κυρίως μεταξύ των γυναικών, με την επιδίωξη να υποκαταστήσει καθιερωμένες υποθέσεις, 
που εκφράζουν κοινωνικά στερεότυπα ή προϊδεάσεις σχετικά με την επίδραση του φύλου στην 
πολιτική φυσιογνωμία των ατόμων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ελληνική πολιτική κουλτούρα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,40 € 
ΙSΒΝ: 960-01-0366-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1199 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1995) "Για το φεμινισμό της κρίσης. 
Από τη διαφορά των φύλων στη(ν) (πολυποίκιλη) Γυναικεία υποκειμενικότητα". ∆ίνη, τευχ. 8,  
σελ. 101-119. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη διαπραγματεύεται το θέμα της κρίσης την οποία υποστηρίζεται ότι 
διέρχεται ο φεμινισμός. ∆ιατυπώνεται η αντίφαση ότι ενώ οι απαντήσεις στο γιατί της κρίσης 
είναι πολλές και διαφορετικές, τα ερωτήματα που διατυπώνονται σχετικά με τη φυσιογνωμία 
και το περιεχόμενό της είναι λίγα. Πρέπει να γίνει επανεξέταση του περιεχομένου και των δύο 
όρων: υφίσταται καταρχήν κρίση και ποια εικόνα του φεμινισμού νομιμοποιεί ο λόγος περί 
κρίσεως; Το φεμινιστικό κίνημα βρίσκεται σε αναμενόμενη φάση ύφεσης της 
επαναστατικότητας του, στο μέτρο που οι κατακτήσεις οδηγούν σε εφησυχασμό, η κοινωνική 
διάχυση του λόγου του εξουδετέρωσαν την ανατρεπτικότητά του και οι γυναίκες ως πολιτική 
γενιά είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι γυναίκες 
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άλλαξαν και όχι μόνο διαγενεακά. Οι νεότερες άλλαξαν ως προς τον παλαιότερο εαυτό τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1202 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαγεωργίου, Γ. (1993) "Γυναικεία Πολιτική ∆ιαμαρτυρία". Η 
Κοινωνική Έρευνα στην Ελλάδα Σήμερα. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 
441-453. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έρευνα αυτή εξετάζει τους παράγοντες που εμποδίζουν ή ενθαρρύνουν την 
Γυναικεία πολιτική διαμαρτυρία, δηλαδή πράξεις που στρέφονται εναντίον της πολιτικής 
εξουσίας και μπορεί να είναι παράνομες ή βίαιες.  Το δείγμα έχει συλλεχθεί από την περιοχή 
της πρωτεύουσας και αποτελείται από 300 εργαζόμενες γυναίκες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
όσον αφορά την συχνότητα, η πλειοψηφία των γυναικών δεν είναι υπέρ των ακραίων μορφών 
διαμαρτυρίας, όπως π.χ., η καταστροφή δημόσιας περιουσίας ή η απαγωγή δημοσίων 
προσώπων.  Όσον αφορά τους παράγοντες που ενθαρρύνουν την πολιτική διαμαρτυρία 
διαπιστώθηκε ότι:  Πρώτον, οι νεώτερες γυναίκες τείνουν περισσότερο σε πράξεις πολιτικής 
διαμαρτυρίας απ΄ ότι οι μεγαλύτερες στην ηλικία.  Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με 
έρευνες που έγιναν στις ευρωπαϊκές χώρες, όπου επίσης βρέθηκε ότι οι νέοι (άνδρες και 
γυναίκες) τείνουν πιο συχνά στην πολιτική διαμαρτυρία απ' ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία 
άτομα.   ∆εύτερον, διαπιστώθηκε ότι η εκπαίδευση ασκεί μεγάλη και θετική επιρροή στην 
πολιτική διαμαρτυρία και είναι ένας καθοριστικός παράγοντας.  Τα αποτελέσματα αυτά 
διαφοροποιούνται όμως από αποτελέσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, όπου έχει διαπιστωθεί ότι η εκπαίδευση δεν έχει τόση επιρροή στην πολιτική 
διαμαρτυρία.  Έτσι διαπιστώνεται ότι, ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι εκπαιδευτικοί 
θεσμοί λειτουργούν ως θετικοί φορείς κοινωνικοποίησης, στην Ελλάδα αντίθετα, οι 
εκπαιδευτικοί θεσμοί δε φαίνεται να συντελούν στην έκφραση της πολιτικής διαμαρτυρίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτική, Γυναικεία ταυτότητα, Πολιτική συμμετοχή, Έμφυλοι ρόλοι, 
Εκπαίδευση, Πολιτική διαμαρτυρία, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 12,48 
ΙSΒΝ: 960-7093-32-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1201 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαγεωργίου, Γ. (1993) Γυναίκες στην Πολιτική, Αθήνα, Ίδρυμα 
Μεσογειακών Μελετών. 
Σελίδες: 120 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η  μονογραφία αυτή  εξετάζει τη θέση των εκλεγμένων γυναικών πολιτικών στην 
Ελλάδα, καθώς και τη σχέση τους με το Ελληνικό Γυναικείο Κίνημα.  ∆ιατυπώνονται δύο 
βασικές θέσεις: 1) ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι ανάμειξης και συμμετοχής στην πολιτική 
εκτός από τη ψήφο και την απλή συμμετοχή ενός ατόμου στις εκλογές.   Γίνεται έτσι  φανερό 
ότι οι πρώτες φεμινίστριες στις αρχές του αιώνα συμμετείχαν στην πολιτική,  παρά το γεγονός 
ότι στερούνταν του δικαιώματος ψήφου και ήταν τυπικά αποκλεισμένες από την πολιτική 
σκηνή.  2) ο ειδικός χαρακτήρας των ελληνικών πολιτικών κομμάτων τείνει ν' απορροφά και 
να μετατρέπει την πολιτική συμμετοχή των πολιτών,  ώστε να συμφωνεί με την ιδεολογική 
γραμμή ενός συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος, και επιπλέον  να εξασθενεί την  αυτόνομη 
βούληση ώστε να μην απομένουν περιθώρια άσκησης ανεπηρέαστης κριτικής.  Το ενδιαφέρον 
όμως της μελέτης αυτής έγκειται στο ότι η παραπάνω άποψη αποδεικνύεται με πολύ πειστικό 
τρόπο από τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική σκηνή, είτε στο μαζικό είτε στο επίπεδο 
λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Η μελέτη αποτελείται από τρία μέρη.  Το πρώτο 
περιλαμβάνει την θεωρητική ανάλυση και τη βιβλιογραφία γύρω από το θέμα της ανάμειξης 
των γυναικών στην πολιτική.  Το δεύτερο μέρος επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή των 
διαφόρων τρόπων με τους οποίους οι γυναίκες έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση δημόσιων  
θεμάτων από την αρχή του αιώνα.  Τέλος, το τρίτο μέρος, είναι μια εμπειρική έρευνα που 
στηρίζεται σε συνεντεύξεις βάθους γύρω από τις γυναίκες πολιτικούς και δείχνει την 
ασυμφωνία στόχων που υπάρχει μεταξύ των εκλεγμένων γυναικών και του γυναικείου 
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κινήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτική, Ελλάδα, Πολιτική συμμετοχή, Γυναικεία ταυτότητα, Γυναίκες 
πολιτικοί, Γυναικείο κίνημα, Επιτόπια έρευνα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1203 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεπούση, Μ. (1988) "Φεμινισμός-πολιτική, πορείες αποκλίνουσες, 
παράλληλες ή συγκλίνουσες". ∆ίνη, τευχ. 3,  σελ. 12-15. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μία ακόμη προσπάθεια ορισμού της έννοιας του «φεμινισμού» και της 
«πολιτικής», που γεννάει μια αλυσίδα ερωτημάτων και απαντήσεων για τη στάση του 
φεμινιστικού κινήματος απέναντι στο κράτος και τους θεσμούς του, στα πολιτικά κόμματα και 
τα παραρτήματά τους, αλλά και για το ίδιο το περιεχόμενο του φεμινιστικού κινήματος. Στο 
ερώτημα του αν η παρουσία των γυναικών στην πολιτική είναι ικανή να αλλάξει το 
περιεχόμενο της πολιτικής, η απάντηση κατά τη Μαρία Ρεπούση είναι ότι «η φυσική παρουσία 
των γυναικών στην πολιτική λειτουργεί τις περισσότερες φορές προστατευτικά για τη 
διατήρηση του πολιτικού κατεστημένου και σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε όρος ανατροπής 
του περιεχομένου της πολιτικής». Στο ερώτημα του αν οι φεμινίστριες μπορούν να θέσουν 
τους δικούς τους όρους στην πολιτική, η απάντηση είναι θετική, αν «υπάρξει μια αυτόνομη 
φεμινιστική πολιτική. Η διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής είναι εν δυνάμει ικανή να 
αναμετρηθεί με την υπάρχουσα και να αλλάξει τους συσχετισμούς της». Στο ερώτημα της 
μερικότητας και σφαιρικότητας της φεμινιστικής πολιτικής, η απάντηση είναι διττή. Ο 
φεμινισμός είναι τόσο σφαιρικός, όσο οποιαδήποτε θεωρία που ξεκινά από συγκεκριμένες 
αντιθέσεις και προσπαθεί να εξηγήσει τον κόσμο και να δώσει λύσεις για την άρση των 
κοινωνικών ανισοτήτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1204 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεπούση, Μ. (1995) "Το υποκείμενο των δικαιωμάτων. Το φύλο 
της πολιτικής. Οι αποκλεισμοί της δημοκρατίας". Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 57,  σελ. 28-31. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η αρθρογράφος ορίζει τη συνεχιζόμενη υπο-αντιπροσωπευτικότητα των γυναικών 
στα σώματα εκλεγμένων αντιπροσώπων ως ένα παραδειγματικού χαρακτήρα αποκλεισμό. Τον 
τελευταίο καιρό προβάλλεται ως λύση στον πολιτικό αποκλεισμό των γυναικών το αίτημα για 
ισάριθμη αντιπροσώπευση ανδρών και γυναικών .Η κινήσει αναφορικά με τη ∆ημοκρατία 
Ισάριθμης Αντιπροσώπευσης απασχόλησε δύο τεύχη του γαλλόφωνου διεθνούς περιοδικού 
«Nouvelles Questions Feministes». Το πρώτο τεύχος ήταν αφιερωμένο στην υποστήριξη της 
ισάριθμης αντιπροσώπευσης (άρθρα των Francoise Gaspard, Alain Lipietz και Eliane Viennot) 
και στο δεύτερο (άρθρα των Michele Le Doeuff, Josette Trat και Ελένης Βαρίκας) 
αναδείχτηκαν οι προβληματικές πτυχές του αιτήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ισάριθμη αντιπροσώπευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1205 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ροζανβαλλόν, Π. (1995) "Η ιστορία της γυναικείας ψήφου. 
Στοχασμός πάνω στη γαλλική ιδιαιτερότητα". Γυναίκες και Ιστορία, μεταφ. Καρλαύτη, Κ., 
Παρίσι, Ελληνικά Γράμματα, σελ. 87-93. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το επιστημονικό συμπόσιο Γυναίκες και Ιστορία, το οποίο οργανώθηκε στο 
Παρίσι, αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαστήριο ιδεών στο πεδίο της ιστορίας των σχέσεων και 
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της διαφοράς των φύλων. Επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους των κοινωνικών 
επιστημών (ιστορία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία κλπ.) συνέβαλλαν με κριτικές και 
πρωτότυπες παρεμβάσεις στη συζήτηση των μεγάλων επιστημολογικών προβλημάτων που 
έθεσε η συγγραφή της πεντάτομης Ιστορίας των Γυναικών στη ∆ύση: αξιολόγηση των πηγών 
που αναφέρονται στις γυναίκες, χρήση της κλασικής ιστορικής χρονολόγησης, σχέση μεταξύ 
απεικόνισης και πραγματικής ζωής, παιχνίδι των κυριαρχιών - βία και συγκατάθεση - και της 
κατανομής των εξουσιών ανάμεσα στα φύλα, συσχέτιση της επιστημονικής προσέγγισης με το 
κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Το Συμπόσιο φέρνει νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και η 
προβληματική του επεκτείνεται, οικοδομώντας μια κριτική/ιστορική ματιά μακράς διάρκειας 
στο παρελθόν, στο παρόν αλλά και στο μέλλον του γυναικείου ζητήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Γυναικεία ψήφος 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 16,00 
ΙSΒΝ: 960-344-067-1 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1208 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (1989) "Στάσεις και αντιστάσεις απέναντι στο δικαίωμα 
ψήφου των γυναικών των γυναικών μέσα από τον Τύπο:1919-1952". ∆ίνη, τευχ. 4,  σελ. 29-
35. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μια αναλυτικότατη παρουσίαση του Τύπου και της στάσης του απέναντι στο 
ζήτημα της γυναικείας ψήφου, το άρθρο είναι χρήσιμο γιατί συνδέει γυναίκα-πολιτική και 
ΜΜΕ. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, ∆ικαίωμα ψήφου, ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1207 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (1989) "Τα πολιτικά δικαιώματα των Ελληνίδων (1864-
1952)". Μνήμων, τευχ. 12,  σελ. 161-172. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό γίνεται μια γενική επισκόπηση των διαδοχικών φάσεων της 
ιστορίας που αφορά στον τρόπο διεκδίκησης και απονομής πολιτικών δικαιωμάτων στις 
ελληνίδες, και αναπτύσσονται οι βασικές υποθέσεις του ζητήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικά δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: 1105-3917 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1209 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (1992) "Το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα (1860-
1960)". Στο Λεοντίδου, Ε. & Ammer, S. R. (επιμ.) Η Ελλάδα των γυναικών: ∆ιαδρομές στο 
χώρο και το χρόνο. Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ. 57-63. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό αρχικά παρουσιάζονται οι πρώτες γυναικείες φωνές και 
φεμινίστριες του 19ου αιώνα, καθώς και τα θέματα που τις απασχολούσαν, κυρίως το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση. Μετά το Α' Παγκόσμιο πόλεμο δημιουργείται στην Ελλάδα ένα 
φεμινιστικό κίνημα και είναι η στιγμή που οι Ελληνίδες αρχίζουν να κάνουν πολιτική τόσο σε 
σχέση με τα δικά τους ιδιαίτερα ζητήματα όσο και κομματική πολιτική. Ο Β' Παγκόσμιος 
πόλεμος υπήρξε καταλυτικός καθώς η νέα γενιά των γυναικών που είχε πάρει μέρος στην 
αντίσταση και πίστευε σε ένα αριστερό πολιτικό όραμα θα γίνει ο σημαιοφόρος της πολιτικής 
ισότητας. Χαρακτηριστικό της ιδεολογίας των γυναικών της εποχής αυτής είναι το ότι δεν 
διεκδικούν πια τα δικαιώματα του φύλου τους στο όνομα του φεμινισμού αλλά στο όνομα της 
κοινωνικής αλλαγής. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Φεμινιστικό κίνημα, Ελλάδα, Γυναίκες, Φεμινισμός, 19ος 
αιώνας, 20ος αιώνας, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
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∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,74 
ΙSΒΝ: 960-427-017-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1210 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στασινοπούλου, Ό. (1990) Κράτος Πρόνοιας. Ιστορική εξέλιξη, 
σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Gutenberg. 
Σελίδες: 147 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να δώσει μια εισαγωγική συνοπτική γεύση των 
κύριων αντιλήψεων οι οποίες συνθέτουν τον σύγχρονο προβληματισμό για το κράτος 
πρόνοιας στην ιστορική του διάσταση. Μνεία γίνεται και στην φεμινιστική προσφορά στη 
θεωρία του κράτους πρόνοιας, όπου καταγγέλλεται η έλλειψη ανάλυσης ενός σημαντικού 
μέρους της πραγματικότητας που αφορά το ρόλο των γυναικών και τη σχέση κράτους-
οικογένειας στην πορεία κρατικής παρέμβασης στη σφαίρα της κοινωνικής αναπαραγωγής. 
Λέξεις Κλειδιά: Κράτος πρόνοιας, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 11,80 
ΙSΒΝ: 960-01-0227-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1211 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τεπέρογλου, Ε. & Ψαρά, Μ. Μελέτη Επισκόπησης: Γυναίκες και 
Πολιτική. Αθήνα, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής επισκόπησης είναι η παρουσίαση βιβλίων, 
επιστημονικών κειμένων, μελετών, ερευνών, διατριβών και άρθρων που αφορούν τις εξής 
θεματικές: την εξέλιξη της γυναικείας ψήφου, όχι μόνο μέσα από τη σύγκρισή της με την 
αντίστοιχη των ανδρών, αλλά αυτή καθαυτή, τη Γυναικεία πολιτική συμμετοχή και 
συμπεριφορά, τη Γυναικεία συμμετοχή στα εθνικά κοινοβούλια, στο ευρωκοινοβούλιο και σε 
υπουργικά αξιώματα, το ζήτημα της εκπροσώπησης των γυναικών στα κόμματα και στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, Εκπροσώπηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1212 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Υπουργείο Προεδρίας Της Κυβέρνησης - Γενική Γραμματεία 
Ισότητας (1986) Πρώτη Έκθεση της Ελλάδος προς την επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη 
κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών Ν.1342/83. Αθήνα, Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης - Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο 7 της έκθεσης ξεκινάει με το αξίωμα που ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη 
του ΟΗΕ: «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τις 
διακρίσεις κατά των γυναικών στην πολιτική και τη δημόσια ζωή της χώρας και εξασφαλίζουν 
το δικαίωμα: α. να ψηφίζουν σε όλες τις εκλογές και όλα τα δημόσια δημοψηφίσματα και να 
είναι εκλέξιμες σε όλους τους οργανισμούς που εκλέγονται δημόσια, β. να λαμβάνουν μέρος 
στην κατάστρωση της πολιτικής του κράτους και την εκτέλεσή της, να καταλαμβάνουν 
δημόσιες θέσεις και να ασκούν όλα τα δημόσια καθήκοντα σε όλες τις βαθμίδες της 
κυβέρνησης, γ. να συμμετέχουν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις που 
ασχολούνται με τη δημόσια πολιτική ζωή της χώρας.» Ακολουθεί η έκθεση συγκεκριμένα για 
την Ελλάδα, με την επιβεβαίωση ότι το παραπάνω αξίωμα ισχύει. Στην πρώτη έκθεση 
παρατίθεται η ιστορική πορεία της γυναικείας πολιτικής συμμετοχής μέχρι το 1985. Αναλυτικά 
παρατίθενται ο αριθμός και το ποσοστό παρουσίας των γυναικών: στις βουλευτικές εκλογές 
του 1981 και του 1985, τις Ευρωεκλογές του 1981 και του 1984, το υπουργικό συμβούλιο 
μετά τις εκλογές του 1985, τις γενικές γραμματείες μετά τις εκλογές του 1985, την 
περιφερειακή διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση μετά τις εκλογές του 1982, τα δημοτικά και 
κοινοτικά συμβούλια. Σημειώνεται επίσης η πολιτική για την προώθηση των γυναικών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων από το 1981 και οι κατευθύνσεις της καμπάνιας της Γενικής 
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Γραμματείας Ισότητας. Στο άρθρο 8, η έκθεση βεβαιώνει ότι κανένα νομοθετικό κώλυμα δεν 
υπάρχει που να απαγορεύει ή να περιορίζει τη συμμετοχή των γυναικών στους διεθνείς 
Οργανισμούς, σε συμβούλια, επιτροπές των Οργανισμών αυτών, ή σε συμβούλια και επιτροπές 
που λειτουργούν στα εθνικά πλαίσια. Παρουσιάζεται πάλι η ιστορική πορεία των ερευνών για 
τη Γυναικεία πολιτική συμμετοχή, ενώ εξετάζει και το πού οφείλεται το χαμηλό ποσοστό 
συμμετοχής των γυναικών σε επιτροπές και συμβούλια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, Κρατική πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη της ΓΓΙ 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1599 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χατζόγλου, ∆. (1980) "Για την αυτονομία του γυναικείου 
κινήματος". Πολίτης, τομ. 32, σελ. 26-29. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί απάντηση στο κείμενο της Χ. Μιχαλακοπούλου-Βεϊκου με τίτλο "Η 
αυτονομία του γυναικείου ζητήματος: ένα σχήμα παραπλανητικό", Ο Πολίτης, τεύχος, 29, 
Οκτώβριος 1979. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναικείο Κίνημα, Πολιτική, Φεμινισμός   
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1213 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψαρρά, Α. (1988) "Φεμινίστριες, σοσιαλίστριες, κομουνίστριες: 
Γυναίκες και πολιτική στο μεσοπόλεμο". Στο Μαυρογορδάτος, Γ. Θ. & Χατζηιωσήφ, Χ. (επιμ.) 
Βενιζελισμός και Αστικός Εκσυγχρονισμός. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ. 
67-82. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο της συστηματικής γυναικείας 
αμφισβήτησης, κατά την οποία μια πρωτοπορία γυναικών διεκδίκησε για το γυναικείο φύλο το 
δικαιώμα στην εκπαίδευση και στην εργασία και υιοθέτησε ως μεθόδους δράσης τη 
φιλανθρωπία και τη συμμετοχή στις εθνικές κρίσεις, η Γυναικεία κίνηση του μεσοπολέμου θα 
προτάξει το αίτημα των πολιτικών δικαιωμάτων και από αυτό θα εξαρτήσει σχεδόν 
εξολοκλήρου τις επεξεργασίες και τη δραστηριότητά της. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Μεσοπόλεμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 19,00 
ΙSΒΝ: 960-7309-31-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1214 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψαρρά, Α. (1990) "Από μάνα σε κόρη. Απαισιόδοξο σχόλιο για τις 
γυναίκες, τα κόμματα, την πολιτική". ∆ίνη. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σχόλιο για την ένταξη των γυναικών στην πολιτική, σε περίοδο απογοήτευσης 
από τη σύνθεση της Οικουμενικής κυβέρνησης. Το άρθρο μιλάει για υποκριτική διγλωσσία των 
κομμάτων και πανουργία των αρχηγών τους, που οδηγεί το αίτημα των ποσοστώσεων σε 
τέλμα. «Καλλιεργήθηκε ο μύθος ότι το αίτημα των ποσοστώσεων έχει γίνει γενικά αποδεκτό», 
ενώ την ίδια στιγμή τα ποσοστά της γυναικείας κοινοβουλευτικής συμμετοχής είναι μικρά. 
Παράλληλα, το άρθρο επισημαίνει το πρόβλημα της υποταγής των γυναικών-πολιτικών στα 
κόμματα, τα όρια των νέων γυναικείων συμμαχιών, τα όρια της συγχώνευσης των δυο λόγων, 
τα όρια των κομματικών μετατοπίσεων και τα όρια, εν τέλει, της «γυναικείας πολιτικής». 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ποσοστώσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
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Ξενόγλωσση  βιβλιογραφία 2000-2006 (επιλογή) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1130 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ahem, P., Nuti, P. & Masterson, M. J. (2000) Promoting gender 
equity in the democratic process: women’s paths to political participation and decision 
making. International Center for Research on Women-Centre for Development and 
Population Activities (CEDPA). 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Σε πολλές χώρες του κόσμου, κινήματα για την εγκαθίδρυση δημοκρατικών 
μορφών διακυβέρνησης επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις διεθνείς σχέσεις και τις 
αναπτυξιακές στρατηγικές. Οργανισμοί και ενώσεις συνεχώς ψάχνουν τρόπους να 
προωθήσουν την "ορθή διακυβέρνηση", η οποία στηρίζει και σέβεται τις φωνές μιας σειράς 
πολιτών. Όπως καταδεικνύεται στην μελέτη αυτή, η πλήρης ενσωμάτωση των γυναικών στο 
πολιτικό και οικονομικό πεδίο κερδίζει συνεχώς έδαφος όχι μόνον ως ένας νόμιμος στόχος, 
αλλά και ως δείκτης του βαθμού εκδημοκρατισμού της κάθε κοινωνίας. Φωτίζοντας θέματα 
που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση και την κοινωνία πολιτών, η μελέτη αυτή εντοπίζει τους 
τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες μπορούν να ενσωματωθούν στη δημοκρατική διαδικασία. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, Εκδημοκρατισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1131 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Andersen, J. & Siim, B. (επιμ.) (2004) The Politics of Inclusion 
and Empowerment: Gender, Class and Citizenship. Basingstoke-N.York, Palgrave Macmillan. 
Σελίδες: 252 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η παγκοσμιοποίηση φέρνει νέες προκλήσεις στο σύγχρονο κράτος πρόνοιας και 
στις δημοκρατίες. Ένα ιδιαίτερα επίμαχο ζήτημα είναι πως οι αγώνες για οικονομική ισότητα 
συνδέονται με τους αγώνες για την αναγνώριση των έμφυλων, φυλετικών και σεξουαλικών 
διαφορών. Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι πολιτικές και ακαδημαϊκές διαμάχες σχετικά με την 
ενσωμάτωση και τον αποκλεισμό των γυναικών και άλλων περιθωριοποιημένων κοινωνικών 
ομάδων μέσα από διαφορετικές οπτικές πολιτικών. ∆ίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με 
τον οποίο διαφορετικά ταξικά και έμφυλα καθεστώτα επηρεάζουν την αλληλεπίδραση της 
πολιτικής και κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη, στα διαφορετικά επίπεδα άσκησης πολιτικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη, ∆ημοκρατία, Κράτος πρόνοιας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $75   
ΙSΒΝ: 1403932387 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1132 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Baker, J. H. (επιμ.) (2002) Votes for Women. The Struggle for 
Suffrage Revisited. New York, Oxford University Press. 
Σελίδες: 216 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό, η Jean H. Baker συγέντρωσε μια εξαιρετική συλλογή κειμένων 
σχετικά με τους αγώνες των γυναικών στις ΗΠΑ για την απόκτηση εκλογικών δικαιωμάτων. 
Κάθε ένα από τα έντεκα κείμενα του τόμου φωτίζει κάποια πλευρά της μακράς αυτής μάχης, η 
οποία κράτησε από τα τέλη του 1850 μέχρι τη υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας το 1920. 
Από τις πρωτοπόρες του κινήματος, Mary Wollstonecraft και Frances Wright, μέχρι την 
ιστορική συνάντηση στο Seneca Falls το 1848, έως την πολιτική ανυπακοή κατά τη διάρκεια 
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, οργανωμένη από το National Woman's Party, σκιαγραφούνται 
όλες οι πτυχές του ζητήματος. Παρουσιάζονται όλες οι ιστορικές διαμάχες καθώς και οι 
ηγέτιδες του κινήματος Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Sojourner Truth και Alice 
Paul. Τα επιμέρους κεφάλαια εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο η μάχη για την απόκτηση 
εκλογικών δικαιωμάτων διαπλεκόταν με συνταγματικά ζητήματα στο ομοσπονδιακό και 
πολιτειακό επίπεδο, και πως ο αγώνας αυτός αποτυπώθηκε σε διαφορετικές περιοχές, κυρίως 
το Βορά και το Νότο. Παράλληλα, αναφέρονται και οι δραστηριότητες όσων εναντιώνονταν 
στην απόδοση πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες. 
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Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικά δικαιώματα, ΗΠΑ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $24,95   
ΙSΒΝ: 0195130170 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1133 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ballington, J. & Karam, A. (επιμ.) (2005) Women in Parliament: 
Beyond Numbers. A Revised Edition. International Institue for Democracy and Electoral 
Assistance (IDEA). 
Σελίδες: 264 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αυτή η νέα ενημέρωμενη έκδοση του Women in Parliament: Beyond Numbers 
Handbook καλύπτει το ζήτημα της πρόσβασης των γυναικών στο Κοινοβούλιο μέσα από τρεις 
οπτικές: εξετάζει τα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες που εισέρχονται στο 
Κοινοβούλια, είτε αυτά είναι πολιτικά, κοινωνικό-οικονομικά, ιδεολογικά ή ψυχολογικά. Εν 
συνεχεία προτείνει τρόπους για να υπερνικηθούν τα εμπόδια αυτά, όπως η αλλαγή στα 
εκλογικά συστήματα και η υιοθέτηση ποσοστώσεων. Τέλος, προτείνει στρατηγικές μέσα από 
τις οποίες οι γυναίκες που εκλέγονται στα Κοινοβούλια, θεσμό κατεξοχήν ανδροκρατούμενο, 
θα μπορέσουν να επηρεάσουν τις πολιτικές διαδικασίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, Κοινοβούλιο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 91-85391-19-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1134 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Booth, C. & Cinnamon, B. (2002) "Gender Mainstreaming in the 
European Union: Towards a New Conception and Practice of Equal Opportunities?" The 
European Journal of Women’s Studies, τομ. 9, τευχ. 4,  σελ. 430-436. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στόχος αυτού του άρθρου είναι να συμβάλει στην αποσαφήνιση της έννοιας της " 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές" (gender mainstreaming) όπως 
αυτή προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινά ερευνώντας την ιστορική περιοδολόγηση 
των στρατηγικών ίσων ευκαιριών, αμφισβητώντας την αυτόνομη εξέταση των εξελίξεων 
αυτών. Όπως προτείνεται, οι πολιτικές ισότητας μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητές υπό 
το πρίσμα ενός "σκαμνιού ισότητας με τρία πόδια" καθώς αναγνωρίζεται ο αλληλοσυσχετισμός 
τριών διαφορετικών διαστάσεων: της διάστασης της ίσης μεταχείρισης, της γυναικείας 
διάστασης και της έμφυλης διάστασης. Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι η έμφυλη διάσταση έχει 
συσχετισθεί με τις στρατηγικές του mainstreaming, ο συσχετισμός όμως αυτός είναι 
παραπλανητικός. Ως εκ τούτου η έννοια του mainstreaming παραμένει ασαφής με συνέπεια 
την υιοθέτηση πολλών διαφορετικών στυλ και μορφών πρακτικής εφαρμογής στα κράτη μέλη 
της Ε.Ε. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικές ισότητας, Mainstreaming, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN: 1350-5068 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1135 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bretherton, C. (2001) "Gender mainstreaming and EU 
enlargement: swimming against the tide?" Journal of European Public Policy, τομ. 8, τευχ. 1,  
σελ. 60-81. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Παρά τη ρητή δέσμευση της ΕυρωπαΙκής Ένωσης (Ε.Ε.) να ενσωματώσει 
πολιτικές ισότητας των φύλων σε όλες τις δραστηριότητες της, το mainstreaming δεν 
εμπεριέχεται στις πολιτικές έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στο 
διάστημα πριν από την ένταξή τους στην Ε.Ε. Η σημασία της έμφυλης διάστασης στο 
περιεχόμενο της διεύρυνσης αποτυπώνεται με ιδιαίτερη σαφήνεια στην περίπτωση της 
Πολωνίας. Εν συνεχεία εξετάζονται τα εμπόδια για την εφαρμογή των στρατηγικών ισότητας 
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μέσα στην Ε.Ε. Το άρθρο καταλήγει ότι η πολιτική της διεύρυνσης αποτελεί παράδειγμα της 
σύγκρουσης ανάμεσα σε ιδέες και συμφέροντα τα οποία εμποδίζουν την θεσμοθέτηση των 
αρχών και πρακτικών του mainstreaming, όχι μόνο σε σχέση με τη διεύρυνση, αλλά και στις 
πολιτικές της Ε.Ε. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικές ισότητας, Mainstreaming, Ευρωπαϊκή Ένωση, 
∆ιεύρυνση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN: 1350-1763 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1136 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bruch, L. D. (2003) Gender and Governance, Walnut Creek, 
Altamira Press. 
Σελίδες: 168 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η Lisa D. Brush εξετάζει μέσα από το πρίσμα του κοινωνικού φύλου τα κράτη, 
την εξουσία και τη διακυβέρνηση, καταδεικνύοντας τις δομικές ανισότητες ανάμεσα στα 
πολιτικά συστήματα και στα έμφυλα συστήματα, καθώς και τον τρόπο που τα δυο τέμνονται. 
Αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η κρατική εξουσία στηρίζει την ανδρική κυριαρχία στις 
ΗΠΑ αλλά και σε άλλα δυτικά πολιτικά συστήματα. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο 
αντίδοτο στα παραδοσιακά εγχειρίδια για την διακυβέρνηση, το κράτος, την πολιτική και τις 
κοινωνικές πολιτικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, ∆ιακυβέρνηση, ΗΠΑ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £19.94 
ΙSΒΝ: 0759101426 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1137 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Carroll, S. J. (επιμ.) (2001) The Impact of Women in Public Office. 
Bloomington, Indiana University Press. 
Σελίδες: 256 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Τα έντεκα κείμενα της συλλογής αυτής έχουν γραφτεί κυρίως από ακαδημαϊκούς, 
πολιτικούς επιστήμονες, και προέρχονται από ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από το Center for American Women and Politics (CAWP) στο Rutgers 
University. Κάθε κείμενο εξετάζει τον ρόλο των γυναικών ως νομοθετών, δημάρχων, 
πολιτικών εκπροσώπων και δικαστικών διερευνώντας την επίδραση του πολιτικού 
περιβάλλοντος καθώς και της φεμινιστικής τους ταυτότητας στην απόδοσή τους. Η έρευνα 
αποδεικνύει ότι οι γυναίκες που κατέχουν δημόσιες θέσεις, δραστηριοποιούνται προς της 
κατεύθυνση της υιοθέτησης μέτρων υπέρ των γυναικείων συμφερόντων, και ιδιαίτερα οι 
Αφρο-αμερικανίδες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναλάβουν δράσεις υπέρ των 
γυναικών και των μειονοτήτων. Εντούτοις, το εχθρικό περιβάλλον αλλά και ο μικρός αριθμός 
γυναικών συναδέλφων, μπορεί να περιορίσει τις τάσεις αυτές. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $24,95   
ΙSΒΝ: 0253214882 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1138 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Code, L. (επιμ.) (2000) Encyclopedia of feminist theories. London, 
New York, Routledge. 
Σελίδες: 560 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η εξαιρετικά σημαντική αυτή Εγκυκλοπαίδεια Φεμινιστικής Θεωρίας αποτελεί μια 
πολύ-επιστημονική προσέγγιση στο πολύπλοκο πεδίο της φεμινιστικής σκέψης. Η 
εγκυκλοπαίδεια περιέχει περισσότερες από 500 εγγραφές, από μια διεθνή ομάδα συνεργατών. 
Περιλαμβάνει ξεκάθαρες σαφείς και προκλητικές ερμηνείες κεντρικών θεμάτων και ιδεών. 
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Κάθε εγγραφή περιέχει παραπομπές καθώς και βιβλιογραφικό οδηγό για περαιτέρω μελέτη. 
Ακόμη, περισσότερες από πενήντα βιογραφικές αναφορές παρέχουν στο αναγνωστικό κοινό 
την αίσθηση για το με ποιο τρόπο οι θεωρίες που αναφέρονται διαμορφώθηκαν μέσα από τις 
ζωές των συγγραφέων τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Φεμινιστική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $47,95   
ΙSΒΝ: 9780415132749 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1139 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Dahlerup, D. (επιμ.) (2006) Women, quotas and politics. 
Routledge research in comparative politics, New York, Routledge. 
Σελίδες: 312 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο Women, Quotas and Politics προσφέρει μια παγκόσμια συγκριτική 
ανάλυση της τάσης να εισάγονται ποσοστώσεις για το φύλο στις εκλογές, προκειμένιου να 
διασφαλισθεί η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στους πολιτικούς θεσμούς. Στο 
βιβλίο παρουσιάζεται η πλέον σύγχρονη έρευνα σχετικά με τις θεωρητικές διαφωνίες και την 
διαδικασία εφαρμογής του μέτρου, στις χώρες όπου υιοθετούνται οι ποσοστώσεις. Μέσα από 
την ποιοτική αλλά και ποσοτική αξιολόγηση του μέτρου, σε μια πλειάδα πολιτικών 
συστημάτων, από ανατπυσσόμενες χώρες και νέες δημοκρατίες μέχρι εδραιωμένες 
δημοκρατίες, οι συγγραφείς αξιολογούν τον τρόπο εφαρμογής τους, που πέτυχαν και που 
απέτυχαν, και με ποιο τρόπο μπορούν να συμβάλουν στην πολιτική ενδυνάμωση των 
γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εκλογές, Ποσοστώσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $115   
ΙSΒΝ: 9780415375498 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1140 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Dahlerup, D. & Freidenvall, L. (2005) "Quotas as a 'fast track' to 
equal representation for women". International Feminist Journal of Politics, τομ. 7, τευχ. 1,  
σελ. 26-48. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί το μέτρο των ποσοστώσεων για το φύλο, στις 
εκλογές. Στις μέρες μας περίπου σαράντα χώρες ανά τον κόσμο έχουν εισάγει ποσοστώσεις 
για το φύλο στις βουλευτικές εκλογές, είτε μέσω συνταγματικής αναθεώρησης, είτε μέσω του 
εκλογικού νόμου. Ακόμη, έχουν εισαχθεί ποσοστώσεις στα ψηφοδέλτια πολλών μεγάλων 
πολιτικών κομμάτων, σε περισσότερες από πενήντα χώρες. Το άρθρο αυτό το οποίο βασίζεται 
στην πρώτη παγκόσμια σύνοψη της χρήσης των ποσοστώσεων παρουσιάζει τις γενικές τάσεις 
στην υιοθέτηση τους. ∆ιακρίνει δυο Λόγους (discourses): της αυξητικής οδού ενάντια στην 
ταχεία οδό προς της κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των γυναικών. Υποστηρίζεται ότι οι 
σκανδιναβικές χώρες -που υιοθετούν την αυξητική οδό- ενδεχομένως να μην αποτελούν 
πλέον ένα βιώσιμο μοντέλο για την βελτίωση της γυναικείας εκπροσώπησης. Στο άρθρο 
αναλύονται ακόμα οι πρακτικές εφαρμογής του μέτρου, καταλήγοντας ότι αυτό πρέπει να 
εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ταιριάζει στο κάθε εκλογικό σύστημα, μαζί με την 
εφαρμογή κανόνων για την ιεράρχηση των υποψηφίων στις λίστες, καθώς και με κυρώσεις για 
μη-συμμόρφωση. ∆ιαφορετικά κινδυνεύει να έχει μονάχα συμβολικό χαρακτήρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εκλογές, Ποσοστώσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN: 1461-6742 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1141 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Dimitroulias, C. S. (2000) Rapport National Grec, στο Femmes et 
Pouvoir en Europe meridionale en l΄ an 2000. Paris, Association des femmes de l΄ Europe 
Meridionale (AFEM). 
Γλώσσα: Γαλλικά 
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Περίληψη: Στο πλαίσιο της έκθεσης για την πολιτική συμμετοχή της γυναίκας στις χώρες της 
Μεσογείου, η ελληνική εθνική έκθεση παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελλάδας μετά τις εκλογές 
του 2000. Η ελληνική έκθεση λοιπόν περιγράφει τη φυσιογνωμία της πολιτικής 
εκπροσώπησης της Ελληνίδας στο χρόνο, και, φτάνοντας στο 2000, παρουσιάζει πίνακες με τη 
συμμετοχή της. Συγκεκριμένα, παρατίθενται πίνακες με δείκτες ποσοστών γυναικείας 
παρουσίας στα πολιτικά κόμματα των εθνικών εκλογικών αναμετρήσεων του 2000 και του 
1996, αλλά και τις Ευρωεκλογές του 1999. Ακολουθεί η αναφορά στη Γυναικεία παρουσία σε 
κέντρα τοπικής αυτοδιοίκησης και την αγορά εργασίας και εξηγεί τους λόγους της 
υποεκπροσώπησής τους τόσο στους προηγούμενους τομείς, όσο και στα κέντρα λήψης 
πολιτικών και άλλων αποφάσεων. Παρατίθεται πίνακας με τα ποσοστά γυναικείας συμμετοχής 
στην πολιτική από το 1993 ως το 2000. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική εκπροσώπηση, Πολιτική συμμετοχή 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1142 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ellina Chrystalla, A. (2003) Promoting Women’s Rights: Politics of 
Gender in the European Union, N.York-London, Routledge. 
Σελίδες: 176 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή εξετάζει την επίδραση των υπερεθνικών θεσμών στις πολιτικές για 
τα δικαιώματα των γυναικών, εστιάζοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ως μια μελέτη 
περιπτώσεως. Στόχος είναι να καταδειχθεί η επίδραση αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι 
υπερεθνικοί παράγοντες επιδρούν στις πολιτικές για τα δικαιώματα των γυναικών. Βασική 
θέση του βιβλίου είναι ότι πέρα από τα κράτη, οι υπερεθνικοί θεσμοί λειτουργούν αυτόνομα, 
επηρεάζοντας τα αποτελέσματα των πολιτικών, συχνά ενάντια στις προτιμήσεις των κρατών-
μελών τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, ∆ικαιώματα γυναικών, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 041594435X 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1143 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Footitt, H. (2002) Women, Europe and the New Languages of 
Politics, London, Continuum. 
Σελίδες: 208 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εστιάζει σε δυο κεντρικά σημεία: πρώτον σχετικά με την παρουσία 
και δράση των γυναικών στην πολιτική, και δεύτερον, σχετικά με το ρόλο της γλώσσας στη 
διαμόρφωση και εξέλιξη της πολιτικής δραστηριότητας. Η Footitt υποστηρίζει ότι σε έναν 
κόσμο όπου οι ρίζες μετατοπίζονται και υφίστανται πολλαπλές ταυτότητες, οι ιστορίες που 
λέμε, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ανάμεσα σε εμάς και τις φαντασιακές 
κοινότητες στις οποίες ανήκουμε, είναι ολοένα και αυξανόμενης πολιτικής σημασίας. Στο 
επίκεντρο της μελέτης βρίσκονται οι γυναίκες δώδεκα χωρών της Ε.Ε., οι οποίες συμμετέχουν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσω συνεντεύξεων με γυναίκες ευρωβουλευτές και μια 
λεπτομερή κειμενική ανάλυση των λόγων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συγγραφέας 
υποστηρίζει ότι οι γυναίκες έχουν δημιουργήσει μια πολιτική γλώσσα η οποία υπερβαίνει 
εθνικότητες και πολιτικά κόμματα και συμβάλλει στην έμφυλη προσέγγιση της δημοκρατίας, 
ορίζοντας την έννοια του πολίτη και δημιουργώντας την Ευρωπαϊκή φαντασιακή κοινότητα. 
Υποστηρίζει ότι η πολιτική είναι πολύγλωσση, κατά συνέπεια η κατανόηση των διαφορετικών 
γλωσσών και λόγων που είναι δυνάμει διαθέσιμα μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε 
μια περισσότερο περιεκτική και δυναμική πολιτική διαδικασία. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ταυτότητες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωκοινοβούλιο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $150  
ΙSΒΝ: 0826452965 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1144 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Freeman, J. (2002) A Room at a Time: How Women Entered 
Party Politics, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 
Σελίδες: 368 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Οι εξέχουσες γυναικείες προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής έχουν τις ρίζες 
τους σε εκείνες που πέρασαν τα τελευταία διακόσια χρόνια προσπαθώντας να χτίσουν τα 
θεμέλια της γυναικείας πολιτικής συμμετοχής. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η πλούσια 
ιστορία του τρόπου με τον οποίο οι αμερικανίδες εισήλθαν στην πολιτική και κομματική ζω, 
πολύ πριν από την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων και συχνά ανεξάρτητα από αυτά. Η 
συγγραφέας δείχνει το πώς η αρχική πολιτική συμμετοχή των γυναικών εστιάστηκε στο 
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, σε αντιδιαστολή με την σημερινή κατάσταση. Ακολούθως αναλύει 
την έκρηξη του γυναικείου πολιτικού ακτιβισμού του 1960 και 1970 ενώνοντας το παρελθόν 
με το παρόν μέσω της αναζήτησης των απαρχών κεντρικών πολιτικών στρατηγικών που 
βρίσκονται ακόμα και στις μέρες μας στο επίκεντρο της διαμάχης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, ΗΠΑ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $34,95   
ΙSΒΝ: 0226786498 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1145 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Friedman, M. (2003) Autonomy, Gender, Politics, Oxford, Oxford 
University Press. 
Σελίδες: 272 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ιστορικά, οι γυναίκες συνάντησαν εμπόδια στην προσπάθεια να ζήσουν 
αυτόνομα, μέσω συστηματικών αδικιών, υποταγής και καταπίεσης. Οι παρατεινόμενες 
επιδράσεις αυτών των πρακτικών ώθησαν πολλές φεμινίστριες στο να αντιμετωπίζουν την 
αυτονομία με δυσπιστία. Στο βιβλίο αυτό, η Marilyn Friedman υποστηρίζει τα ιδανικά της 
φεμινιστικής αυτονομίας. Σύμφωνα με την ίδια, η συμπεριφορά είναι αυτόνομη όταν είναι σε 
συμφωνία με τα θέλω, τις έγνοιες, τις αξίες ή τις δεσμεύσεις του δρώντος υποκειμένου, το 
οποίο είναι σε θέση να τις επιβεβαιώσει και διατηρήσει ακόμα και όταν συναντά αντίσταση. Η 
αυτονομία έχει κοινωνικές βάσεις, παρ΄ όλο που μπορεί να εξατομικεύει και να λειτουργεί 
διασπαστικά για την κοινωνία, αξίες που εν τέλει λειτουργούν υπέρ των γυναικών. Η 
Friedman κάνει χρήση της έννοιας της αυτονομίας σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος για τις 
γυναίκες. Υπεραμύνεται της σημασίας της αυτονομίας στον έρωτα, εξετάζει τον τρόπο με τον 
οποίο οι κοινωνικοί θεσμοί πρέπει να ανταποκρίνονται σε γυναίκες που επιλέγουν να 
παραμείνουν σε βίαιες σχέσεις, και επιχειρηματολογεί ότι οι φιλελεύθερες κοινωνίες πρέπει να 
ανέχονται μειονοτικές πολιτισμικές πρακτικές που παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών, 
αρκεί οι εν λόγω γυναίκες να έχουν επιλέξει αυτόνομα να ζήσουν σύμφωνα με αυτές τις 
πρακτικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Φεμινιστική θεωρία, Αυτονομία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £38.99 
ΙSΒΝ: 0195138511 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1146 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Friedman, M. (επιμ.) (2005) Women and citizenship. Studies in 
Feminist Philosophy, Oxford, Oxford University Press. 
Σελίδες: 240 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη είναι πολυσύνθετη: μπορεί να είναι την ίδια 
στιγμή Ταυτότητα, δέσμη δικαιωμάτων, προνομίων και υποχρεώσεων, ανώτερη και 
αποκλειστική θέση, σχέση ανάμεσα στο άτομο και το κράτος, και πολλά άλλα. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, η ιδιότητα του πολίτη έχει προσελκύσει την προσοχή πολλών επιστημονικών 
περιοχών, ιδιαίτερα λόγω της υπερεθνικής ανάπτυξης του δυτικού καπιταλισμού. Εντούτοις, η 
σχέση της ιδιότητας του πολίτη με το φύλο έχει παραμείνει εν πολλοίς ανεξερεύνητη, παρόλο 
που καθ΄ ολη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας οι γυναίκες στερήθηκαν και στερούνται 
της ιδιότητας αυτής, ακόμα και στις χαμηλότερες βαθμίδες της. Ο τόμος εξερευνά τις πολιτικές 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 353

και πολιτισμικές διαστάσεις της ιδιότητας του πολίτη και τις σχέσεις της με τις γυναίκες και το 
κοινωνικό φύλο. Περιλαμβάνει κείμενα γνωστών ερευνητριών όπως οι Iris Marion Young, 
Alison Jaggar, Martha Nussbaum, και Sandra Bartky. Στον τόμο εξετάζονται ζητήματα και 
στρατηγικές στην φεμινιστική αναζήτηση για να αποδοθεί στις γυναίκες πλήρως η ιδιότητα του 
πολίτη. Οι συμβολές του τόμου εξετάζουν με νέα ματιά τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται, 
πηγαίνοντας πέρα από την συμβατική κριτική, και εξετάζουν τα προβλήματα των πολιτικών 
και κοινωνικών διευθετήσεων, πρακτικών και συνθηκών που συρρικνώνουν τη Γυναικεία 
ιδιότητα του πολίτη σε διάφορα μέρη του κόσμου, τόσο στη ∆ύση όσο και στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £38.99 
ΙSΒΝ: 0-19-517535-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1147 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gidlow, L. (2004) The Big Vote: Gender, Consumer Culture, and 
the Politics of Exclusion, 1890s-1920s, Baltimore, The John Hopkins University Press. 
Σελίδες: 280 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα 
του αμερικάνικου πολιτικού συστήματος, δεν είναι όμως κάτι νέο. Οι ρίζες του εντοπίζονται 
στη δεκαετία του 1920, όταν για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα περίπου, η πλειοψηφία 
όσων είχαν δικαίωμα ψήφου δεν έκαναν τον κόπο να προσέλθουν στις κάλπες στις προεδρικές 
εκλογές. Έκπληκτοι από αυτήν την αποτυχία της κοινωνίας, τόσο κοντά σε έναν παγκόσμιο 
πόλεμο, να "κάνει τον κόσμο ασφαλή για τη δημοκρατία" οι μεταρρυθμίστριες γυναίκες και οι 
άνδρες επιχειρηματίες ξεκίνησαν μαζικές εκστρατείες για "να βγει ο κόσμος έξω να ψηφίσει". 
Μέχρι το 1928, είχαν την υποστήριξη πάνω από εκατό ομάδων σε σαράντα έξι πολιτείες. Στο 
βιβλίο αυτό, η ιστορικός Liette Gidlow δείχνει ότι οι εκστρατείες αυτές - αν και είχαν 
παραβλεφθεί από τους ιστορικούς- απετέλεσαν κομμάτι ενός σημαντικού μετασχηματισμού 
στην πολιτική κουλτούρα των αρχών του εικοστού αιώνα. Αποδυναμωμένα πολιτικά κόμματα, 
η αναδυόμενη καταναλωτική κουλτούρα, ο αναβρασμός στις τάξεις των εργατών, τα διάχυτα 
αντι-μεταναστευτικά αισθήματα, αλλά και η απόκτηση των πολιτικών δικαιωμάτων από τις 
γυναίκες, όλα έθεταν σοβαρά ερωτήματα ως προς την έννοια του καλού πολίτη, Αντιμέτωποι 
με την επικείμενη ισότητα των πολιτών μπροστά στην κάλπη, η μεσαία τάξη και η λευκή ελίτ 
των εκστρατειών "Get-Out-the-Vote" υιοθέτησε μια κριτική στάση του τρόπου ε τον οποίο οι 
εργάτες, οι εθνικές μειονότητες και οι γυναίκες συμπεριφέρονταν ως πολίτες. 
Χρησιμοποιώντας τεχνικές που κυμαίνονταν ανάμεσα στην πολιτική εκπαίδευση και την 
σύγχρονη διαφήμιση, εργάστηκαν στη σφαίρα της κουλτούρας προκειμένου να ανατρέψουν 
την ισότητα που είχαν επιτύχει οι συνταγματικές επιταγές. Μέσα από την προσπάθειά τους 
αυτή, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, η ιδιότητα του πολίτη είχε γίνει πρακτικά 
συνώνυμη με την "Μεσαία τάξη' και τους "Λευκούς". 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, ΗΠΑ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:$25   
ΙSΒΝ: 0801878640 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1148 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hobson, B. (επιμ.) (2000) Gender and Citizenship in Transition. 
London, Palgrave Macmillan. 
Σελίδες: 304 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ερευνητές από το χώρο της φεμινιστικής θεωρίας αναλογίζονται πάνω στα όρια 
της ιδιότητας του πολίτη και στα πεδία σύγκρουσης που αναδύονται στην Ανατολική και 
∆υτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Οι συγγραφείς έρχονται αντιμέτωποι/ες με τα 
πολλαπλά διλήμματα που προκύπτουν από την έμφυλη διάσταση της ιδιότητας του πολίτη, 
μέσα από ένα μωσαϊκό έμφυλων ταυτοτήτων όπου η φυλή, η εθνότητα, η τάξη και οι 
σεξουαλικές προτιμήσεις έρχονται στο φως. Τα κείμενα του τόμου ιχνηλατούν την έμφυλη 
διάσταση της ιδιότητας του πολίτη στις μετα-κομμουνιστικές και ευρω-πολιτικές μεταβάσεις, 
Αποκαλύπτουν τα επίμαχα σημεία της ιδιότητας του πολίτη και της φροντίδας, και 
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φαντάζονται μια νέα έμφυλη τάξη μετά και από την μεταβίβαση του οικογενειακού μισθού. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $27,95   
ΙSΒΝ: 0333753690 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1149 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Inglehart, R. & Norris, P. (2000) "The Developmental Theory of 
the Gender Gap: Women’s and Men’s Voting Behavior in Global Perspective". International 
Political Science Review, τομ. 21, τευχ. 4,  σελ. 441-462. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν σε πολλές χώρες τις προηγούμενες δεκαετίες 
υποστήριζαν ότι οι γυναίκες ήταν περισσότερο συντηρητικές από τους άνδρες και είχαν 
λιγότερες πιθανότητες να συμμετέχουν στα κοινά. Στο άρθρο εξετάζεται κατά πόσο αυτό το 
παραδοσιακό χάσμα (gender gap) επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας, ή αν οι έμφυλές διαιρετικές 
τομές στο εκλογικό σώμα συγκλίνουν. Ακόμα εξετάζει το κατά πόσο το φαινόμενου του 
σύγχρονου έμφυλου χάσματος, με τις γυναίκες να κλίνουν περισσότερο προς την Αριστερά, 
έχει γίνει ορατό και σε άλλες κοινωνίες. Χρησιμοποιούνται στοιχεία από εμπειρικές έρευνες 
(World Values Surveys) των αρχών της δεκαετίας του 1980 και των αρχών και μέσων της 
δεκαετίας του 1990 σε περισσότερες από εξήντα χώρες του κόσμου. Σύμφωνα με τα 
ευρήματα, οι έμφυλες διαφορές στην εκλογική συμπεριφορά έχουν επαναστοιχιθεί, με τις 
γυναίκες να μετακινούνται αριστερότερα των ανδρών στις αναπτυγμένες βιομηχανικές 
κοινωνίες, όχι όμως και στις μετα-κομμουνιστικές ή τις αναπτυσσόμενες. Η εξέλιξη αυτή 
αποδίδεται σε δομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Εκλογική συμπεριφορά 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN: 0192-5121 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1150 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Inglehart, R. & Norris, P. (2003) Rising tide: gender equality and 
cultural change, Cambridge, Cambridge University Press. 
Σελίδες: 226 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στον εικοστό αιώνα έκαναν την εμφάνισή τους βαθύτατες αλλαγές στους 
παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους. Το βιβλίο αυτό αποκαλύπτει τον τρόμο με την οποίο ο 
εκσυγχρονισμός άλλαξε τις πολιτισμικές στάσεις έναντι στην έμφυλη ισότητα και αναλύει τις 
επικείμενες πολιτικές επιπτώσεις. Συγκρίνει με συστηματικό τρόπο τις στάσεις έναντι της 
έμφυλης ισότητας ανά τον κόσμο, με στοιχεία από 70 σχεδόν χώρες, φτωχές, πλούσιες, 
αγροτικές και μεταβιομηχανικές. Το βιβλίο αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να 
κατανοήσουμε καλύτερα ζητήματα συγκριτικής πολιτικής, κοινής γνώμης, πολιτικής 
συμπεριφοράς, ανάπτυξης και κοινωνιολογίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμπεριφορά 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $22,99   
ΙSΒΝ: 0521529506 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1151 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Inter-Parliamentary Union (2000) Women in politics: 1945-2000 : 
information kit. Geneva, Inter-Parliamentary Union. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε με αφορμή την 49η συνεδρία της Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κατάσταση των Γυναικών, η οποία είχε ως στόχο να εκτιμήσει την 
πρόοδο που έχει συντελεστεί στην εφαρμογή της Πλατφόρμας του Πεκίνου. Αυτό το εργαλείο 
πληροφοριών αποτελείται από έξι βάσεις δεδομένων σχετικά με την πολιιτκή συμμετοχή των 
γυναικών κατά τα τελευταία 60 χρόνια. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει: 1.Ιστορικό πίνακα με την 
θεσμική και νομική ανάπτυξη των κρατών και την παρουσία των γυναικών στα εθνικά 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 355

κοινοβούλια. 2.Την πρόοδο και την οπισθοδρόμηση των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια 
μεταξύ 01.07.1995 και 01.01.2005; 3.Την παρουσία των γυναικών σε δυο υπερεθνικά 
κοινοβουλευτικά σώματα, με άμεση εκλογή: Το Κεντρο-Αμερικανικό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.4. Ένα χρονολόγιο με τις γυναίκες αρχηγούς κρατών από το 1945 
έως το 02.2005; 5. Παρουσίαση της συμμετοχής των γυναικών σε νομοθετικά και εκτελεστικά 
σώματα. 6. Μια δεκαετή αναδρομή: τις τάσεις συμμετοχής των γυναικών σε κοινοβούλια ανά 
τον κόσμο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: ∆ιαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1152 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Jacquette, J. (2001) "Women and democracy: Regional 
differences and contrasting views". Journal of Democracy, τομ. 12, τευχ. 3,  σελ. 111-123. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η αύξηση της πολιτικής κινητοποίησης των γυναικών ανά τον κόσμο ήρθε 
παράλληλα με την παγκόσμια τάση προς τον εκδημοκρατισμό. Παρ' όλα αυτά διαφορετικά 
Γυναικεία κινήματα ακολούθησαν διαφορετικές πορείες ανά τον κόσμο. Το άρθρο αυτό 
εξετάζει και αναλύει τις διαφορετικές αυτές πορείες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική κινητοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1153 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Klausen, J. & Maier, C. S. (επιμ.) (2000) Has Liberalism Failed 
Women?: Parity, Quotas, and Political Representation. London, Palgrave Macmillan. 
Σελίδες: 336 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει μια συλλογή από κείμενα τα οποία προσπαθούν να 
συλλάβουν τόσο θεωρητικά επιχειρήματα όσο και τις προτεινόμενες πολιτικές γύρω από το 
κεντρικό θέμα του βιβλίου. Το βιβλίο αναπτύσσεται σε τρία μέρη κάθε ένα από τα οποία 
προσεγγίζει από διαφορετική σκοπιά το κεντρικό ερώτημα, του αν και κατά πόσο ο 
φιλελευθερισμός απογοήτευσε τις γυναίκες. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται τα θεωρητικά 
επιχειρήματα για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις που υπαινίσσονται οι φορείς 
του κινήματος για την ισάριθμη αντιπροσώπευση στην Ευρώπη, αλλά και οι ενδοιασμοί που 
εγείρονται από τους κριτικούς της άποψης αυτής. Το δεύτερο μέρος περιγράφει τις σύγχρονες 
αλλαγές στους κομματικούς κανόνες, στο Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και στα εθνικά 
συντάγματα, καθώς και τα κέρδη των γυναικών από τις αλλαγές αυτές. Το τρίτο μέρος δίνει 
την αμερικάνικη διάσταση, μέσα από τα μαθήματα που μπορούν να αποκομίσουν οι υπέρμαχοι 
της ισάριθμης αντιπροσώπευσης από τις πολιτικές θετικής δράσης των ΗΠΑ, ενώ πιθανολογεί 
για το πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι κανόνες ισάριθμης αντιπροσώπευσης στο 
αμερικάνικο πλαίσιο αναφοράς. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ισάριθμη αντιπροσώπευση, Πολιτική συμμετοχή 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 69,95$   
ΙSΒΝ: 0333946804 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1154 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kolmar, W. & Bartkowski, F. (2003) Feminist Theory: A Reader, 
Boston, McGraw-Hill. 
Σελίδες: 656 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το εγχειρίδιο αυτό αποτυπώνει την ιστορία, την διανοητική ευρύτητα και ποικιλία 
της φεμινιστικής θεωρίας. Μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο ιστορικής αναφοράς, και 103 κείμενα 
συνολικά, καλύπτεται η περίοδος μέχρι και το 2002. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Φεμινιστική θεωρία 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $71,56  
ΙSΒΝ: 007282672X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1155 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lovendusky, J., Campbell, R. & Sampson-Jacent, J. (επιμ.) (2003) 
Women, Public Life And Democracy. Politics and International Studies, Pluto Press. 
Σελίδες: 208 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ολοένα περισσότερες γυναίκες από χώρες της Κοινοπολιτείας ανέρχονται σε 
υψηλές θέσεις του δημοσίου τομέα. Με τις γυναίκες να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην 
διαμόρφωση της διακυβέρνησης και της νομοθεσίας, συχνά μέσα από εκλεγμένες θέσεις, το 
βιβλίο αυτό παρουσιάζει την πρόοδο που επετεύχθη από τις χώρες αυτές καθώς και τα 
πρακτικά μέτρα που πάρθηκαν προκειμένου να προωθηθούν τα δικαιώματα των γυναικών. 
Εξηγείται αναλυτικά το τι έγινε στο κυβερνητικό επίπεδο έτσι ώστε το καταστεί το κοινοβούλιο 
περισσότερο ανοιχτό προς τις γυναίκες. Περιλαμβάνεται ακόμα λεπτομερής παρουσίαση των 
δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών 
ομαδοποιήσεων. Οι συγγραφείς καταδεικνύουν το γιατί η έμφυλη ισότητα είναι σημαντικό 
ζήτημα και για τα δύο φύλα, και με ποιο τρόπο η Κοινοπολιτεία μπορεί να προσφέρει 
αξιόπιστες λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, ∆ικαιώματα γυναικών, Κοινοπολιτεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $49,95   
ΙSΒΝ: 0745320392 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1156 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Meier, P., Lombardo, E., Bustelo, M. & Pantelidou Maloutas, M. 
(2005) "Gender mainstreaming and the benchmarking fallacy of women in political decision-
making". The Greek Review of Social Research, τευχ. 117,  σελ. 35-62. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το κείμενο αυτό αποτελεί απόπειρα ερμηνείας της κοινωνικοπολιτικής βαρύτητας 
της πολιτικής του mainstreaming στον τομέα της αύξησης του αριθμού γυναικών στις δομές 
λήψεως πολιτικών αποφάσεων. Συγκριτική διερεύνηση σε έξι ευρωπαϊκές χώρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικές ισότητας, Mainstreaming 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1157 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Papageorgiou, Y. (1988) "Conventional Political of Greek 
Women". Journal of Political and Military Sociology, τομ. 16, τευχ. 1,  σελ. 31-41. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην πολιτική συμμετοχή των Ελληνίδων.  
∆ιαπιστώθηκε ότι οι πρόσφατες κοινωνικο- πολιτικές αλλαγές που σημειώθηκαν στην Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια επηρέασαν την πολιτική συμπεριφορά των Ελληνίδων προς μια 
περισσότερο συμμετοχική κατεύθυνση.  Η τάση αυτή έχει αναμφίβολα βοηθήσει τις γυναίκες 
να σχηματίσουν μια ομάδα πίεσης, αν και σχετικά μικρή και με περιορισμένη επιρροή στην 
πολιτική ζωή. Όμως η πολιτική συμμετοχή είναι συμβατική, π.χ., συμμετοχή μέσω 
οργανώσεων ή μέσω ψήφου.  Η μη-παραδοσιακή (επιθετική) πολιτική συμμετοχή δεν 
αναμένεται να αυξηθεί ή να αποκτήσει επιρροή.  Προς το παρόν οι γυναίκες κινητοποιούν τα 
Γυναικεία θέματα μέσω του νομικού συστήματος ή των πολιτικών κομμάτων.  Αυτό συμβαίνει 
επειδή η ελληνική κοινωνία δεν επιτρέπει στις γυναίκες να ασκήσουν μια επιθετική πολιτική 
παρόμοια με αυτή .χ., των ριζοσπαστριών φεμινιστριών.  Στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος 
εργοδότης είναι το κράτος, που κυβερνάται κατά την μεγάλη του πλειοψηφία από άνδρες.  
Επομένως ένας ανταγωνισμός εκ μέρους των γυναικών εναντίον αυτών που διοικούν, ίσως να 
είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια της θέσης τους και ακόμη περισσότερο την αποτυχία να 
προωθήσουν τα ζητήματα που τις αφορούν. 
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Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ελλάδα, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, Ομάδες πίεσης, Γυναικείο 
κίνημα, Φεμινισμός, Θέση των γυναικών, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $25.00   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1158 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Papageorgiou, Y. (1990) "Obstacles to Women in Politics:  The 
Case of Greece". European Studies Journal, τομ. XV TH, σελ. 150-157. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον τρόπο που επιλέγονται οι γυναίκες ως 
υποψήφιες για το βουλευτικό αξίωμα στην Ελλάδα.  Βασίζεται σε συνεντεύξεις βάθους (Ν=30) 
που διεξήγαγε η ερευνήτρια το 1989 στην Αθήνα. Όλα τα πολιτικά κόμματα ανεξάρτητα από 
τις προεκλογικές τους αναγγελίες, δεν έχουν κανένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την 
αύξηση του αριθμού των υποψηφίων γυναικών.  Όσες έχουν επιλεγεί από τα πολιτικά 
κόμματα ως υποψήφιες ή ήταν γνωστές λόγω επαγγέλματος ή λόγω της οικογενειακής τους 
καταγωγής ή μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων που έγιναν διάσημες, και επομένως θα 
μπορούσαν να προσελκύσουν ψήφους.  Η πολιτική εμπειρία και προϋπηρεσία μέσα στο κόμμα 
ή στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν φαίνεται να είναι απαραίτητα κριτήρια επιλογής των 
γυναικών, για να συμπεριληφθούν στη λίστα των υποψηφίων, αντίθετα με τις άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες.   Τα πολιτικά κόμματα τέλος, ίσως μπορούσαν ν’  αυξήσουν τον αριθμό 
των υποψηφίων γυναικών εάν ασκείτο μια σχετική πίεση από τις γυναικείες οργανώσεις και 
από τις γυναίκες πολιτικούς.  Όμως μια τέτοια πίεση δεν φαίνεται να είναι δυνατή, γιατί και οι 
γυναικείες οργανώσεις αλλά και οι γυναίκες πολιτικοί συμπλέουν ιδεολογικά με τα πολιτικά 
κόμματα.  Σαν αποτέλεσμα αυτού, η ιδεολογία του κόμματος πάντοτε υπερισχύει και τις 
διαχωρίζει ώστε και οι δύο ομάδες να καθίστανται μη-αποτελεσματικές.  Η συνένωση και η 
δημιουργία ενός "κοινού μετώπου" ίσως να επέφερε μια μεγαλύτερη πίεση στα πολιτικά 
κόμματα.  Από την άλλη μεριά η αλλαγή των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων δεν είναι 
εύκολη, αν λάβει κανείς υπόψη του τη φύση της παραδοσιακής ελληνικής πελατειακής 
πολιτικής.  Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, οι Ελληνίδες τουλάχιστον προς το 
παρόν, φαίνεται να παραμένουν έξω από την συμβατική πολιτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναικεία ταυτότητα, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, Επιτόπια έρευνα, 
Γυναίκες πολιτικοί, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1159 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Papageorgiou, Y. (1992) "Τhe Women’s Movement and Greek 
Politics". Στο Bystydzienski, J. (επιμ.) Women Transforming Politics: Worldwide Strategies for 
Empowerment. Indiana University Press, σελ. 67-79. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο γυναικείο κίνημα και αναλύει τον τρόπο με τον 
οποίο το ελληνικό γυναικείο κίνημα αποδείχθηκε δραστήριο και κατά κάποιο τρόπο κατάφερε 
να επιφέρει μερικές αλλαγές στους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς στην Ελλάδα.  Αύξηση 
της δραστηριότητας του σημειώθηκε μετά την δικτατορία (1974) όπου οι γυναίκες 
οργανώθηκαν και πέτυχαν αρκετές αλλαγές προς όφελος του συνόλου των γυναικών. Οι 
γυναικείες οργανώσεις θα είχαν επιτύχει καλύτερα τους στόχους τους,  αν ήταν πιο 
συγκροτημένες  και ενωμένες.  Λόγω προσωπικών φιλοδοξιών ή λόγω εξωτερικών πιέσεων 
διαχωρίστηκαν, με αποτέλεσμα να γίνουν αριθμητικά μικρότερες και συνεπώς λιγότερο 
αποτελεσματικές.  Ένα μέρος της ευθύνης ανήκει στα πολιτικά κόμματα που "προστατεύουν", 
επηρεάζουν τις γυναικείες οργανώσεις και συγχέουν τα θέματά τους, έτσι ώστε να αφαιρούν 
μέρος από την δύναμή τους.  Οι οργανώσεις  και οι ομάδες που ακολουθούν μια ανεξάρτητη 
κατεύθυνση, είναι πολύ λίγες και δεν έχουν μεγάλη επιρροή.  Τέλος, παρ’ όλες τις ιδεολογικές 
διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις γυναικείες οργανώσεις, κάθε φορά που 
παρουσιάζεται θέμα υψίστης σημασίας για το γυναικείο πληθυσμό, συσπειρώνονται σε μια 
ενιαία οργάνωση, προκειμένου να το προωθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Τέτοια 
είναι η περίπτωση της αλλαγής του Οικογενειακού ∆ικαίου, των αμβλώσεων και τελευταία το 
θέμα των ποσοστώσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ελλάδα, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, Γυναικείο κίνημα, Γυναικείες 
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οργανώσεις, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: US$ 22.50 
ΙSΒΝ: 0253206987 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1160 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rossilli, M. (επιμ.) (2000) Gender Policies in the European Union. 
Studies in European Union, New York, Peter Lang Publishing. 
Σελίδες: 261 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Μια ομάδα Ευρωπαίων φεμινιστριών, προερχόμενων από διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία, εξερευνά κριτικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές ισότητας, από τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέχρι και τη συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997. Προσφέρονται 
διαφορετικές ερμηνείες αναφορικά με την αντίφαση που παρατηρείται: μια εξαιρετική εξέλιξη 
στις πολιτικές ισότητας στα πλαίσια της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής από τη μία και η 
υπαρκτή έμφυλη ανισότητα από την άλλη. Αναλύοντας τις πολιτικές της Ε.Ε. σχετικά με την 
ισότητα των γυναικών αποκαλύπτεται ο κεντρικός τους ρόλος στη διαμόρφωση της κοινής 
αγοράς και στις εκσυγχρονιστικές ενέργειες για την αναμόρφωση των επαγγελματικών 
προτύπων και των προνοιακών συστημάτων. Μέσα από διαφορετικές και καμιά φορά 
αντιτιθέμενες φεμινιστικές οπτικές, οι συγγραφείς προτείνουν νέες πολιτικές οι οποίες θα 
αμφισβητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και θα υπερπηδήσουν το νομοθετικό έλλειμμα της 
Ε.Ε. αναφορικά με τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς αυτό αυξάνει το δημοκρατικό 
έλλειμμα της Ε.Ε. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικές ισότητας, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:35,95 $   
ΙSΒΝ: 0820445088 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1161 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ruiz Jimenez Anotnia, M. (2005 of Conference) "Conservative 
Parties and the Political Decision-making. Participation of Women in Southern European 
Countries". Gendering Transformations - ¨Εμφυλοι Μετασχηματισμοί, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Ρέθυμνο. 
Περίληψη: Η ανακοίνωση αυτή ξεκινά μέσα από τη σύγκριση της γυναικείας πολιτικής 
συμμετοχή στη Νότια Ευρώπη (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία), από τη μετάβαση των 
χωρών αυτών στη δημοκρατία μέχρι και τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Περιλαμβάνει 
περιγραφικά διαχρονικά στοιχεία για τον αριθμό των γυναικών βουλευτών σε κάθε μια από τις 
χώρες αυτές. Λεπτομερέστερη ανάλυση για την Ισπανία και την Πορτογαλία περιλαμβάνει 
συγκριτικά στοιχεία για την Γυναικεία συμμετοχή στο τοπικό επίπεδο, στις εκλογικές λίστες και 
στα πολιτικά συμβούλια των μεγαλυτέρων κομμάτων. Ακολούθως, διατυπώνει και αναλύει 
κάποιες υποθέσεις οι οποίες ερμηνεύουν τις διαφορές, ιδιαίτερα το γιατί ο αριθμός των 
γυναικών στην πολιτική είναι μεγαλύτερος στην Ισπανία από όλες τις άλλες χώρες. Τέλος, 
περιλαμβάνει ποιοτική ανάλυση στοιχείων από προσωπικές συνεντεύξεις γυναικών που 
μετέχουν στην πολιτική (σε Ισπανία και Πορτογαλία) και οι οποίες μιλούν για το πώς 
αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους, τους περιορισμούς και τις επιδράσεις στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή πολιτικών ισότητας. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, Νότια Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ:  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1162 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sawer, M. (2000) "Parliamentary representation of women: From 
discourses of justice to strategies of accountability". International Political Science Review, 
τομ. 21, τευχ. 4,  σελ. 361-380. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Περίληψη: Στη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκαν πολλές πρωτοβουλίες σε εθνικό και 
υπερεθνικό επίπεδο, με στόχο την αύξηση της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης των 
γυναικών. Όπως υποστηρίζεται στο άρθρο, η "υποεκπροσώπηση των γυναικών" είναι ένας 
ασαφής όρος, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί από διαφορετικές δέσμες επιχειρημάτων, ανάμεσά 
τους το δικαίωμα στην εκπροσώπηση, η ανάγκη για εκπροσώπους και η εκπροσώπηση των 
συμφερόντων. Η ασάφεια αυτή μπορεί να είναι ισχυρή από πολιτικής άποψης, ενδέχεται όμως 
να προκαλέσει προβλήματα στην πρακτική της εκπροσώπησης. Το άρθρο καταλήγει ότι η 
επιχειρηματολογία σχετικά με το "να κάνεις τη διαφορά" μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική 
έμφαση σε ζητήματα ενσωμάτωσης σε βάρος ζητημάτων λογοδοσίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική αντιπροσώπευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN: 0192-5121 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1384 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Scott, J. (2005) Parite!, Σικάγο, University of Chicago Press. 
Σελίδες: 191 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας, μια από τις πιο σημαντικές φεμινίστριες ιστορικούς σήμερα, 
αναλύει τη συζήτηση σχετικά με την ισάριθμη εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Η συζήτησή της, που επικεντρώνεται στη Γαλλία της δεκαετίας του 1990, 
βασίζεται σε μια συστηματική ανάλυση της ιστορίας της πολιτικής αντιπροσώπευσης και της 
ιστορίας των αγώνων των γυναικών για πολιτική ισότητα. Το διακύβευμα της κριτικής 
ανάλυσης είναι η έμφυλη θεμελίωση των αποκλεισμών και των ιεραρχιών που συνθέτουν την 
ιδιότητα του πολίτη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Έμφυλες ταυτότητες, Ιστορία γυναικών, Γυναικεία 
εκπροσώπηση, Αντιπροσωπευτικότητα, Ισοτιμία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 Ε 
ΙSΒΝ: 0-226-74108-7 
 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1163 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Siim, B. (2000) Gender and Citizenship. Politics and Agency in 
France, Britain and Denmark, Cambridge, Cambridge University Press. 
Σελίδες: 230 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η πρόσφατη φεμινιστική ανάλυση έχει καταδείξει ότι η κυρίαρχη έννοια της 
ιδιότητας του πολίτη πολύ συχνά προϋποθέτει τον άνδρα πολίτη. Με ποιόν τρόπο μπορεί κάτι 
τέτοιο να επιδρά την δράση και συμμετοχή των γυναικών στις σύγχρονες δημοκρατίες; Στο 
βιβλίο αυτό γίνεται μια συστηματική σύγκριση των δεσμών ανάμεσα στα κοινωνικά δικαιώματα 
των γυναικών και στην δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη σε τρεια διαφορετικά μοντέλα: την 
ρεπουμπλικανική ιδιότητα του πολίτη στη Γαλλία, την φιλελεύθερη στην Αγγλία λαι την 
κοινωνική στην ∆ανία. Η Birte Siim υποστηρίζει ότι η Γαλλία ακόμα υφίσταται τις αντιφάσεις 
της πολιτικής υπέρ των γεννήσεων, ενώ η Βρετανία μόλις τώρα αρχίζει να 
επαναδιαπραγματεύεται το μοντέλο του άνδρα υπεύθυνου για την οικονομική στήριξη του 
νοικοκοκυριού (male-breadwinner model) το οποίο εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο. 
Αναλύοντας το μοντέλο όπου και οι δυο είναι υπεύθυνοι για την οικονομική στήριξη του 
νοικοκυριού της ∆ανίας (dual-breadwinner model) η, Siim παρουσιάζει νέα στοιχεία για την 
σκανδιναβική κοινωνική πολιτική ενώ παράλληλα συνεισφέρει ένα πολύ σημαντικό έργο στη 
σχετική διαμάχη που ενυπάρχει στα πεδία της πολιτικής κοινωνιολογίας, της κοινωνικής 
πολιτικής και των σπουδών φύλου  
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Ιδιότητα του πολίτη, Κρατικές πολιτικές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $22,99   
ΙSΒΝ: 0521598435 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1164 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sineau, M. (2001) Profession: Femme politique : sexe et pouvoir 
sous la Cinquieme Republique, Paris, Presses de Sciences Politiques. 
Σελίδες: 305 
Γλώσσα: Γαλλικά 
Περίληψη: Παρ’ όλες τις υποσχέσεις μετά το 1945, το "δεύτερο φύλο" βρέθηκε εκτός 
πολιτικής διαδικασίας καθώς η Πέμπτη ∆ημοκρατία άφησε στους άνδρες το μονοπώλιο της 
πολιτικής. Οι θεσμοί και η λειτουργία των κομμάτων συνέβαλαν σημαντικά σε αυτό. Το βιβλίο 
αυτό αναλύει την δύσκολη σχέση ανάμεσα στις γυναίκες και την πολιτική εξουσία, ενώ 
σκιαγραφεί το πορτραίτο όσων γυναικών εκλέχθηκαν ή υπηρέτησαν σε υπουργικές θέσεις: το 
να είσαι γυναίκα πολιτικός στη Γαλλία σημαίνει ότι έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο πεπρωμένο. Στο 
βιβλίο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας μελέτης των νεοεκλεγέντων 
αξιωματούχων, γυναικών και ανδρών, ενώ συγκρίνονται και οι καριέρες τους. Εν κατακλείδι η 
συγγραφέας εξιστορεί πενήντα χρόνια εντάσεως ανάμεσα στις γυναίκες και την πολιτική 
εξουσία. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 2724608534 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1165 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Stratigaki, M. (2005) "Gender mainstreaming vs positive action: 
An ongoing conflict in EU gender equality policy". The European Journal of Women's Studies, 
τομ. 12, τευχ. 2,  σελ. 165-186. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η εξέλιξη των στρατηγικών ενσωμάτωσης του φύλου 
(gender mainstreaming) στην Ε.Ε., υιοθετώντας την άποψη ότι οι στρατηγικές αυτές 
υπαγορεύτηκαν από στόχους διάφορους προς την έμφυλη ισότητα. Η διάσταση αυτή του 
Gender mainstreaming αρχικά υιοθετήθηκε το 1996 προκειμένου να προωθήσει την έμφυλη 
ισότητα σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε., στο πλαίσιο της διεθνούς και Ευρωπαϊκής 
κινητοποίησης γύρω από τα Γυναικεία θέματα. Είχε ως στόχο τον μετασχηματισμό όλων των 
πολιτικών, μέσα από την εισαγωγή της προοπτικής της ισότητας των φύλων. Εντούτοις, στην 
πράξη χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως άλλοθι για την εξουδετέρωση των θετικών δράσεων. Η 
επιτυχής εφαρμογή των θετικών δράσεων στις πολιτικές δομές λήψης αποφάσεων είχε 
προκαλέσει ανοιχτά την έμφυλη κατανομή πολιτικής εξουσίας σε θεσμούς, τεχνικούς, 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Αυτό οδήγησε σε μια θεσμική αποδυνάμωση εξαιτίας 
της εξισορρόπησης ανάμεσα στις πολιτικές και διοικητικές ιεραρχίες της Ε.Ε.. Το επιχείρημα 
αυτό βασίζεται στην ανάλυση περιεχομένου σχετικών κοινοτικών δράσεων αλλά και στην 
άμεση παρατήρηση των πολιτικών διαδικασιών, βάσει προσωπικής εργασιακή εμπειρίας στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικές ισότητας, mainstreaming, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN: 1350-5068 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1166 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Thompson, D. (2001) Radical feminism today, London, Sage. 
Σελίδες: 176 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό προσφέρει έναν λεπτομερή απολογισμό σχετικά με το τι ακριβώς 
είναι και τι δεν είναι ο φεμινισμός. Η Denise Thompson επανεξετάζει πολλά από τα στοιχεία 
που θεωρούνταν δεδομένα ως 'φεμινισμός", ενώ διακρίνει τα όρια που εμπεριέχονται όταν ο 
φεμινισμός ορίζεται με τους όρους "Γυναίκες", "κοινωνικό φύλο", "διαφορά", ή 
φυλή/φύλο/τάξη. Προκαλεί ορισμένες από τις πλέον αποδεκτές αντιλήψεις σχετικά με τον 
φεμινισμό και ως εκ τούτου, ξανανοίγει τη συζήτηση γύρω από διαμάχες που είχαν κλείσει, 
δίνοντας τους έτσι τη δυνατότητα να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
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Ενδεικτική Τιμή: 50€ 
ΙSΒΝ: 0761963413 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1167 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Vervenioti, T. (2002) "Charity and nationalism: The Greek Civil 
War (1946-1949) and the entrance of right-wing women into politics". Στο Bacchetta, P. & 
Power, M. (επιμ.) Right-Wing Women: From Conservatives to Extremists Around the World. 
N.York-London, Routledge, σελ. 115-126. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Οι γυναίκες της ∆εξιάς αποτελούν συχνά ένα παραμελημένο ζήτημα ενώ 
αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην κατανόηση πολλών ρατσιστικών, φασιστικών 
και αντι-φεμινιστικών κινημάτων του 20ου αιώνα. Το άρθρο αυτό εξετάζει το ρόλο της 
φιλανθρωπίας και του εθνικισμού στην είσοδο των γυναικών της ∆εξιάς, στην Ελλάδα, κατά 
τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, ∆εξιά, Ελλάδα, Εμφύλιος 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSΒΝ: 0415927781 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1168 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Walter, L. (επιμ.) (2003) The Greenwood Encyclopedia of 
Women’s Issues Worldwide (Europe). Westrort-London, Greenwood Press, 3. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: ∆ιεθνώς, γυναίκες εργάζονται προκειμένου να οικοδομήσουν έναν κόσμο 
βασισμένο στην έμφυλη ισότητα και τη δικαιοσύνη. Οι ανησυχίες τους δομούνται από τις 
ιδιαίτερες καταστάσεις στις χώρες και τις περιοχές που ζουν, αλλά και από τις συνθήκες για τις 
γυναίκες σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Το μέλλον τους συνδέεται από την 
παγκοσμιοποίηση, τις διεθνείς σχέσεις, τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα 
ισότητας του ΟΗΕ, καθώς και από τις γυναικείες μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτή η 
εξαιρετική πηγή πληροφόρησης, καταγράφει τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, παρέχοντας νέα στοιχεία για τη θέση των γυναικών σε ζητήματα 
όπως η εκπαίδευση, ή η βία για περισσότερες από 130 χώρες. Τα στατιστικά στοιχεία που 
παραθέτει είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τη συγκριτική ανάλυση, καθώς το αναγνωστικό κοινό 
θα διαπιστώσει ότι τα Γυναικεία ζητήματα διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Με την 
εκτενή αναφορά σε ιστορικά στοιχεία, τα ζητήματα που θίγονται βοηθάνε στην ολιστική τους 
προσέγγιση. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0-313-32787-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1169 
Ηλεκτρονική Βάση ∆εδομένων: European Commission, Employment, Social Affairs & 
Equal Opportunities, Gender Equality. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html  
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά 
Περίληψη: Η κεντρική σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γύρω από ζητήματα έμφυλης 
ισότητας και πολιτικών ισότητας περιλαμβάνει πληροφορίες και υλικό σχετικά με τις 
στρατηγικές και τις δράσεις της Ε.Ε. σε θέματα ίσων ευκαιριών και πολιτικών ενσωμάτωσης 
του φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικές ισότητας, Ενσωμάτωση της αρχής της 
ισότητας, Mainstreaming 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  
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Κωδικός τεκμηρίου: 1170 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κυριαζή, Ν., ∆εδουσόπουλος, Α., Μαρούγκα, Α., Ξανθάκη, Μ., 
Ρανός, Κ. & Στούμπος, Γ. (2003) Γυναίκες στα Μακροοικονομικά Κέντρα Λήψης Αποφάσεων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η παρουσίαση της πρώτης σειράς 
αποτελεσμάτων των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες στα μακρο-οικονομικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Σκοπός της μελέτης ήταν η συγκέντρωση συγκρίσιμων εμπειρικών δεδομένων, 
βάσει των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες, ώστε να 
εγκαθιδρυθεί η αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση της συμμετοχής των γυναικών 
στις μακρο-οικονομικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1171 
Ηλεκτρονική Βάση ∆εδομένων: Human Rights, equality between women and men. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.coe.int/t/e/Human_Rights/Equality/  
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά 
Περίληψη: Ο δικτυακός τόπος του Συμβουλίου της Ευρώπης περιλαμβάνει συγκεντρωμένες 
όλες τις σχετικές πληροφορίες γύρω από τα ζητήματα ισότητας ανδρών και γυναικών, τις 
ενέργειες και δραστηριότητες του Συμβουλίου, τους τομείς δράσης και τα χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, Πολιτικές ισότητας, ∆ικαιώματα γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ / ΒΙΑ – ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ - TRAFFICKING 

 
Φυσιολογία – Υγεία – Σεξουαλικότητα – Αναπαραγωγική Υγεία – Βία – 

Κακοποίηση Γυναικών – Εμπορία – Πορνεία 
 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1996-2006 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1392 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Andre, J. (2001) Η Θηλυκή Καταγωγή της Σεξουαλικότητας, 
μεταφ. Σοφία Λεωνίδη & Επιμέλεια - Πρόλογος Α. Αλεξανδρίδης. 
Σελίδες: 264 σ., 21 εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Έμφυλες ταυτότητες, Θηλυκότητα, Ψυχολογία, 
Ψυχανάλυση  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 15,60  
ΙSΒΝ: 960-7721-70-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 756 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Angier, N. (2000) Γυναίκα: Μια εσωτερική γεωγραφία, μεταφ. 
Καλογιάννη, Ε., Αθήνα, Πατάκης. 
Σελίδες: 463 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αυτό το βιβλίο αφορά το γυναικείο σώμα - την ανατομία του, τη χημεία του, την 
εξέλιξή του κ.ά. Αναφέρεται σε ό,τι συσχετίζεται με τη Γυναικεία εικόνα -τη μήτρα, το ωάριο, 
το στήθος, το αίμα, την κλειτορίδα- και για πράγματα που δε συσχετίζουμε με αυτήν, όπως 
την κίνηση, τη δύναμη, την επιθετικότητα και την οργή. Η Νάταλι Αντζίρ καταφεύγει στην 
επιστήμη, στρέφεται στο ∆αρβίνο και στη θεωρία της εξέλιξης, στην ιστορία, στην τέχνη και 
στη λογοτεχνία, για να καταδείξει πώς ένα μέρος του σώματος  ή η παρόρμηση του σώματος 
αναπαρίσταται μέσα στον ιστορικό χρόνο. . 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Σεξουαλικότητα, Φύλο, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 25,07€ 
ΙSΒΝ: 960-378-835-Χ 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1385 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Devereux, G. (2005) Γυναίκα και Μύθος, μεταφ. 
Φιλιππακοπούλου, Μ. 
Σελίδες: 402 σ., 21 εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του, και ιδίως μετά το 1972, ο G. Devereux 
αφιερώνεται στη μελέτη της ελληνικής μυθολογίας και στην ψυχαναλυτική ερμηνεία της 
αρχαίας ιστορίας. Με πρωτότυπο τρόπο κατέδειξε πόσες δυνατότητες υπάρχουν να 
εφαρμοσθεί η ψυχανάλυση στη μελέτη της ιστορίας. Στο βιβλίο "Γυναίκα και μύθος" ο G. 
Devereux αναλύει μια σειρά ελληνικών μύθων που αφορούν το φύλο, την απαγόρευση της 
αιμομιξίας, τις περιπέτειες των θεαινών. Υποστηρίζει ότι οι μύθοι φανερώνουν πως καθετί 
ανθρώπινο, από τη νηπιακή ηλικία, υπόκειται στο μητριαρχικό καθεστώς που αποτελεί στην 
πραγματικότητα "το οικογενειακό ιστορικό του νευρωτικού". Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια 
πρωτότυπη ερμηνεία της δυσεξιχνίαστης δύναμης του έρωτα και της σεξουαλικής 
πραγμάτωσής του. Επιφυλάσσει εξέχουσα θέση στη γυναίκα, παράλληλα όμως επισείει τον 
κίνδυνο δημιουργίας ενός "άφυλου φύλου" στην περίπτωση πλήρους επικράτησής της. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Ψυχανάλυση, Ελληνική μυθολογία, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,5 €  
ΙSΒΝ: 960-87232-7-2 

 
 

Κωδικός τεκμηρίου: 757 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kotarakos, C. (1999) Η γνώμη των Ευρωπαίων πάνω στο ερώτημα 
της βίας μέσα στην οικογένεια κατά των γυναικών. INRA (EUROPE) – EC.O.S.A. Τομέας 
Πληροφόρησης Γυναικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής καμπάνιας ευαισθητοποίησης ενάντια στην 
οικογενειακή βία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βία, Κακοποίηση, Ενδοοικογενειακή βία, Κοινωνική 
πολιτική, Αντιλήψεις, Στάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο  από το ∆ιαδίκτυο 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν  

 
Κωδικός τεκμηρίου: 758 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lepage, C. (1999) Το Μεγάλο Βιβλίο της Γυναίκας, μεταφ. 
Γεώργιος, Β., Αθήνα. 
Σελίδες: 511 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: "Το μεγάλο βιβλίο της γυναίκας" είναι εκλαϊκευμένος ιατρικός οδηγός που 
επιδιώκει να βοηθήσει  τις γυναίκες να αποκτήσουν πλήρη γνώση του σώματός τους. 
Πραγματεύεται ταυτόχρονα ζητήματα υγιεινής, στοιχειώδους φροντίδας και καθημερινών 
πρακτικών. Παιδική ηλικία, προεφηβική ηλικία, εφηβεία, ενηλικίωση, μητρότητα: σε κάθε 
φάση της ζωής αναδύονται νέα προβλήματα, νέες ανησυχίες, νέα ερωτηματικά. Το βιβλίο 
αυτό επιχειρεί να προσφέρει  απαντήσεις με μια σύγχρονη οπτική. Η γυναικολογία του μικρού 
κοριτσιού, η σεξουαλικότητα της έφηβης,  η στειρότητα και οι πρόσφατες μορφές 
αντιμετώπισής της, η εμμηνόπαυση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από 
αυτήν, είναι μερικά από τα πιο πρόσφατα θέματα τα οποία εξετάζονται στο βιβλίο αυτό. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Σεξουαλικότητα, Φεμινισμός, Φύλο, Εφηβεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 31,30€ 
ΙSΒΝ: 960-304-011-8 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 759 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mac Gregor, E. A. (1999) "Ημικρανία και Εγκυμοσύνη". Κεφαλγία, 
τομ. 7, τευχ. 4,  σελ. 136-135. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Εγκυμοσύνη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 760 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mac Gregor, E. A. (1999) "Ημικρανία και Προεμμηνορυσιακό 
Σύνδρομο". Κεφαλγία, τομ. 7, τευχ. 4,  σελ. 136-137. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Έμμηνος κύκλος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1666 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mc Nair, B. (2005) Η Κουλτούρα του Στριπτίζ, Σεξ, Μέσα 
Ενημέρωσης και ο Εκδημοκρατισμός της Επιθυμίας, Αθήνα, Σαββάλας. 
Σελίδες: 400 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το σεξ είναι παρόν σε όλες τις εκφάνσεις της κουλτούρας των σύγχρονων 
κοινωνιών.  Οι διαφημίσεις καταναλωτικών προϊόντων, οι καμπάνιες για την προληπτική 
υγιεινή και γενικά όλος ο αστερισμός των δικτύων επικοινωνίας και ενημέρωσης 
επιβεβαιώνουν καθημερινά τη «σεξουαλικοποίηση» της σύγχρονης ζωής.  Ο Brian McNair 
επιχειρεί μια ανάλυση του φαινομένου, το οποίο περιγράφει  ως «κουλτούρα του στριπτίζ». Ο 
συγγραφέας στο πρώτο μέρος του βιβλίου ανιχνεύει την εξέλιξη της πορνογραφίας από τα 
μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, παρακολουθώντας την κίνησή της από τις ελίτ στη μαζική 
κουλτούρα και την τρέχουσα μόδα του «σικ πορνό».  Στο δεύτερο μέρος ο McNair εξετάζει τις 
λαϊκές μορφές των σεξουαλικών αναπαραστάσεων από τα ΜΜΕ, προτείνοντας ότι η μεγάλη 
παρουσία της σεξουαλικότητας στη σύγχρονη κουλτούρα όχι μόνο δεν είναι σημάδι ηθικής 
παρακμής, αλλά συνιστά μια θετική έκφραση του μεταπολεμικού φιλελευθερισμού και της 
προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών και των ομοφυλοφίλων.  Τέλος, το τρίτο μέρος 
του βιβλίου επικεντρώνεται στην ανάλυση των χρήσεων της σεξουαλικότητας στη σύγχρονη 
τέχνη, όπου πέρα από την κριτική της πατριαρχίας από τις φεμινίστριες και τους γκέι 
καλλιτέχνες, εξετάζονται τα «καλλιτεχνικά στριπτίζ».  Το έργο συνδέει την υπό διαμόρφωση 
«κουλτούρα του στριπτίζ» με τις σχετικές πολιτικές γύρω από το σεξ και τις γενικότερες τάσεις 
της πολιτιστικής παραγωγής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτισμός, Γυναίκες, Ομοφυλοφιλία, Πορνογραφία, Τέχνη, ΜΜΕ, 
Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 21,70 
ΙSΒΝ: 960-423-066-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 761 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Reed, E. (2003) Προβλήματα της πάλης για την απελευθέρωση 
της γυναίκας, Αθήνα, ∆ιεθνές Βήμα. 
Σελίδες: 162 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις οικονομικές και κοινωνικές ρίζες της καταπίεσης των 
γυναικών, από τις αρχέγονες κοινωνίες μέχρι το σύγχρονο καπιταλισμό. Σκιαγραφεί τις 
αρχικές μορφές ιδιοκτησίας και τους θεσμούς της, πώς εξελίχτηκαν, και τις συνέπειές τους για 
τις γυναίκες. Εξηγεί γιατί η καταπίεση των γυναικών είναι μια εκδήλωση συγκεκριμένων 
ιδιοκτησιακών σχέσεων και όχι μια εκδήλωση της σχέσης των δύο φύλων. Η Ριντ, 
καταρρίπτοντας το μύθο της βιολογικής κατωτερότητας των γυναικών, παρουσιάζει μια 
ξεκάθαρη προοπτική για τη χειραφέτησή τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Χειραφέτηση,  Ισότητα των φύλων, Σεξουαλικότητα, Σεξουαλική 
πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,40 € 
ΙSΒΝ: 960-85505-7-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1582 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Savater, F. (επιμ.) (2003) Φιλοσοφία και Σεξουαλικότητα. μεταφ. 
Καλφούντζου, Μ., Αθήνα, Εκδόσεις Οξύ. 
Σελίδες: 264 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τα κείμενα που απαρτίζουν αυτό τον τόμο αποτελούν μέρος ενός περίφημου 
σεμιναρίου, που τροφοδότησε επί αρκετό διάστημα την πνευματική επικαιρότητα της Ισπανίας, 
το οποίο διεξήχθη τον Αύγουστο του 1986 στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου Merendez 
y Pelago, στη Μαγδαλένα του Σανταντέρ. Η συμμετοχή ακαδημαϊκών από διάφορους τομείς-
φιλοσόφων, όπως ο διοργανωτής και ο επίσης ειδικός στην κλασική Φιλοσοφία Augustin 
Garcia Calvo,  κοινωνιολόγων, όπως η Julia Varela και ο Fernando Alverez-Uria,  ψυχολόγων, 
όπως η Christina Pena-Marin, σημειολόγων, όπως ο Jorge Lozano – δίνει μια 
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αντιπροσωπευτική εικόνα των ρευμάτων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
πρωτοποριακά μέσα στο ισπανικό πανεπιστήμιο στη δεκαετία του 1980: ρευμάτων τα οποία 
δεν υπολείπονται κατά τίποτα εκείνων που συνιστούσαν την πρώτη γραμμή της θεωρητικής 
αναζήτησης στις ευρωπαϊκές επιστήμες του ανθρώπου μία ή δύο δεκαετίες πριν. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φιλοσοφία, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9,75 € 
ΙSΒΝ: 960-8068-94-0 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1393 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Turner, P. J. (1998) Βιολογικό Φύλο, Κοινωνικό Φύλο και 
Ταυτότητα του Εγώ, μεταφ. Παρασκευόπουλος, Ι. Ν., Γιαννίτσας, Ν. ∆. & Γαλανάκη, Ε. 
Σελίδες: 76 σ. : εικ. ; 28 εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Πρόκειται για εκλαϊκευμένο έργο εξελικτικής ψυχολογίας που πραγματεύεται το 
ζήτημα της ανάπτυξης του παιδιού από την οπτική του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου 
και τη  συγκρότηση του εαυτού και της ταυτότητας φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Ψυχολογία Εξελικτική, Έμφυλοι ρόλοι, Παιδί, Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 6 € 
ΙSΒΝ: 9603441996 (set), 9603446157 (τ. 3) 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1340 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Weeks, J. (2006) "Ζητήματα ταυτότητας". Στο Γιαννακόπουλος, Κ. 
(επιμ.) Σεξουαλικότητα. Θεωρίες και πολιτικές της ανθρωπολογίας. Αθήνα, Αλεξάνδρεια, σελ. 
139-168. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο κείμενο αυτό ο Άγγλος ιστορικός διαπραγματεύεται την συγκρότηση των 
σεξουαλικών ταυτοτήτων και κοινοτήτων στις δυτικές κοινωνίες. Το ζήτημα που τίθεται στο 
κείμενο αυτό είναι αν οι ταυτότητες είναι απελευθερωτικές ή μέρος εξουσιαστικών σχέσεων. Ο 
συγγραφέας καταλήγει ότι οι ταυτότητες αποτελούν μια αναγκαία μυθοπλασία. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Σεξουαλικές ταυτότητες, Σεξουαλικές κοινότητες, Επιθυμία, 
Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960-221-339-4 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1581 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αλεξιάς, Γ. (2006) Κοινωνιολογία του Σώματος, Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα. 
Σελίδες: 352 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το σώμα, εκτός από αυταπόδεικτο στοιχείο της υπόστασής μας, αποτελεί 
παράλληλα το όριο και τη δυνατότητα της δράσης και έκφρασής μας στον κόσμο και την 
κοινωνία. Θεωρούμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα γι' αυτό, ταυτίζοντάς το με τον εαυτό μας. Είναι 
μια καθημερινότητα και μια εμπειρία τόσο άμεση και προσιτή ώστε πολλές φορές νομίζουμε 
ότι δεν χρειάζεται καμιά περαιτέρω ανάλυσή του. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση των νέων 
τεχνολογιών όμως σε μια πληθώρα φαινομένων (π.χ. θεραπεία και διαχείριση του σώματος) 
και μορφών επικοινωνίας και δράσης (π.χ. διαδίκτυο), καθώς και οι ραγδαίες αλλαγές στη 
δομή των σύγχρονων κοινωνιών επιβάλλουν πλέον την ανάλυση της διάστασης του 
ενεργητικού σωματοποιημένου υποκειμένου. Αυτή την ανάλυση επιχειρεί το βιβλίο, το οποίο 
περιγράφει τις βασικές θεωρίες, έννοιες και αναλυτικές κατηγορίες που δομούν σήμερα το 
αντικείμενο της κοινωνιολογίας του σώματος, αναδεικνύοντας παράλληλα το δυναμικό και 
πολυσύνθετο χαρακτήρα του σώματος στις σύγχρονες κοινωνίες. Το ανθρώπινο σώμα 
αντιμετωπίζεται ως μια βιολογικο-κοινωνική υπόσταση η οποία στο πλαίσιο μιας δυναμικής 
διαδικασίας δεν παραμένει στατική αλλά εξελίσσεται, σε μια πορεία που σταδιακά τείνει από το 
βιολογικό στο σύγχρονο δυναμικό κοινωνικο-βιολογικό, ακόμα και δυνητικοποιημένο, σώμα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σώμα 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18,9 € 
ΙSΒΝ: 960-442-294-4 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1797   
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αντωνοπούλου, Χ. (1997) Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα, Αθήνα 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Σελίδες: 526 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας σε ένα βιβλίο-οδηγό και παράλληλα ιστορικο-φιλοσοφικό 
δοκίμιο, πραγματεύεται θέματα σχετικά με τη μεταξύ συντρόφων επικοινωνία, τη 
συμπαράσταση του ενός προς τον άλλο, την προσοχή στις ανάγκες και τα αισθήματα του 
«σημαντικού» άλλου. Η Χριστίνα Αντωνοπούλου ασχολήθηκε με τη μελέτη και την έρευνα 
της ανθρώπινης σεξουαλικότητας στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος Σεξουαλικής 
∆ιαπαιδαγώγησης στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο. Στο βιβλίο της ξεκινά αναφέροντας με 
λεπτομέρειες την ιστορία της σεξουαλικότητας και την ανά τους αιώνες σύνδεσή της με την 
πολιτική και την εξουσία, ενώ παραθέτει στοιχεία από τις πιο αξιόλογες διεθνείς έρευνες 
γύρω από το σεξ. Παράλληλα, υπάρχουν λεπτομερή κεφάλαια για την ανισότητα των 
φύλων, τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς, τη σεξουαλική φυσιολογία, τον ρόλο της 
συμπεριφοράς, τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες και παρεκκλίσεις, ενώ μεγάλο βάρος δίνεται 
επίσης στην παραβατική σεξουαλική συμπεριφορά.  
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Ιστορία, Κοινωνικά και ηθικά προβλήματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/στριες, μαθητές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: ∆ιαθέσιμο   
Ενδεικτική Τιμή: 25,78 €   
ΙSΒΝ: 960-90652-0-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1798  
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αρτινοπούλου, Β. (2006) Ενδοοικογενειακή Κακοποίηση Γυναικών, 
Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη. 
Σελίδες: 232 
Γλώσσα: Ελληνκά 
Περίληψη: Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η μελέτη του φαινομένου της 
ενδοοικογενειακής βίας και ειδικά της κακοποίησης των γυναικών από τον σύντροφο/σύζυγό 
τους, ένα θέμα για το οποίο έχουν υπάρξει πολλές αναφορές και σχόλια στην Ελλάδα, αλλά 
ελάχιστη βιβλιογραφία. Το πρώτο μέρος αφορά στη μελέτη και διερεύνηση του φαινομένου 
στην Ευρώπη. Αρχικά αναφέρεται το ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την 
ενδοοικογενειακή βία και στη συνέχεια παρουσιάζονται κριτικά τα πορίσματα των σχετικών 
ερευνών από Ευρώπη και ΗΠΑ. Στο δεύτερο μέρος αποτυπώνεται η κατάσταση στην Ελλάδα. 
Επιχειρείται μία σύντομη επισκόπηση των ερευνών και αξιολογούνται οι δράσεις και οι 
πολιτικές των τελευταίων έντεκα ετών με βάση τους δείκτες αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Περαιτέρω, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη δημοσιοποίηση της κακοποίησης 
στη χώρα μας και με τις γυναίκες μετανάστριες ως θύματα κακοποίησης, ενώ αναλύεται 
εκτενώς η πρώτη θυματολογική επιδημιολογική έρευνα. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα 
γενικά συμπεράσματα και τις προτάσεις σε διάφορα επίπεδα παρέμβασης για την περαιτέρω 
έρευνα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Το έργο συμπληρώνεται με 
χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, χρήσιμες διευθύνσεις για τη σύνταξη ερωτηματολογίων, 
πλούσια βιβλιογραφία, καθώς και με δύο Παραρτήματα που περιέχουν το νέο νόμο 3500/2006 
για την ενδοοικογενειακή βία και την αιτιολογική του έκθεση. 
Λέξεις Κλειδιά: Βία, Οικογένεια, Ενδοοικογενειακή βία, Γυναίκες, Εγκληματικότητα, Νομικό 
καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 25 ευρώ 
ΙSΒΝ: 960-272-403-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 762 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βλάχου, Β. (2003) Γυναίκα - θύμα άσκησης σωματικής βίας και το 
σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Τμήμα 
Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 380.  
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εγκλήματα κατά των γυναικών, Βία, ∆ίκαιο, Νομοθεσία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1473 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βωβού, Σ. (2001) "Μια φεμινιστική προσέγγιση για τις 
μετανάστριες". Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, ∆. & Παύλου, Μ. (επιμ.) Μετανάστες στην 
Ελλάδα. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, σελ. 411-426. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εκτιμήσεις για τις μετανάστριες (αναφορές και στις αλλοδαπές γυναίκες που 
βρίσκονται στην πορνεία) στην Ελλάδα, μέσα από την οπτική της ανισότητας των δύο φύλων, 
των δυσμενών διακρίσεων εις βάρος τους και των διαφόρων ειδών βίας και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ελλάδα, Πορνεία, Ανισότητα των φύλων, Σεξουαλική 
εκμετάλλευση, Εφηβεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €18,90 
ΙSΒΝ: 960-393-737-1 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 88 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννακόπουλος, Κ. (1998) "Πολιτικές σεξουαλικότητας και υγείας 
την εποχή του Αids". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 66, τευχ. 1-3,  σελ. 77-86. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Υγεία, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1350 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννακόπουλος, Κ. (2001) "Ανδρική ταυτότητα, σώμα και 
ομόφυλες σχέσεις. Μια προσέγγιση του φύλου και της σεξουαλικότητας". Στο Σωτήρης, ∆. 
(επιμ.) Ανθρωπολογία των φύλων. Αθήνα, Σαββάλας, σελ. 162 -187. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το κείμενο αποτελεί μια συζήτηση για τις σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν τις 
σπουδές του φύλου και της σεξουαλικότητας με βάση την εθνογραφική έρευνα του 
συγγραφέα σε μια ποδοσφαιρική ομάδα του Πειραιά και σε άνδρες με ομόφυλες σεξουαλικές 
πρακτικές στην Αθήνα. Το κεφάλαιο εστιάζεται στη διερεύνηση του προσδιορισμού της έννοιας 
"σεξουαλικό"/ερωτικό και της κοινωνικής πολιτισμικής συγκρότησης της ερωτικής επιθυμίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σώμα, Σεξουαλικότητα, Ανδρισμός, Ομοφυλοφιλία, Ανδρική 
κοινωνικότητα, Ανθρωπολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11,45 € 
ΙSΒΝ:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 832 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννακόπουλος, Κ. (επιμ.) (2006) Σεξουαλικότητα. Θεωρίες και 
πολιτικές της σεξουαλικότητας. Ανθρωπολογία, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 
Σελίδες: 603 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Συλλογικός τόμος του οποίου τα έντεκα κείμενα αποτυπώνουν την ιστορική 
διαδρομή των νεότερων μελετών της σεξουαλικότητας: από τη διερεύνηση της συγκρότησης 
των σεξουαλικών ταυτοτήτων και της ερωτικής επιθυμίας έως την αποδόμηση των 
σεξουαλικών κατηγοριών από τη μελέτη της ομοφυλοφιλίας και της "σεξουαλικότητας" έως 
την ανάλυση της ετεροκανονικότητας, της ετεροφυλοφιλίας ως σιωπηρού αλλά κεντρικού, 
δομικού συστατικού του κοινωνικού ανήκειν. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Φύλο, Ταυτότητα, Επιθυμία, Σώμα, Πολιτική 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960-224-339-b 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1034 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Εντούτ, Ο. (επιμ.) (2002) Οι παρανομίες του κορμιού : Νέες 
γυναίκες μιλούν για τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς. μεταφ. Κόφφα, Μ., Αθήνα, 
Καστανιώτης. 
Σελίδες: 335 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μέσα από μια σειρά δροσερά και καυστικά δοκίμια, είκοσι οκτώ νέες γυναίκες 
επεκτείνουν το διάλογο σχετικά με την εικόνα του σώματος, συμπεριλαμβάνοντας τη φυλή, 
την εθνικότητα, τη σεξουαλικότητα, αλλά και θέματα εξουσίας, τα οποία, αν και συχνά 
παραβλέπονται, συνδέονται άμεσα με το πώς νιώθουν οι γυναίκες με το σώμα τους. Το βιβλίο 
συγκεντρώνει ιστορίες γεμάτες ειλικρίνεια και χιούμορ από γυναίκες που επέλεξαν να 
αγνοήσουν, να ανατρέψουν ή να επαναπροσδιορίσουν τα ισχύοντα πρότυπα ομορφιάς για να 
νιώθουν άνετα με το σώμα τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φυλή , Εθνότητα, Σώμα, Σεξουαλικότητα, Πρότυπα, Φύλο, Ταυτότητα, 
Κουλτούρα, Αυτοβιογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,00€ 
ΙSΒΝ: 960-03-3264-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1578 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Θεοδωράκη, Α. & Ιωάννου, Α. (2001) Η Σεξουαλική 
∆ιαπαιδαγώγηση στο ∆ημοτικό Σχολείο με τη Μέθοδο Project, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 147 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένας έντονος προβληματισμός σχετικά με την ανάγκη 
της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο και την οικογένεια. Οι πρώτοι που καλούνται 
να απαντήσουν στις απορίες των παιδιών με σεξουαλικό περιεχόμενο είναι οι γονείς και στη 
συνέχεια οι δάσκαλοι. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλική Αγωγή, Οικογένεια, Σχολείο, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSΒΝ: 960-393-760-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 764 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Θεοδωροπούλου-Αναστασίνη, Α. (2005) Το σπάσιμο της σιωπής 
των κακοποιημένων γυναικών μέσα από συνεντεύξεις με εκπρόσωπους κοινωνικών φορέων. 
Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
"Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες και Φύλο", Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 122.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Κακοποίηση γυναικών, Βία, Ελλάδα, Ενδοοικογενειακή βία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1474 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ιωαννίδου, Λ. (1999) "Η λεκτική βία ως μορφή θυματοποίησης της 
γυναίκας – Η νομική και η κοινωνιολογική διάσταση του φαινομένου". Ποινικό δίκαιο, τομ. 4, 
σελ. 386-391. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Το άρθρο κάνει λόγω για την διεύρυνση της νομικής προστασίας των γυναικών 
απέναντι στην βία και στην αναγνώριση της λεκτικής βίας ως βίας που ασκείται εναντίον των 
γυναικών στην βάση του κοινωνικού τους φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Νομοθεσία, Βία, Λεκτική βία 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 765 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καρατάσος, Σ. (2006) Σεξουαλική συμπεριφορά και μορφές βίας 
στις σχέσεις φύλων. Μεταπτυχιακή διατριβή, Ρόδος Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 130, σχεδ., πιν., 30 εκ.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξ, Σεξουαλικές διαφορές, Κοινωνικές συνθήκες, Βία, Επιθετικότητα, 
Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1478 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κέντρο Γυναικείων Μελετών Και Ερευνών (1998) Μελέτη για την 
«Ανάλυση των δομών παρέμβασης στο ζήτημα της πορνείας των αλλοδαπών γυναικών», 
Project No 97/2/408/W. Αθήνα, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Daphne”. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Έρευνα – πεδίου που εστιάζει στην ανάλυση των δομών παρέμβασης και των 
πολιτικών πάνω στο θέμα της πορνείας των αλλοδαπών γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Βία, Πορνεία, Φύλο, Γυναίκες, Κοινωνική πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 766 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κοράκη, Μ. (2005) Αφηγήσεις βίας και πολιτισμικές 
αναπαραστάσεις της γυναικείας κακοποίησης. Μεταπτυχιακή διατριβή, Μυτιλήνη, Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 72, 30 εκ.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Αφήγηση, Βία, Κακοποίηση γυναικών, Αναπαραστάσεις, Γυναικεία 
στερεότυπα, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 767 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κουκουτσάκη, Α. (2002) Χρήση ναρκωτικών, ομοφυλοφιλία, 
Αθήνα, Κριτική. 
Σελίδες: 197 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αντικείμενο του βιβλίου αποτελούν ο έντονα φορτισμένος χώρος της χρήσης 
ναρκωτικών και ο σχεδόν αγνοημένος απ' τον επιστημονικό λόγο χώρος της ομοφυλοφιλίας. 
Κεντρικό ζήτημα του βιβλίου αποτελεί, η κοινωνική κατασκευή αυτού που ορίζεται ως 
παρέκκλιση ή έγκλημα: Τα συστήματα κοινωνικού ελέγχου και ο ίδιος ο επιστημονικός λόγος, 
η παραγωγή στερεοτύπων και «αδιαμφισβήτητων» παραδοχών για τους ορισμούς και τις 
ερμηνείες της πραγματικότητας, οι κυρίαρχες αναπαραστάσεις για τους «παρεκκλίνοντες 
κόσμους». 
Έτσι, δύο εκ πρώτης όψεως ανόμοια θέματα -η χρήση ναρκωτικών και η ομοφυλοφιλία- 
εντάσσονται σ' ένα ενιαίο πλαίσιο ανάλυσης, ως παραδείγματα κοινωνικής κατασκευής 
ποινικών ή ιατρικών κατηγοριών παρέκκλισης. 
Το βιβλίο αποτελεί μια έκφραση κριτικού προβληματισμού, μια πρόταση μελέτης που 
επικεντρώνεται περισσότερο στην υλική και ιδεολογική εκδοχή των μηχανισμών κατασκευής 
συμπεριφορών μη συμμόρφωσης, παρά στην ανάλυση αυτού που προκύπτει ως «τελικό 
προϊόν». 
Λέξεις Κλειδιά: Ναρκωτικά, Ομοφυλοφιλία, Σεξουαλικότητα, Παρέκκλιση, Έγκλημα 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 22,00€ 
ΙSΒΝ: 960-218-274-1 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1577 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κρεατσάς, Γ. (2003) Σεξουαλική Αγωγή και οι Σχέσεις των δύο 
Φύλων, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 288 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εμπειρία των ειδικών στη χώρα μας έχει δείξει ότι τόσο οι νέοι όσο και οι γονείς 
τους τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν τα στοιχειώδη θέματα που αφορούν το σεξ και τις 
σχέσεις των δύο φύλων. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εντελώς ανενημέρωτα παιδιά έχουν τις 
πρώτες τους σεξουαλικές επαφές-εμπειρίες απροστάτευτα, με κίνδυνο είτε την ανάπτυξη 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων ή μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Εξίσου σοβαρός 
όμως είναι και ο αντίκτυπος στον ψυχικό τους κόσμο και στο κοινωνικό τους περιβάλλον 
γενικότερα. Το παρόν βιβλίο έρχεται να απαντήσει σε αυτό το φλέγον πρόβλημα. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλική αγωγή, Έμφυλες σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 21 € 
ΙSΒΝ: 960-406-318-9 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1481 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωσταβάρα Παπαρήγα, Κ. (1996) "Βία και Γυναίκες". Στο 
Ρουμελιώτου, Α., Ανδριώτη, ∆., Καλλίνικος, Γ., Κορνάρου, Ε. & Μαργαριτίδου, Β. (επιμ.) Υγεία 
και Γυναίκες. Αθήνα, Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής - Εθνική Σχολή ∆ημόσιας 
Υγείας, σελ. 76-81. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο κάνει αναφορά στην βία κατά των γυναικών ως παγκόσμιο φαινόμενο, 
παρουσιάζει τις επιπτώσεις πάνω στην υγεία των γυναικών και αναζητά τρόπους για την 
συμπερίληψη της, στις πολιτικές για την υγεία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βία, Υγεία, Κοινωνική πολιτική, Πολιτικές για την υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: Έχει εξαντληθεί 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1670 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λάζος, Γ. (2002) Πορνεία και διεθνή σωματεμπορία στη σύγχρονη 
Ελλάδα. 1. Η εκδιδόμενη, Αθήνα, Καστανιώτης. 
Σελίδες: 320 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Κατά τη δεκαετία του 1990 πραγματοποιήθηκαν ριζικές αλλαγές στην πορνεία 
στην Ελλάδα. Προκλήθηκαν από ένα νέο στοιχείο: τις αλλοδαπές γυναίκες, τις οποίες 
προώθησαν και εκμεταλλεύτηκαν οργανωμένα δίκτυα διεθνοσωματεμπορίας. Οι γυναίκες 
αυτές αποτέλεσαν νέες, εξωτικές έλξεις, νέες αξίες χρήσης: προωθήθηκαν σε σημαντικούς 
αριθμούς, γεγονός που έδρασε ως πολλαπλασιαστής, ώστε να γίνουν αντιληπτές ως 
εμπόρευμα μαζικής κατανάλωσης, προωθήθηκαν και πορνεύθηκαν με τη χρήση βίας και 
εξαναγκασμού, πολυγεγονός καθοριστικής σημασίας αφού: α) επέτρεψε την επιβολή 
συνθηκών που υποχρέωναν τις γυναίκες να ζουν στα όρια της φυσικής επιβίωσης και, συχνά, 
κάτω από τα όρια αυτά, και β) κατέστησε δυνατή τη συντριβή του ηθικού στοιχείου στη 
γυναίκα - και την αφαίρεσή του από το πορνικό μίσθωμα. Χάρη στο καθεστώς βίας και 
εξαναγκασμού, οι γυναίκες υποχρεώθηκαν να ικανοποιούν απαιτήσεις πορνοπελατών χωρίς 
διάκριση, είτε ως προς τις απαιτήσεις είτε ως προς τους πελάτες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Πορνεία, Βία, Σεξουαλικότητα, Ελλάδα, Trafficking 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 20,00 
ΙSΒΝ: 960-03-3330-0 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1669 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λάζος, Γ. ( 2002) Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη 
σύγχρονη Ελλάδα. 2. Ο πελάτης, Αθήνα, Καστανιώτης. 
Σελίδες: 304 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο που προηγείται, οι εξελίξεις στην πορνεία στην Ελλάδα κατά την 
τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα παρουσιάζονται με τη μορφή της εκδιδόμενης. ’λλωστε, 
επί αιώνες έχει επικρατήσει η αναφορά στην πορνεία να γίνεται σε όρους εκδιδόμενης - 
δηλαδή από την οπτική του άνδρα και του πελάτη. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια μελέτη της 
πορνείας χωρίς εκδιδόμενη. Εστιάζει στον πελάτη, τον αφανή ήρωα, τον μεγάλο αδικημένο 
στη μακρά ιστορία της πορνείας. Παρακάμπτοντας ηθικοψυχικές αναλύσεις, έρχεται να 
καταθέσει το μακροκοινωνικό του προφίλ, μεγέθη, ταξική σύνθεση, βασικές κατηγορίες. 
Επίσης παρουσιάζονται οι μισθώσεις τις οποίες πραγματοποίησε και το χρήμα που διέθεσε για 
την αγορά μισθωμένης σεξουαλικής απόλαυσης, πορνικής απόλαυσης. Κεντρικό άξονα της 
μελέτης αποτελεί η ενθουσιώδης στήριξη και καθοδήγηση που ο πελάτης πρόσφερε στην 
πορνεία της διεθνοσωματεμπορίας και του εξαναγκασμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Πορνεία, Σεξουαλικότητα, Βία, Trafficking 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 20,00 
ΙSΒΝ: 960-03-3382-3 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 769 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λευκόχειρ, Α. (2002) Όψεις θυματοποίησης των γυναικών 
χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, ∆ιατμηματικό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες", κατεύθυνση 
Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 204.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Εγκλήματα κατά των γυναικών, Βία, Εγκληματικότητα, 
Θυματοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1484 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαγγανάρα, Ι. (1998) "Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. 
Η περίπτωση της Ελλάδας". Στο Μαγγανάρα, Ι. (επιμ.) Εργασία, Συνδικαλισμός και Ισότητας 
των Φύλων. Αθήνα, Οδυσσέας, σελ. 231-278. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αναλύεται η έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης, γίνεται αναφορά 
στην σύσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κώδικα συμπεριφοράς για την προστασία 
της αξιοπρέπειας των γυναικών στον χώρο εργασίας τους και παρουσιάζονται τα ευρήματα 
σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλική παρενόχληση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Απασχόληση, Φύλο, Γυναίκες, 
Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 10,97 
ΙSΒΝ: 960-210-326-4 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 770 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαρίνου, Ε. (2003) Η κοινωνική Ταυτότητα των κακοποιημένων 
γυναικών. Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Κοινωνικός 
αποκλεισμός, μειονότητες και φύλο", Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, σελ. 122.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Βία, Κακοποίηση, Ψυχολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1056 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μιχαηλίδου, Μ. & Χαλκιά, Α. (επιμ.) (2005) Η παραγωγή του 
κοινωνικού σώματος. Αθήνα, Κατάρτι/Φεμινιστικό περιοδικό "∆ίνη". 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει τους τρόπους με τους το σώμα, ο ορισμός και οι πρακτικές του 
αποτελούν ένα κοινωνικό επίτευγμα κεντρικής σημασίας για τη σύσταση και τη διακυβέρνηση 
των σύγχρονων κοινωνιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνιολογία, Φεμινιστική θεωρία, Πολιτισμικές σπουδές, Έμφυλες 
ταυτότητες, Σώμα, Σεξουαλικότητα, Εμπειρικές έρευνες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 23,00€ 
ΙSΒΝ: 960-88206-3-4 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 754 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπακοπούλου Χωλς, Α. (2006) Female Sexuality and Freedom, 
Θεσσαλονίκη, University Studio Press. 
Σελίδες: 142 
Γλώσσα: Ελληνικά Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Χειραφέτηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,00€ 
ΙSΒΝ: 960-12-1488-7 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 772 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπίμπου, Α. & Κιοσέογλου, Γ. (2001) "Προσδιορισμός 
Καταθλιπτικών Συμπτωμάτων σε Παιδιά και Εφήβους Σχολικής Ηλικίας. Ι. ∆εδομένα από τη 
Χρήση του Ερωτηματολογίου ∆ιάθεσης και Συναισθημάτων. ΙΙ. Παράγοντες Φύλου και Ηλικίας 
στην Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων με Σημαντική Παρουσία Καταθλιπτικής Συνδρομής ". 
Παιδί και Έφηβος, Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, τομ. 3, τευχ. 1,  σελ. 71-109. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Εφηβεία, Κατάθλιψη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 773 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Οικονόμου, Γ. (2005) Γυναίκα και φυλακή. Μεταπτυχιακή 
διατριβή, Αθήνα, ∆ιατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Κοινωνικός Αποκλεισμός 
και Μειονότητες, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 47.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ελλάδα, Εγκληματολογία, Φεμινισμός, Φυλακή, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 774 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαμιχαήλ, Σ. (2004) Η γυναίκα ως θύμα ενδοοικογενειακής 
βίας: τα χαρακτηριστικά δράστη και θύματος και η μεταξύ τους σχέση. ∆ιδακτορική διατριβή, 
Αθήνα, Τμήμα Κοινωνιολογίας, τομέας Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 268.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Κακοποιημένες γυναίκες, Θύματα οικογενειακής βίας, 
Ενδοοικογενειακή βία, Βία, Έμφυλες σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1603 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαμιχαήλ, Σ. (2005) Κοινωνικές αναπαραστάσεις της 
κακοποίησης των γυναικών από τους συζύγους/συντρόφους τους, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα. 
Σελίδες: 208 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί μια ανάλυση των κοινωνικών αναπαραστάσεων της ενδοοικογενειακής 
βίας και των επιπτώσεων που έχουν αυτές στην επίλυση του κοινωνικού αυτού προβλήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Βία, Πολιτισμός, Αναπαραστάσεις, Ενδοοικογενειακή βία, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,00€ 
ΙSΒΝ: 978-960-15-1485-6 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 775 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παππά, Ξ. (2001) Κακοποίηση γυναικών και αποκατάσταση στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό : μια πιλοτική αποτίμηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την 
πλευρά των γυναικών - χρηστριών. Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα 
Σπουδών "Κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητες", Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, σελ. 289.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Κακοποίηση γυναικών, Ελλάδα, Κοινωνικές υπηρεσίες, Βία, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1572 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παρασκευόπουλος, Ι. Ν., Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. & 
Καραθανάση, Α. (επιμ.) (1998) ∆ιαφυλικές Σχέσεις. Β’ Τόμος. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 624 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο παρών τόμος περιλαμβάνει εξήντα έξι από τις διαλέξεις-εισηγήσεις 
διακεκριμένων Ελλήνων ακαδημαϊκών-ερευνητών, οι οποίες έγιναν στα πλαίσια του 2ήμερου 
Ανοικτού Κοινοτικού Συμποσίου των ∆ιαφυλικών Σχέσεων. Το συμπόσιο αυτό οργανώθηκε 
από τον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής 
Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού και πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Απριλίου 
1991 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι διαλέξεις-εισηγήσεις αυτές έχουν 
καταχωριστεί σε δέκα κεφάλαια-θεματικές ενότητες και καλύπτουν όλες τις διάφορες βασικές 
πλευρές των διαφυλικών σχέσεων: ιστορική-φιλοσοφική, ιατρική-βιολογική, διαπροσωπική-
κοινωνική, θυμική-ψυχολογική και παιδαγωγική-εκπαιδευτική. Ο τόμος αυτός είναι συνέχεια 
του τόμου με τίτλο "∆ιαφυλικές σχέσεις" (έκδοση Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995). Οι δύο 
αυτοί τόμοι αποτελούν βασικό βοήθημα για όσους ασχολούνται με τα θέματα της σεξουαλικής 
αγωγής και της ισότητας των δύο φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Σεξουαλική αγωγή, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 27,2 € 
ΙSΒΝ: 960-344-097-3 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1610 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πουλοπούλου, Έ. (2003) "Εμπορία γυναικών και κοριτσιών για τη 
βιομηχανία του sex: Η περίπτωση της Ελλάδας". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 110, 
σελ. 271-307. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών για την εμπορική βιομηχανία του sex και την 
πορνογραφία υφίσταται σε όλες τις κοινωνίες. Η Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική χώρα 
προορισμού και σε μικρότερο βαθμό διακίνησης. Αφού παρουσιαστούν εκτιμήσεις και 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη νόμιμη ή παράνομη κατάσταση, την εθνικότητα, την ηλικία, 
την εκπαιδευτική και οικογενειακή κατάσταση, η εργασία αναλύει τα αίτια της εμπορίας στις 
χώρες προέλευσης και προορισμού, καθώς και το ρόλο των εμπόρων. Η εμπορία εξετάζεται ως 
α) παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων και επικερδής επιχείρηση 
για τους εγκληματίες εμπόρους (τα ετήσια κέρδη υπολογίστηκαν στα 1130 εκατομμύρια ευρώ 
το έτος 2000) και β) έγκλημα που διαπράχθηκε από τους εμπόρους και υποστηρίχθηκε από τη 
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διαφθορά κρατικών λειτουργών, ιδιαίτερα της αστυνομίας, με συμμετοχή των πελατών και 
των Μ.Μ.Ε. Παρουσιάζονται επίσης οι πολιτικές για την εμπορία γυναικών και την 
εξαναγκαστική πορνεία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βία, Σεξουαλικότητα, Πορνεία, Εμπορία γυναικών, Ελλάδα, 
Πορνογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 776 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρήγα, Α. Β. (2005) Καρκίνος: Από τη Μητέρα στην Κόρη. Η 
∆υναμική της Επανάληψης, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. 
Σελίδες: 349 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη περίπτωσης είναι μια από τις στρατηγικές διεξαγωγής επιστημονικής 
έρευνας δια της οποίας δίδονται απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο και στην 
αιτία εμφάνισης του φαινομένου ή της κατάστασης που επιχειρείται η διασάφηση μιας 
απόφασης ή μιας ομάδας αποφάσεων αφού αναλυθεί και διευκρινισθεί το γιατί λήφθηκαν οι 
αποφάσεις, το πώς τέθηκαν σε εφαρμογή και ποιο το αποτέλεσμα. Μπορεί να αφορά ένα μόνο 
άτομο ή έναν οργανισμό, ένα σύστημα, μια ομάδα, μια κοινότητα (συνόλου)... 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Καρκίνος, Μητέρα - Κόρη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 21€ 
ΙSΒΝ: 9600218943 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 777 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρηγοπούλου, Π. (2003) Το σώμα: Από την ικεσία στην απειλή, 
Αθήνα, Πλέθρον. 
Σελίδες: 625 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο στρέφεται στην αθέατη αλλά επίμονη παρουσία του σώματος στις 
θεωρίες του πολιτισμού, αλλά και στην ψυχανάλυση, για να οδηγηθεί σε κάποιες βασικές 
παραδοχές: Πρώτον ότι το σώμα είναι αδιάσπαστα δεμένο με την εικόνα του, στον χώρο της 
ψυχής και της τέχνης. Και επίσης ότι το σώμα, ως συνεχώς απωθημένο και επιστρέφον 
στοιχείο του πολιτισμού, είναι από πολλές απόψεις γυναικείο. 
Λέξεις Κλειδιά: Τέχνη, Πολιτισμός, Κουλτούρα, Σώμα, Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινιστική 
θεωρία, Ψυχανάλυση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 48,00 
ΙSΒΝ: 960-348-129-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 778 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαρέλη, Α. (1999) Βιασμός. Η τυποποίηση του στο Ελληνικό 
Ποινικό ∆ίκαιο, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ανάλυση του βιασμού από την οπτική της εγκληματολογίαςκαι της 
νομοθεσίας όπως έχει τυποποιηθεί στο Ελληνικό Ποινικό ∆ίκαιο. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, Γυναίκες, Φύλο, Βιασμός, Βία, Νομικό καθεστώς, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 35 ευρώ 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1571 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σκόδρα, Ε. (1998) Η Ψυχολογία της Γυναίκας, Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα. 
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Σελίδες: 160 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο είναι μια εισαγωγή στην ψυχολογία της γυναίκας. Εξετάζει όλες τις 
πλευρές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, εξέλιξη και ρόλο του γυναικείου φύλου τόσο 
ιστορικά όσο και στη σύγχρονη κοινωνία. Η άποψη που εκφράζεται είναι ότι τα προβλήματα 
που οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σε σχέση με την οικογένεια, την εκπαίδευση, την εργασία, 
την κοινωνία ενδέχεται να απορρέουν και να οφείλονται στην υπάρχουσα κοινωνική δομή. 
∆εν αποκλείονται, βέβαια, και τα "πραγματικά" ψυχολογικά προβλήματα (σχιζοφρένεια, 
φοβίες, μανίες, κατάθλιψη κ.λπ.). 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Ψυχολογία, Ταυτότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSΒΝ: 960-7019-32-6 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 779 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσαγκουρνή, Ε. (2005) Η Γυναικεία εγκληματικότητα υπό το 
πρίσμα εγκληματολογικών θεωριών και η εναλλακτική οπτική της φεμινιστικής 
εγκληματολογίας. Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών "Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες και Φύλο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
σελ. 105.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Εγκληματικότητα, Φεμινισμός, Εγκληματολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 780 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσιγκρής, Ά. (1996) Βιασμός. Το Αθέατο Έγκλημα, Αθήνα, 
Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες: 567σ. · 24x17εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για έργο που έχει στηριχτεί στη διατριβή του συγγραφέα και 
πραγματεύεται το έγκλημα του βιασμού από εγκληματολογικής πλευράς. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Έγκλημα, Εγκληματίες, Βία, Νομικό καθεστώς, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 26,41  
ΙSΒΝ: 960-232-491-0  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1494 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσιγκρής, Ά. (1996) "Το έγκλημα του βιασμού. Θεωρητικές 
προσεγγίσεις". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 91, σελ. 145-174. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη ασχολείται με τη σεξουαλική βία και τη φαινομενολογία της, έτσι όπως 
αυτή παρουσιάζεται από τις επίσημες στατιστικές και τις θυματολογικές έρευνες. Πιο 
συγκεκριμένα, πραγματεύεται τα επιμέρους ζητήματα της φαινομενολογίας του σκοτεινού 
αριθμού της εγκληματικότητας και πιο συγκεκριμένα της σεξουαλικής βίας, καθώς και το 
στατιστικό πορτραίτο της σεξουαλικής βίας με θύματα άρρενες. Τέλος, η μελέτη 
πραγματεύεται το ζήτημα των μεθοδολογικών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι 
θυματολογικές έρευνες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βία, Βιασμός, Θεωρητικές απόψεις , Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 781 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσιγκρής, Ά. (1997) Εμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση της 
γυναίκας. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας. Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βία, Έγκλημα, Εγκληματίες, Βιασμός, Σεξουαλική 
κακοποίηση, Εμπορία γυναικών, Trafficking 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: άγνωστη 
Ενδεικτική Τιμή: 
   
Κωδικός τεκμηρίου: 782 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσιγκρής, Ά. (1998) Χωρίς συναίνεση. Εγκληματολογική και 
νομολογική προσέγγιση του βιασμού στην Ελλάδα, Αθήνα. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εγκληματολογική και νομολογική προσέγγιση του βιασμού στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Έγκλημα, Εγκληματίες, Βία, Νομικό καθεστώς, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: άγνωστη 
Ενδεικτική Τιμή:   ---- 
ΙSΒΝ:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1495 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσιγκρής, Ά. (2002) Η Σεξουαλική Βία κατά Γυναικών και Παιδιών. 
Έκθεση για την Ελλάδα, LAWNET S.A. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και 
των παιδιών. Γίνεται συνοπτική παρουσίαση όλων των συμπερασμάτων στα οποία κατέληγε η 
έρευνα αναφορικά με τη σεξουαλική εγκληματικότητα στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Βία, Σεξουαλική εκμετάλλευση, Κακοποίηση, Παιδί, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9,00 € 
ΙSΒΝ: 960-15-0670-5 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1974-1995 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 783 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Chasseguet - Smirgel, J. (1991) Γυναικεία σεξουαλικότητα: Νέες 
ψυχαναλυτικές απόψεις, μεταφ. Τσαρμακλή, ∆., Αθήνα, Νεφέλη. 
Σελίδες: 345 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για εμπεριστατωμένη επισκόπηση των σύγχρονων θεωριών για τη 
Γυναικεία σεξουαλικότητα από την πλευρά της ψυχαναλυτικής και μεταψυχαναλυτικής 
θεωρίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Ψυχανάλυση, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,66€ 
ΙSΒΝ: 960-211-114-3 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1692 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Comer, L. (χ.χ.) Ο Μύθος της Μητρότητας, μεταφ. Αλεξίου, Ν. Β., 
Αθήνα, Ελεύθερος Τύπος. 
Σελίδες: 93 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί κλασική κριτική στο μύθο της βιολογικής μητρότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πατριαρχία, Μητρότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 5,49 
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ΙSΒΝ:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 784 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Davis, M. (1988) Η σεξουαλική ευθύνη της γυναίκας, μεταφ. 
Κοντοσιάνος, Α., Αθήνα, Θυμάρι. 
Σελίδες: 224 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό διακηρύσσει ότι οι γυναίκες είναι το ίδιο υπεύθυνες, όπως και οι 
άντρες, στο ζήτημα της σεξουαλικής αρμονίας και ευτυχίας. Η συγγραφέας δίνει συμβουλές 
στις γυναίκες   ν' ανακαλύψουν  τον εαυτό τους, να ενδιαφερθούν για τη σεξουαλικότητά 
τους, μακριά από τους φόβους και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος, και να ζήσουν μια 
ολοκληρωμένη σεξουαλική και συντροφική ζωή. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Σεξουαλική πολιτική, Φεμινισμός, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9,00€ 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 785 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Fargier, M.-O. (1991) Βιασμός, μεταφ. Νικολοπούλου, Β., Αθήνα, 
Εκδοτικός Οίκος Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη. 
Σελίδες: 194σ. · 20x14εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για εκλαϊκευμένη και βιωματική προσέγγιση του φαινομένου του 
βιασμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βία, Βιασμός, Σεξουαλικότητα, Σεξουαλική κακοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 14,07 
ΙSΒΝ: ISBN 960-236-185-9  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 786 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Firestone, S. (1983) Η διαλεκτική του σεξ: Ο φάκελος της 
φεμινιστικής επανάστασης, μεταφ. Χατζόπουλος, Γ. Κ., Αθήνα, Κέδρος - Ράππα. 
Σελίδες: 317 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί κλασικό έργο φεμινιστικού προβληματισμού και θίγει όλα τα ζητήματα 
της θηλυκότητας, της σεξουαλικότητας, της πολιτικής, της οικογένειας, της απασχόλησης κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Σεξουαλική πολιτική , Σεξουαλικότητα, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,00€ 
ΙSΒΝ:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 787 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Olivier, C. (1993) Οι κόρες της Εύας : Γυναικεία ψυχολογία και 
σεξουαλικότητα, μεταφ. Κοκκίνου, Β., Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη. 
Σελίδες: 245 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για εκλαϊκευμένο βιβλίο γύρω από τη σεξουαλικότητα των γυναικών και 
την ψυχολογία τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Ψυχολογία, Σεξουαλικότητα, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15,57€ 
ΙSΒΝ: 960-236-316-9 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1695 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Walker, L. E. (1989) Η Κακοποιημένη Γυναίκα, μεταφ. Ανθουλιάς, 
Τ., Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 213 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ψυχολογία, Βία, Κακοποίηση γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 12,90 
ΙSΒΝ: 960-7019-10-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1754 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αρτινοπούλου, Β. (1994) Συμβολή στη ∆ιερεύνηση της 
Αιμομικτικής Σχέσης μεταξύ Πατέρα - Κόρης. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Τμήμα 
Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σελ. 345.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η διατριβή περιλαμβάνει τις θεωρητικές διαστάσεις του θέματος και μια πρώτη 
ερευνητική προσέγγιση της αιμομιξίας στα πλαίσια της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. 
Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια κριτική επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των 
θεωρητικών προσεγγίσεων που αφορούν το ταμπού της αιμομιξίας ως θεμελιακό στοιχείο της 
κοινωνικής οργάνωσης, της οικογένειας και της δόμησης της προσωπικότητας, τις αιτιολογικές 
προσεγγίσεις της αιμομικτικής πρακτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσεγγίσεις της 
ενδοοικογενειακής βίας ως κοινωνικού φαινομένου, και τους προσδιοριστικούς παράγοντες 
της διαμόρφωσης των αιμοκτικών κατακαστάσεων. Το β' μέρος της διατριβής περιλαμβάνει 
την ποιοτική έρευνα σε εξαντλητικό δείγμα περιπτώσεων αιμομιξίας που αποκαλύφθηκαν τόσο 
στο πλαίσιο του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, όσο και των κοινωνικών 
σχετικών με την προστασία των παιδιών, φορέων και υπηρεσιών για τη δεκαετία 1981-1991. 
Λέξεις Κλειδιά: Βία, Σεξουαλικότητα, Αιμομιξία, Έγκλημα, Παιδί, Σεξουαλική κακοποίηση, 
Σεξουαλική παρενόχληση, Ενδοοικογενειακή βία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/3199 

 
 

Κωδικός τεκμηρίου: 1799 [αποτελεί δημοσίευση της διατριβής της συγγραφέως, βλ. 
προηγούμενο] 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αρτινοπούλου, Β. (1995) Αιμομιξία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και 
ερευνητικά δεδομένα, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη. 
Σελίδες: 359 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το έργο αυτό πραγματεύεται το φαινόμενο της αιμομιξίας. Αρχικά αναλύονται και 
κατηγοριοποιούνται οι σχετικές με την αιμομιξία θεωρητικές προσεγγίσεις, εξετάζεται το 
ταμπού της αιμομιξίας, γίνεται μία κριτική επεξεργασία των θεωρητικών και εμπειρικών 
προσεγγίσεων της αιμομικτικής πρακτικής και της ενδοοικογενειακής σεξουαλικής 
κακοποίησης των παιδιών και καταγράφονται οι διάφορες αιμομικτικές καταστάσεις. Ιδιαίτερη 
μνεία γίνεται στην αιμομικτική σχέση πατέρα - κόρης όπου παρατίθενται στοιχεία της 
εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τη συγγραφέα και των πορισμάτων αυτής, 
μαζί με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το έργο ολοκληρώνεται με εκτενή βιβλιογραφική 
αναφορά. 
Λέξεις Κλειδιά: Βία, Σεξουαλικότητα, Αιμομιξία, Έγκλημα, Παιδί, Σεξουαλική κακοποίηση, 
Σεξουαλική παρενόχληση, Ενδοοικογενειακή βία, Γυναίκες, Νομικό καθεστώς. 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ:100-000-093-00 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1565 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ρίτσας Σ. (Και Συνεργάτες) (1992) "Η σωματικά κακοποιημένη 
γυναίκα". Ιατροκοινωνικά Προβλήματα, τομ. 20, τευχ. 6,  σελ. 503 – 508. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει στοιχεία για τον αριθμό των κακοποιημένων γυναικών που 
προσέρχονται στο γενικό Νοσοκομείο Αθηνών και θέτει ερωτήματα γύρω από τις κοινωνικές 
διαστάσεις του φαινομένου της σωματικής κακοποίησης των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Υγεία, Φύλο, Βία, Κακοποίηση, Κακοποιημένες γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1563 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1993) Οδηγός για την εφαρμογή του 
Κώδικα πρακτικής της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων :«Πως να καταπολεμήσετε τις 
σεξουαλικές παρενοχλήσεις στους χώρους εργασίας". Λουξεμβούργο. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ένα οδηγό, που αφορά την εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής για 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Σεξουαλική παρενόχληση, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1557 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωσταβάρα Παπαρήγα, Κ. (1994) "Η Ενδοοικογενειακή Βία και η 
Αντιμετώπιση της". Εισήγηση στο συνέδριο Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική σε ένα 
Μεταβαλλόμενο Κόσμο, Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εισήγηση αναφέρεται στην αναγνώριση του φαινόμενο της ενδοοικογενειακής 
βίας, καθώς και στις αιτίες και τις μορφές του. 
Λέξεις Κλειδιά: Ενδοοικογενειακή βία, Οικογένεια, Βία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 17,60€   
ΙSΒΝ: 960-7298-64-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1794 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαμπροπούλου, Β. (1990) Το δίκαιο του εμβρύου και του 
νεογεννήτου στην Αρχαία Ελλάδα. Αντισύλληψη, έκτρωση, έκθεση νηπίων και ιατρικά κείμενα 
από την αρχαιότητα, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Σελίδες: 203 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ανάλυση του ζητήματος της αντισύλληψης, της έκτρωσης και της 
έκθεσης των νηπίων στην αρχαιότητα μέσα από τα ιατρικά κείμενα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Κοινωνικά και ηθικά προβλήματα, Ελλάδα, Αρχαιότητα, Άμβλωση,  
Ιατρική, Τοκετός, Αντισύλληψη, Κακοποίηση, Μητρότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 788 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαρκαντώνης, Ι. Σ. & Ρήγα, Α. Β. (1991) "Πρόταση για τη 
∆ημιουργία ενός Κέντρου Κοινωνικο-Ψυχοπαιδαγωγικής Στήριξης και Ιατρικής Φροντίδας της 
Οικογένειας". Στο Ρήγα, Α. Β. (επιμ.) Οικογένεια, Μητρότητα, Αναδοχή: ∆ιεπιστημονική 
Προσέγγιση. Αθήνα, ∆έσποινα Μαυρομμάτη, σελ. 149-151. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
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Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1555 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ναζίρη, ∆. (1994) "Έκτρωση: Αναπόφευκτη Εμπειρία στη ζωή της 
Ελληνίδας;". ∆ίνη, τομ. 7, σελ. 68- 86. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναζητά τις αιτίες για την όχι ιδιαίτερα διαδεδομένη χρήση των 
αντισυλληπτικών μεθόδων στην Ελλάδα, κατά την δεκαετία του 80. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Αντισύλληψη, Έκτρωση, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:    --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1573 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παρασκευόπουλος, Ι. Ν., Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. & 
Καραθανάση, Α. (επιμ.) (1995) ∆ιαφυλικές Σχέσεις. Α'  Τόμος. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 456 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Περιλαμβάνει 34 διαλέξεις-εισηγήσεις διακεκριμένων Ελλήνων ακαδημαϊκών-
ερευνητών οι οποίες έγιναν στα πλαίσια σεμιναρίου για την κατάρτιση ειδικευμένων 
εκπαιδευτικών-στελεχών στα θέματα της σεξουαλικής αγωγής και της ισότητας των δύο 
φύλων. Οι διαλέξεις αυτές καλύπτουν όλες τις πλευρές των διαφυλικών σχέσεων: νομική, 
ιατρο-βιολογική, κοινωνιολογική, θεολογική, ψυχολογική και παιδαγωγική-εκπαιδευτική. 
Προτείνεται ένα μοντέλο για μια άμεση και αποτελεσματική εισαγωγή της διαφυλικής αγωγής 
στα σχολεία μας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ψυχολογία, Σεξουαλική αγωγή, Ισότητα των φύλων, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 27,2 € 
ΙSΒΝ: 960-344-097-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 789 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πιτσούλη, Θ. (1995) "Η Σημασία του "Κρυφού" Αναλυτικού 
Προγράμματος  (Hidden Curriculum) Στη Λειτουργία και Αποδοτικότητα ενός Σχολείου που 
Προάγει την Υγεία". Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τευχ. 9,  σελ. 24-25. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Σχολείο, Σχολική απόδοση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 790 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σιδηροπούλου ∆ημακάκου, ∆. (1995) "Επαγγελματική 
Συμβουλευτική και Προσανατολισμός των Μαθητών με Αναπηρίες - Υπόθεση Ανύπαρκτη". 
Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τευχ. 34-35,  σελ. 56-66. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Εκπαίδευση, Επαγγελματικός προσανατολισμός, 
Αναπηρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:    --- 
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1570 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χενς, Ν. (1973) Η καταπιεστική οικογένεια. Η σεξουαλική 
καταπίεση σαν μέσο πολιτικής. Μια μελέτη βασισμένη στην σεξουαλική θεωρία του Βίλχελμ 
Ράιχ, Αθήνα, Επίκουρος. 
Σελίδες: 99 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τη σεξουαλική καταπίεση μέσα από τον θεσμό της 
οικογένειας, εξετάζοντας και συγκεκριμένες διαστάσεις της σεξουαλικής καταπίεσης των 
γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Σεξουαλικότητα, Οικογένεια, Καταπίεση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 7,60 ευρώ 
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
 

Ξενόγλωσση  βιβλιογραφία 2000-2006 (επιλογή) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 616 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Adams, F. (2005) "Ethical Issues for the Twenty-First Century". 
Charlottesville, Va., Philosophy Documentation Center, σελ. 408. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ειδική έκδοση του περιοδικού 'Journal of Philosophical Research' και 
αναφέρεται στα πρακτικά συνεδρίου για την 'Ηθική στον 21ο αιώνα' που πραγματοποιήθηκε 
το 2001 στο Πανεπιστήμιο του Delaware. Πραγματεύεται ζητήματα όπως η ηθική της ιατρικής 
επιστήμης, η κλωνοποίηση, η βιοτεχνολογία, η φεμινιστική ηθική σε ζητήματα βιοτεχνολογίας 
και βιο-ιατρικής, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, η γενετική τροποποίηση των 
ανθρώπων, το ζήτημα της έκτρωσης, το ζήτημα της ευθανασίας, η εγκυμοσύνη και το νομικό 
πλαίσιο, κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Ηθική, Επιστήμη, Βιοηθική, Γενετική, Ανθρώπινη 
αναπαραγωγή, Κλωνοποίηση, Ιατρική φροντίδα , Ιατρική , Ευθανασία, Σεξισμός, Έμφυλες 
διαφορές, ∆ικαιοσύνη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 1889680370 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 617 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Allen, L. (2005) Sexual subjects: young people, sexuality and 
education, Basingstoke, Palgrave Macmillan. 
Σελίδες: xi, 199 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση νέων ανθρώπων παραμένει ένα από τα πιο 
αμφιλεγόμενα και πολιτικά ζητήματα του σχολικού προγράμματος. Το βιβλίο αυτό βασίζεται 
πάνω στις αντιλήψεις των ίδιων των μαθητών και των νέων για τη σεξουαλικότητά τους και 
την ταυτότητά τους ώστε να αξιολογήσει την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Προτείνει μια 
ριζική αναθεώρηση και μια νέα προσέγγιση του ζητήματος της σεξ. αγωγής των νέων. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Νεολαία, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $ 75 
ΙSΒΝ: 1403912831 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 618 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Alvarez, M. (1995) The Experience of Migration: a Relational 
Approach in Therapy, Stone Center. 
Σελίδες: 15 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Περίληψη: Στο χώρο της ψυχικής υγείας έχει ξεκινήσει να γίνεται αντιληπτός ο κεντρικός 
ρόλος της κουλτούρας στην οργάνωση των ανθρωπίνων ζωών και τις σχέσεις των ανθρώπων. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ψυχολογική προσέγγιση, Φύλο, Υγεία, Ψυχική υγεία, 
Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 10€ 
ΙSΒΝ: B0006QC9EI 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 619 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Annandale, E. & Hunt, K. (2000) Gender Inequalities in Health, 
Buckingham, Open University Press. 
Σελίδες: ix, 214 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό αναλύονται όλες οι πτυχές της ανισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στα θέματα της υγείας, της ιατρικής φροντίδας, της δημόσιας υγείας, της πρόληψης 
και θεραπείας, κλπ σε σχέση με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Έμφυλες διαφορές, Ιατρική φροντίδα, Έμφυλες διακρίσεις, 
Κοινωνική ιατρική , Έμφυλες ταυτότητες, Κοινωνικές συνθήκες, ∆ημόσια υγεία, Υγιεινή, 
Άνδρες, Γυναίκες  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £19.94 
ΙSΒΝ: 0335203655 (hbk); 0335203647 (pbk) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 620 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Archie-Booker, E., Cervero, R. & Langone, C. (1999) "The Politics 
of Planning Culturally Relevant Aids Prevention Education for African-American Women". 
Adult Education Quarterly, τομ. 49, τευχ. 4,  σελ. 163-175. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Υγεία, Φύλο, Πρόληψη, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1520 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Aube, J., Fleury, J. & Smetana, J. (2000) "Changes in women’s 
roles: Impact and social policy implications for the mental health of women and children". 
Development and Psychopathology, τομ. 12, σελ. 633-656. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τις επιδράσεις  στην ζωή των παιδιών και των γυναικών μέσα 
από τις εξελίξεις που συντελέστηκαν στην απασχόληση των γυναικών, την οικιακή εργασία και 
την ανατροφή των παιδιών, καθώς και την σύνθεση των νοικοκυριών (με την αύξηση των 
γυναικών ως μόνο γονέων). 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Οικογένεια, Παιδί, Μονογονεϊκές οικογένειες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN: ISSN: 0954-5794 -  EISSN: 1469-2198 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 621 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Barnes, A. (επιμ.) (2005) The Handbook of Women, Psychology, 
and the Law. San Francisco, Jossey-Bass. 
Σελίδες: xxiii, 448 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αναφέρεται στις σύγχρονες θεωρίες και τα διακυβεύματα γύρω από τις έμφυλες 
ψυχολογικές διαφορές. Πιο ειδικά, πραγματεύεται ζητήματα όπως: γυναίκες και δικαιοσύνη, 
εργασία και διακρίσεις, σεξουαλική παρενόχληση και διοίκηση, εγκυμοσύνη και 
επαγγελματικές διακρίσεις, νόμος για τις αμβλώσεις, αντισύλληψη, διακρίσεις στην υγεία και 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 384

την ιατρική φροντίδα, γυναίκες και κατάθλιψη, κακοποίηση γυναικών, βιασμός, βία και 
σεξουαλικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα και γυναίκες, έλεγχος πληθυσμού, ασθένειες και ίαση. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, ΗΠΑ, Κοινωνικές συνθήκες, Ψυχολογία, Έμφυλες διαφορές, 
∆ίκαιο, Γυναίκες, Βία , Βιασμός, Εγκυμοσύνη, Σεξισμός, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £24.41  
ΙSΒΝ: 0787970603 (alk. paper) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 622 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Barnett, O. W., Miller-Perrin, C. L. & Perrin, R. D. (2005) Family 
violence across the lifespan : an introduction, Thousand Oaks ; London, Sage Publications. 
Σελίδες: xxiv, 549 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για δεύτερη έκδοση του βιβλίου το οποίο επιχειρεί να βοηθήσει τους 
φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τη μεθοδολογία, αιτιολογία, πρόληψη και θεραπεία της 
οικογενειακής βίας. Έρευνες από ειδικούς στα πεδία της ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, 
εγκληματολογίας και κοινωνικής πρόνοιας παρέχουν μια ευρεία κάλυψη των σύγχρονων 
προβληματισμών και συζητήσεων στο πεδίο της ανάλυσης της οικογενειακής βίας. 
Περιλαμβάνει τόσο πρακτικά θέματα όσο και θέματα κοινωνικής πολιτικής, καθώς επίσης και 
άτυπες συνεντεύξεις με υπεύθυνους θεσμών που έχουν ως κύριο αντικείμενό τους τα 
ζητήματα αυτά.   . 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Ενδοοικογενειακή βία, Βία, Κακοποίηση γυναικών, Φύλο, 
Βιασμός, Κακοποίηση παιδιών, Κακοποίηση συζύγων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $110.00 
ΙSΒΝ: 0761927557 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 623 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bartley, M. (2004) Health Inequality : an Introduction to 
Theories, Concepts and Methods, Cambridge, UK, Polity Press in association with Blackwell. 
Σελίδες: viii, 208 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για εισαγωγή στα ζητήματα της υγείας και των κοινωνικών ανισοτήτων 
στα πλαίσια των σύγχρονων πολιτισμών. Γίνεται ειδική μνεία στην έμφυλη ανισότητα στα 
ζητήματα της ασθένειας, της ίασης και της ιατρικής φροντίδας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Κοινωνική Ιατρική, Κοινωνικές τάξεις, Κοινωνικές συνθήκες, 
Κοινωνική Πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £16.99  
ΙSΒΝ: 0745627803 (pbk); 0745627803 (pb) ; 074562779X (cased) ; 074562779X (hbk) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 624 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Beasley, C. (2005) Gender & sexuality : critical theories, critical 
thinkers, London, Sage. 
Σελίδες: viii, 293 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αποτελεί μια προσιτή εισαγωγή στα ζητήματα του φύλου και της θεωρίας για τη 
σεξουαλικότητα μέσα από την επισκόπηση και κριτική ανάλυση των βασικών προσεγγίσεων, 
των εννοιών κλειδιών, της σχετικής βιβλιογραφίας, τόσο του φεμινισμού, των σπουδών 
σεξουαλικότητας όσο και των σπουδών για την αρρενωπότητα (masculinity studies). Πιο 
ειδικά γίνεται επισκόπηση μιας ευρείας κατηγορίας φεμινιστικών προσεγγίσεων 
(φιλελεύθερων, μεταμοντέρνων, σπουδών ομοφυλοφυλίας, κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, 
λιμπεραλισμός κλπ. Επίσης εξετάζονται τα ζητήματα της φυλής, της εθνικότητας, του 
ιμπεριαλισμού, κ.ά. Τέλος, τονίζεται η διασύνδεση των σπουδών και της θεωρίας του σώματος 
στο πεδίο της ανάλυσης για τη σεξουαλικότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Έμφυλοι ρόλοι, Έμφυλες ταυτότητες, Σεξουαλικότητα, 
Θεωρίες του φύλου, Έμφυλες διαφορές 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $32.95 
ΙSΒΝ: 0761969799 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 625 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bendelow, G. (επιμ.) (2002) Gender, Health and Healing : the 
Public/private Divide. London ; New York, Routledge. 
Σελίδες: viii, 292 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο τόμος αυτός είναι συλλογή κειμένων που πραγματεύονται τα ζητήματα της 
υγείας από την οπτική του φύλου και των έμφυλων διακρίσεων. Αναφέρεται στη διάκριση 
κοινωνικού και βιολογικού σώματος/φύλου, στις ψυχιατρικές διαταραχές, τα επαγγέλματα 
υγείας, την ιατρική φροντίδα των παιδιών, την ανισότητα των γυναικών στα ιατρικά 
επαγγέλματα, το ιατρικό επάγγελμα, κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά:  Φύλο, Υγεία, Κοινωνικές συνθήκες, Έμφυλες διαφορές, Υγιεινή, 
Κοινωνική ιατρική, Σεξισμός, Ιατρική, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £24.99  
ΙSΒΝ: 0415235731; 041523574X (pbk) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 626 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Berridge, V. (2001) "Constructing Women and Smoking as a 
Public Health Problem in Britain 1950-1990s". Gender and History, τομ. 13, τευχ. 2,  σελ. 
328-348. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Κάπνισμα, Υγεία, Μεγάλη Βρετανία, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 627 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bevacqua, M. (επιμ.) (2000) Rape on the public agenda : 
feminism and the politics of sexual assault. Boston, Northeastern University Press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για συλλογή κειμένων με βασικό αντικείμενο το πρόβλημα του βιασμού 
στις ΗΠΑ και τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουν οι φεμινίστριες, τόσο σε θεωρητικό 
όσο και σε πολιτικό και πρακτικό επίπεδο. Πιο ειδικά, εξετάζονται οι δράσεις του κινήματος 
κατά του βιασμού στις ΗΠΑ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά και τα επιτεύγματά 
του. 
Λέξεις Κλειδιά: ΗΠΑ, Φύλο, Βία, Βιασμός, Φεμινισμός, Πολιτική δράση , Πολιτική συμμετοχή, 
Κίνημα κατά του βιασμού 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $34 
ΙSΒΝ: 1555534465 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 628 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Billson, J. M. & Fluehr-Lobban, C. (επιμ.) (2005) Female Well-
being : Toward a Global Theory of Social Change. London, New York, New York, Zed Books : 
Distributed in the USA exclusively by Palgrave Macmillan. 
Σελίδες: xiv, 432 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για παγκόσμια επισκόπηση των συνθηκών ζωής των γυναικών. 
Επισημαίνει τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αρχή του 
21ο αιώνα σε διάφορα μέρη του κόσμου και σε διαφορετικά κοινωνικά, πολιτικά και 
πολιτισμικά συμφραζόμενα. Περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό ερευνών πεδίου για τον Καναδά, 
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τις ΗΠΑ, την Κολομβία, την Ισλανδία, το Η.Β., την Κροατία, την Ιαπωνία, το Μπαγκλαντές, 
την Ταϊλάνδη, τη Νότια Αφρική κ.ά. Εξετάζονται ιδιαίτερα τα ζητήματα της παιδικής και 
μητρικής θνησιμότητας, του αλφαβητισμού, της εργασίας, του εισοδήματος, της οικογένειας 
και της πολιτικής δύναμης. ∆ιερευνώνται οι σχέσεις των γυναικών με την υγεία, τις υπηρεσίες 
υγείας και την κοινωνική μεταβολή σε διάφορες χώρες και περιοχές του κόσμου (Αφρική, 
Ιαπωνία, Ην. Βασίλειο, Ταϊλάνδη, Κροατία, Κολομβία, κλπ). 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Γυναίκες, Μετανάστευση, ∆ιαπολιτισμικές σπουδές, Ανάπτυξη, 
20ος αιώνας, Μητρική φροντίδα, Μητρότητα, Υγιεινή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £23.74  
ΙSΒΝ: 184277008X (cased); 1842770098 (soft cover) ; 1842770098 (softcover) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 630 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bondi, L. I. Z. & Burman, E. (2001) "Women and Mental Health: 
Working Towards Inclusive Mental Health Services". Feminist Review, τομ. 68, τευχ. 1,  σελ. 
6-33. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Υγεία, Φύλο, Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0141-7789,  EISSN: 1466-4380 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 631 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Brennan, A. P., Hammen, C., Andersen, J. M., Bor, W., Najman, 
M. J. & Williams, M. G. (2000) "Chronicity, Severity and Timing of Maternal Depressive 
Symptoms: Relationships with Child Outcomes at Age 5". Developmental Psychology, τομ. 
36, τευχ. 6,  σελ. 759-766. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Μητρική κατάθλιψη, Παιδί, Ψυχικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1502 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Briggs, L. (2002) Reproducing Empire. Race, Sex, Science and 
U.S. Imperialism in Puerto Rico, Los Angeles, University of California Press. 
Σελίδες: 304  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο παρουσιάζεται μια προσέγγιση της αποικιοκρατίας, μέσα από τις 
διαστάσεις του φύλου, της σεξουαλικότητας και της αναπαραγωγής, επικεντρώνοντας στην 
περίπτωση του Πουέρτο Ρίκο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Αναπαραγωγή, Αποικιοκρατία, ΗΠΑ, Πουέρτο Ρίκο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £23.72    
ΙSΒΝ: 0520222555 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 632 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Brown, J. D., Steele, J. R. & Walsh-Childers, K. (επιμ.) (2002) 
Sexual teens, sexual media : investigating media's influence on adolescent sexuality. 
Mahwah, N.J. ; London, Lawrence Erlbaum Associates. 
Σελίδες: xiv, 308 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συλλογή αυτή εξετάζει το σεξουαλικό περιεχόμενο των αμερικανικών ΜΜΕ και 
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την επίδρασή του στη ζωή των εφήβων. Επίκεντρο του προβληματισμού είναι ο ρόλος των 
μέσων στην ανάπτυξη των έμφυλων ρόλων, των προτύπων ομορφιάς, του φλερτ, και των 
κανόνων για τις ανθρώπινες σχέσεις.  
Γίνεται ανάλυση της πρόσληψης προκειμένου να γίνει κατανοητό πώς οι έφηβοι κατανοούν 
και εφαρμόζουν ό,τι παρουσιάζουν τα μέσα για το σεξ και τη σεξουαλικότητα. 
Ταυτόχρονα, γίνεται ανάλυση περιεχομένου στην τηλεόραση, τα περιοδικά, τον 
κινηματογράφο, τη μουσική και τις δια-δικτυακές σελίδες για εφήβους. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Εφηβεία, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό  
Ενδεικτική Τιμή: $36.00 
ΙSΒΝ: 0805834907 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 633 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Brown, L. S. & Ballou, M. (2003) Rethinking Mental Health and 
Disorder: Feminist Perspectives, Guilford Press. 
Σελίδες: 308 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Προσεγγίσεις για τη σχέση φύλου - ψυχοπαθολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται 
στη σχέση ταυτήτων πολλαπλών επιρροών και πράξης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ψυχική Υγεία, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 40€ 
ΙSΒΝ: 1572307994 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 634 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Brown, Z. M., Gomtois, A. K. & Linehan, M. M. (2002) "Reasons 
for Suicide Attempts and Non Suicidal Self-Injury in Women with Borderline Personality". 
Journal of Abnormal Psychology, τομ. 111, τευχ. 1,  σελ. 198-202. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Ψυχικές διαταραχές, Αυτοκτονία, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $36.00/τεύχος 
ΙSSN: 0021-843x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 635 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Burney, J. & Irwin J, H. (2000) "Shame and Guilt in Women with 
Eating-Disorder Symptomatology". Journal of Clinical Psychology, τομ. 56, τευχ. 1,  σελ. 51-
61. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ενοχή, ∆ιατροφικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: US$ 25.00 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1521 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Buss, E. D. (2004) "Finding the Homosexual in Women Rights". 
International Feminist Journal of Politics, τομ. 6, τευχ. 2,  σελ. 257-284. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει πως τα δικαιώματα των γυναικών φαίνονται να αντιτάσσονται 
στις «πολιτικά ορθές» απόψεις για την οικογένεια, προσθέτοντας μάλιστα και την διάσταση 
των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Ομοφυλοφιλία, Οικογένεια, Αντιλήψεις, Γυναίκες, 
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Ανθρώπινα δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN: ISSN: 1461-6742, Online ISSN: 1468-4470 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 636 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Campebell, N. (2000) Using Women: Gender, Drug Policy and 
Social Justice, Λονδίνο, Routledge. 
Σελίδες: 256 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ναρκωτικά, Κοινωνική ∆ικαιοσύνη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 35€ 
ΙSΒΝ: 0415924138 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 637 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Chambless, D., Fauerbach, J., Floyd, F., Wilson, K., Remen, A. & 
Renneberg, B. (2002) "Marital Interaction of Agoraphobic Women:a Controlled Behavioral 
Observation Study". Journal of Abnormal Psychology, τομ. 111, τευχ. 3,  σελ. 502-512. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Αγοραφοβία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $36.00/τεύχος 
ΙSSN: 0021-843x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 638 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Chilisha, B. (2002) "National Policies on Pregnacy in Education 
Systems in Sub Saharan Africa: the Case of Botsuana". Gender and Education, τομ. 14, τευχ. 
1,  σελ. 21-35. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Εκπαίδευση, Εγκυμοσύνη, Πολιτική, Νέες γυναίκες, 
Εφηβεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £19.94   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 639 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cole, M. (επιμ.) (2006) Education, equality and human rights: 
issues of gender,'race', sexuality, disability and social class. London, Routledge, 2nd ed. 
Σελίδες: xvii, 234 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συλλογή των κειμένων αυτών πραγματεύεται το ζήτημα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της σχέσης τους με την εκπαίδευση τον εικοστό πρώτο αιώνα. Εξετάζονται 
πέντε διακριτά πεδία σε σχέση με την ισότητα: ζητήματα φύλου, τάξης, σεξουαλικότητας, 
αναπηρία και φυλής σε σχέση με την εκπαίδευση. Εξετάζεται η ιστορία του κάθε πεδίου 
χωριστά σε σχέση με την εκπαίδευση καθώς και η μεταβολή που έχει υποστεί το κάθε πεδίο. . 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Μεγάλη Βρετανία, Ανθρώπινα δικαιώματα, Παιδαγωγική, 
Έμφυλες διακρίσεις, Φύλο, Τάξη, Σεξουαλικότητα, Άτομα με ειδικές ανάγκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $135.00 
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ΙSΒΝ: 9780415356596 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 640 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Coleman, E. V. A. & Guildford, A. (2001) "Threshold Women' S 
Mental Health Initiative: Striving to Keep Women' S Mental Health Issues on the Agenda 
threshold Women's Mental Health Initiative: Striving to Keep Women's Mental health Issues 
on the Agenda". Feminist Review, τομ. 68, τευχ. 1,  σελ. 173-177. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Πνευματική Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0141-7789,  EISSN: 1466-4380 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1505 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Consalvo, M. (2003) "Hot dates and Fairy-Tale Romances. 
Studying Sexuality in Video Games". Στο Wolf, M. J. P. & Perron, B. (επιμ.) The Video Game 
Theory Reader. New York and London, Routledge. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει στοιχεία για την εικόνα και τις αναπαραστάσεις των 
γυναικών, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μέσα στην λογική της αναπαραγωγής των στερεοτύπων 
των φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, βιντεοπαιχνίδια, Στερεότυπα, Αναπαραστάσεις, Εικόνες των 
γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £17.09   
ΙSΒΝ: 0415965799 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1522 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Coolidge, F. & Anderson, L. (2002) "Personality Profiles of Women 
in Multiple Abusive Relationships". Journal of Family Violence, τομ. 17, τευχ. 2,  σελ. 117-
131. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο σκιαγραφεί την προσωπικότητα και την υγεία σωματική και 
ψυχολογική, των γυναικών που βιώνουν πολλαπλές σχέσεις κακοποίησης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βία, Κακοποίηση γυναικών, Ψυχολογία, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN: 08857482 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 641 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cosgrove, L. (2000) "Crying out Loud: Understanding Women's 
Emotional Distress as Both Lived Experience and Social Construction". Feminism and 
Psychology, τομ. 10, τευχ. 2,  σελ. 247-267. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Υγεία, Ψυχικές διαταραχές, Κατάθλιψη, Πρόληψη, Πολιτικές 
για την υγεία, Ψυχική υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 
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Κωδικός τεκμηρίου: 642 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Crawford, Β., Meana, Μ., Stewart, D. & Cheung, A. (2000) 
"Treatment Decision Making in Mature Adults: Gender Differences". Health Care for Women 
International, τομ. 21, σελ. 91-104. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ενηλικίωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 643 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Crossley, M. L. (2000) "Deconstructing Autobiographical Accounts 
of Childhood Sexual Abuse:Some Critical Reflections". Feminism and Psychology, τομ. 10, 
τευχ. 1,  σελ. 73-90. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλική κακοποίηση, Σεξουαλικότητα, Υγεία, Παιδί, Σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιού, Ψυχικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 644 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cussins, A. M. (2001) "The Role of Body Image in Women' s 
Mental Health". Feminist Review, τομ. 68, τευχ. 1,  σελ. 105-114. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0141-7789,  EISSN: 1466-4380 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 645 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Daum, F.-A., Beattie, J., Aibel, C. & Moore Striegel, R. (2001) 
"Factors Differentiating Women and Men Who Successfully Maintain Weight Loss from 
Women and Men Who Do Not". Journal of Clinical Psychology, τομ. 57, τευχ. 1,  σελ. 105-
117. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Άνδρες, Σώμα, Σωματικό βάρος, Αισθητική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: US$ 25.00 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1507 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Davis, A. (2002) "Public imprisonment and private violence: 
Reflections on the hidden punishment of women". Στο Holstrom, N. (επιμ.) The socialistic 
project. A contemporary reader in Theory and Politics. Library of Congress Cataloging – in – 
Publication, σελ. 239-249. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αποδώσει τις πιθανές συσχετίσεις μεταξύ 
οικογενειακής βίας και της φυλάκισης των γυναικών, μέσα από το πρίσμα μιας «τιμωρίας» 
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λόγω του φύλου τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βία, Οικογένεια, Ενδοοικογενειακή βία, Φυλάκιση γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: άγνωστη 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 646 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Diamond, L. M. (επιμ.) (2006) Rethinking positive adolescent 
female sexual development. New directions for child and adolescent development, 1520-
3247 ; no. 112, San Francisco, Jossey-Bass. 
Σελίδες: 95 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο τόμος αυτός πραγματεύεται το ζήτημα της σεξουαλικότητας των κοριτσιών 
στην εφηβεία. Προσεγγίζεται τόσο από βιολογικής, πολιτισμικής και διαπροσωπικής πλευράς 
και διερευνώνται οι επιδράσεις πάνω στη σεξουαλικότητα, ενώ τονίζεται η ανάγκη 
διεπιστημονικής και πολυμεθοδολογικής προσέγγισης του ζητήματος αυτού. Υποστηρίζεται ότι 
ενώ μέχρι πρόσφατα οι νέες κοπέλες αναπαρίστανται να έχουν πάντα μια αρνητική στάση 
απέναντι στην ίδια τους τη σεξουαλικότητα, λόγω του φόβου της εγκυμοσύνης και των 
σεξουαλικώς μεταδιδομένων νόσων, αντίθετα η σύγχρονη έρευνα καταδεικνύει ότι τα νέα 
κορίτσια επενδύουν όλο και συχνότερα με θετικά νοήματα τη σεξουαλικότητά τους, 
ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερο υγιείς αναπτυξιακές τροχιές σε ό,τι αφορά το 
σεξ. . 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εφηβεία, Συμπεριφορά, Σεξουαλικότητα, Ψυχολογία, Παιδί, Ανάπτυξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $29.00 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 647 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Downie, S. (2001) "Falling through the Gap: Women with Mild 
Learning Disabilities and Self-Harm". Feminist Review, τομ. 68, τευχ. 1,  σελ. 177-180. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Υγεία, Φύλο, Ψυχικές διαταραχές, Μαθησιακές δυσκολίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0141-7789,  EISSN: 1466-4380 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1503 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ehrenreich, B. & Hochscild, R. A. (2003) Global Woman, Nannies, 
Maids, and Sex Workers in the New Economy, London, Granta Books. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Μια άλλη διάσταση γύρω από τα ζητήματα της γυναικείας μετανάστευσης, αυτή 
των μεταναστριών από τις αποκαλούμενες χώρες του τρίτου κόσμου που έρχονται για να 
καλύψουν την φροντίδα παιδιών , ηλικιωμένων και σπιτιού, ή για την ζήτηση που 
δημιουργείται από την βιομηχανία του σεξ. Οι γυναίκες αυτές που έρχονται να καλύψουν 
ανάγκες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές οι γυναίκες των ανεπτυγμένων χώρων 
( για την φροντίδα) στην προσπάθεια τους να διακριθούν σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο. Για 
τις γυναίκες πάλι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην βιομηχανία του σεξ, έρχονται να 
καλύψουν την απροθυμία όλων και περισσότερων γυναικών να ασχοληθούν με την πορνεία 
από τον φόβο του AIDS, αλλά και επιπλέον λόγω του εξωτικού αέρα που φέρουν. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Μετανάστευση, Σεξουαλικότητα, Πορνεία, Οικιακή εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £7.19 
ΙSΒΝ: 1862075883 
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Κωδικός τεκμηρίου: 648 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Eisler M, R. & Hersen, M. (2000) Handbook of Gender, Culture 
and Health, Mahwah, N.J, Lawrence Erlbaum Associates. 
Σελίδες: 544 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο δίδεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίον το φύλο, η εθνικότητα, η 
ηλικία και ακόμα και η σεξουαλική προτίμηση και κατανόηση επηρεάζουν τις πρακτικές στην 
υγεία, καθώς επίσης και στους παράγοντες που οδηγούν σε προβλήματα υγείας σε διάφορες 
ομάδες του πληθυσμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 125€ 
ΙSΒΝ: 0805826386 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 649 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Elliott, A. S., Leverton, J. T., Sanjack, M., Turner, H., 
Cowmeadow, P., Hopkins, J. & Bushnell, D. (2000) "Promoting Mental Health after Childbirth: 
a Controlled Trial of Primary Prevention of Postnatal Depression". British Journal of Clinical 
Psychology, τομ. 39, τευχ. 3,  σελ. 223-241. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ψυχική υγεία, Πρόληψη, Κατάθλιψη επιτόκων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20€ 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 650 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Epps, B. S., Valens, K. & Johnson González, B. (επιμ.) (2005) 
Passing lines: sexuality and immigration. Cambridge, Mass. ; London, Harvard University 
Press. 
Σελίδες: xvii, 485 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο τόμος αυτός συγκεντρώνει προσεγγίσεις τόσο ακαδημαϊκών όσο και μελετητών 
που σχετίζονται με τα ζητήματα της σεξουαλικότητας και του σεξουαλικού προσανατολισμού 
μεταναστών από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική προς τις ΗΠΑ. Εξετάζονται η 
συνθετότητα, τα προβλήματα και τα παράδοξα της μετανάστευσης από την πλευρά της 
σεξουαλικότητας, τόσο από θεωρητική όσο και από πολιτική και πρακτική άποψη.   
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστευση, Παλλινόστηση, ΗΠΑ, Σεξουαλικότητα, Νομικό 
καθεστώς, Πολιτική για την ομοφυλοφιλία, Ομοφυλοφιλία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $24.95 
ΙSΒΝ: 0674018850 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1523 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Escholz, S. & Vieratis, M. L. (2004) "Race - Specific gender 
equality and rape: A Further test of feminist hypothesis". Critical Criminology, τομ. 12, τευχ. 
2,  σελ. 195-219. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται σε έρευνα που επιχειρεί να εξετάσει την συσχέτιση των 
φυλετικών διαφορών με την ανισότητα μεταξύ των φύλων και τα ποσοστά βιασμών στις 
μεγάλες πόλεις, προσδιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια νέα δυναμική στη μελέτη του 
φαινομένου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βία, Βιασμός, Ανισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN: 1205-8629, 1572-9877 (Online) 
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Κωδικός τεκμηρίου: 651 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: European Commission (1998) The State of Women's Health in the 
European Community. Brussels, European Commission. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 652 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Eysenck, J. H., Boyle, J. G., Heep, J., Costa, D. S. & Diel, J. J. 
(2000) "Interaction of Psychosocial and Physical Risk Factors in the Causation of Mammary 
Cancer and Its Prevention through Psychological Methods". Journal of Clinical Psychology, 
τομ. 56, τευχ. 1,  σελ. 33-50. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ασθένεια, Καρκίνος, Πρόληψη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: US$ 25.00 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1517 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ferree, M. M., Gamson, A. W., Gerhards, J. & Rucht, D. (επιμ.) 
(2002) Shaping Abortion Discourse. Democracy and the Public Sphere in Germany and The 
United States. Cambidge, Cambridge University Press. 
Σελίδες: 370 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει τον τρόπο διαμόρφωσης ενός «λόγου», για το ζήτημα της 
έκτρωσης σε Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες, εγείροντας παράλληλα ζητήματα περί 
δημοκρατίας και δημόσιου χώρου σε αυτές τις χώρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σεξουαλικότητα, Έκτρωση, Γερμανία, ΗΠΑ, ∆ημόσια σφαίρα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £15.99 
ΙSΒΝ: 052179384X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 653 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ferreira De Macedo, M. B. (1996) "Gender Relations, the 
Gendered Division of Labour and Health: the Case of the Women Factory Workers of Rio 
Tinto, Northheast Brazil, 1924-91". Feminist Psychology, τομ. 6, τευχ. 3,  σελ. 381-399. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Τοκετός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 654 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gannon, L. (1998) "The Impact of Medical and Sexual Politics on 
Women' S Health". Feminism and Psychology, τομ. 8, τευχ. 3,  σελ. 285-302. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Πολιτικές για την υγεία 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1524 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gielen Carlson, A., Mc Donnel, K. & Burke, J. (2000) "Women’s 
Lives After an HIV – Positive Diagnosis: Disclosure and Violence". Maternal and Child Health 
Journal, τομ. 4, τευχ. 2,  σελ. 111-120. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει έρευνα πάνω στη ζωή γυναικών, μετά την αποκάλυψη ότι 
είναι φορείς του AIDS και το πώς αυτό συσχετίζεται στη συνέχεια με το ενδεχόμενο να 
υποστούν βίαιη συμπεριφορά. 
Λέξεις Κλειδιά: Υγεία, Γυναίκες, Aids, Βία, Σεξουαλικότητα, Κακοποίηση γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN: 1092-7875,  1573-6628 (Online) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 655 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gostin, L. O. (2004) The AIDS pandemic: complacency, injustice, 
and unfulfilled expectations, Chapel Hill ; London, University of North Carolina Press. 
Σελίδες: xli, 445 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει το ζήτημα της ασθένειας του AIDS  από κοινωνικο-
οικονομικής και  νομικής πλευράς. Υποστηρίζεται ότι το Aids αποτελεί την ασθένεια που έχει 
προκαλέσει τη μαζικότερη θέσπιση νόμων και το μεγαλύτερο αριθμό δικών στη σύγχρονη 
ιστορία.  Αναφέρεται εκτενώς στα νομικά ζητήματα που αφορούν την ασθένεια και 
καταδεικνύει τη σύνθετη διαντίδραση των κοινωνικο-πολιτικών δυνάμεων και του ∆ικαίου. . 
Λέξεις Κλειδιά: Aids, Ασθένεια, Υγεία, Κοινωνική πολιτική, Κοινωνικές συνθήκες, Νομικό 
καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $34.95 
ΙSΒΝ: 0807828300 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 656 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Grace, V. (2001) "Critical Encounters with the Medical 
Paradigm:Encouraging Dialogue (Commentaries)". Feminism and Psychology, τομ. 11, τευχ. 
3,  σελ. 421-432. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ψυχοσωματικές διαταραχές, Υγεία, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 657 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Grazioli, R. & Terry J, D. (2000) "The Role of Cognitive 
Vulnerability and Stress in the Prediction of Postpartum Depressive Symptomatology". British 
Journal of Clinical Psychology, τομ. 39, τευχ. 4,  σελ. 329-347. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ψυχικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
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Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1508 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gregory, J. (2000) "Sexual Harassment: The Impact of EU law in 
the Member States". Στο Rossili, M. (επιμ.) Gender Policies in the European Union. New York, 
Peter Lang Publishing, σελ. 175-192. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τις εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, στα διάφορα κράτη μέλη σε συνδυασμό με το αντιφατικό πεδίο που 
δημιουργείται εντός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αυτής των επιμέρους κρατών μελών. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Σεξουαλική παρενόχληση, Ευρώπη, Νομοθεσία, Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 2,50 λίρες Αγγλίας 
ΙSΒΝ: 0820445088 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 658 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hadley, J. (1997) Abortion: between Freedom and Necessity, 
London, Virago Press. 
Σελίδες: 264 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Οι πολιτικές για τις εκτρώσεις προσεγγίζονται μέσα από μία διεθνή οπτική και 
διερευνώνται ορισμένα "νέα" θέματα που επιδρούν στη διαμάχη γύρω από το ζήτημα των 
εκτρώσεων. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί η φεμινιστική δέσμευση 
όσον αφορά τις εκτρώσεις, ως βασικό στοιχείο της σεξουαλικής ελευθερίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Έκτρωση, Φεμινισμός, Υγεία, Φύλο, Ιατρική, Πολιτικές για την υγεία, 
Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 23€ 
ΙSΒΝ: 1566395917 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 659 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Halpern Tucker, C., Vory J, R., Campbell, B. & Suchindram, C. 
(1999) "Effects of Body Fat on Weight Concerns, Dating and Sexual Activity:a Longitudinal 
Analysis of Black and White Adolescent Girls". Developmental Psychology, τομ. 35, τευχ. 3,  
σελ. 721-736. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Υγεία, Φύλο, Σώμα, Σωματικό βάρος, Ψυχικές διαταραχές, Σεξουαλική 
συμπεριφορά, ∆ιατροφικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 660 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hankin, L. B. & Abramson, Y. L. Y. N. (2001) "Development of 
Gender Differences in Depression:an Elaborated Cognitive Vulnerability-Transactional Stress 
Theory". Psychological Bulletin, τομ. 127, τευχ. 6,  σελ. 773-796. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλες διαφορές, Κατάθλιψη, Ψυχικές διαταραχές, Γυναίκες, 
Έμφυλες διακρίσεις, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
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ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1509 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hanmer, J. (2002) "Violence, Militarism and War". Στο Griffin, G. 
& Braidotti, R. (επιμ.) Thinking Differently. A Reader in European Women’s Studies. London, 
Zed Books, σελ. 267-286. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο υποδεικνύει την ανάγκη συμπερίληψης εντός του φεμινιστικού αγώνα 
και το πρόβλημα της βίας που υφίστανται οι γυναίκες σε περιοχές στρατοκρατούμενες ή 
περιοχές πολεμικών συρράξεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Φεμινισμός, Βία, Πόλεμος, Κακοποίηση γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £18.99 
ΙSΒΝ: 1842770039 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 661 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hausmann, M., Becker, C., Gather, V. & Gunturkun, D. (2002) 
"Functional Celebral Asymetries During the Menstrual Cycle:a Cross-Sectional and 
Longitudinal Analysis". Neuropsychologia, τομ. 40, τευχ. 7,  σελ. 808-816. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Έμμηνος κύκλος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 663 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Health Care for Women International (1999) "Hiv- Positive 
Mothers and Stigma". Health Care for Women International. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Υγεία, Γυναίκες, Μητρότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 662 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Health Care for Women International (1998) "Hiv Infected 
Women and Women's Services". Health Care For Women International. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Υπηρεσίες υγείας, Ασθένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 664 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Heath, H. B. M. & White, I. (επιμ.) (2002) The challenge of 
sexuality in health care. Oxford, Blackwell Science. 
Σελίδες: x, 286 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο τόμος αυτός εξετάζει το ρόλο που μπορεί να παίξει η σεξουαλικότητα στην 
ψυχολογική και σωματική υγεία των ανθρώπων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις πρακτικές που 
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εντάσσουν τη σεξουαλικότητα στην φροντίδα  ασθενών. 
Λέξεις Κλειδιά: Ψυχολογία, Σεξουαλικότητα, Φροντίδα, Νοσοκομειακή φροντίδα, Ψυχο-
σεξουαλικές πρακτικές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $43.95 
ΙSΒΝ: 0632048042 (pbk.) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 665 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Heenan, C. (2001) "Feminist Therapy "Institutes" in England". 
Feminist Review, τομ. 68, τευχ. 1,  σελ. 170-172. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ασθένεια, Θεραπεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0141-7789,  EISSN: 1466-4380 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 666 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Helman, C. (2001) Culture, Health and Illness, Oxford ; Boston, 
Butterworth-Heinemann : Arnold. 
Σελίδες: viii, 328 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στο ρόλο των πολιτσμικών και κοινωνικών 
παραγόντων στην υγεία και την ασθένεια, καταδεικνύονται πώς η κατανόηση αυτών των 
παραγόντων μπορεί να βελτιώσει την ιατρική φροντίδα και την ιατρική εκπαίδευση. ∆είχνει με 
πειστικό τρόπο πώς οι διάφορες πολιτισμικές, κοινωνικές και εθνικές ομάδες ερμηνεύουν τις 
αιτίες της ασθένειας καθώς και τις μορφές θεραπείες που θεωρούν αποτελεσματικές. Εξετάζει 
επίσης τη σχέσεις μεταξύ των απόψεων και πεποιθήσεων και των πρακτικών σε ορισμένες 
ασθένειες ψυχολογικές ή οργανικές. Το ζήτημα του φύλου και της αναπαραγωγής εξετάζεται 
εκτενώς στο 6ο κεφάλαιο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Ιατρική , Κοινωνικές συνθήκες, Ιατρική ανθρωπολογία, 
Αντιλήψεις, ∆ιαπολιτισμική σύγκριση, Κοινωνιολογία, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £19.94 
ΙSΒΝ: 9780750647861; 0750647868 (pbk) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1531 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Henning, K. & Feder, L. (2004) "Α Comparison of Men and 
Women Arrested for Domestic Violence: Who Presents the Greater Threat?" Journal of Family 
Violence, τομ. 19, τευχ. 2,  σελ. 69-80. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται σε έρευνα που έχει γίνει πάνω στις περιπτώσεις 
οικογενειακής βίας, που εκδηλώνεται από άνδρες και γυναίκες, συγκρίνοντας το ιστορικό 
βίαιης συμπεριφοράς αυτών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Άνδρες, Οικογένεια, Βία, Ενδοοικογενειακή βία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN: 08857482 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 667 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hines, H. (επιμ.) (2002) Perfect : young women talk about body 
image. London, Livewire. 
Σελίδες: x, 129 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για συλλογή κειμένων που πραγματεύονται τα ζητήματα σχετικά με τη 
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σεξουαλικότητα των νέων κοριτσιών σε εφηβική ηλικία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη 
συγκρότηση της ταυτότητας, της αυτο-εικόνας και του προτύπου της φυσικής ομορφιάς των 
εφήβων μέσω των νεανικών περιοδικών και της νεανικής λογοτεχνίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Κορίτσια, Εφηβεία, Σεξουαλικότητα, Σώμα, Εικόνα σώματος, Εφηβεία, 
Λογοτεχνία, Πολιτισμός, Αναπαραστάσεις, Στάσεις, Ψυχολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $11.26 
ΙSΒΝ: 0704349833 (pbk.) : ¹4.99 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 668 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hines, M., Golombok, S., Rust, J., Johnston J, K., Golding, J., 
Aron Longitudinal Study of Parents & Children Study Team (2002) "Testosterone During 
Pregnancy and Gender Role Behaviour of Preschool Children: a Longitudinal, Population 
Study". Child Development, τομ. 73, τευχ. 6,  σελ. 1678-1687. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Εγκυμοσύνη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 669 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hochhausen, N., Lorenz, A. & Newman, J. (2002) "Specifying the 
Impulsivity of Female Inmates with Borderline Personality Disorder". Journal of Abnormal 
Psychology, τομ. 111, τευχ. 3,  σελ. 495-501. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ψυχικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $36.00/τεύχος 
ΙSSN: 0021-843x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 670 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hodgson-Blackburn, J. (2001) "Kiss and Tell: "the Writing Cure" 
in Kathryn Harrison' S The Kiss (1997)". Feminist Review, τομ. 68, τευχ. 1,  σελ. 140-159. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0141-7789,  EISSN: 1466-4380 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 671 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Honey L, K., Bennett, P. & Morgan, M. (2002) "A Brief Psycho-
Educational Group Intervention for Postnatal Depression". British Journal of Clinical 
Psychology, τομ. 41, τευχ. 4,  σελ. 405-409. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Κατάθλιψη επιτόκων, Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ψυχικές διαταραχές, 
Κατάθλιψη, Θεραπεία, Πρόληψη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1532 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Horvath, M. & Ryan, A. M. (2003) "Antecedents and Potential 
Moderators of the Relationship Between Attitudes and Hiring Discrimination of the Basis of 
Sexual Orientation". Sex Roles, τομ. 48, τευχ. 3,  σελ. 115-130. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει έρευνα που εξετάζει το ζήτημα ύπαρξης διακρίσεων στην 
βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού των υποψηφίων για πρόσληψη σε εργασία ανδρών 
και γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Σεξουαλικός προσανατολισμός, Απασχόληση, Έμφυλες 
διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN: 0360-0025, 1573-2762 (Online) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 672 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hurt, S. & Oltmanns, F. T. (2002) "Personality Traits and 
Pathology in Older and Younger Incarcerated Women". Journal of Clinical Psychology, τομ. 
58, τευχ. 4,  σελ. 457-464. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Καρκίνος, Ασθένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: US$ 25.00 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 673 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Inhorn, M. C. & Balen, F. V. (επιμ.) (2002) Infertility Around the 
Globe : New Thinking on Childlessness, Gender, and Reproductive Technologies. Berkeley ; 
London, University of California Press. 
Σελίδες: viii, 347 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Εξετάζει το ζήτημα της ανθρώπινης στειρότητας ως ένα μείζον ζήτημα της υγείας 
της αναπαραγωγής και ένα ζήτημα που επηρεάζει τη ζωή εκατομ. ανδρών και γυναικών. 
Βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα δεκαεπτά γνωστών κοινωνικών επιστημόνων, και αναλύει τη 
χρήση των τεχνολογιών αναπαραγωγής σε μη δυτικές χώρες. ∆ίνεται έμφαση στη οπτική του 
φύλου και στα ζητήματα που σχετίζονται με τις δημογραφικές πολιτικές, την υπογονιμότητα, 
την ιατρική εξουσία, τους ρόλους των φύλων στην Κίνα, τις Ινδίες, την Αφρική, το Βιετνάμ, 
την Κόστα Ρίκα, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, και τις ευρωπαϊκές χώρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Στειρότητα, Υπογονιμότητα, Αναπτυσσόμενες χώρες, 
Ψυχολογία, Κοινωνικές συνθήκες, ∆ιαπολιτισμική σύγκριση, Αναπαραγωγή, ΗΠΑ, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £10.52   
ΙSΒΝ: 0520231376 (pbk: alk. paper); 0520231082 (cased) ; 0520231082 (cloth: alk. 
paper) ; 0520231376 (paper: alk. paper) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 674 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Jeffreys, S. (2000) ""Body Art" and Social Status: Cutting, 
Tattooing and Piercing from a Feminist Perspective". Feminism and Psychology, τομ. 10, 
τευχ. 4,  σελ. 409-429. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Σώμα, Βία, Αυτοτραυματισμός, Αισθητική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 
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Κωδικός τεκμηρίου: 675 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Jeffreys, S. (2005) Beauty and misogyny: harmful cultural 
practices in the West, London, Routledge. 
Σελίδες: viii, 206 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αν οι φεμινίστριες τη δεκαετία του 1970 κατηγορούσαν τα καθεστώτα ομορφιάς 
όπως η δίαιτα και η αποτρίχωση ως καταπιεστικές πρακτικές για τις γυναίκες, σήμερα οι 
δυτικές πρακτικές καλλωπισμού έχουν γίνει πολύ πιο σκληρές. Σήμερα γίνονται όλο και πιο 
συχνά αισθητικές επεμβάσεις,  ακρωτηριασμοί, piercing κλπ. Το βιβλίο προσπαθεί να 
ερμηνεύσει το φαινόμενο των νέων πρακτικών καλλωπισμού που τείνουν να γίνουν όλο και 
περισσότερο ακραίες και ακρωτηριαστικές. Εξετάζοντας την εμμονή του μεικ-απ, των ψηλών 
τακουνιών, των χειρουργικών αισθητικών επεμβάσεων, των "τρυπημάτων", των επεμβάσεων 
στο στήθος και τα γεννητικά όργανα κλπ, διερευνάται ο συσχετισμός των πρακτικών αυτών με 
την πορνογραφία και το λαϊκό πολιτισμό. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτισμός, Πρότυπα ομορφιάς, Αισθητική, Σώμα, Γυναίκες, 
Κοινωνικές συνθήκες, Ήθη και έθιμα, Υγεία, Μισογυνισμός, Λαϊκός πολιτισμός, 
Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $80.00 
ΙSΒΝ: 0415351839 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 676 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Johnstone, L. (1997) "Self-Injury and the Psychiatric Response". 
Feminism and Psychology, τομ. 7, τευχ. 3,  σελ. 417-419. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ψυχικές διαταραχές, Ψυχιατρικές υπηρεσίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 677 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kalichman, S., Kelly, J., Shaboltas, A. & Granskaya, J. (2000) 
"Violence against Women and the Impending Aids Crisis in Russia". American Psychologist, 
τομ. 45, τευχ. 2,  σελ. 279-280. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Βία, Ασθένεια, Aids 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1533 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Katz, J., Washington Kuffel, S. & Coblentz, A. (2002) "Are There 
Gender Differences in Sustaining Dating Violence? An Examination of Frequency, Severity 
and Relationship Satisfaction". Journal of Family Violence, τομ. 17, τευχ. 3,  σελ. 247-271. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο πραγματεύεται τα ζητήματα βίας ανάμεσα στα ζευγάρια, μέσα από την 
διάσταση του φύλου, αναδεικνύοντας προβληματικές καταστάσεις που βιώνουν οι γυναίκες 
(σωματική κακοποίηση, ψυχολογικά προβλήματα κ.α.). 
Λέξεις Κλειδιά: Βία, Φύλο, Κακοποίηση γυναικών, Ενδοοικογενειακή βία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSSN: 0885-7482, 1573-2851 (Online) 
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Κωδικός τεκμηρίου: 678 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kearney Margaret, H. (1999) Understanding Women's Recovery 
from Illness and Trauma, London, Sage. 
Σελίδες: 199 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο είναι ένας πρακτικός οδηγός στα ερωτήματα "γιατί" και "πως" της 
ανθρώπινης αντίδρασης στις ασθένειες. Παρουσιάζονται οπτικές των εμπειριών των γυναικών 
και παρέχει υποστήριξη σχετικά με την θεραπεία τωφν γυναικών, οι οποίες αναρρώνουν από 
σοβαρές ασθένειες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Έμφυλες ταυτότητες, Ψυχολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 129€ 
ΙSΒΝ: 0761905588 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 679 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kiecolt-Glaser, J. & Newton, T. (2001) "Marriage and Health: His 
and Hers". Psychological Bulletin, τομ. 127, τευχ. 4,  σελ. 472-503. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Γάμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:   αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 680 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kohen, D. (επιμ.) (2000) Women and Mental Health. London ; 
Philadelphia, Routledge. 
Σελίδες: xii, 239 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο τόμος περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν τις ψυχικές 
διαταραχές των γυναικών σήμερα. Εξετάζονται τα ζητήματα της φυσιολογίας, οι κοινωνικοί και 
ψυχολογικοί παράγοντες, προσφέρεται μια σύγχρονη αιτιολογική προσέγγιση σε διάφορες 
διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, οι διατροφικές διαταραχές, τα προβλήματα από ψυχολογική 
και φυσική κακοποίηση, η διαταραχή προσωπικότητας κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Ψυχιατρικές διαταραχές, Ψυχικές ασθένειες, Ψυχική υγεία, 
Ψυχολογία, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £20.99  
ΙSΒΝ: 0415188849 (hbk); 0415188857 (pbk) ; 0415188857 (bbk) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 681 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kopala, M. & Keitel, M. (2003) Handbook of Councelling Women, 
Sage. 
Σελίδες: 800 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Φεμιινισμός, Συμβουλευτική Ψυχολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £65.00 
ΙSΒΝ: 0761926402 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 682 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kornstein, S. G. (2002) Women's Mental Health, Guilford Press. 
Σελίδες: 638 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο γίνεται λόγος για τους βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες 
που επιδρούν στις ζωές των γυναικών, ενώ δίδεται έμφαση στην προσέγγιση και θεραπεία των 
ψυχολογικών διαταραχών που βιώνουν οι γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ψυχικές διαταραχές, Ψυχική υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 38€ 
ΙSΒΝ: 593851448 
 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 684 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lefkowitz, S. E. V. A., Sigman, M. & Kit-Fong Au, T. (2000) 
"Helping Mothers Discuss Sexuality and Aids with Adolescents". Child Development, τομ. 71, 
τευχ. 5,  σελ. 1383-1394. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Μητρότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1534 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Levendosky, A., Bogat, A., Theran, S., Trotter, J., Von Eye, A. & 
Davidson, W. (2004) "The Social Networks of Women Experiencing Domestic Violence". 
American Journal of Community Psychology, τομ. 34, τευχ. 1,  σελ. 95-108. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει έρευνα που εξετάζει δομικές (όσον αφορά δηλαδή την 
σύνθεση των κέντρων παροχής υποστήριξης) και λειτουργικές (όσον αφορά την ποιότητα των 
υπηρεσιών που αυτά παρέχουν), προσεγγίσεις πάνω στο ζήτημα της παροχής υποστήριξης, σε 
κακοποιημένες γυναίκες εντός τους δικτύου της κοινότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Βία, Γυναίκες, Κακοποίηση γυναικών, Κοινωνική πολιτική, Κοινωνικές 
υπηρεσίες, Κέντρα Παροχής Υποστήριξης για Κακοποιημένες Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN: 0091-0562, 1573-2770 (Online) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 685 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Levy-Shiff, R., Lerman, M., Har-Eren, D. O. V. & Hod, M. (2002) 
"Maternal Adjustment and Infant Outcome in Medically Defined High-Risk Pregnacy". 
Developmental Psychology, τομ. 38, τευχ. 1,  σελ. 93-103. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Μητρότητα, Παιδί 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1771 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Linos, A. Equal Opportunities for Women and Men in Education 
and Training of Heal Professions. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.equote.gr/cd/index.html 
Ημερομηνία Επίσκεψης: 23/11/2006 
Περίληψη: Η έκθεση αναφέρεται  στην ισότητα των φύλων στον τομέα της Εκπαίδευσης και 
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στις Επιστήμες της Υγείας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Επιστήμη, Ισότητα των φύλων, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, http://www.equote.gr/cd/index.html 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 686 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Logan, K. T., Cole, J. & Leukefeld, C. (2002) "Women, Sex and 
Hiv: Social and Contextual Factors, Meta-Analysis of Published Interventions and 
Implications for Practice and Research". Psychological Bulletin, τομ. 128, τευχ. 6,  σελ. 851-
885. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ασθένεια, Aids 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 687 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lorber, J. & Moore, L. J. (2002) Gender and the Social 
Construction of Illness, Lanham, Rowman & Littlefield. 
Σελίδες: xiii, 184 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για εγχειρίδιο σχετικά με την κοινωνική κατασκευή της αρρώστιας από 
φεμινιστική σκοπιά. Εξετάζονται με κριτική ματιά παραδοσιακά κείμενα για την ιατρική 
κοινωνιολογία, την ιατρική ανθρωπολογία και την ιστορία της ιατρικής. Οι Judith Lorber και 
Lisa Jean Moore αναλύουν τη διασύνδεση μεταξύ κοινωνικών θεσμών, φύλου και δυτικής 
ιατρικής. Προσφέρουν μια διακριτή φεμινιστική άποψη για να αναλύσουν ζητήματα εξουσίας 
και πολιτικής που αφορούν σωματικές ασθένειες. Περιλαμβάνει 8 κεφάλαια που 
πραγματεύονται το ζήτημα της φυσικής ασθένειας από πολλές και ενδιαφέρουσες πλευρές 
(διακρίσεις των φύλων και ασθένεια, μητρότητα, τοκετός, επιλογή φύλου του παιδιού, 
οικογένεια, προγραμματισμός, προσδόκιμο ζωής, ιεραρχία στην  ιατρική φροντίδα, σχέσεις 
ασθενών και ιατρών, αναπηρία, αλτρουισμός, εμμηνόπαυση, έμμηνος ρύση, χειρουργικές 
επεμβάσεις, αισθητική χειρουργική, Αids, θεραπεία και πρόληψη). 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Σεξισμός, Ιατρική, Γυναίκες, Ασθένεια, Άνδρες, Έμφυλες 
διακρίσεις, Έμφυλες διαφορές, Υγιεινή, Κοινωνικές συνθήκες, Κοινωνική ιατρική, Φεμινισμός, 
Υπηρεσίες υγείας, Έμφυλες ταυτότητες, Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £19.94   
ΙSΒΝ: 0759102384 (pbk); 0759102376 
 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 688 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lorenz, A. & Newman, J. (2002) "Utilization of Emotion Cues in 
Male and Female Offenders with Antisocial Personality Disorder: Results from a Lexical 
Decision Task". Journal of Abnormal Psychology, τομ. 111, τευχ. 3,  σελ. 513-516. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Αντικοινωνική συμπεριφορά, Προσωπικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $36.00/τεύχος 
ΙSSN: 0021-843x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 689 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mahadevan, K. & Gao, E. (επιμ.) (2003) Reproductive Health, 
Gender and Development : an International Perspective. Delhi, B.R. Pub. Corp. 
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Σελίδες: ix, 389 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για συλλογή κειμένων που πραγματεύεται το ζήτημα της κοινωνικής 
ανάπτυξης από την πλευρά του ελέγχου της πληθυσμιακής έκρηξης σε διάφορες χώρες του 
λεγόμενου τρίτου κόσμου, στη Νότια Αμερική, στην Κίνα, στην Αφρική, στις Ινδίες, στον 
Καναδά κ.ά. Οι συγγραφείς επικεντρώνονται σε ζητήματα σεξουαλικής συμπεριφοράς, υγείας, 
εκπαίδευσης, αντισύλληψης, έμφυλων διαφορών και διακρίσεων, της πορνείας, καθώς επίσης 
και των διάφορων εθνικών και πανεθνικών πολιτικών που έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα της πληθυσμιακής έκρηξης, των ασθενειών (AIDS), της σεξουαλικής βίας, της 
πορνείας και της εφηβικής εγκυμοσύνης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Γυναίκες, Αναπαραγωγή, Ανάπτυξη, Αναπτυσσόμενες χώρες, 
Τρίτος κόσμος, Νέες γυναίκες, Σεξουαλικότητα, Σεξ, Υγιεινή, Aids, Ασθένεια, Σεξουαλική 
συμπεριφορά, Εφηβεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: άγνωστη 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 8176463280 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 690 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Maine, M. (2001) "Altering Women's Relationships with Food: a 
Relational, Developmental Approach". Journal of Clinical Psychology, τομ. 57, τευχ. 11,  σελ. 
1301-1310. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, ∆ιατροφικές διαταραχές, Υγεία, Ιατρική, Ιατρική φροντίδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: US$ 25.00 
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 691 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Maki, P. M., Ridi, B. J. & Rosenbaum, S. (2002) "Implicit Memory 
Varies across the Menstual Cycle: Estrogen Effects in Young Women". Neuropsychologia, τομ. 
40, τευχ. 5,  σελ. 518-529. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Έμμηνος κύκλος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1535 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Manderson, L. (2004) "Tensions between cultural diversity and 
human rights". International Feminist Journal of Politics, τομ. 6, τευχ. 2,  σελ. 285-307. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει το ζήτημα του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των 
γυναικών, στα πλαίσια των διαφόρων μορφών βίας που αυτές υφίστανται. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βία, Ακρωτηριασμός, Κακοποίηση γυναικών, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN: ISSN: 1461-6742, Online ISSN: 1468-4470 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 692 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Marshall, A.-M. (2005) Confronting sexual harassment: the law 
and politics of everyday life, Aldershot, Ashgate. 
Σελίδες: vii, 216 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της νομικής 
αντιμετώπισής της στις ΗΠΑ. Το ζήτημα αυτό εξετάζεται από φεμινιστική, νομική, 
επαγγελματική σκοπιά και αναλύονται οι κοινωνικές πολιτικές που έχουν στόχο την 
αντιμετώπισή του στους χώρους κυρίως της απασχόλησης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Σεξουαλική κακοποίηση, Σεξουαλική παρενόχληση, 
Νομικό καθεστώς, ΗΠΑ 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες, μαθητές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $89.95 
ΙSΒΝ: 0754625206 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 693 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Marshall, H. & Woollett, A. (2000) "Fit to Reproduce? Τhe 
Regulative Role of Pregnacy Texts". Feminism and Psychology, τομ. 10, τευχ. 3,  σελ. 351-
366. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ιατρική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 694 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Matud Pilar, M., Hernadez, J. A. & Marrero, J. R. (2002) "Work 
Role and Health in a Sample of Spanish Women". Feminism and Psychology, τομ. 12, τευχ. 
3,  σελ. 363-378. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 695 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mauthner, N. S. (1998) "It' s a Woman' s Cry for Help: a 
Relational Perspective on Postnatal Depression". Feminism and Psychology, τομ. 8, τευχ. 3,  
σελ. 325-355. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Κατάθλιψη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161,  Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 696 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mazzeo, S. (1999) "Modification of an Existing Measure of Body 
Image Preoccupation and Its Relationship to Disordered Eating in Female College Students". 
Journal of Counseling Psychology, τομ. 46, τευχ. 1,  σελ. 42-50. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, ∆ιατροφικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα:  αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 697 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mc Gowan, F. J. & Duka, T. (2000) "Hemispheric Lateralisation in 
a Manual-Verbal Task Combination:the Role of Modality and Gender". Neuropsychologia, τομ. 
38, τευχ. 7,  σελ. 1018-1027. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 698 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Metzger, L., Orr, S., Berry, N., Ahern, C., Lasko, N. & Pitwan, R. 
(1999) "Physiologic Reactivity to Startling Tones in Women with Posttraumatic Stress 
Disorder". Journal of Abnormal Psychology, τομ. 108, τευχ. 2,  σελ. 347-352. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Μετατραυματική συμπεριφορά 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $36.00/τεύχος 
ΙSSN: 0021-843x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 699 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ministry of Health & Ministry Responsible for Seniors (2000) 
Health Goals for British Columbia Women. Καναδάς. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 700 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mirembe, R. & Davies, L. (2001) "Is Schooling a Risk? Gender, 
Power Relations and School Culture in Uganda". Gender and Education, τομ. 13, τευχ. 4,  
σελ. 401-416. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Εκπαίδευση, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 701 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mitenburg, R. & Singer, E. (1998) "Rethinking Moral Issues in 
Therapies of the Survivors of Child Abuse and Neglect". Feminism and Psychology, τομ. 8, 
τευχ. 3. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Κακοποίηση, Παιδί 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161,  Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 702 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Momsen, J. H. (2004) Gender and development, London, 
Routledge. 
Σελίδες: xii, 272 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση ενός εγχειριδίου που δημοσιεύτηκε 
πριν από μια δεκαετία με νέες θεματικές γύρω από το ζήτημα των έμφυλων ρόλων και της 
σημασίας τους στην ανάπτυξη των χωρών του τρίτου κόσμου. Έμφαση δίνεται στα ζητήματα 
της παγκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης, των προσφύγων και των συνθηκών επιβίωσης σε 
καιρό πολέμου. Τα κεφάλαια είναι αφιερωμένα στην αναπαραγωγή και στην υγεία, στην 
επιδημία του AIDS, στην παγκοσμιοποίηση της παραγωγής, σε ζητήματα περιβάλλοντος και 
οικολογικής συνείδησης,  καθώς και στις εθνικές και διεθνείς πολιτικές για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων και την ανάπτυξη των χωρών του τρίτου κόσμου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Τρίτος κόσμος, Αναπτυσσόμενες χώρες, Καταμερισμός της 
εργασίας, Σεξ, Σεξουαλικότητα, Γυναίκες, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £18.99 
ΙSΒΝ: 0415266904 (Paperback : alk. paper); 0415266904 (pbk.) ; 0415266890 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 703 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Moran, L., Skeggs, B., Tyrer, P. & Corteen, K. (2004) Sexuality 
and the politics of violence and safety, London, Routledge. 
Σελίδες: viii, 207 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό μέσα από μια διεπιστημονική σκοπιά, αντλώντας από τις 
φεμινιστικές σπουδές, τις σπουδές για την ομοφυλοφιλία, την κοινωνιολογία, την πολιτισμική 
γεωγραφία, την εγκληματολογία από κριτική νομική πλευρά, συμβάλλει στη μεταβολή του 
τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις που εγείρει το 
ζήτημα της βίας και της ασφάλειας. Θέτει υπό κρίση τη ρητορική της πολιτικής της βίας, της 
ιδιοκτησίας, του κοσμοπολιτισμού και της ετερότητας στα πλαίσια των λόγων περί 
διακινδύνευσης και ασφάλειας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλική κακοποίηση, Σεξουαλικότητα, Βία, Πρόληψη βίας, 
Έγκλημα, Ομοφυλοφιλία, Εγκλήματα κατά των ομοφυλοφίλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $41.95 
ΙSΒΝ: 0415300916 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 704 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Morgan, R. (επιμ.) (2003) Sisterhood is Forever : the Women's 
Anthology for a New Millennium. New York, NY, Washington Square Press. 
Σελίδες: lv, 580 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για συλλογή τουλάχιστον 50 άρθρων φεμινιστριών και γυναικών 
καλλιτεχνών που πραγματεύονται μια ευρεία θεματική γύρω από τους έμφυλους ρόλους και 
τις διακρίσεις. Περιλαμβάνονται ζητήματα όπως οι έμφυλες διαφορές στην οικογένεια και την 
εργασία, τα ζητήματα της υγείας, του σεξ και της ανθρώπινης αναπαραγωγής, το ζήτημα της 
αναπηρίας, το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, η σχέση των ΜΜΕ με το γυναικείο κίνημα, 
ο μαύρος φεμινισμός, το σώμα, η ομοφυλοφιλία, η παραβατικότητα και ο εγκλεισμός, οι 
οικογενειακοί ρόλοι, ο γάμος, η διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδομένων 
νόσων, οι αγρότισσες γυναίκες, οι γυναίκες και η τέχνη, το ζήτημα του αθλητισμού, η τρίτη 
ηλικία και οι έμφυλες διαφορές, το γυναικείο κίνημα, κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Φεμινισμός, Γυναίκες, ∆ικαιώματα γυναικών, Κοινωνικές 
συνθήκες, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Παγκοσμιοποίηση, Τρίτη ηλικία, Βία, 
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Ενδοοικογενειακή βία, Πολιτική, Πολιτισμός, Έμφυλοι ρόλοι, Αγρότισσες, Σώμα, Τέχνη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £8.71 
ΙSΒΝ: 0743466276 (pbk) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 705 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mulholland, M. A. & Mintz, B. L. (2001) "Prevalence of Eating 
Disorders among African American Women". Journal of Counselling Psychology, τομ. 48, 
τευχ. 1,  σελ. 11-116. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, ∆ιατροφικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 706 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Narduzzi, K. & Jackson, T. (2000) "Personality Differences 
between Eating Disordered Women and a Nonclinical Comparison Sample: a Discriminant 
Classification Analysis". Journal of Clinical Psychology, τομ. 56, τευχ. 6,  σελ. 699-710. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, ∆ιατροφικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: US$ 25.00 
ΙSSN: 
   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 707 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Narduzzi, K. & Jackson, T. (2002) "Sociotropy, Dependency and 
Autonomy as Predictors of Eating Disturbance among Canadian Female College Students". 
Journal of Genetic Psychology, τομ. 163, τευχ. 4,  σελ. 389-401. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, ∆ιατροφικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 755 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ναζίρη, ∆. (1988) La femme grecque et l'avortement: etude 
clinique du recours repetitif a l'avortement. Doctorat de Psychologie Clinique, Paris, U.E.R. 
Sciences Humaines Clinique, Universite de Paris VII, σελ. 360.  
Γλώσσα: Γαλλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ανάλυση των ψυχολογικών επιπτώσεων της άμβλωσης ως μεθόδου 
συστηματικής αντισύλληψης στις γυναίκες στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Έκτρωση, Ψυχολογικές απόψεις, Γυναίκες, Ελλάδα, Ψυχολογία, Φύλο, 
Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 708 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Nelson, D. L. & Burte, R. J. (2002) Gender, Workstress and 
Health, American Psychological Association. 
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Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £26.22 
ΙSΒΝ: 1557989230 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 709 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Newman, L., Glyn, T. & Waller, G. (2000) "The Relationship 
between Parental Bonding and Core Beliefs in Anorexic and Bulimic Women". British Journal 
of Clinical Psychology, τομ. 39, τευχ. 2,  σελ. 205-213. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, ∆ιατροφικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 ευρώ 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 710 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Nishith, P., Mechanic, M. & Resick, P. (2000) "Prior Interpersonal 
Trauma: the Contribution to Current Ptsd Symptoms in Female Rape Victims". Journal of 
Abnormal Psychology, τομ. 109, τευχ. 1,  σελ. 20-25. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Βία, Σεξουαλική κακοποίηση, Βιασμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $36.00/τεύχος 
ΙSSN: 0021-843x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1537 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Nosek, M. A., Howland, C., Rintala, D. H., Young, M. E. & 
Chanpong, G. F. (2001) "National Study of Women with Physical Disabilities: Final Report". 
Sexuality and Disability, τομ. 19, τευχ. 1,  σελ. 5-40. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στην τελική έκθεση της National Study on Women with 
Disabilities, που παρουσιάζει στοιχεία από έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τα 
έτη 1992 – 1996 από το Κέντρο Ερευνών για Γυναίκες με ανικανότητα, παρουσιάζοντας μια 
σειρά από ευρήματα πάνω στους τομείς της «αίσθησης του εαυτού», τις «σχέσεις», την 
«ενημέρωση για την σεξουαλικότητα», την «εγκυμοσύνη», τα «σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα», την «κακοποίηση», κ.α. 
Λέξεις Κλειδιά: Υγεία, Σεξουαλική παρενόχληση, Σεξουαλικότητα, Εγκυμοσύνη, Έκτρωση, 
Κακοποίηση γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 10 € 
ΙSSN: ISSN 0146-1044 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 711 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Pagliaro, L. A. & Pagliaro, A. M. (2000) Substance Abuse among 
Women: a Reference and Resource Guide, BRUNNER-MAREL. 
Σελίδες: 352 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας για τη χρήση ουσιών από τις γυναίκες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει η επίπτωση που έχει η χρήση ουσιών όσον αφορά στη φυσική, ψυχική και 
κοινωνική κατάσταση των γυναικών, καθώς επίσης και στα παιδιά και τις οικογένειες αυτών 
των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ναρκωτικά 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 56€ 
ΙSΒΝ: 1583910352 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 712 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Parker, R. G., Barbosa, R. M. & Aggleton, P. (επιμ.) (2000) 
Framing the sexual subject : the politics of gender, sexuality, and power. Berkeley, Calif., 
University of California Press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συλλογή αυτά συγκεντρώνει κείμενα συγγραφέων από διάφορα επιστημονικά 
πεδία και διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις και που εξετάζουν τις κοινωνικές και πολιτικές 
διαστάσεις της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής εμπειρίας. Οι συμμετέχοντες 
αναδιατυπώνουν έννοιες όπως 'φύλο', 'σεξουαλικότητα', συνδέοντάς τις με βαθύτερες 
εννοιολογήσεις της εξουσίας, της αντίστασης και της απελευθέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Εξετάζονται επίσης οι τρόποι με τους οποίους πληθυσμοί και κοινότητες που μέχρι πρόσφατα 
αποτελούσαν το αντικείμενο της επιστημονικής διερεύνησης, σταδιακά απαίτησαν το δικαίωμα 
να μιλούν για λογαριασμό τους ως υποκείμενα της ίδιας τους της σεξουαλικότητας και ως 
φορείς της ίδιας τους της σεξουαλικής ζωής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Σεξουαλικότητα, ∆ιαπολιτισμικές σπουδές, Πολιτισμός, 
Πολιτισμικές σπουδές, Κοινωνιολογία, Έμφυλοι ρόλοι, Ασθένεια, Υγεία, Aids 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $19.95 
ΙSΒΝ: 0520218388 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 713 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Pollack, D. (2003) "Pro-Eating Disorder Websites: What Should 
Be the Feminist Response". Feminism and Psychology, τομ. 13, τευχ. 2,  σελ. 246-251. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, ∆ιατροφικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161,     Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1513 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Price, L. (2002) "Sexual Violence and Ethic Cleansing: Attacking 
the Family". Στο Griffin, G. & Braidotti, R. (επιμ.) Thinking Differently. A Reader in European 
Women’s Studies. London, Zed Books, σελ. 252-266. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο κάνει αναφορά στη σεξουαλική βία που υφίστανται, κύρια οι γυναίκες 
σε περιπτώσεις «εθνικού ξεκαθαρίσματος», στα πλαίσια μιας λογικής διάβρωσης της 
οικογένειας, θωρούμενη ως βασικό στοιχείο κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σεξουαλικότητα, Βία, Κακοποίηση γυναικών, Οικογένεια, 
Εθνικές εκκαθαρίσεις, Πόλεμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £18.99 
ΙSΒΝ: 1842770039 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 714 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ragone, H. & Twine, F. W. (επιμ.) (2000) Ideologies and 
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technologies of motherhood : race, class, sexuality, nationalism. New York, Routledge. 
Σελίδες: xvii, 330 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για συλλογή κειμένων που πραγματεύονται τα ζητήματα της 
αναπαραγωγής, της μητρότητας και της συγγένειας από θεωρητική σκοπιά. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται στο συσχετισμό της κοινωνικής ανισότητας και ιεραρχίας και στις τεχνολογίες 
αναπαραγωγής, της οικειοποίησης των γυναικών και μάλιστα των γυναικών που ανήκουν σε 
φυλετικές μειονότητες, από τους ιατρικούς και πολιτικούς θεσμούς κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μητρότητα, Οικογένεια, Αναπαραγωγή, Τεχνολογίες αναπαραγωγής, 
Μειονότητες, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $38.95 
ΙSΒΝ: 0415921104 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 715 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rhee Hyun, S. O. O., Waldman, D., Hay, A. D. & Lery, F. (1999) 
"Sex Differences in Genetic and Environmental Influences on Dsm-Iii-R Attention-Deficit / 
Hyperactivity Disorder". Journal of Abnormal Psychology, τομ. 108, τευχ. 1,  σελ. 24-41. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Γενετική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $36.00/τεύχος 
ΙSSN: 0021-843x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 716 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Riddle, J. M. (1992) Contraception and Abortion from the Ancient 
World to the Renaissance, Cambridge, Harvard University Press. 
Σελίδες: 256 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι ακόμα και στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχαν 
αντισυλληπτικά, ενώ ιδιαίτερα διαδεδομένες ήταν και οι εκτρώσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Αντισύλληψη, Έκτρωση, Φύλο, Γυναίκες, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 24€ 
ΙSΒΝ: 0674168763 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 717 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Romans, S. E. & Seeman, M. V. (2006) Women's Mental Health : 
a Life-Cycle Approach, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins. 
Σελίδες: xvii, 414 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αναλύει όλες τις μορφές ψυχικών διαταραχών των γυναικών από 
την παιδική ηλικία, την εφηβεία, την ωριμότητα και την τρίτη ηλικία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι αναλύσεις σε σχέσεις με τη διαταραχή της κατάθλιψης, την κατάχρηση 
ουσιών και την κακοποίηση των γυναικών. Επίσης αναλύονται η σεξουαλικότητα και οι 
σεξουαλικές διαταραχές καθώς και οι μετατραυματικές ψυχικές διαταραχές, οι υπηρεσίες 
ιατρικής φροντίδας, το ζήτημα των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Γυναίκες, Ψυχικές ασθένειες, Κύκλος ζωής, Πολιτισμός, 
Ανάπτυξη, Βία, Κακοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 45 ευρώ 
ΙSΒΝ: 0781751292 
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Κωδικός τεκμηρίου: 718 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ross, M. W., Channon-Little, L. D. & Rosser, B. R. S. (2000) 
Sexual health concerns: interviewing and history taking for health practitioners, Sydney ; 
London, MacLennan & Petty. 
Σελίδες: xii, 220 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο οδηγός αυτός του πανεπιστημίου του Texas, Houston προσφέρει χρήσιμες 
συμβουλές για τη λήψη ολοκληρωμένων σεξουαλικών ιστορικών, και περιλαμβάνει οδηγίες 
για σεξουαλική συμβουλευτική σε παιδιά και εφήβους. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Σεξουαλική Υγεία, Οδηγός, Σεξουαλικό ιστορικό, Νεολαία, 
Παιδί, Συμβουλευτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $15.30 
ΙSΒΝ: 0864331363 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 720 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rucklidge, J. & Kaplan, B. (2000) "Attributions and Perceptions of 
Childhood in Women with Adhd Symptomatology". Journal of Clinical Psychology, τομ. 56, 
τευχ. 10,  σελ. 1317-1333. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Υγεία, Ασθένεια, Συμπτωματολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: US$ 25.00 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 721 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rudolfdottir Annadis, G. (2000) ""I Am Not a Patient and I Am 
Not a Child": the Institutionalization and Experience of Pregnacy". Feminism and Psychology, 
τομ. 10, τευχ. 3,  σελ. 337-350. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Μητρότητα, Εγκυμοσύνη, Ιατρική, Ανάλυση λόγου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1538 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Russel, L. B. & Trigg, Y. K. (2004) "Tolerance of Sexual 
Harassment: An Examination of Gender Differences, Ambivalent Sexism, Social Dominance 
and Gender Roles". Sex Roles, τομ. 50, τευχ. 7,  σελ. 565-573. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας, η οποία εξετάζει την συμβολή 
διαφόρων παραγόντων, στην πρόβλεψη για την συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε αυτή, 
απέναντι στην σεξουαλική παρενόχληση. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σεξουαλική Παρενόχληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSSN: 0360-0025, 1573-2762 (Online) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 723 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Schiebinger, L. L. (επιμ.) (2000) Feminism and the body. Oxford, 
Oxford University Press. 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 413

Σελίδες: ix, 500 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί κλασική συλλογή φεμινιστικών αναλύσεων του σώματος και 
των αναπαραστάσεών του. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Σώμα, Γυναικεία φυσιολογία, Σεξουαλική πολιτική, 
Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $35.00 
ΙSΒΝ: 0198731914 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 724 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Schirilla, A. J. (2000) "Hemispheric Asymmetries and Gender 
Influence Rembrandt' S Portrait Orientations". Neuropsychologia, τομ. 38, τευχ. 12,  σελ. 
1593-1606. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ψυχική Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 725 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Schulz, A. J. & Mullings, L. (επιμ.) (2006) Gender, Race, Class, 
and Health: Intersectional Approaches. San Francisco, CA, Jossey-Bass, 1st ed. 
Σελίδες: xx, 423 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αποτελεί μια απόπειρα συγκερασμού των φεμινιστικών θεωριών με τα βιοιατρικά 
επιστημονικά παραδείγματα. Πιο συγκεκριμένα συνδέει τα ζητήματα της φυλής, της τάξης και 
της γνώσης με την ιατρική και τις υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας και εξετάζει σε διάφορα 
εθνικά και τοπικά συμφραζόμενα τους τρόπους με τους οποίους αλληλοσχετίζονται αυτοί οι 
παράγοντες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Φυλή, ΗΠΑ, Έμφυλες διαφορές, Κοινωνικές συνθήκες, Υγιεινή, 
∆ιακρίσεις στην ιατρική φροντίδα, Μειονότητες, Γυναίκες, Προκαταλήψεις, Σεξουαλικότητα,  
Ισότητα των φύλων, ∆είκτες υγείας και νοσηρότητας, Ιατρική, Ιατρική Φροντίδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 50 € 
ΙSΒΝ: 0787976636 (pbk. : alk. paper); 9780787976637 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 726 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sen, G., George, A. & Östlin, P. (επιμ.) (2002) Engendering 
International Health : the Challenge of Equity. Basic bioethics, Cambridge, Mass.,  London, 
MIT Press. 
Σελίδες: xii, 453 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Παρουσιάζει το έργο επιφανών ερευνητών στο ζήτημα της ισότητας των φύλων 
στην παγκόσμια υγεία. Η αυξανόμενη οικονομική ανισότητα ενισχύει τις κοινωνικές αδικίες, 
επιβραδύνει την πρόοδο σε ζητήματα υγείας και αρνείται τα δικαιώματα στην πρόσβαση στις 
ιατρικές φροντίδες και στην υγιεινή σε ολόκληρες κοινωνικές κατηγορίες. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται στις διαφορές μεταξύ των φύλων που παρατηρούνται σε όλα τα ζητήματα που 
άπτονται της υγείας και της φροντίδας. Στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι αν η δημόσια υγεία δεν 
ανακατευθύνει τις πολιτικές της υγείας δεν θα επιτευχθεί η ισότητα των φύλων σε ζητήματα 
υγείας, υγιεινής και ιατρικής φροντίδας. Οι ερευνητές προσφέρουν έναν τεράστιο όγκο 
δεδομένων γύρω από την ανισότητα των φύλων σε θέματα υγείας τόσο στις αναπτυγμένες 
όσο και στις υπό ανάπτυξη χώρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Παγκοσμιοποίηση, Παγκόσμια υγεία, Κοινωνική ιατρική, 
Έμφυλες διαφορές, Προκαταλήψεις, Σεξισμός, Ιατρική, ∆ημόσια υγεία, Κοινωνικές συνθήκες, 
∆ιακρίσεις στην ιατρική φροντίδα 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £19.90 
ΙSΒΝ: 0262692732 (pbk.; cased); 0262692732 (pbk.: alk. paper); 0262194694 (cased); 
0262194694 (hc) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 727 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Seu, B. I. & Heenan, C. M. (1998) "Feminism and Psychotherapy: 
Reflections on Contemporary Theories and Practices". Feminism and Psychology, τομ. 10, 
τευχ. 2,  σελ. 300-301. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φεμινισμός, Θεωρίες του φύλου, Ψυχικές διαταραχές, 
Ψυχοθεραπεία, Ασθένεια, Ιατρική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1539 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sever, A. (2002) "A Feminist Analysis of Flight of Abused Women, 
Plight of Canadian Shelters: Another Road to Homelessness". Journal of Social Distress and 
the Homeless, τομ. 11, τευχ. 4,  σελ. 307-328. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:Το άρθρο εστιάζει στις άστεγες γυναίκες και τα εξαρτώμενα από αυτές παιδιά, που 
εγκαταλείπουν το σπίτι τους λόγω οικογενειακής βίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Μονογονεϊκές οικογένειες, Βία, Κακοποίηση γυναικών, Άστεγες 
γυναίκες, Παιδί, Ενδοοικογενειακή βία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN: 1053-0789, 1573-658X (Online) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 728 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Shapiro, L. S., Lopez, A. M., Schwartz, G., Bootzin, R., Figueredo, 
J. A., Braden Carrie, J. O. & Kurker, F. S. (2001) "Quality of Life and Breast 
Cancer:Relationship to Psychosocial Variables". Journal of Clinical Psychology, τομ. 57, τευχ. 
4,  σελ. 501-519. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ασθένεια, Καρκίνος, Καρκίνος μαστού, Ψυχικές 
διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: US$ 25.00 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 729 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Shore, G. (1999) "Soldiering on: an Exploration into Women' S 
Perception's and Experiences of Menopause". Feminism and Psychology, τομ. 9, τευχ. 2,  
σελ. 168-178. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Εμμηνόπαυση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
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ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 730 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Simoni, J., Martone, M. & Kerwin, J. (2002) "Spirituality and 
Psychological Adaptation among Women with Hiv / Aids: Implications for Counseling". 
Journal of Counseling Psychology, τομ. 49, τευχ. 2,  σελ. 139-147. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Σεξουαλικότητα, Aids 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 731 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sokoloff, N. J. & Pratt, C. (επιμ.) (2005) Domestic violence at the 
margins: readings on race, class, gender, and culture. Piscataway, N.J., Rutgers University 
Press ; [London : Eurospan, distributor]. 
Σελίδες: xviii, 443 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η ανθολογία αποτελείται από τα σημαντικότερα άρθρα που αφορούν την 
κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία (πρόληψη, συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, 
θεραπεία) στις ΗΠΑ. Επιχειρεί να ανατρέψει τα στερεότυπα της κακοποιημένης γυναίκας και 
να προτείνει συστήματα πρόληψης και υποστήριξης κατάλληλα για γυναίκες όλων των τάξεων 
και εθνοτήτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Κακοποίηση, Ενδοοικογενειακή βία, Κοινωνική τάξη, Φυλή, Φύλο, ΗΠΑ, 
Υπηρεσίες για κακοποιημένες γυναίκες, Εθνότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $70.00 
ΙSΒΝ: 0813535697  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 732 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Stice, E., Hayword, C., Cameron, P. R., Killen, D. J. & Taylor, B. 
(2000) "Body Image and Eating Disturbances Predict Onset of Depression among Female 
Adolescents:Α Longitudinal Study". Journal of Abnormal Psychology, τομ. 109, τευχ. 3,  σελ. 
438-444. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: ∆ιατροφικές διαταραχές, Φύλο, Υγεία, Νέες γυναίκες, Εφηβεία, Κατάθλιψη, 
Ασθένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $36.00/τεύχος 
ΙSSN: 0021-843x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 733 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Stoler, L. (2002) "Researching Childhood Sexual Abuse: 
Anticipating Effects on the Researcher". Feminism and Psychology, τομ. 12, τευχ. 2,  σελ. 
269-274. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Σεξουαλική κακοποίηση, Παιδί 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161,  Έντυπο: 0959-3535 
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Κωδικός τεκμηρίου: 734 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Straussner, S. L. A. & Brown, S. T. (2002) Handbook of Addiction 
Treatment for Women, Jossey Bass-Willey. 
Σελίδες: 644 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Παρέχονται διάφορες οπτικές των πρακτικών κοινωνικής εργασίας γυναικών που 
βιώνουν διάφορες εξαρτήσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ασθένεια, Θεραπεία, Εξαρτήσεις, Κοινωνική Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 68€ 
ΙSΒΝ: 0787953555 

 
 

Κωδικός τεκμηρίου: 735 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sutton, S., Vitale, J. & Newman, J. (2002) "Emotion among 
Women with Psychopathy During Picture Perception". Journal of Abnormal Psychology, τομ. 
111, τευχ. 4,  σελ. 610-619. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Υγεία, Γυναίκες, Φύλο, Ψυχικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $36.00/τεύχος 
ΙSSN: 0021-843x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 736 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Swartz, S. (1999) "Lost Lives Gender, History and Mental Illness 
in the Cape, 1891-1910". Feminism and Psychology, τομ. 9, τευχ. 2,  σελ. 152-158. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ψυχικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161, Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 737 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Throsby, K. (2004) When IVF fails: feminism, infertility and the 
negotiation of normality, Basingstoke, Palgrave Macmillan. 
Σελίδες: viii, 223 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:Το βιβλίο βασίζεται σε ανάλυση λόγου σειράς συνεντεύξεων με γυναίκες και 
ζευγάρια που έκαναν ανεπιτυχείς απόπειρες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Υιοθετώντας μια 
φεμινιστική προοπτική το βιβλίο υποστηρίζει ότι οι ανεπιτυχείς απόπειρες αποτελούν 
συναισθηματικό φορτίο για τις γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Εξωσωματική γονιμοποίηση, Σώμα, Φεμινισμός, Τεχνολογίες αναπαραγωγής, 
Μητρότητα, Εμπειρικές έρευνες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $75.00 
ΙSΒΝ: 1403935548 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 738 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Tolleson-Rinehart, S. & Josephson, J. J. (επιμ.) (2005) Gender 
and American Politics : Women, Men, and the Political Process. Armonk, New York, M.E. 
Sharpe, Inc., Rev. and expanded 2nd ed. 
Σελίδες: xviii, 315 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για συλλογή κειμένων που πραγματεύεται το ζήτημα της πολιτικής και 
της πολιτικής συμμετοχής στις ΗΠΑ από την πλευρά του φύλου. Το ζήτημα αυτό συσχετίζεται 
με μια ευρεία θεματική, όπως οι εκλογές και η εκλογική συμπεριφορά, τα δικαιώματα στην 
αναπαραγωγή και την αντισύλληψη, τις διακρίσεις των φύλων σε ζητήματα ιατρικής 
φροντίδας, τις πολιτικές υγείας, τα δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα γύρω από το ζήτημα της 
αναπαραγωγικής ελευθερίας,  το ζήτημα των αναπαραστάσεων του φύλου στα ΜΜΕ, κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Έμφυλοι ρόλοι, Πολιτική, ΗΠΑ, Πολιτική συμπεριφορά, 
Πολιτική συμμετοχή, Πολιτική ζωή, ΜΜΕ, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £23.50  + £1.99  
ΙSΒΝ: 076561569X (hardcover : alk. paper) 

 
 

Κωδικός τεκμηρίου: 739 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Tolman, D. L. (2005) Dilemmas of desire: teenage girls talk about 
sexuality, Cambridge, Mass. ; London, Harvard University Press. 
Σελίδες: xii, 259 p. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο βασίζεται σε συνεντεύξεις με έφηβες για τις επιθυμίες τους και τους 
φόβους τους όσον αφορά το σεξ. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι γονείς, εκπαιδευτικοί και 
νοσηλευτές θα έπρεπε να ενθαρρύνουν τα κορίτσια να μιλήσουν ανοιχτά για το σεξ έτσι ώστε 
να διασφαλίσουν την ενημέρωση τους και άρα και την πρόληψη των σεξουαλικών παθήσεων 
και ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων. 
Λέξεις Κλειδιά: Εφηβεία, Φύλο, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Σεξουαλικότητα, Εμπειρικές 
έρευνες, Σεξουαλική Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $15.95 
ΙSΒΝ: 0674018567 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 740 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Unnithan-Kumar, M. (επιμ.) (2004) Reproductive agency, 
medicine and the state: cultural transformations in childbearing. Fertility, reproduction and 
sexuality ; v. 3, New York ; Oxford, Berghahn. 
Σελίδες: vi, 255 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί συγκριτική μελέτη του νομικού καθεστώτος και των 
ρυθμίσεων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής στο ∆υτικό κόσμο. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογίες αναπαραγωγής, Συγκριτική έρευνα, Νομικό καθεστώς, Υγεία, 
Μητρότητα, Εγκυμοσύνη, Γονιμότητα, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $25.00 
ΙSΒΝ: 1571816488 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 741 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Vitale, J. & Newman, J. (2001) "Response Preservation in 
Psychopathic Women". Journal of Abnormal Psychology, τομ. 110, τευχ. 4,  σελ. 644-647. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ψυχικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $36.00/τεύχος 
ΙSSN: 0021-843x 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1541 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wenzel, L. S., Koegel, P. & Gelberg, L. (2000) "Antecedents of 
Physical and Sexual Victimization Among Homeless Women : A Comparison to Homeless 
Men". American Journal of Community Psychology, τομ. 28, τευχ. 3,  σελ. 367-390. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:Το άρθρο παρουσιάζει έρευνα που γίνεται πάνω στις άστεγες γυναίκες 
αναδεικνύοντας διαστάσεις τις υψηλότερης επικινδυνότητας που διατρέχουν σε σχέση με τους 
άνδρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Άστεγες γυναίκες, Άστεγοι άνδρες, Θυματοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN: 0091-0562, 1573-2770 (Online) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1515 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: White Hagemann, C. (2002) "Violence against Women in the 
European Context. Histories, Prevalence’s, Theories". Στο Griffin, G. & Braidotti, R. (επιμ.) 
Thinking Differently. A Reader in European Women’s Studies. London, Zed Books, σελ. 239-
251. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο στηριζόμενο σε έρευνες και εμπειρικά δεδομένα, παρουσιάζει 
διαφορετικές μορφές βίας που υφίστανται οι γυναίκες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 
γεγονός που αποδίδει στις πολιτισμικές διαφορές, τον διαφορετικό βαθμό οικονομικής 
ευημερίας αλλά και πολιτικής σταθερότητας. Επιπλέον, εξετάζει και την θέση της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομοθεσία, Βία, Κακοποίηση γυναικών, 
Πολιτισμός, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £18.99 
ΙSΒΝ: 1842770039 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 742 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Widdows, H., Alkorta Idiakez, I. & Emaldi Cirión, A. (επιμ.) (2006) 
Women's reproductive rights. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 
Σελίδες: xv, 241 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο βασίζεται σε εθνικές εκθέσεις και πρακτικές συμβουλές από ερευνητές 
και ακτιβιστές του χώρου αυτού για να παρουσιάσει την κατάσταση των γυναικείων 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων ανά την Ευρώπη. 
Λέξεις Κλειδιά: Ανθρώπινα δικαιώματα, Φύλο, Ευρώπη, Αναπαραγωγή, Μητρότητα, 
Κοινωνική πολιτική, Ακτιβισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $74.95 
ΙSΒΝ: 9781403949936 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1516 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wijers, M. (2000) "European Union Policies on Trafficking in 
Women". Στο Rossili, M. (επιμ.) Gender Policies in the European Union. New York, Peter Lang 
Publishing, σελ. 209-230. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει τις τρέχουσες εξελίξεις για την πολιτική που χαράζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο ζήτημα της διεθνούς σωματεμπορίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Εμπορία ανθρώπων, Φύλο, Trafficking, Ευρωπαϊκές πολιτικές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 2,50 λίρες Αγγλίας 
ΙSΒΝ: 0820445088 
 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 419

 
Κωδικός τεκμηρίου: 743 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wilkinson, S. (2000) "Women with Breast Cancer Talking Causes: 
Comparing Content, Biographical and Discursive Analyses". Feminism and Psychology, τομ. 
10, τευχ. 4,  σελ. 431-460. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, Ασθένεια, Καρκίνος μαστού 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161,     Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 744 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Williams, J., Liebling, H., Lovelock, C., Chipchase, H. & Herbert, 
Y. (1998) "Working with Women in Special Hospitals (Interview)". Feminism and Psychology, 
τομ. 8, τευχ. 3,  σελ. 357-369. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161,     Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 745 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Williams, J., Scott, S. & Waterhouse, S. U. E. (2001) "Mental 
Health Services for "Difficult" Women: Reflections on Some Recent Developments". Feminist 
Review, τομ. 68, τευχ. 1,  σελ. 89-104. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0141-7789,  EISSN: 1466-4380 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 746 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Williams, R., Taylor, J. & Ricciardelli, L. (2000) "Sex-Roles Traits 
and Self-Monitoring as Dimensions of Control: Women with Bulimia Nervosa Vs Controls". 
British Journal of Clinical Psychology, τομ. 39, τευχ. 3,  σελ. 317-320. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία, ∆ιατροφικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 747 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Willmott, J. O. (2000) "The Experiences of Women with Polycystic 
Ovarian Syndrome". Feminism and Psychology, τομ. 10, τευχ. 1,  σελ. 107-116. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Υγεία, Σώμα, Οργανικές διαταραχές, Ψυχικές διαταραχές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
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Ενδεικτική Τιμή: ένα παλιό έντυπο τεύχος: $192.00 (Ιδρύματα) $28.00 (Ιδιώτης), 
φωτοτυπίες του άρθρου: 20 δολ. περίπου 
ΙSSN: Online: 1461-7161,     Έντυπο: 0959-3535 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 748 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wilson, M. (2001) "Black Women and Mental Health: Working 
Towards Inclusive Mental Health Services". Feminist Review, τομ. 68, τευχ. 1,  σελ. 34-51. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Υγεία, Φύλο, Έμφυλες ταυτότητες, Ψυχικές διαταραχές, Υπηρεσίες υγείας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0141-7789,  EISSN: 1466-4380 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 749 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wolfsdorf, B. & Zlotnick, C. (2001) "Affect Management in Group 
Therapy for Women with Posttraumatic Stress Disorder and Histories of Childhood Sexual 
Abuse". Journal of Clinical Psychology, τομ. 57, τευχ. 2,  σελ. 169-181. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σεξουαλική κακοποίηση, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: US$ 25.00 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 750 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Worell, J. & Remer, R. (2002) Feminist Perspectives in Therapy: 
Empowering Diverse Women, John Wiley & Sons. 
Σελίδες: 400 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα που αφορούν στις φεμινιστικές ψυχολογικές 
πρακτικές, καθώς επίσης και τις στρατηγικές και τεχνικές για την κατανόηση της ανάπτυξης 
και των εμπειριών των γυναικών μέσα από τις ζωές τους. Παρουσιάζεται ένα μοντέλο το οποίο 
ενσωματώνει την φεμινιστική και πολυπολιτισμική θεωρία και πρακτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Φεμινισμός, Θεραπεία, Υγεία, Ασθένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 60€ 
ΙSΒΝ: 0471374369 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 751 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: World Health Organization (1998) "Gender and Health : Technical 
Paper". Geneva, World Health Organization. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Οι πολιτικές και τα προγράμματα για την υγεία έχουν εστιάσει σε διάγνωση σε 
σχέση με βιολογικές παραμέτρους, θεραπείες και πρόληψη. Αναλογιζόμενοι τις διαφορές 
ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες, υπάρχει η τάση να δίνεται έμφαση σε βιολογικούς 
παράγοντες ή σε κατά φύλο διαφορές για να εξηγηθεί η υγεία και η αρρώστια. Η παρούσα 
εργασία ερευνά τους κριτικούς ρόλους, που οι κοινωνικοί και οι πολιτισμικοί παράγοντες 
καθώς και οι σχέσεις εξουσίας, παίζουν ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στην προώθηση και 
την προφύλαξη/διατήρηση της υγείας. Είναι μια ματιά στην "φιλολογία" περι φύλου 
(κοινωνικού φύλου) και υγείας που αντανακλά το ρόλο του κοινωνικού φύλου στην υγεία 
γενικά και το ρόλο του φύλου στη χάραξη κονωνικής πολιτικής για την υγεία, καθώς και το 
ρόλο του σε προγράμματα ανάπτυξης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες, μαθητές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  αγορά από το εξωτερικό 
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Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 752 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Worton, M. & Wilson-Tagoe, N. (επιμ.) (2004) National Health : 
Gender, Sexuality and Health in a Cross-Cultural Context. London, UCL Press : Cavendish 
Pub. 
Σελίδες: xii, 232 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ένα σημαντικό ζήτημα πολιτισμού: πώς οι 
αντιλήψεις και οι κατασκευές της έμφυλης ταυτότητας και της σεξουαλικότητας επηρεάζουν 
και μεταβάλλουν την υγεία, την ιατρική και την ιατρική φροντίδα. Έχοντας ως βασική 
παραδοχή ότι η υγεία δεν αποτελεί μια διεθνή και ενιαία έννοια, προσφέρει μια διεπιστημονική 
ανάλυση του τι σημαίνει ασθένεια και υγεία. Η πρωτοτυπία του βιβλίου έγκειται στη 
διεπιστημονικότητα του και την διαπολιτισμική του προσέγγιση. Υπάρχουν προσεγγίσεις από 
την πλευρά της ανθρωπολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, 
της πολιτικής επιστήμης κ.ά. και θέτουν σε διερώτηση τις παραδοσιακές παραδοχές ως προς 
το φύλο, την ιατρική, και την ιατρική φροντίδα. Περιλαμβάνονται θέματα για την πολιτική και 
την πραγματικότητα του γυναικείου ακρωτηριασμού, την πορνεία και την μετανάστευση, τη 
μητρότητα και τις απεικονίσεις της στην Αφρική, την αναπαράσταση του AIDS στη λογοτεχνία, 
τα ΜΜΕ και τη φωτογραφία, τη δραματοποίηση της ηθικής και της σεξουαλικής ανοχής στην 
λογοτεχνία της Ταϊλάνδης, τη σχέση μεταξύ μύθων για την έμμηνο ρύση και την εξουσία στην 
πρώιμη σύγχρονη Αγγλία, το ρόλο του θυμού στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, τη 
συγκρότηση της ασθένειας και της έμφυλης ταυτότητας στην επιδημία της χολέρας το 19ο 
αιώνα, κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Ιατρική ανθρωπολογία, Σώμα, Εικόνα σώματος, Σεξ, Ασθένεια, 
Κοινωνική ιατρική, Πολιτισμικές σπουδές, Πολιτισμός, Ιατρική, Σεξουαλική συμπεριφορά, 
Ανθρωπολογία, Κοινωνικές συνθήκες, Σεξ, ΜΜΕ, Τέχνη, Ασθένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £35.00 
ΙSΒΝ: 1844720179 (pbk); 9781844720179 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 753 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Zippel, K. S. (2006) The politics of sexual harassment: a 
comparative study of the United States, the European Union, and Germany, Cambridge, 
Cambridge University Press. 
Σελίδες: xviii, 255 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:Η σεξουαλική παρενόχληση, ειδικά στο χώρο της εργασίας, αποτελεί κεντρικό 
αντικείμενο του βιβλίου, το οποίο παρέχει μια συγκριτική ανάλυση του νομικού καθεστώτος 
όσον αφορά το ζήτημα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλική παρενόχληση, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομικό καθεστώς, 
Απασχόληση, Συγκριτική έρευνα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $34.99 
ΙSΒΝ: 9780521609944 
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ΤΕΧΝΕΣ  - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1996-2006 
 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1016 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Curran, J. & Gurevitch, M. (επιμ.) (2001) Μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και κοινωνία. μεταφ. Κίκιζας, ∆., Αθήνα, Πατάκης. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιλαμβάνει άρθρα για την αναπαράσταση και τη λαϊκή κουλτούρα, τις 
φεμινιστικές θεωρήσεις των ΜΜΕ, τα είδη της λαϊκής κουλτούρας που απευθύνονται σε 
γυναίκες, και τις σύγχρονες προσεγγίσεις της έρευνας κοινού. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Σπουδές επικοινωνίας, Πολιτισμικές σπουδές, Φεμινιστική θεωρία, 
Έρευνα κοινού 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1017 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: De Waresquiel, E. & Πολίτη, Α. (επιμ.) (2004) Ο Αιώνας των 
Ανατροπών. μεταφ. Τσιγκάνου, Β., Βαλασιάδης, Α. & ∆ρούτσα, Μ., Αθήνα, Εκδόσεις Οξύ. 
Σελίδες: 679 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο τόμος αυτός φωτίζει τα πρόσωπα, τα αντικείμενα, τους τόπους, τα γεγονότα και 
τα κινήματα που σφυρηλάτησαν τον 20ο αιώνα. Το υλικό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
από τον Πικάσο μέχρι τους Beatles και από την Greenpeace μέχρι τον Μάη του '68: περίπου 
500 λήμματα, γραμμένα από 150 και πλέον συγγραφείς (πανεπιστημιακούς, φιλοσόφους, 
κοινωνιολόγους, ιστορικούς της τέχνης, πολιτικούς επιστήμονες, μουσικολόγους, 
δοκιμιογράφους). 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμός, Κοινωνικές επιστήμες, Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, Πολιτικές 
επιστήμες, Κοινωνικά κινήματα, Τέχνη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 55 € 
ΙSΒΝ: 960-8255-64-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1018 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Egan-Robertson, A. & Bloome, D. (επιμ.) (2003) Γλώσσα και 
πολιτισμός : Οι μαθητές /-τριες ως ερευνητές /-τριες. μεταφ. Καραλή, Μ., Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις νέες κατευθύνσεις στη σχολική εκπαίδευση που 
έχουν αναδυθεί από την αξιοποίηση της εθνογραφίας και της κοινωνιογλωσσολογίας ως 
διδακτικών εργαλείων. Περιγράφεται η θεωρία στην οποία βασίζονται οι καινοτόμες αυτές 
προσπάθειες, καθώς και οι σχετικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της τάξης. 
Έπειτα από μια επισκόπηση των σημαντικότερων μελετών των τελευταίων είκοσι ετών στο 
χώρο της εθνογραφίας και της κοινωνιογλωσσολογίας, παρουσιάζονται συγκεκριμένες 
περιπτώσεις όπου οι μαθητές/-τριες λειτουργούν ως ερευνητές/-τριες του πολιτισμού και της 
γλώσσας στη δική τους κοινότητα, και ο τρόπος με τον οποίο η νέα αυτή προοπτική τούς 
οδηγεί στην ανάληψη κοινωνικής δράσης. Στο Γλώσσα και πολιτισμός η ανάθεση 
εθνογραφικών και κοινωνιογλωσσολογικών ερευνητικών εργασιών στους μαθητές/-τριες 
αναδεικνύει επίσης θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με την ακαδημαϊκή μάθηση και τη φύση της 
γραφής. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Γλώσσα, Κουλτούρα , Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
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Ενδεικτική Τιμή: 26 € 
ΙSΒΝ: 960-375-391-2 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1065 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Fiske, J. (2000) TV: η Ανατομία του Τηλεοπτικού Λόγου, Αθήνα, 
∆ρομέας. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί σφαιρική εισαγωγή στα είδη και το λόγο της σύγχρονης 
τηλεόρασης και τις προσεγγίσεις έρευνας κοινού, και αναλύει με ιδιαίτερα προσπελάσιμο 
τρόπο τα τηλεοπτικά είδη που έχουν αναπτυχθεί στοχεύοντας στο γυναικείο (σαπουνόπερες) 
και το ανδρικό κοινό (σειρές δράσης) 
 Λέξεις Κλειδιά: Τηλεόραση, Σπουδές επικοινωνίας, Τηλεοπτικά είδη, Σημειωτική, 
Αναπαραστάσεις, Πρόσληψη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 17 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1019 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Maffi, M. (2000) Underground, μεταφ. Καραϊσκάκη, Τ., Αθήνα, 
Οδυσσέας. 
Σελίδες: 409 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η κουλτούρα underground στη μουσική, την ποίηση, το σινεμά και το θέατρο. 
Πειραματισμοί, αυτοσχεδιασμοί και νέοι ρυθμοί. Μπητ, ναρκωτικά, πολιτική, επαναστατικές και 
εξεγερσιακές τάσεις. Φεμινίστριες και ομοφυλοφιλικό κίνημα. Αμφισβήτηση και 
αντιεξουσιαστική έκφραση στη ζωή και την τέχνη. 
Λέξεις Κλειδιά: Underground, Φεμινισμός, Ομοφυλοφιλία, Τέχνες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,63 € 
ΙSΒΝ: 960-210-376-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1666 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Mc Nair, B. (2005) Η Κουλτούρα του Στριπτίζ, Σεξ, Μέσα 
Ενημέρωσης και ο Εκδημοκρατισμός της Επιθυμίας, Αθήνα, Σαββάλας. 
Σελίδες: 400 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το σεξ είναι παρόν σε όλες τις εκφάνσεις της κουλτούρας των σύγχρονων 
κοινωνιών.  Οι διαφημίσεις καταναλωτικών προϊόντων, οι καμπάνιες για την προληπτική 
υγιεινή και γενικά όλος ο αστερισμός των δικτύων επικοινωνίας και ενημέρωσης 
επιβεβαιώνουν καθημερινά τη «σεξουαλικοποίηση» της σύγχρονης ζωής. Ο Brian McNair 
επιχειρεί μια ανάλυση του φαινομένου, το οποίο περιγράφει  ως «κουλτούρα του στριπτίζ». Ο 
συγγραφέας στο πρώτο μέρος του βιβλίου ανιχνεύει την εξέλιξη της πορνογραφίας από τα 
μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, παρακολουθώντας την κίνησή της από τις ελίτ στη μαζική 
κουλτούρα και την τρέχουσα μόδα του «σικ πορνό».  Στο δεύτερο μέρος ο McNair εξετάζει τις 
λαϊκές μορφές των σεξουαλικών αναπαραστάσεων από τα ΜΜΕ, προτείνοντας ότι η μεγάλη 
παρουσία της σεξουαλικότητας στη σύγχρονη κουλτούρα όχι μόνο δεν είναι σημάδι ηθικής 
παρακμής, αλλά συνιστά μια θετική έκφραση του μεταπολεμικού φιλελευθερισμού και της 
προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών και των ομοφυλοφίλων. Τέλος, το τρίτο μέρος 
του βιβλίου επικεντρώνεται στην ανάλυση των χρήσεων της σεξουαλικότητας στη σύγχρονη 
τέχνη, όπου πέρα από την κριτική της πατριαρχίας από τις φεμινίστριες και τους γκέι 
καλλιτέχνες, εξετάζονται τα «καλλιτεχνικά στριπτίζ».  Το έργο συνδέει την υπό διαμόρφωση 
«κουλτούρα του στριπτίζ» με τις σχετικές πολιτικές γύρω από το σεξ και τις γενικότερες τάσεις 
της πολιτιστικής παραγωγής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτισμός, Γυναίκες, Ομοφυλοφιλία, Πορνογραφία, Τέχνη, ΜΜΕ, 
Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 21,70 € 
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ΙSΒΝ: 960-423-066-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1020 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mulvey, L. (2004) Οπτικές και άλλες απολαύσεις, μεταφ. 
Κουλεντιανού, Μ., Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. 
Σελίδες: 343 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο μελετώνται οι διεργασίες και τα οράματα που οδήγησαν τα κινήματα 
των γυναικών να συγκλίνουν στη συγκρότηση του φεμινιστικού κινήματος. Παράλληλα 
εξετάζεται το πώς ο φεμινισμός επέδρασε στις πολιτικές της αναπαράστασης στην 
ψυχαναλυτική προσέγγιση, στη θεωρία του κινηματογράφου και στην αισθητική των 
πρωτοποριών. Το έργο αυτό αποτελεί το θεμέλιο λίθο της φεμινιστικής παρέμβασης στην 
κινηματογραφική θεωρία και συγχρόνως ένα μανιφέστο για το φεμινιστικό κινηματογράφο. 
Επιστημονική επιμέλεια: Μαρία Κομνηνού. 
Λέξεις Κλειδιά: Κινηματογράφος, Φεμινισμός, Πολιτισμικές σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,90 € 
ΙSΒΝ: 960-02-1822-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1021 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Smith, P. (2006) Πολιτισμική θεωρία: Μια Εισαγωγή μεταφ. 
Κατσικερός, Θ., Αθήνα, Κριτική. 
Σελίδες: 395 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Ένας συνοπτικός και προσιτός οδηγός σε έναν εξαιρετικά σύνθετο επιστημονικό 
τομέα. Ο Philip Smith δίνει μια ισορροπημένη και ευρεία επισκόπηση της σύγχρονης 
πολιτισμικής θεωρίας, εξετάζοντας τους πιο σημαντικούς στοχαστές και τις έννοιες του 
συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου τα τελευταία 100 χρόνια. Χωρίς να απαιτεί από τον 
αναγνώστη ειδικές γνώσεις, αναλύει ορισμένα από τα πιο πολύπλοκα ζητήματα, όπως η 
θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, ο στρουκτουραλισμός, οι φεμινιστικές πολιτισμικές 
σπουδές, και η ψυχανάλυση, καθώς και σε σημαντικούς στοχαστές, όπως ο Φουκώ, ο 
Μπουρντιέ, ο Χάμπερμας και ο Γκίντενς. Επιπλέον, περιέχει προς διευκόλυνση των φοιτητών, 
περιλήψεις, βιογραφικά σχόλια, προτεινόμενη βιβλιογραφία και εκτεταμένες παραπομπές. Για 
τους φοιτητές και τους μελετητές που ενδιαφέρονται για την ανάλυση και τη θεωρία του 
πολιτισμού και της κοινωνίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμικές σπουδές, Πολιτισμός, Κουλτούρα, Φεμινιστική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSΒΝ: 960-218-466-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1022 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αβδελά, Έ. (2003) ∆ια Λόγους Τιμής. Βία, Συναισθήματα και Αξίες 
στη Μεταεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα, Νεφέλη. 
Σελίδες: 257 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αφορά τα "εγκλήματα τιμής" στη μετεμφυλιακή ελληνική κοινωνία 
τις δεκαετίες 1950 και 1960. Με πηγές δικαστικά αρχεία, εφημερίδες και περιοδικό τύπο, 
νομικά, κοινωνιολογικά και ανθρωπολογικά κείμενα της εποχής, η συγγραφέας αναλύει πώς 
αντιμετωπίζει τα εγκλήματα "δια λόγους τιμής" η λεγόμενη κοινή γνώμη, οι δημοσιογράφοι, οι 
δικαστές, και εισαγγελείς, οι επιστήμονες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Πολιτισμός, Ελλάδα, Έμφυλοι ρόλοι, Εγκληματικότητα, Εικόνες 
των φύλων, Τύπος, ∆ίκαιο, Εγκλήματα τιμής, Στερεότυπα, Ηθικές αξίες, Βία, Κοινωνικά 
πρότυπα, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 29 € 
ΙSΒΝ: 960-211-656-0 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1023 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αγραφιώτη, Έ. (2004) Η μουσική δεν είναι γένους θηλυκού;, 
Αθήνα, ∆ρόμων. 
Σελίδες: 287 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η Γυναικεία προσπάθεια στους τομείς της μουσικής τέχνης, η προβολή και η 
διαχρονική της συνέχεια στη συντηρητική ελληνική πραγματικότητα αξίζει της προσοχής των 
νεώτερων ερευνητών. Ένα ερώτημα τίθεται συχνά για τις συνθέτριες αλλά και αρκετά συχνά 
για τις ερμηνεύτριες μουσικής: "Γιατί άραγε δεν υπήρξαν τόσες σπουδαίες μουσικοί όπως 
συνέβη με τους άντρες;" για τον ίδιο λόγο που δεν παρατηρήθηκαν μέχρι σήμερα και μεγάλοι 
τεννίστες στη χώρα των Εσκιμώων, από όσα τουλάχιστον γνωρίζουμε, δανειζόμαστε το 
γνωστό ευφυολόγημα. Μόρφωση, περιβάλλον, οικονομική και πολιτική κατάσταση, παίζουν 
βασικότατο ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία της γυναίκας στο χώρο της μουσικής, τη 
σύνθεση, την εκτέλεση, τη μουσική έρευνα, τη διδακτική λειτουργία, δεν υπήρξε καθόλου 
μικρή, αν δούμε με ποσοστιαία συσχέτιση την ενασχόληση των ανδρών με την ίδια τέχνη. 
[...]. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμός, Τέχνες, Μουσική, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 17,60 € 
ΙSΒΝ: 960-8330-10-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1024 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασίου, Α. (επιμ.) (2006) Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική 
κριτική. μεταφ. Μαρκέτου, Π., Μηλιώρη, Μ. & Τσεκένης, Α., Αθήνα, Νήσος. 
Σελίδες: 621 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η σύγχρονη φεμινιστική σκέψη συμβάλλει καθοριστικά στη διερεύνηση και την 
αναθεώρηση θεωρητικών επεξεργασιών που αφορούν τη συγκρότηση του υποκειμένου, τη 
σχέση εξουσίας, αυτονομίας και εμπρόθετης δράσης, την Ταυτότητα και τη διαφορά, τη 
συνύφανση λόγου και σωματικότητας, την ιδιότητα του πολίτη, την ηθική και την πολιτική της 
κοινωνικής αλλαγής. Ο τόμος αυτός αποτυπώνει τις θεωρητικοπολιτικές συνθήκες που έχουν 
προσδιορίσει τους φεμινισμούς των δύο τελευταίων δεκαετιών του εικοστού αιώνα, έτσι όπως 
αυτοί συνομιλούν με την κοινωνική και ανθρωπολογική θεωρία, την ψυχανάλυση, το 
μεταδομισμό, τις μετααποικιακές σπουδές, τη λογοτεχνική και την πολιτισμική κριτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Πολιτισμικές σπουδές, Πολιτισμική κριτική, Κουλτούρα, 
Σώμα, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 28,70€ 
ΙSΒΝ: 960-8392-20-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1025 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αμανατίδου, Γ. (2004) ΜΜΕ, πολιτικός λόγος και φύλο : η 
αναπαραγωγή και η διαπραγμάτευση της πολιτικής στην Ελλάδα. Μεταπτυχιακή διατριβή, 
Αθήνα, Τμήμα Κοινωνιολογίας, ∆ιατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Κοινωνικός 
Αποκλεισμός, Μειονότητες και Φύλο", κατεύθυνση Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
σελ. 101.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Πολιτική, ΜΜΕ, Πολιτικός Λόγος, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1546 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αμπατζοπούλου, Φ. (1997) "Η γενοκτονία και η γυναικεία φωνή". 
∆ίνη, τομ. 9, σελ. 11-50. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα της γυναικείας εμπειρίας από τα 
ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Μέσα από την ανάγνωση των αυτοβιογραφικών αφηγήσεων 
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των γυναικών η συγγραφέας προσπαθεί να αναλύσει τις διαφορές στις εμπειρίες μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, στους ρόλους κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Λογοτεχνία, Γενοκτονία, Μαρτυρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN: 1106-0581 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1549 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αναγνωστοπούλου, ∆. (1997) "Η μητρική φαντασίωση στο 
μυθιστόρημα της γενιάς του τριάντα". ∆ίνη, τομ. 9, σελ. 123135. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα της γυναικείας παράστασης της 
μητρότητας στα μυθιστορήματα της γενιάς του '30 στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτισμός, Λογοτεχνία, Μυθιστόρημα, Ελλάδα, Μητρότητα, Εικόνες 
των γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή: --- 
ΙSSN:  1106-0581 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1026 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Αυγερινού, Χ. (2005) Αναπαραστάσεις έμφυλων και 
οικογενειακών σχέσεων μέσα από τις κωμωδίες του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου 
(δεκαετία του 1960). Μεταπτυχιακή διατριβή, Μυτιλήνη, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γυναίκες 
και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Αναπαραστάσεις, Οικογένεια, Έμφυλες σχέσεις, Οικογενειακές 
σχέσεις, Κωμωδίες , Εμπορικός ελληνικός κινηματογράφος , ∆εκαετία του 1960 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1027 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βάρκα, Μ. (2006) Αναπαραστάσεις των φύλων και των έμφυλων 
ρόλων στα αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα. 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή, Μυτιλήνη, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γυναίκες και Φύλα: 
Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 95, 30 εκ.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Αναπαραστάσεις, Φύλο, Έμφυλοι  ρόλοι, Εκπαίδευση, Σχολικά εγχειρίδια, 
Ιστορία, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1028 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βερνίκος, Ν. & ∆ασκαλοπούλου, Σ. (2002) Πολυπολιτισμικότητα. 
Οι ∆ιαστάσεις της Πολιτισμικής Ταυτότητας, Αθήνα, Κριτική. 
Σελίδες: 492 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η πολυπολιτισμικότητα είναι το κυρίαρχο φαινόμενο της εποχής μας. Όλες οι 
κοινωνίες αναζητούν τρόπους για να εξασφαλίσουν την αρμονική συμβίωση διαφορετικών 
ταυτοτήτων και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Κάτω από το πρίσμα της πολιτισμικής 
ανθρωπολογίας και της ανθρώπινης οικολογίας εξετάζονται η σημερινή ποικιλότητα 
πολιτισμών και οι κυριότερες διαστάσεις της πολιτισμικής ταυτότητας. Ταυτότητες φυλετικές, 
εθνικές και "έθνικ", όπου μέσα από τη βιολογική ενότητα του ανθρώπινου είδους, που 
συνεχώς αποκαλύπτεται από την παλαιοανθρωπολογία και τη βιολογία, αναδεικνύεται το 
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πλήθος των ιστορικών εθνικών παραδόσεων και των μαχητικών εθνοτικών διεκδικήσεων. 
Ταυτότητες έμφυλες, όπου οι φεμινιστικές διεκδικήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τα μεγάλα 
προβλήματα της γυναικείας κατάστασης το 2002, ενώ τα εθνογραφικά και τα κοινωνιολογικά 
παραδείγματα αμφιφυλίας μάς πληροφορούν για την παγκοσμιότητα των φαινομένων. 
Ταυτότητες γλωσσικές, που υποχρεώνονται να συμβιβαστούν με την παγκοσμιοποίηση δύο ή 
τριών κυρίαρχων γλωσσών, όταν εκατοντάδες γλώσσες, που η καθεμιά τους εκφράζει έναν 
πρωτότυπο πολιτισμό, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και που οι μεγάλες ιστορικές γλώσσες 
της ανθρωπότητας αναζητούν τρόπους για να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Ταυτότητες 
θρησκευτικές, τέλος, που είναι άλλοτε οικουμενικές και άλλοτε εθνικές, αλλά όλες 
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του φονταμενταλισμού και της μισαλλοδοξίας. Τελικά 
διαπιστώνεται ότι η δυναμική της πολυπολιτισμικότητας πιέζει τις κοινωνίες μας να 
εξελιχθούν, περνώντας από το στάδιο της κοινωνίας των μαζών στο στάδιο της κοινωνίας των 
πολιτισμών και των πολιτισμικών ομάδων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτισμός, Πολυπολιτισμικότητα, Ταυτότητα, Γυναικεία ταυτότητα, 
Κουλτούρα, Ανθρωπολογία, Εθνολογία , Γλώσσα , Θρησκεία  
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 29 € 
ΙSΒΝ: 960-218-256-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:  1029 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βιδάλη, Ά. (επιμ.) (2001) Αφήγηση και φαντασίωση. μεταφ. 
Γεωργούλη, Ν. & Σακαλή, Λ., Αθήνα, Νήσος. 
Σελίδες: 275 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: κείμενα J. Williamson, W. Walkerdine, B. Betterheim, κ.ά.  (Υλικά · 9). 
Λέξεις Κλειδιά: Αφήγηση, Θεωρίες του κινηματογράφου, Πολιτισμικές σπουδές, Θεωρίες της 
επικοινωνίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 22 € 
ΙSΒΝ: 960-86931-1-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1030 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βλαχούτσικου, Χ. & Heart, L.-K. (επιμ.) (2003) Όταν γυναίκες 
έχουν διαφορές. Αντιθέσεις και συγκρούσεις γυναικών στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα, 
Μέδουσα. 
Σελίδες: 382 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Γιατί τσακώνονται οι γυναίκες; Είναι ο γυναικείος καβγάς διαφορετικός από τον 
ανδρικό; Γιατί οι συγκρούσεις μεταξύ γυναικών χαρακτηρίζονται κατά ένα παράδοξο τρόπο ως 
"συναισθηματικές", "τραυματικές" αλλά και ως "ασήμαντες", "προσωπικές", ότι πρόκειται 
απλώς για ζήλιες -και μάλιστα για τα μικρά, τα ευτελή; Η ολοένα και μεγαλύτερη 
συνειδητοποίηση των γυναικών ως οριοθετημένων ατόμων έχει προσδώσει νέες διαστάσεις 
στις συγκρούσεις τους; Μπορούν οι γυναίκες να δουν τις συγκρούσεις αυτές, όπως οι άνδρες, 
ως δυνάμεις κοινωνικής αλλαγής; Τα άρθρα αυτού του τόμου θέτουν ερωτήματα για το φύλο 
της σύγκρουσης στις σύγχρονες κοινωνίες, τοποθετώντας αυτή την προβληματική στο πλαίσιο 
της κοινωνικής αλλαγής στη σύγχρονη Ελλάδα. Ο συλλογικός τόμος περιέχει κείμενα που 
αναλύουν τις έννοιες της σύγκρουσης και της διαφοράς μεταξύ γυναικών από τη σκοπιά της 
φεμινιστικής θεωρίας, της ανθρωπολογίας και της ψυχανάλυσης καθώς και συγκεκριμένες 
περιπτώσεις σύγκρουσης μεταξύ γυναικών στην πολιτική, σε ερωτικές, εργασιακές και 
διαπολιτισμικές σχέσεις και στον οικιακό χώρο. 
Λέξεις Κλειδιά: Ταυτότητες, Έμφυλοι ρόλοι, Κουλτούρα, Εθνογραφία, Φύλο, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 16 € 
ΙSΒΝ:  960-8338-10-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1031 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γκασούκα, Μ. (1996) Η Κοινωνική Θέση των Γυναικών στο Έργο 
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του Α. Παπαδιαμάντη. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Αθήνα, Ανεξάρτητο Τμήμα. Παιδαγωγικό Τμήμα 
∆ημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών., σελ. 251.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: H παρούσα εργασία συμμεριζόμενη τη μαρξιστική άποψη για τη σχέση 
λογοτεχνίας - κοινωνίας, προσέγγισε το παπαδιαμαντικό έργο από τη σκοπιά του κοινωνικού 
φύλου. Κατά την ανάλυση υιοθετήθηκε η φιλολογική περιοδολόγηση: ρομαντική περίοδο, 
σκιαθίτικα διηγήματα, αθηναϊκά διηγήματα που οδήγησε σε δυο συμπεράσματα: α) στις 
πρώτες ήδη ηρωϊδες του εντοπίζονται διάσπαρτα τα στοιχεία που θα συνθέσουν αργότερα τη 
Φόνισσα και πώς οι υπερβάσεις της θρησκευτικότητας τους συντελούνται ήδη σε νεαρή ηλικία. 
β) Η κοινωνική του ματιά διαφοροποιείται ή εξασθενεί κάθε φορά που εγκαταλείπει τον 
σκαθίτικο κόσμο του για να στραφεί στον απωθητικό κόσμο της πρωτεύουσας. Βασική θέση 
της μελέτης αποτελεί η παραδοχή πως η φυλετική ασυμμετρία και οι κατηγορίες "άνδρες" - 
"γυναίκες" είναι κοινωνικές κατασκευές που διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κοινωνικές, 
οικονομικές πολιτισμικές και ιστορικές συνθήκες. Ο Παπαδιαμάντης, αν και κάθε άλλο παρά 
φεμινιστής, δημιούργησε ένα γυναικοκεντρικό έργο, καθώς οι κοινωνίες και οι χώροι που 
περιγράφει είναι γυναικείες και είναι οι γυναίκες που διαχειρίζονται έμμεσα ή άμεσα τις πιο 
ενδιαφέρουσες κοινωνικές σχέσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Λογοτεχνία, Πολιτισμός, Ελλάδα, Έμφυλοι ρόλοι , Παπαδιαμάντης 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 833 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Γκριρ, Ζ. (2006) Το Αγόρι, Αθήνα, Καστανιώτης. 
Σελίδες: 256 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο της γνωστής φεμινίστριας εστιάζεται σε ένα σχετικά ανεξερεύνητο πεδίο 
εκείνο της ανδρικής ομορφιάς και πιο συγκεκριμένα της ελκυστικότητας του αγοριού. 
Στηριζόμενη σε αναπαραστάσεις στη δυτική τέχνη αλλά και πληροφορίες από τη ζωή των 
αγοριών σε δυτικές αλλά και μη δυτικές κοινωνίες η Γκριρ προσεγγίζει μια σειρά θεμάτων 
σχετικά με το αγόρι: την ομορφιά, τον έρωτα, την ερωτική αντικειμενοποίηση του αγοριού, τα 
αγόρια ως υπηρέτες και στρατιώτες κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά:  Ανδρισμός, Ανδρική ομορφιά, Αγόρια, Εφηβεία, Αναπαραστάσεις, Ιστορία 
της τέχνης, Βλέμμα, Τέχνη, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 40 € 
ΙSΒΝ: 960-03-3751-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1032 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ελβερούδη, Ε.-Ά. (2005) Οι νέοι στις κωμωδίες του ελληνικού 
κινηματογράφου 1948-1974, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Ερευνών. 
Σελίδες: 556 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο μελετά την αναπαράσταση της νεότητας στις κωμωδίες του ελληνικού 
κινηματογράφου στην περίοδο της εμπορικής του ακμής (1948 - 1970): το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο εμφανίζονται οι νέοι, τις σχέσεις που αναπτύσσουν με το οικογενειακό και κοινωνικό 
τους περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά και τους ρόλους που τους αποδίδονται, τις αξίες που 
έχουν ενστερνιστεί· πώς παρουσιάζονται να οργανώνουν τη ζωή τους, ποια φαίνεται να είναι 
τα όνειρά τους και με ποιους τρόπους υποτίθεται ότι τα πραγματοποιούν· πώς αυτή η εικόνα 
διαφοροποιείται, πώς οι ρόλοι ανανεώνονται με το πέρασμα του χρόνου και για ποιους 
λόγους. Στόχος του είναι να εντοπίσει τα κοινωνικά και ιδεολογικά στερεότυπα που 
εναρμονίζονται με τις προσδοκίες του θεατή. . 
Λέξεις Κλειδιά: Κινηματογράφος, Ελλάδα, Νεολαία, Κωμωδία, Ιστορία του κινηματογράφου, 
Στερεότυπα, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSΒΝ: 960-7138-32-5 
 
 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 430

Κωδικός τεκμηρίου: 1033 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ημαρόγλου, Κ. (2005) Το πρότυπο της γυναίκας αγωνίστριας την 
περίοδο του Ελληνικού Εμφύλιου Πολέμου όπως εμφανίζεται στον τύπο του δημοκρατικού 
στρατού. Μεταπτυχιακή διατριβή, Μυτιλήνη, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνική Ανθρωπολογία 
και Ιστορία Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 62, πιν., 30 εκ.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ελλάδα, Ιστορία, Πρότυπο  γυναίκας αγωνίστριας, Εμφύλιος πόλεμος, 
Αναπαραστάσεις, Τύπος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1034 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Εντούτ, Ο. (επιμ.) (2002) Οι παρανομίες του κορμιού : Νέες 
γυναίκες μιλούν για τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς. μεταφ. Κόφφα, Μ., Αθήνα, 
Καστανιώτης. 
Σελίδες:  335 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μέσα από μια σειρά δροσερά και καυστικά δοκίμια, είκοσι οκτώ νέες γυναίκες 
επεκτείνουν το διάλογο σχετικά με την εικόνα του σώματος, συμπεριλαμβάνοντας τη φυλή, 
την εθνικότητα, τη σεξουαλικότητα, αλλά και θέματα εξουσίας, τα οποία, αν και συχνά 
παραβλέπονται, συνδέονται άμεσα με το πώς νιώθουν οι γυναίκες με το σώμα τους. Το βιβλίο 
συγκεντρώνει ιστορίες γεμάτες ειλικρίνεια και χιούμορ από γυναίκες που επέλεξαν να 
αγνοήσουν, να ανατρέψουν ή να επαναπροσδιορίσουν τα ισχύοντα πρότυπα ομορφιάς για να 
νιώθουν άνετα με το σώμα τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φυλή, Εθνότητα, Σώμα, Σεξουαλικότητα, Πρότυπα, Φύλο, Ταυτότητα, 
Κουλτούρα, Αυτοβιογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ: 960-03-3264-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1035 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Εταιρία Κοινωνικών Ερευνών V-Prc (2002) Σύνοψη Έρευνας Ε∆Ε∆ 
για τις Ελληνίδες ∆ημοσιογράφους. Αθήνα, V-PRC. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έρευνα εξετάζει τις συνθήκες εργασίας των γυναικών δημοσιογράφων στην 
Ελλάδα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα. 
Λέξεις Κλειδιά: Ελλάδα, Γυναίκες δημοσιογράφοι, Απασχόληση στα ΜΜΕ, Εμπειρικές έρευνες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από την εταιρία 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1036 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ευθυμίου, Ε.-Χ. (2005) Η αναπαράσταση της γυναίκας στην τέχνη 
της αναγέννησης : κοινωνικό φύλο, ταυτότητες, περιορισμοί. Μεταπτυχιακή διατριβή, 
Μυτιλήνη, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές 
Προσεγγίσεις, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 79., εικ., 30 εκ.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά:  Φύλο, Αναπαραστάσεις, Τέχνη, Αναγέννηση, Κοινωνικό Φύλο, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1037 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ελληνίδων ∆ημοσιογράφων & Ινστιτούτο 
Οπτικοακουστικών Μέσων (1998) Η Θέση της Ελληνίδας ∆ημοσιογράφου Σήμερα, Αθήνα, ΙΟΜ 
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- Ε∆Ε∆.  
Σελίδες:   
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Η έρευνα εξετάζει τις συνθήκες εργασίας των γυναικών δημοσιογράφων στην 
Ελλάδα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα. 
Λέξεις Κλειδιά:  ΜΜΕ, Εμπειρικές έρευνες, Γυναίκες δημοσιογράφοι, Ελλάδα, Επαγγέλματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1038 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. (επιμ.) (2005) Παιδαγωγικά περιοδικά 
στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα: Παρουσίαση και περιεχόμενα. Ιστορικό Αρχείο 
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη. 
Σελίδες: 514 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αξιοποιεί πηγές που καταγράφουν την καθημερινή εκπαιδευτική 
πραγματικότητα και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Τα παιδαγωγικά περιοδικά που 
κυκλοφόρησαν κατά το 19ο αιώνα αποτελούν σημαντική πηγή για τη διερεύνηση των 
παραμέτρων αυτών και την αποτύπωση πλευρών της εκπαιδευτικής πρακτικής που 
φανερώνουν την υλοποίηση ή μη των προθέσεων της πολιτικής ηγεσίας και τη ρεαλιστικότητα 
της εκπαιδευτικής πολιτικής. Παράλληλα, τα περιοδικά αποτελούν το βήμα συζήτησης και 
προβληματισμού για τους παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς της εποχής και στις σελίδες τους 
καταγράφεται η εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας στην Ελλάδα, οι βασικότεροι εκπρόσωποι 
των διάφορων ρευμάτων και τάσεων, καθώς και οι επιδράσεις από τις ευρωπαϊκές χώρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Ιστορία του Τύπου, Τύπος, Ιστορία των ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  31,35 € 
ΙSΒΝ: 960-343-869-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1039 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κ.Ε.Θ.Ι., Κακαβούλια, Μ., Κάππα, Β. & Λιάπη, Μ. (2001) Φύλο και 
ΜΜΕ: Στοχευμένη Έρευνα Πεδίου. Αθήνα, ΚΕΘΙ, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ - Τομέας επικοινωνίας, Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:  Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη της επίδρασης των ΜΜΕ στην 
κοινωνική κατασκευή της έννοιας του φύλου. Οι στόχοι της είναι: α) η μορφολογική ανάλυση 
του κειμενικού είδους (τηλεπεριοδικό, τρίωρης διάρκειας 10.00-13.00- πρωινής ζώνης, τα 
οποία προβάλλονται από δύο ιδιωτικούς διαύλους καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής) 
υπό το πρίσμα μίας κριτικής προσέγγισης της έννοιας του φύλου, και β) η ανάδειξη της 
διαδικασίας αναπαράστασης της γυναικείας υποκειμενικότητας στο ευρύτερο πλαίσιο των 
«εκπομπών λόγου».Η μελέτη εντοπίζει παραμέτρους σχετικές με τη μελέτη των 
επικοινωνιακών τηλεοπτικών πραγματώσεων κοινωνικών ρόλων και υποδεικνύει ανισότητες, 
στερεότυπα και ελλείψεις στην αναπαράσταση του κοινωνικού ρόλου του φύλου, έτσι όπως 
κωδικοποιείται στα επιμέρους δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά αυτών των εκπομπών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έρευνα, ΜΜΕ, Ελλάδα, Τηλεόραση, Λόγος, Ανάλυση λόγου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο ΚΕΘΙ σε PDF Format και κάθε ενδιαφερόμενος/η δύναται να 
την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια (e-mail: mpapayian@kethi.gr). 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1041 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κακαβούλια, Μ. (2003) "Donna Haraway: Μια πρώτη 
παρουσίαση". Στο Κακαβούλια, Μ. (επιμ.) Μελέτες για τον Αφηγηματικό Λόγο. Αθήνα, 
Ψυχογιός, σελ. 154-164. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί μια εισαγωγή στο έργο της Donna Haraway  σε σχέση με το 
μεταμοντέρνο υποκείμενο και τη σχέση επιστήμης, τεχνολογίας, σώματος  και ταυτότητας του 
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φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μεταδομισμός, Φεμινισμός, Σημειωτική, ΜΜΕ, Επικοινωνία, 
Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός     
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,06 € 
ΙSΒΝ: 960-274-723-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1042 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κακαβούλια, Μ. & Κάππα, Β. (2001) Φύλο και Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (Στοχευμένη έρευνα πεδίου). Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα 
Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τομέας Επικοινωνίας, Εργαστήριο Ρητορικής και 
Λόγου, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των ΜΜΕ στην 
κοινωνική κατασκευή της έννοιας του φύλου. Στην παρούσα έρευνα πεδίου κρίθηκε αναγκαία 
η συλλογή εμπειρικών δεδομένων με βάση την ειδολογική ομοιογένεια των κειμένων προς 
ανάλυση. Γι’ αυτό τον σκοπό έχει επιλεγεί από τον χώρο των μέσων, ο τηλεοπτικός χώρος, και 
μάλιστα δύο εκπομπές λόγου (τηλεοπτικά περιοδικά ή αλλιώς ‘μαγκαζίνο’) –τρίωρης διάρκειας 
(10.00-13.00)- πρωινής ζώνης, τα οποία προβάλλονται από δύο ιδιωτικούς, και όχι κρατικούς, 
διαύλους την ίδια ώρα καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ειδικότερα, τα εμπειρικά 
δεδομένα της έρευνας αντλήθηκαν από τις εκπομπές που βιντεοσκοπήθηκαν και 
απομαγνητοφωνήθηκαν την άνοιξη του 2001 (Απρίλιος-Μάιος). 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1043 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κοκκινίδου, Α. (1997) "Ο λόγος του άλλου. Φεμινισμός και 
μεταμοντερνισμός". ∆ίνη, τομ. 9, σελ. 222-237. 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας επιχειρεί μια ανάλυση του θεωρητικού διαλόγου και της  
συμφωνίας/διαφωνίας του φεμινισμού με το μεταμοντερνισμό. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Μεταμοντέρνο, Αναπαραστάσεις, Κοινωνικός 
κονστρουκτιβισμός, Λογοτεχνία, Θεωρία  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10 € 
ΙSSN: 1106-0581 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1044 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κολοβός, Ν. (2006) Γυναίκα και Κινηματογράφος, Αθήνα, 
Αιγόκερως. 
Σελίδες:  107 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο μελετά τους τρόπους με τους οποίους αναπαρίστανται οι γυναίκες στον 
κλασικό κινηματογράφο του Hollywood και τα έμφυλα στερεότυπα που προκύπτουν από αυτές 
τις αναπαραστάσεις. 
Λέξεις Κλειδιά:  Φύλο, Κινηματογράφος, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 8,00 € 
ΙSΒΝ: 960-322-256-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1760 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κοντογεωργοπούλου, Λ. (1998) Μορφές Επικοινωνίας στην 
Ελληνική Οικογένεια μέσα από την Λογοτεχνία: Η Περίπτωση Παπαδιαμάντη. ∆ιδακτορική 
διατριβή, Αθήνα, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 177.  
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Γάμος, Γλώσσα, Φύλο, Γυναίκες επιστήμονες, Σεξισμός στη 
γλώσσα, Επικοινωνία, Λογοτεχνία, Ψυχανάλυση, Ψυχαναλυτικές θεωρίες, Ανάλυση λόγου, 
Σημειωτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/9961  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1045 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κουρουτσίδου, Μ. (2006) Έμφυλες αναπαραστάσεις στη λαϊκή 
παραμυθολογία. Μεταπτυχιακή διατριβή, Ρόδος, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, σελ. 107, εικ., 30 εκ.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Παραμύθια, Ελλάδα, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1046 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κυράτσου, Ε. (2005) Χώρος, σώμα και έμφυλη επιτέλεση : 
δημόσιες τουαλέτες. Μεταπτυχιακή διατριβή, Μυτιλήνη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών , Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας , Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γυναίκες και 
Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 93, εικ., 30 
εκ.  
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σώμα, Επιτέλεση, ∆ημόσιες τουαλέτες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1047 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωνσταντέλλη, Ε. (2005) Ταυτότητα και φύλο στις ταινίες του 
Ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου των δεκαετιών 1950-1967: ανθρωπολογικές 
προσεγγίσεις. Μεταπτυχιακή διατριβή, Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία, σελ. 44 σ., 30 εκ.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:  
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Ελλάδα, Έμφυλες ταυτότητες, 1950-1967, 
Ανθρωπολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1048 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωνσταντινίδου, Χ. (1997) Η αναπαράσταση του κατά φύλο 
καταμερισμού εργασίας στον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Τμήμα 
Κοινωνιολογίας. Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 850, 4τ.  
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Στόχος της διατριβής είναι να διερευνήσει τις αναπαραστάσεις τού κατά φύλο 
καταμερισμού της εργασίας στο σύγχρονο δημόσιο λόγο και το συσχετισμό των 
αναπαραστάσεων αυτών με την αναπαραγωγή της ηγεμονικής ιδεολογίας του φύλου που 
νομιμοποιεί την υποτελή θέση των γυναικών. Εκκινώντας από τη βασική υπόθεση ότι στις 
σύγχρονες κοινωνίες τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), ως ένας από τους κυριότερους και 
σημαντικότερους μηχανισμούς διαμόρφωσης και αναπαραγωγής της κουλτούρας, αποκτούν 
κυρίαρχο ρόλο και αυξανόμενη σημασία στη διαμόρφωση των ιδεολογικών και των 
ταυτοτήτων που αναπαράγουν και διαιωνίζουν την κοινωνική ανισότητα μεταξύ των φύλων, 
ορίστηκαν ως πεδίο εμπειρικής διερεύνησης ο ημερήσιος αθηναϊκός τύπος και εξετάστηκε 
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ενδελεχώς το ζήτημα της αναπαράστασης του κατά φύλο καταμερισμού της εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά:  Φύλο, Γυναίκες, Απασχόληση, Εργασία, Ελλάδα, ΜΜΕ, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, ψηφιοποιημένο στο ΕΚΤ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1389 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωστάρας, Β. (1997) Γυναικείες Μορφές της Αρχαίας Τραγωδίας : 
∆οκίμιο Αθήνα, Ελληνοεκδοτική. 
Σελίδες: 186 σ., 20 εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί ανάλυση των ελληνικών χαρακτήρων της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Λογοτεχνία, Αρχαία Ελλάδα, Αρχαία τραγωδία, Εικόνες των γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 8 € 
ΙSΒΝ: 960-90739-2-1 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1049 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαλαγιάννη, Β. (1999) "Απεικόνιση του Γυναικείου Φύλου στα 
«Ανθολόγια» του ∆ημοτικού Σχολείου". Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τομ. 25-26, 
σελ. 131-148. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τα σχολικά βιβλία, καθώς διαπνέονται από ιδεολογίες που παράγουν, 
αναπαράγουν και πολλαπλασιάζουν αντιλήψεις και κοινωνικά στερεότυπα, αποτελούν μια από 
τις πολλές επιδράσεις που υφίστανται κορίτσια και αγόρια για να διαμορφώσουν τη δική τους 
άποψη, για να εγκρίνουν ή να καταδικάσουν δοξασίες κι επιβεβλημένα ιδεολογήματα. 
Ιδιαίτερα τα Γυναικεία πρότυπα και η απεικόνιση των σχέσεων των δύο φύλων στα κείμενα, 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξωτερίκευση προτύπων και κοινωνικών στερεοτύπων. Στα 
ανθολόγια του ∆ημοτικού Σχολείου συναντάται ισχνή ποσοτικά και άχρωμη ποιοτικά Γυναικεία 
εκπροσώπηση, καθώς τα Γυναικεία μυθιστορηματικά πρόσωπα παρουσιάζονται εντελώς 
περιθωριακά και πάντοτε σε δεύτερους ρόλους τόσο στο ενδο-οικογενειακό όσο και στο 
εξωοικογενειακό περιβάλλον. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εκπαίδευση, Έμφυλοι ρόλοι, Στάσεις, Στερεότυπα, Σχολικά εγχειρίδια, 
Ιδεολογία των φύλων, ∆ημοτικό σχολείο, Εικόνες των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1050 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαμπρινίδη, Χ. (επιμ.) (2002) Η ∆ι-εκδίκηση της Barbie : ∆οκίμια 
για τη Γυναικεία Γραφή. μεταφ. Κλιάφα, Β., Παππά, Μ. & Σαράβα, Ε., Αθήνα, Κοχλίας. 
Σελίδες: 366 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η ∆ι-εκδίκηση της Barbie είναι ένα βιβλίο εγχειρίδιο στο κόσμο της γυναικείας 
σκέψης. Περιλαμβάνει δοκίμια, συνεντεύξεις και κείμενα από τις σημαντικότερες εκπροσώπους 
του γυναικείου λόγου παγκόσμια, όπως η Toni Morrison, η Monique Wittig, η Helene Cixous, η 
Simone de Beauvoir. Μέσα από τα κείμενά τους οι συγγραφείς δημιουργούν νέες προοπτικές 
στον γυναικείο λόγο διεκδικώντας τα του Καίσαρος τω Καίσαρι σε ένα κόσμο που τον πρώτο 
λόγο κατείχε το αντίθετο φύλο. Λαμπρά δείγματα γυναικείας γραφής και σκέψης 
προσφέρονται για πρώτη φορά στα ελληνικά εκδοτικά δρώμενα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναικεία ταυτότητα, Πολιτισμικές σπουδές, Λογοτεχνία, Λογοτεχνική 
ερμηνεία και κριτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,90 € 
ΙSΒΝ: 960-8228-17-4 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1051 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Λαχανιώτη, Σ. (2003) Αναπαραστάσεις της γυναικείας 
ομοφυλοφιλίας στο σύγχρονο κινηματογράφο : στερεότυπα και διακρίσεις. Μεταπτυχιακή 
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διατριβή, Αθήνα, Τμήμα Κοινωνιολογίας, ∆ιατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
"Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες και Φύλο", κατεύθυνση Κοινωνικής Ψυχολογίας, 
Π.Π.Κ.Π.Ε., σελ. 103.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Ομοφυλοφιλία, Σεξουαλικότητα, Κινηματογράφος, Λεσβιασμός, 
Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1052 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λεβεντάκος, ∆. (επιμ.) (2004) Τηλεόραση και ελληνική κοινωνία. 
Αθήνα, Εικών. 
Σελίδες: 191 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:  Οι συγγραφείς του βιβλίου αυτού, εκκινώντας από την υπόθεση ότι η τηλεόραση 
δεν είναι μια αυθύπαρκτη ουσία, αλλά πρωτίστως ένα κοινωνικό προϊόν, επιχειρούν να 
διερευνήσουν τις συγκεκριμένες σχέσεις της με την ελληνική κοινωνία στο πλαίσιο της 
διεθνούς εμπειρίας. Πώς η ελληνική κοινωνία ενσωμάτωσε το καινούριο αυτό μέσο και πώς 
στη συνέχεια αυτό αναδρώντας επηρέασε, αναδιαμόρφωσε κάποιες πλευρές της ελληνικής 
κοινωνίας και κουλτούρας; Επτά μελέτες για την αμφίδρομη σχέση της τηλεόρασης με 
ισάριθμους θεσμούς της κοινωνίας μας, την πολιτική, την αγορά, την εκπαίδευση, τον Τύπο, 
τον κινηματογράφο, τον αθλητισμό, το φύλο και την οικογένεια. 
Κείμενα: Στάθης Βαλούκος , Γεώργιος ∆αρεμάς , Νίκος ∆εμερτζής , Μαρία Κομνηνού , 
Ευαγγελία Κούρτη , ∆ιαμάντης Λεβεντάκος , Χρύσα Παϊδούση , Ιούλιος Συναδινός. 
Λέξεις Κλειδιά:  ΜΜΕ, Τηλεόραση, Σπουδές επικοινωνίας, Πολιτισμικές σπουδές , Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,48 € 
ΙSΒΝ: 960-87772-1-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1053 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λεβεντάκος, ∆. (επιμ.) (2006) Όψεις του σύγχρονου πολιτισμού. 
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες:  150  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Από θεματικής πλευράς τα εννιά κείμενα του παρόντος τόμου διακρίνονται σε 
δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτά που αναφέρονται γενικά στον σύγχρονο δυτικό και ελληνικό 
πολιτισμό, και σ' εκείνα που επικεντρώνονται σε επί μέρους τομείς της σύγχρονης κουλτούρας 
και συγκεκριμένα στην καθημερινότητα, στη μεγαλούπολη, στο σώμα, στους διανοούμενους 
και στο θέατρο. 
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των κειμένων, πέραν των επί μέρους διαφορών τους, είναι μια 
κριτική αρνητική στάση απέναντι στον σύγχρονο πολιτισμό, στον οποίο αποδίδονται ως 
χαρακτηριστικά, μεταξύ των άλλων, η αγοραιοποίηση της κοινωνίας, η προϊούσα εκτεχνίκευση 
της ζωής, η κατίσχυση της χρηστικής ορθολογικότητας, η μαζικοποίηση της κοινωνίας, η 
ατομικιστική αποξένωση και η ομογενοποιητική παγκοσμιοποίηση. Κείμενα των Κώστα 
Γεωργουσόπουλου, Χρήστου Γιανναρά, Γιώργου Καραμπελιά, Βασίλη Καραποστόλη, ∆ιαμάντη 
Λεβεντάκου, Γιάννη Μεταξά, Μιχάλη Μερακλή, Σάββα Μιχαήλ, Παναγιώτη Νούτσου, Νάντιας 
Σερεμετάκη. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμός, Πολιτισμικές σπουδές, Εθνική ταυτότητα, Σώμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10 € 
ΙSΒΝ: 960-442-468-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1550 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λεοντσίνη, Μ. (1997) "Φύλο και πόλη στην αφήγηση: Η Χαμένη 
Άνοιξη του Στράτη Τσίρκα". ∆ίνη, τομ. 9, σελ. 136-158. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Αθήνα λειτουργεί ως σύμβολο 
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και ως αντιφατικό στοιχείο μιας μοντερνιστικής εκδοχής στο έργο του Στράτη Τσίρκα "Η 
Χαμένη Άνοιξη" και πώς ο αφηγητής κατανοεί την κρισιμότητα της ιστορικής στιγμής μέσω της 
προσέγγισης των θηλυκών χαρακτηριστικών της πόλης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Λογοτεχνία, Ελλάδα, Ανάλυση λόγου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: 1106-0581 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 166 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαραγκουδάκη, Ε. (2000) Η Εκπαίδευση και ∆ιάκριση των Φύλων. 
Παιδικά Αναγνώσματα στο Νηπιαγωγείο, Αθήνα, Οδυσσέας. 
Σελίδες: 365 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εξετάζονται οι αντιλήψεις και οι θεωρίες για την κοινωνικοποίηση και τους ρόλους 
των φύλων στα παιδικά αναγνώσματα που χρησιμοποιούνται στο Νηπιαγωγείο. 
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι κυρίαρχες αντιλήψεις για τα Φύλα επιδρούν στη διαμόρφωση 
των απόψεων των παιδιών και είναι αναχρονιστικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Φύλο, Νηπιαγωγείο, Αντιλήψεις, Κοινωνικοποίηση, Παιδικά 
βιβλία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15,68 € 
ΙSΒΝ: 960-212-068-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1054 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαυραγάνη, Ε. (2005) Ο ρόλος της γυναίκας στη διαφήμιση. 
Μεταπτυχιακή διατριβή, Χίος, Σχολή Επιστημών της ∆ιοίκησης, Τμήμα ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων - M.B.A 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 56, διαγρ., εικ., πίν. , 30 εκ.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, ∆ιαφήμιση 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1055 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μιχαηλίδου, Μ. (2003) "Επικοινωνιακή εργασία, πληροφοριακός 
πληθωρισμός και κοινωνικό φύλο στις αρχές του 21ου αιώνα. Μια σύντομη κριτική 
ανάγνωση". Στο Consulting, V.-P. R. (επιμ.) Η Κοινή Γνώμη στην Ελλάδα: έρευνες - 
δημοσκοπήσεις 2003. Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη & V-Project 
Research Consulting. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναλύει τις ρυθμίσεις διακρατικών οργανισμών (ΕΕ, ΟΗΕ) και τις 
προτεινόμενες καλές πρακτικές όσον αφορά τη σχέση φύλου και ΜΜΕ, τόσο σε επίπεδο 
αναπαράστασης όσο και σε επίπεδο επικοινωνιακής εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση στα ΜΜΕ, Φύλο, ΜΜΕ, Πολιτικές, Καλές πρακτικές 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1056 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μιχαηλίδου, Μ. & Χαλκιά, Α. (επιμ.) (2005) Η παραγωγή του 
κοινωνικού σώματος. Αθήνα, Κατάρτι/Φεμινιστικό περιοδικό "∆ίνη". 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει τους τρόπους με τους το σώμα, ο ορισμός και οι πρακτικές του 
αποτελούν ένα κοινωνικό επίτευγμα κεντρικής σημασίας για τη σύσταση και τη διακυβέρνηση 
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των σύγχρονων κοινωνιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνιολογία, Φεμινιστική θεωρία, Πολιτισμικές σπουδές, Έμφυλες 
ταυτότητες, Σώμα, Σεξουαλικότητα, Εμπειρικές έρευνες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 23 € 
ΙSΒΝ: 960-88206-3-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1057 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπακαλάκη, Α. (1998) "Λόγοι για το Φύλο και Αναπαραστάσεις 
της Πολιτισμικής Ιδιαιτερότητας στην Ελλάδα του 19ου και 20ου αιώνα". Στο Γκεφου-
Μαδιανου, ∆. (επιμ.) Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 
σελ. 519-618. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Γίνεται ανάλυση των κοινωνικών αναπαραστάσεων του φύλου στην Ελλάδα του 
19ου και 20ου αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Ανθρωπολογία, Ελλάδα, Εθνογραφία, Πολιτισμός, Φύλο, Κοινωνικός 
κονστρουκτιβισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 35 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1058 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπερν, Ε. & Μακουίλαν, Μ. (επιμ.) (2003) Αποκωδικοποιώντας 
τον Ντίσνεϋ. μεταφ. Τασουλής, Π., Αθήνα, Μπουκουμάνης. 
Σελίδες: 309 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το Αποκωδικοποιώντας τον Ντίσνεϋ, στοχεύει στην αποκωδικοποίηση της 
πολιτικής κουλτούρας -και της κουλτούρας της πολιτικής- και στο ρόλο της εταιρείας Ντίσνεϋ, 
από την εποχή της εμφάνισης της αποκαλούμενης Νέας Παγκόσμιας Τάξης έως σήμερα. 
Η Έλεανορ Μπερν και ο Μάρτιν Μακουίλαν, κάνουν μία κριτική προσέγγισης στο θέμα 
Ντίσνεϋ, δίνοντας τα απαραίτητα κλειδιά για την αποκωδικοποίηση τόσο των ταινιών όσο και 
μιας ευρύτερης θεματολογίας που συμπεριλαμβάνει θέματα όπως το ρατσισμό, το φύλο και τη 
σεξουαλικοτητα και τις παγκόσμιες βλέψεις της τελευταίας μεγάλης υπερδύναμης. . 
Λέξεις Κλειδιά: Κουλτούρα, Κινούμενα σχέδια, Κινηματογράφος, Walt Disney, Πολιτισμικές 
σπουδές, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14 € 
ΙSΒΝ: 960-7458-59-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1699 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Νάζου, ∆. (2005) "Συναντώντας τον άλλον στον τουρισμό: Οι 
γυναίκες επιχειρηματίες, οι τουρίστες και οι διαπολιτισμικές του ανταλλαγές στη Μύκονο". Στο 
Κυριακάκης, Γ. & Μιχαηλίδου, Μ. (επιμ.) Η Προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, Μεθοδολογία 
και Ερευνητική Πρακτική. Αθήνα, Μεταίχμιο, σελ. 197-235. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το παρόν κείμενο, βασίζεται σε εθνογραφικά ευρήματα και διερευνά ζητήματα 
που αφορούν τις διαπολιτισμικές επαφές των τουριστών με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο 
παροχής τουριστικών υπηρεσιών στη Μύκονο. Ειδικότερα, επικεντρώνεται σε ζητήματα 
επιτέλεσης της ταυτότητας των γυναικών ως επιχειρηματιών, αλλά και των επιχειρηματιών ως 
γυναικών μέσα από πρακτικές που σχετίζονται με τις υλικές, συμβολικές και συναισθηματικές 
του ανταλλαγές με τους ποικίλους άλλους, κυρίως τους τουρίστες ως πελάτες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλες ταυτότητες, Τουρισμός, Ελλάδα, Απασχόληση, Επαγγέλματα, 
Μύκονος, Πολιτισμός, Γυναίκες επιχειρηματίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή Βιβλίου: 16,20 €  
ΙSΒΝ: 960-375-920-1 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1551 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Οικονομίδου, Σ. (1997) "'Μια Γυναίκα, μα ποια Γυναίκα;' 
Απεικονίσεις θηλυκότητας στο βρετανικό μυθιστόρημα της δεκαετίας του '60". ∆ίνη, τομ. 9, 
σελ. 208-221. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει πώς απεικονίζεται η θηλυκότητα στο έργο τριών από τους 
πιο αντιπροσωπευτικούς βρετανούς συγγραφείς της γενιάς του 60 ώστε να αναλυθεί πώς οι 
αλλαγές στην  περιοχή των έμφυλων ταυτοτήτων και κοινωνικών ρόλων εκφράστηκαν μέσα 
στη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Ανάλυση λόγου, Αναπαραστάσεις, Λογοτεχνία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:1106-0581 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1059 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πανούσης, Γ. (επιμ.) (2004) Νέοι, βία και ρατσισμός: Η εικόνα από 
τα ΜΜΕ και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια: Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. 
Σελίδες: 215 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για πρακτικά συνεδρίου που αφορούν τις αναπαραστάσεις και χρήσεις 
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από νέους και εξετάζουν τις δεοντολογικές ρυθμίσεις των 
ζητημάτων αυτών, ζητήματα επικοινωνιακής ηθικής και συγκρίσεις εθνικών και υπερεθνικών - 
Ευρωπαϊκών πολιτικών για ζητήματα βίας και ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 
Λέξεις Κλειδιά:  ΜΜΕ, Τηλεόραση, Ηλεκτρονικά παιχνίδια, Νεολαία, Βία, Ρατσισμός, 
∆εοντολογία, Νέα μέσα επικοινωνίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,97 € 
ΙSΒΝ: 960-02-1748-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1603 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαμιχαήλ, Σ. (2005) Κοινωνικές αναπαραστάσεις της 
κακοποίησης των γυναικών από τους συζύγους/συντρόφους τους, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα. 
Σελίδες: 208 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί μια ανάλυση των κοινωνικών αναπαραστάσεων της ενδοοικογενειακής 
βίας και των επιπτώσεων που έχουν αυτές στην επίλυση του κοινωνικού αυτού προβλήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Βία, Πολιτισμός, Αναπαραστάσεις, Ενδοοικογενειακή βία, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ: 978-960-15-1485-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1387 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πούχνερ, Β. (2001) Γυναικεία ∆ραματουργία στα Χρόνια της 
Επανάστασης : Μητιώ Σακελλαρίου, Ελισάβετ Μουτζαν-Μαρτινέγκου, Ευανθία Καϊρη : 
Χειραφέτηση και Αλληλεγγύη των Γυναικών στο Ηθικοδιδακτικό και Επαναστατικό ∆ράμα, 
Αθήνα Ινστιτούτο του βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα. 
Σελίδες: 299 σ., 21 εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Το μελέτημα αυτό, της συγκριτικής και αναλυτικής θεατρολογίας και 
δραματουργίας, παρουσιάζει τρεις περιπτώσεις γυναικών θεατρικών συγγραφέων στα χρόνια 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που συνάμα είναι και πρώιμα δείγματα γυναικείας 
λογοτεχνικής δραστηριότητας στη νεότερη Ελλάδα και οι γυναίκες οι πρώτες δραματογράφοι. 
Η Μητιώ Σακελλαρίου (1789-μετά το 1863), η Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου (1801-1832) 
και η Ευανθία Καϊρη (1799-μετά το 1866) είναι σχεδόν συνομήλικες, και η λογοτεχνική και 
δραματουργική τους δραστηριότητα πέφτει στα χρόνια του Αγώνα ή και λίγο νωρίτερα: της 
Μητιώς Σακελλαρίου από το 1810-1818 περίπου, της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου από το 
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1820-1825 και της Ευανθίας Καΐρη από το 1817 ως το 1828 περίπου. Και οι τρεις, 
αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και την προβολή, περιστοιχισμένες από σπουδαίους και 
μορφωμένους άνδρες, πατέρες, αδελφούς και διδασκάλους, αποτελούν παραδείγματα του 
πρώτου ελληνικού φεμινισμού στο θέατρο, που σημειώθηκε πολύ νωρίς και συνδέεται με το 
∆ιαφωτισμό και τον πατριωτισμό της εποχής της Ελληνικής Επανάστασης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Λογοτεχνία, Πολιτισμός, Επανάσταση, Γυναίκες στη 
λογοτεχνία, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSΒΝ: 960-354-107-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1672 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πούχνερ, Β. (2003) Η Σύγκρουση των Φύλων στον Αρχετυπικό 
Κόσμο της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, Αθήνα, ∆ίαυλος. 
Σελίδες: 252 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί ανάλυση της δραματουργίας της Μαργαρίτας Λυμπεράκη 
από αισθητική, θεματική αλλά και από ιστορική πλευρά. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμός, Θέατρο , Νεοελληνικά θεατρικά έργα, Ερμηνεία και κριτική, 
Ψυχολογία, Φύλο, Γυναίκες, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €18,20 
ΙSΒΝ: 960-531-155-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1060 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πρυνεντύ, Ζ. (1996) "Ο Απατηλός Λόγος της Κινηματογραφικής 
Πορνογραφίας". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 89-90, σελ. 156-187. 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύει την ιδεολογία της πορνογραφίας και τον τρόπο με τον οποίο συγκροτεί 
και αναπαράγει τη Γυναικεία υποτέλεια. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Φύλο, Πορνογραφία, Σεξ, Κοινωνική κατασκευή, 
Ανάλυση λόγου, Βία, Σεξουαλικότητα, Ιδεολογία, Πατριαρχία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 € 
ΙSSN:  0013-9696 
Κωδικός τεκμηρίου: 1548 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ριζάκη, Ε. (1997) "'Η Σάνδη, μια των εξοχωτέρων 
ανδρογυναικών'. Αντιφατικές αναγνώσεις του έργου της στον ελληνικό ΙΘ' αιώνα". ∆ίνη, τομ. 
9, σελ. 113-122. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αφορά την πρόσληψη του έργου της Γ. Σανδή στην Ελλάδα στο 
δεύτερο μισό του ΙΘ αιώνα στην Ελλάδα. Ο λόγος αυτός περιστρέφεται γύρω από δύο 
ζητήματα: των μυθιστορηματικών μεταφράσεων και το ζήτημα της σχέσης των γυναικών με 
τη γραφή και τη λογοτεχνία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Λογοτεχνία, Ιστορία των γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: 1106-0581 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1061 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σγούρου, Α. (2005) Η Γυναικεία μορφή στο παραμύθι. 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή, Αθήνα, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα: Πολιτιστική Πολιτική, ∆ιοίκηση και Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 87.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Λογοτεχνία, Αναπαραστάσεις, Γυναίκες στα παραμύθια 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1062 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σταυρίδου, Ε. & Σαχινίδου, Ν. (1999) "Τα Στερεότυπα των δύο 
Φύλων στα Εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών του ∆ημοτικού Σχολείου". Το Βήμα των 
Κοινωνικών Επιστημών, τομ. 25-26, σελ. 103-130. 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη που παρουσιάζεται αφορά στην ανάλυση των εικόνων και των κειμένων 
των εγχειριδίων «ερευνώ το φυσικό κόσμο» της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με 
στόχο να διερευνηθεί αν και σε ποιο βαθμό εμφανίζονται στερεότυπα στην παρουσίαση των 
δύο φύλων, τα οποία ενδεχομένως να συντελούν στη διαμόρφωση αρνητικής στάσης των 
κοριτσιών για τις φυσικές επιστήμες. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι μέσα από 
την εικονογράφηση παρουσιάζονται στερεότυπα σε σχέση με το ρόλο των δύο φύλων, 
υπερτονίζεται η παρουσία του ανδρικού φύλου, ενώ υπάρχει σαφές έλλειμμα ποσοτικό και 
ποιοτικό όσον αφορά στην παρουσία του γυναικείου φύλου. Με δεδομένο ότι τα σχολικά 
εγχειρίδια οφείλουν να ανασκευάζουν παρωχημένες αντιλήψεις για τα δύο φύλα και να 
υπηρετούν το δημοκρατικό αίτημα για παροχή ίσων ευκαιριών σε αγόρια και κορίτσια, 
διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωσή τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλοι ρόλοι, Στερεότυπα, Σχολικά εγχειρίδια, Εικόνες των φύλων, 
Φυσικές επιστήμες, Στάσεις,  Ισότητα των φύλων, Εικονογράφηση, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:    --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1063 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Στεφάνου, Α. (2005) Αναπαραστάσεις του φύλου στα 
προπολεμικά ρεμπέτικα τραγούδια του Πειραιά (1900-1936). Μεταπτυχιακή διατριβή, 
Μυτιλήνη, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 60, 30 
εκ.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Αναπαραστάσεις, Μουσική, Ρεμπέτικα τραγούδια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1397 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σωτηριάδου, Α. (2005) Ευκαιρίες και ανισότητες στην επιλογή 
επαγγέλματος κατά φύλο. Η εφαρμογή της απασχόλησης των γυναικών στα Μ.Μ.Ε. 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σελ. 2 τ. (1 - 436 σ. και 437 - 637 σ.) : πίν., 
γραφήματα.  
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να καθοριστούν οι παράγοντες που  
επηρεάζουν την δυνατότητα εξέλιξης των γυναικών και την ιεραρχική θέση που κατέχουν στα 
ελληνικά ΜΜΕ και κυρίως στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς σε συνάρτηση  με το επίπεδο 
εκπαίδευσης - επαγγελματικής κατάρτισης, την ηλικία, την κατοικία και τα στερεότυπα των 
ρόλων, που κυριαρχούν στην οργανωτική δομή των τηλεοπτικών σταθμών. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, σκοπός της μελέτης είναι να διαπιστωθεί και να εξετασθεί η σχέση μεταξύ κοινωνικού 
φύλου (gender) και  επιπέδου εκπαίδευσης και «ίσων» ευκαιριών στην εργασία. 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική στρωμάτωση, Κοινωνική τάξη, ΜΜΕ, Τηλεόραση, Τεχνολογία, 
Κοινωνικοποίηση, Εκπαίδευση, Κοινωνικο-οικονομική θέση, Γυναίκες, ∆ιευθυντικές θέσεις, 
Επαγγελματική ανέλιξη, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ∆εν έχει 
ψηφιοποιηθεί (Νοεμβ. 2006) 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1064 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσιμπιρίδου, Φ. (επιμ.) (2006) Μουσουλμάνες της Ανατολής: 
Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες, και πολιτικές. μεταφ. Κιτίδη, Κ., Αθήνα, Κριτική. 
Σελίδες: 373 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο συλλογικό αυτό τόμο περιλαμβάνονται ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές 
μελέτες που αναζητούν τις παραμέτρους και τις συνθήκες καταγραφής της "μοίρας" των 
γυναικών σήμερα σε μουσουλμανικές χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, της Βόρειας 
Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας. Οι αναλύσεις των εθνογραφικών περιπτώσεων που 
παρουσιάζονται στρέφονται γύρω από την κατασκευή του έμφυλου εαυτού, τη χρήση της 
σεξουαλικότητας, τις πολιτικές της θρησκείας και του κράτους, τη διάρθρωση των κοινωνικών 
σχέσεων σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, και ανοίγουν το δρόμο για τη διαμόρφωση 
εναλλακτικών, μη ηγεμονικών θέσεων γύρω από ένα βασικό ερώτημα: μπορούν και 
δικαιούνται οι μουσουλμάνες γυναίκες να συμπορευτούν στους αγώνες για τη Γυναικεία 
χειραφέτηση με τον δυτικό φεμινισμό ή αναγκάζονται να ακολουθήσουν άλλους δρόμους και 
πώς; 
Περιλαμβάνει άρθρα των L. Abu - Lughod , J. Bauer , J. Boddy , C. Delaney , E. Doumato , S. 
Duval , D. Kandiyoti , S. Tadjbakhsh , Φ. Τσιμπιρίδου , T. Yacine. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Έμφυλοι ρόλοι, Οικογενειακές σχέσεις, Ισλάμ, Έμφυλες 
ταυτότητες, Πολιτισμική διαφορά, Εθνογραφία, Πολιτισμός, Χειραφέτηση, Φεμινισμός, 
Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 22,50 € 
ΙSΒΝ: 960-218-460-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1066 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Φώκιαλη, Π. (επιμ.) (2004) Ελληνο-τουρκικές προσεγγίσεις = 
Greek-Turkish Approaches: Revealing Women's Socio-economic Role : Αποκαλύπτοντας τον 
κοινωνικο-οικονομικό ρόλο της γυναίκας. Κείμενα Παιδείας, 3. 
Σελίδες: 682 
Γλώσσα: Ελληνικά -Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιλαμβάνει μελέτες της τέχνης, της λογοτεχνίας και της επιστήμης 
με σκοπό να εξετάσει τον κοινωνικο-οικονομικό ρόλο της γυναίκας στην Ελληνικά και 
Τουρκική κουλτούρα σήμερα. 
Λέξεις Κλειδιά:  Παιδεία, Πολιτισμός, Έμφυλοι ρόλοι, Ελλάδα, Τουρκία, Οικονομία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 27 € 
ΙSΒΝ: 960-8325-66-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1067 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χατζηαργυρίου, Τ. (2005) Οι έμφυλες σχέσεις στη σχολική τάξη 
μέσα από τη γλώσσα. Μεταπτυχιακή διατριβή, Μυτιλήνη, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γυναίκες 
και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 84, 30 εκ.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλες σχέσεις, Πολιτισμός, Γλώσσα, Γλωσσολογία, Εκπαίδευση, 
Σχολείο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1068 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χουρδάκης, Α. Γ. (επιμ.) (2004) Ελληνο-τουρκικές 
προσεγγίσεις = Greek-Turkish Approaches: Re-defining the Female Identity: 
Επαναπροσδιορίζοντας τη Γυναικεία Ταυτότητα. Κείμενα Παιδείας, Αθήνα, Ατραπός - 
Περιβολάκι, 4. 
Σελίδες: 544 
Γλώσσα: Ελληνικά - Αγγλικά 
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Περίληψη: Το βιβλίο περιλαμβάνει μελέτες της τέχνης, της λογοτεχνίας και της επιστήμης με 
σκοπό να εξετάσει τις μεταβολές των έμφυλων ταυτοτήτων και ρόλων των γυναικών στην 
Ελληνικά και Τουρκική κουλτούρα σήμερα. 
Λέξεις Κλειδιά: Παιδεία, Πολιτισμός, Φύλο, Γυναικεία ταυτότητα, Ελλάδα, Τουρκία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 27 € 
ΙSΒΝ: 960-8077-06-0 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1974-1995 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 986 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Arcel, L. T. (1989) "Ιφιγένεια: Θυσία και Αυτοθυσία". 
Σύγχρονα Θέματα, τομ. 40, σελ. 106-113. 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει το έργο "Ιφιγένεια" του Ευριπίδη από την οπτική της 
γυναίκας - θύμα που έχοντας κορυφαίο ρόλο στην τραγωδία μας επιτρέπει να διερευνήσουμε 
τη σχέση θυσίας - αυτοθυσίας, και να εντοπίσουμε κοινά δι-ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα 
σύγχρονα Γυναικεία μοντέλα συμπεριφοράς. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Λογοτεχνία, Πολιτισμός, Ελλάδα, Έμφυλοι ρόλοι, Αρχαία τραγωδία, 
Ιφιγένεια, Θυσία, Αυτοθυσία, Γυναικεία ταυτότητα, Αρχαιότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή: --- 
ΙSSN: 1105-431Χ 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 987 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cameron, D. (1988) "Γλώσσα και σεξουαλική διαφορά. Ποια είναι 
η φύση της γυναικείας καταπίεσης στη γλώσσα". ∆ίνη, τομ. 3, σελ. 86-91. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας αναλύει πώς συγκρατείται, συντηρείται και αναπαράγεται η 
Γυναικεία υποτέλεια μέσα από τη γλώσσα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γλώσσα, Φύλο, Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, Ιδεολογία, Πολιτισμός, 
Έμφυλες ταυτότητες, Γλωσσικές πρακτικές, Γλωσσολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 988 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Davis, A. (1991) Γυναίκες, κουλτούρα και πολιτική, μεταφ. 
Αρβανίτη, Γ., Αθήνα, Καστανιώτης. 
Σελίδες: 215 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει τη σχέση της κουλτούρας και της πολιτικής από μια φεμινιστική 
μαρξιστική οπτική. 
Λέξεις Κλειδιά:  Φεμινισμός, Κουλτούρα , Πολιτική, Πολιτισμικές σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:  διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  8 € 
ΙSΒΝ: 960-03-0756-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 989 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Fiske, J. & Hartley, J. (1992) Η Γλώσσα της Τηλεόρασης, Αθήνα 
Επικοινωνία και Κουλτούρα. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Το βιβλίο παρέχει μια εισαγωγή στη γλώσσα, τις αφηγηματικές δομές και τα είδη 
της τηλεόρασης, και στις σημειωτικές προσεγγίσεις αναλύσεις του τηλεοπτικού κειμένου. 
Λέξεις Κλειδιά: Τηλεόραση, Σπουδές επικοινωνίας, Πολιτισμικές σπουδές, Σημειωτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή: --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1585 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hobsbawm, E. (1979) "Φύλο, σύμβολα, ενδύματα και 
σοσιαλισμός". Πολίτης, τομ. 24, σελ. 38-53. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συγγραφέας μελετάει τις διάφορες μορφές που πήραν οι σχέσεις των δύο 
φύλων μέσω των απεικονίσεων των επαναστατικών και σοσιαλιστικών κινημάτων του 19ου 
και 20ου αιώνα, βασιζόμενος στην ιδεολογία που εκφράζεται στο θεματολόγιο της 
θεματολογίας τους. Συγκρίνει τις εικόνες ρόλων και των σχέσεων προς την κοινωνική 
πραγματικότητα της εποχής όπως και προς τις ιδεολογίες των σοσιαλιστικών και 
επαναστατικών κινημάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμός, Εργατικό κίνημα, Φύλο, Εικόνες των γυναικών, Σοσιαλιστικό 
κίνημα, Ιστορία, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό:  σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1391 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lefkowitz, M. R. (1995) Γυναίκες στον Ελληνικό Μύθο, μεταφ. 
Μεγαπάνου, Α., Αθήνα, Καστανιώτης. 
Σελίδες: 254 σ., 21 εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί ανάλυση της θέσης των γυναικών στην αρχαία ελληνική μυθολογία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Μυθολογία, Ελληνική μυθολογία, Αρχαιότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  10 € 
ΙSΒΝ: 960-03-1129-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 990 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Unic (1995) Περίληψη Προγράμματος ∆ράσης για τις Γυναίκες και 
τα ΜΜΕ, 4η Παγκόσμια ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για τις Γυναίκες. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.unic.gr/economic_social/women/women_4conf.htm 
Ημερομηνία Επίσκεψης: 22/11/06 
Περίληψη: Το Πρόγραμμα ∆ράσης προτείνει μια σειρά από μέτρα και καλές πρακτικές για τη 
βελτίωση της θέσης των γυναικών στα ΜΜΕ και των αναπαραστάσεων των γυναικών από τα 
ΜΜΕ. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, ΜΜΕ, Αναπαραστάσεις, Θετικές δράσεις υπέρ της ισότητας, 
Απασχόληση στα ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 991 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Αναγνωστόπουλος, ∆. (1989) "Η ∆ιαπόρευση της Γυναίκας 
στο Έργο του Εμπειρίκου Μέσα από τον Έρωτα και την Επιθυμία". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 40, 
σελ. 114-122. 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συγγραφέας αναλύει το έργο του Εμπειρίκου επιχειρώντας να αναλύσει πώς 
χειρίστηκε ο ποιητής το θέμα των γυναικών και της γυναικείας παρουσίας - απουσίας, μέσα 
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από το τρίπτυχο έρωτας- επιθυμία - γυναίκα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Λογοτεχνία , Πολιτισμός , Ελλάδα , Έμφυλοι ρόλοι , Εμπειρίκος , 
Γυναικεία ταυτότητα , Ποίηση , Έρωτας 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN: 1105-431X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1755 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βασδέκης, Γ. Θ. (1995) Η  ∆οκιμασία για Γάμο στον 
Αρχαιοελληνικό Μύθο και στο Νεοελληνικό Παραμύθι. Ζητήματα Συνέχειας και Ταυτότητας 
του Παραδοσιακού Πολιτισμού. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Ανεξάρτητο Τμήμα. 
Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
σελ. 137.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά:   
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/3559  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 992 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γεωργίου-Νίλσεν, Μ. (1980) Η Οικογένεια στα Αναγνωστικά του 
∆ημοτικού, Αθήνα, Κέδρος. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Γίνεται ανάλυση της εικόνας του παιδιού και των οικογενειακών σχέσεων και 
ρόλων στα αναγνώσματα των αναγνωστικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Οικογένεια, Λογοτεχνία, Κοινωνική κατασκευή, Παιδί, Εικόνα του 
παιδιού, Οικογενειακές σχέσεις, Εκπαίδευση, Στερεότυπα, Σχολικά εγχειρίδια, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1756 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Γκλιάου, Ν. (1993) Οικογένεια και σχολείο στα έργα της Άλκης 
Ζέη. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Ανεξάρτητο Τμήμα. Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής 
Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 208.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η διατριβή περιγράφει τον τρόπο που παρουσιάζεται η οικογένεια και το σχολείο 
στα έργα της Άλκης Ζέη. Συγκεκριμένα αναφέρεται στα πρόσωπα της μητέρας,  πατέρα, 
παππού, γιαγιάς, αδελφών και άλλων εξωοικογενειακών προσώπων. Παράλληλα 
παρουσιάζονται οι ενδοσχολικές σχέσεις μέσα στο παραδοσιακό και σύγχρονο σχολείο. Οι 
στόχοι της διατριβής είναι να προσεγγίσει μέσα από κείμενα που απευθύνονται σε παιδιά - 
τους κοινωνικούς θεσμούς - οικογένεια και σχολείο και τις ιστορικοκοινωνικές συνθήκες κάθε 
εποχής. Μέσα από την ερευνητική εργασία, διαπιστώνεται η επίδραση που ασκούν στον 
ανθρώπινο παράγοντα, τις διαπροσωπικές σχέσης, οι θεσμοί και οι κοινωνικοπολιτικές 
συνθήκες κάθε εποχής. 
Λέξεις Κλειδιά: Λογοτεχνία, Ισότητα των φύλων, Σεξουαλικότητα, Γάμος, Παιδική 
λογοτεχνία, Ανάλυση λόγου, Φεμινισμός, Γυναικείοι χαρακτήρες, Εικόνες των γυναικών, 
Εικόνες των ανδρών, Γυναίκες συγγραφείς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση:  http://thesis.ekt.gr/2909  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:  1757 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆αμιανού, ∆. (1989) Οι Ηρωίδες των Ελληνικών Μαγικών 
Παραμυθιών. Μια Συμβολή στη Μελέτη της Λαϊκής Αντίληψης για τη Γυναικεία Ομορφιά. 
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Παραμυθολογική Μελέτη. ∆ιδακτορική διατριβή, Ιωάννινα, Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σελ. 179.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η διατριβή αποτελεί ανάλυση των λαϊκών παραμυθιών και μύθων με στόχο να 
εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται και δρουν τα φύλα. Πιο συγκεκριμένα, στόχος 
της διατριβής είναι η ανάλυση της  ομορφιάς και γοητείας και της εξωτερικής εμφάνισης 
(εικόνα του σώματος) και οι απόψεις για τις γυναίκες, την ισότητα κλπ όπως παρουσιάζονται 
στα παιδικά βιβλία λαϊκής λογοτεχνίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Λογοτεχνία, Εικόνες των γυναικών, Λαϊκά παραμύθια, Έμφυλοι ρόλοι, 
Παιδική λογοτεχνία, Κριτική και ερμηνεία, Λαϊκός πολιτισμός, Λαογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/1375  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:  985 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ημοκρατική Ένωση Νέων Γυναικών (επιμ.) (1979) Η Γυναίκα και 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα, Πύλη. 
Σελίδες:   
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για κλασική ανάλυση του ρόλου των ΜΜΕ στην αναπαραγωγή των κατά 
φύλο διαφορών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Ελλάδα, Έμφυλοι ρόλοι, Ιδεολογία, Ειδήσεις, Ανάλυση λόγου, 
Εικόνες των ΜΜΕ, Στερεότυπα, Εικόνες των γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 993 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ιάφοροι (1979) "Γυναικείος κινηματογράφος". Φιλμ, τομ. 17. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί αφιέρωμα του περιοδικού Φιλμ στο κινηματογράφο γυναικών 
δημιουργών. 
Λέξεις Κλειδιά:  Φύλο, Πολιτισμός, ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 994 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ουλκέρη, Τ. (1990) Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ισότητα των 
δύο Φύλων: Μια Πρώτη Θεωρητική Προσέγγιση και Εμπειρική Έρευνα, Αθήνα, Εκδόσεις 
Παπαζήση. 
Σελίδες: 149 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο προσφέρει μια εισαγωγική θεωρητική προσέγγιση στα ζητήματα 
ισότητας των φύλων στα ΜΜΕ και παρουσιάζει κάποιες αρχές εμπειρικής έρευνας. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φεμινισμός, Εμπειρικές έρευνες, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  6,13 € 
ΙSΒΝ:  960-02-0853-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 995 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ουλκέρη, Τ. (1994) Παιδικά μέσα επικοινωνίας και σεξισμός: 
Εμπειρική έρευνα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. 
Σελίδες: 135 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τα ευρήματα μίας εμπειρικής έρευνας όσον αφορά τα 
παιδικά ΜΜΕ και το σεξισμό. 
Λέξεις Κλειδιά:  Παιδί, ΜΜΕ, Σεξισμός, Εμπειρικές έρευνες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 4,60 € 
ΙSΒΝ: 960-02-0871-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 996 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ρακοπούλου, Σ. (1988) "Τηλεόραση και ρόλοι των φύλων". Στο 
Ναυρίδης, Κ. Κ. Ά. (επιμ.) Τηλεόραση και Επι-κοινωνία. Θεσ/κη, Παρατηρητής, σελ. 83-96. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για εμπειρική έρευνα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζονται οι ρόλοι των φύλων στην τηλεόραση. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, Τηλεόραση, Έμφυλοι ρόλοι, Έμφυλες ταυτότητες, Πολιτισμός, 
Στερεότυπα     
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 997 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κολοβός, Ν. (1989) Η Γυναίκα στον Κινηματογράφο, Αθήνα, 
Αιγόκερως. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συγγραφέας αναλύει τις στερεότυπες εικόνες των γυναικών στον παγκόσμιο 
κινηματογράφο. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, Κινηματογράφος, Σεξουαλικότητα, Έμφυλες ταυτότητες, 
Στερεότυπα, Θηλυκότητα, Εικόνες των γυναικών, Σώμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  18 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 998 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωνσταντινίδου, Χ. (1992) "Οι Αναπαραστάσεις των Κατά Φύλο 
Σχέσεων στον Τύπο: οι Εμπειρικές Έρευνες". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 48, σελ. 87-98. 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Σ’ αυτό το κείμενο γίνεται μια σύντομη επισκόπηση των σημαντικότερων 
εμπειρικών μελετών που πραγματεύονται το ζήτημα της αναπαράστασης των σχέσεων των 
δύο φύλων στον Τύπο με επίκεντρο την αναπαράσταση του κατά φύλα καταμερισμού της 
εργασίας, μελέτες που έχουν επηρεαστεί χωρίς αμφιβολία από το γενικότερο φεμινιστικό 
προβληματισμό. Ως πεδίο ανάλυσης περιλαμβάνεται το περιεχόμενο (ειδησεογραφικό, 
λογοτεχνικό και διαφημιστικό) του περιοδικού και ημερήσιου Τύπου. Το άρθρο χωρίζεται σε 
δύο βασικές ενότητες: Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται τις μελέτες που συμβατικά 
ονομάζονται κλασικές αναλύσεις περιεχομένου ενώ η δεύτερη τις δομικές αναλύσεις που 
χρησιμοποιούν κυρίως σημειολογικές μεθόδους, αναλύσεις της αφηγηματικής δομής, 
υφολογικές αναλύσεις κλπ και οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και συνδέονται συνήθως με διαφορετικές θεωρητικές παραδοχές. Το 
σημαντικότερο στοιχείο, που αναδύεται, σε εμβρυακή μορφή στις θεματικές και ως κεντρικό 
στις δομικές αναλύσεις, είναι ότι τα μηνύματα των ΜΜΕ ανεξάρτητα από τα πρότυπα των 
γυναικών που προβάλλουν και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι εκφράζουν αναμφισβήτητα και 
μη παραδοσιακές απόψεις για το γυναικείο φύλο και τον κατά φύλα καταμερισμό, ουσιαστικά, 
μέσω αυτής της «εκλεκτικής» πληροφόρησης παίζουν έναν ιδιαίτερο ιδεολογικό ρόλο 
επιβεβαιώνοντας συνεχώς την ισχύουσα κοινωνική τάξη πραγμάτων. 
Λέξεις Κλειδιά:  Φύλο, ΜΜΕ, Αναπαραστάσεις, Εμπειρική έρευνα, Στερεότυπα, Ιδεολογία των 
φύλων, ∆ιαφήμιση, Έμφυλες διαφορές, Πολιτισμός, Ειδήσεις, Εικόνες των φύλων, Τύπος 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
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Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1792 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαμπροπούλου, Β. (1992) Οι γυναίκες στο έργο του 
Παπαδιαμάντη. Το γένος και το φύλο - Μια φεμινιστική προσέγγιση και ερμηνεία, Αθήνα, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Σελίδες: 363 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ανάλυση του έργου του Παπαδιαμάντη και των γυναικείων 
χαρακτήρων και ρόλων στα μυθιστορήματά του. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Έμφυλη ταυτότητα, Φεμινισμός, Λογοτεχνία 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/στριες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: ∆εν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1793 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαμπροπούλου, Β. (1992) Φιλοσοφία των Φύλων, Αθήνα, ∆. 
Μαυρομμάτη (πρώτη έκδοση Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1984). 
Σελίδες: 476 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο πρώτος τόμος πραγματεύεται τις σχέσεις των φύλων και τις ιδέες και φιλοσοφία  
των ανθρώπων γι' αυτές. Ο δεύτερος τόμος αφορά τους γυναικείους χορούς  στην αρχαία 
Ελλάδα και τη φιλοσοφία τους, ενώ ο τρίτος τόμος την κοινωνική και πολιτική σκέψη στη 
φιλοσοφία των νεωτέρων χρόνων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φιλοσοφία, Φιλοσοφία των φύλων, Κοινωνικές απόψεις, Χοροί, 
Αρχαιότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 999 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λεφωσέρ, Ν., Φαλκονέ, Ζ. (1976) Ο Άντρας και πώς 
Κατασκευάζεται, Αθήνα, Βεργός. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για κλασικό έργο γύρω από την κοινωνική δόμηση της ταυτότητας των 
φύλων και κυρίως του ανδρισμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτισμός, ΜΜΕ, Εκπαίδευση, Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, 
Ιδεολογία, Ανδρισμός, Θηλυκότητα, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1696 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μάρας, Σ. (1990) Η Γυναίκα: Κοινωνική Ανισότητα και Ερωτικό 
Τραγούδι, Αθήνα Καστανιώτης. 
Σελίδες: 169 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά:  Γυναίκες, Πολιτισμός, Έμφυλες ταυτότητες, Ερωτικό τραγούδι 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  6 €  
ΙSΒΝ: ISBN 960-03-0472-6(set). ISBN 960-03-0473-4 (Μαλακό εξώφυλλο) 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1545 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μητσού, Μ. (1986) "Παιδικά παραμύθια για οικοδέσποινες". ∆ίνη, 
τομ. 1, σελ. 93-97. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό πραγματεύεται τον ιδεολογικό λόγο των λαϊκών αισθηματικών 
μυθιστορημάτων. 
Λέξεις Κλειδιά:  Φύλο, Λογοτεχνία, Πολιτισμός, Λαϊκή λογοτεχνία, Αισθηματικό μυθιστόρημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:1001 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Μήτσου-Παππά, Μ. (1979) "Το Ιδεολογικό Περιεχόμενο του 
'Γυναικείου' Τύπου". Σκούπα, τομ. 1, σελ. 66-73. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ανάλυση του ιδεολογικού περιεχομένου του γυναικείου τύπου. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Γυναικείος τύπος, Φύλο, Ανάλυση λόγου, Ιδεολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1764 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπίστα, Π. (1991) Γυναικεία Προσωπογραφία στο Πεζογραφικό 
Έργο του Άγγελου Τερζάκη. ∆ιδακτορική διατριβή, Ιωάννινα, Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα 
Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σελ. 498.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η διατριβή στο πρώτο μέρος κάνει μια γενική παρουσίαση του έργου του Άγγελου 
Τερζάκη. Στο δεύτερο μέρος γίνεται παρουσίαση των γυναικείων μορφών στο πεζογραφικό 
έργο του Τερζάκη και καταγράφεται ποια είναι η γυναίκα, ο ρόλος της στη μεσοαστική 
οικογένεια του μεσοπολέμου. 
Λέξεις Κλειδιά: Λογοτεχνία, Φύλο, Έμφυλοι ρόλοι, Γυναίκες, Γυναικείοι χαρακτήρες, Εικόνες 
των γυναικών, Οικογένεια, Κριτική και ερμηνεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/5145  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1002 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παϊδούση, Χ. (1991) "Στερεότυπα και Γυναικεία Περιοδικά". Νέα 
Κοινωνιολογία, τευχ. 11,  σελ. 24-30. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναλύει τις στερεοτυπικές αναπαραστάσεις των γυναικών που 
προβάλλονται από τα Γυναικεία περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας. 
Λέξεις Κλειδιά:  ΜΜΕ, Φύλο, Στερεότυπα, Γυναικεία περιοδικά, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:  διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 6 € τεύχος, 12 € ετήσια συνδρομή   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1003 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παϊδούση, Χ. (1995) "Εικόνες ‘Αρρενωπότητας’ στις ∆ιαφημίσεις". 
Media View τομ. 8, σελ. 13-19. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τις αναπαραστάσεις της αρρενωπότητας που προβάλλονται 
μέσω της διαφημιστικής χρήσης των εικόνων του "νέου άνδρα". 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, ∆ιαφήμιση, Αρρενωπότητα 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1004 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πανοπούλου, Α. (1992) Ελληνικός νεανικός Τύπος 1936-1941, 
Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων. 
Σελίδες:  260  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό έρχεται να προστεθεί και να ολοκληρώσει την προσπάθεια που 
ξεκίνησε με στόχο τη συγκρότηση καταλόγου των εντύπων της νεολαίας από την ίδρυση του 
νεοελληνικού κράτους μέχρι τις μέρες μας. Αντικείμενό του η καταγραφή των ελληνικών 
νεανικών εντύπων των ετών 1936-1941. 
Καταγραφή  Αγγελική Πανοπούλου , Κώστας Τσικνάκης 
Λέξεις Κλειδιά: Τύπος, Ιστορία του Τύπου, Νεολαία  
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 8,32 € 
ΙSΒΝ: 960-7089-06-5  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1005 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παυλίδου, Θ. (1984) "Γλώσσα-Γλωσσολογία-Σεξισμός". Σύγχρονα 
Θέματα, τομ. 21, σελ. 68-79. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά:  Φύλο, Γλώσσα, Σεξισμός, ΜΜΕ, Ανάλυση λόγου 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1208 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαμίου, ∆. (1989) "Στάσεις και αντιστάσεις απέναντι στο δικαίωμα 
ψήφου των γυναικών των γυναικών μέσα από τον Τύπο:1919-1952". ∆ίνη, τευχ. 4,  σελ. 29-
35. 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Μια αναλυτικότατη παρουσίαση του Τύπου και της στάσης του απέναντι στο 
ζήτημα της γυναικείας ψήφου, το άρθρο είναι χρήσιμο γιατί συνδέει γυναίκα-πολιτική και 
ΜΜΕ. 
Λέξεις Κλειδιά:  Γυναίκες, Πολιτική, ∆ικαίωμα ψήφου, ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:  εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1007 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Σέλντον, Κ. (1991) Κινηματογράφος και ομοφυλοφιλία, 
μεταφ. Κολιοδήμος, ∆., Αθήνα, Αιγόκερως. 
Σελίδες:  127 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά:  Κινηματογράφος, Ομοφυλοφιλία, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:  διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 5,20 € 
ΙSΒΝ:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1597 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σκουτέρη ∆ιδασκάλου, Ν. (1984) "Προκαπιταλιστικές ιδεολογίες 
του άνομου και του νόμιμου έρωτα". Πολίτης, τομ. 66, σελ. 44-50. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αποτελεί μια σημειολογική προσέγγιση στο λαϊκό ερωτικό λόγο 
προκειμένου να αναλυθούν οι μορφές που παίρνει η υλική και ιδεολογική καταπίεση και 
υποτέλεια των γυναικών στην ελληνική κοινωνία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Ερωτικός λόγος, Προφορική παράδοση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1009 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σούμας, Θ. (1983) Κινηματογράφος και Σεξουαλικότητα/ 
Ερωτισμός, Αθήνα, Αιγόκερως. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί ανάλυση του ερωτισμού, της πορνογραφίας  και της σεξουαλικότητας 
στον κινηματογράφο. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Ερωτισμός, Σεξουαλικότητα, Φύλο, Ανάλυση λόγου, 
Σώμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1010 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σούμας, Θ. (1992) Έρωτας, Ψυχολογία και Αισθητική στο 
Χολλυγουντιανό Σινεμά, Αθήνα, Αιγόκερως. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πραγματεύεται τα ζητήματα του έρωτα, της ψυχολογίας και της Αισθητικής στο 
Χολλυγουντιανό κινηματογράφο. 
Λέξεις Κλειδιά:  ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Φύλο, Σεξουαλικότητα, Ανάλυση λόγου 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1011 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Τεντοκάλη, Β. (1991) "Η κοινωνική δόμηση της ταυτότητας των 
δύο φύλων". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 45, σελ. 101-106. 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύεται η θεωρία της κοινωνικής κατασκευής της ταυτότητας των φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Θεωρίες του φύλου, Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, Έμφυλες 
ταυτότητες, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1390 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τερζοπούλου, Μ. & Ψυχογιού, Ε. (1993) "Ρόλοι φύλων και σχέσεις 
συγγένειας μέσα απ' τα γαμήλια τραγούδια". Revue des Etudes Neo-Helleniques, τομ. II/1-2, 
σελ. 89-124. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί λαογραφική προσέγγιση των σχέσεων  συγγένειας μέσα από τα γαμήλια 
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τραγούδια. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Άνδρες, Τραγούδια του γάμου, Κοινωνικές απόψεις, 
Θρησκεία, Λαογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1012 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τερζοπούλου, Μ., Ψυχογιού, Ε. (1984) "Γυναίκα- κοινωνία στο 
δημοτικό τραγούδι". Αντιθέσεις, τομ. 17/Μαρ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Γίνεται ανάλυση της εικόνας των γυναικών και ο συσχετισμός της με τις 
κοινωνικές συνθήκες στα δημοτικά ελληνικά τραγούδια. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτισμός, Λαϊκή λογοτεχνία, ∆ημοτικά τραγούδια, Γυναίκες, Εικόνες 
των γυναικών, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1013 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Φραγκουδάκη, Α. (1989) "Γλώσσα λανθάνουσα;". ∆ίνη, τομ. 
4, σελ. 42-44. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί ανάλυση του σεξισμού στη γλώσσα με τη βοήθεια των φεμινιστικών 
σπουδών και της γλωσσολογίας. 
Λέξεις Κλειδιά:  ΜΜΕ, Γλώσσα, Σεξισμός, Φύλο, Ανάλυση λόγου, Γλωσσολογία  
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1014 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Ψαρρά, Α. (1979) "Γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα". Σκούπα, 
τομ. 2, σελ. 3-13. 
Γλώσσα:  Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ιστορική επισκόπηση των γυναικείων περιοδικών του 19ου αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά:  Φύλο, ΜΜΕ, Ελλάδα, Περιοδικός τύπος, Γυναικεία περιοδικά 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
 

Ξενόγλωσση  βιβλιογραφία 2000-2006 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 851 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Aalten, A. (2004) "'The Moment When it All Comes Together': 
Embodied Experiences in Ballet". European Journal of Women's Studies, τομ. 11, τευχ. 3,  
σελ. 263-276. 
Γλώσσα:  Αγγλικά 
Περίληψη: Αυτό το άρθρο αποτελεί μια επεξεργασμένη της μονόπλευρης ανάλυσης της 
μισογυνικής φύσης του μπαλέτου ως πολιτισμικής πρακτικής, και μια συνεισφοράς σε μια 
περισσότερο ενσώματη φεμινιστική θεωρία. Βασισμένη σε εμπειρική έρευνα τόσο μέσω της 
εθνογραφικής ανάλυσης των πρακτικών σώματος στο μπαλέτο και τις ιστορίες ζωής των 
χορευτών/τριών, η συγγραφέας διερευνά τις αντιφάσεις που προκαλεί το σώμα στο μπαλέτο. 
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Περιγράφοντας τις ενσώματες εμπειρίες των επαγγελματιών χορευτών καταδεικνύει ότι το 
μπαλέτο προσφέρει στις γυναίκες τη δυνατότητα να υπερβούν τη διάσταση μεταξύ σώματος, 
μυαλού και συναισθημάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτισμός, Τέχνη, Χορός, Κλασικός χορός, Στερεότυπα, Σεξισμός, 
Μισογυνισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:  20 δολ 
ΙSSN: ISSN: 1350-5068, eISSN: 1461-7420 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 852 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Acosta-Alzuru, C. (2003) " "I'm Not a Feminist...I Only 
Defend Women as Human Beings": The Production, Representation, and Consumption of 
Feminism in a  Telenovela". Critical Studies in Media Communication, τομ. 20, τευχ. 3,  σελ. 
269-294. 
Γλώσσα:  Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναλύει την επιτυχημένη λατινοαμερικανική 'τηλενουβέλα' El Pais de 
las Mujeres (Η χώρα των γυναικών) και αναλύει πώς παρουσιάζεται  ο φεμινισμός και οι 
φεμινίστριες. Μέσω συνεντεύξεων με τους συντελεστές της σειράς και ανάλυσης της 
κατανάλωσης των αναπαραστάσεων μέσω ανάλυσης κοινού διερευνάται ο τρόπος με τον 
οποίον παράγεται και προσλαμβάνεται το θέμα του φεμινισμού. Η έρευνα δίνει έμφαση στο 
παράδοξο που ενέχει η παραγωγή και η κατανάλωση ενός κειμένου που ταυτόχρονα παρέχει 
μια κριτική της πατριαρχίας στην Βενεζουέλα και μια αυστηρή απόρριψη του φεμινισμού. 
Λέξεις Κλειδιά:  Τηλεόραση, ΜΜΕ, Φύλο, Φεμινισμός, Εικόνες των γυναικών, Κατανάλωση, 
Λατινική Αμερική, Πατριαρχία, Λαϊκός πολιτισμός, Τηλεοπτικός προγραμματισμός  
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: 0739-3180 
 
  
Κωδικός τεκμηρίου: 853 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Acosta-Alzuru, C. (2003) "Tackling the Issues: Meaning Making in 
a Telenovela". Popular Communication, τομ. 1, τευχ. 4,  σελ. 193-215. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:  Το άρθρο εστιάζει στη τηλε-νουβέλα El Pais de las Mujeres (Η Χώρα των 
Γυναικών - Βενεζουέλα) με υψηλά ποσοστά στη Βενεζουέλα, στην Αργεντινή, Περού, Πόρτο 
Ρίκο και τις ΗΠΑ. Πραγματοποιώντας εθνογραφική έρευνα με τους παραγωγούς και το κοινό 
και ανάλυση κειμένου της σειράς, αναλύθηκε η σκηνοθεσία και η κατανάλωση των 
αναπαραστάσεων της σεξουαλικής παρενόχλησης, της κακοποίησης, της έκτρωσης και της 
ομοφυλοφιλίας. Η ανάλυση προτείνει ότι η εισαγωγή στην τηλεοπτική σειρά  των θεμάτων 
εκείνων που είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης εδώ και καιρό είναι γενικά θετικά αποδεκτή 
από τους τηλεθεατές ενώ τα ζητήματα που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας 
συζήτησης δεν  εγκρίνονται. Επιπρόσθετα η ανάλυση καταδεικνύει ότι οι τηλεοπτικές ιστορίες 
συμβάλλουν στη δημόσια συζήτηση σχετικά με κοινωνικά ζητήματα και πώς η παραγωγή και η 
κατανάλωση συναρθρώνονται στενά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Τηλεόραση, Κοινό, Λατινική Αμερική, Λαϊκός πολιτισμός, 
Κοινωνικά προβλήματα, Βενεζουέλα, Σεξισμός, Σεξουαλική παρενόχληση, Ενδοοικογενειακή 
βία, Έκτρωση, Ομοφυλοφιλία   
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 1540-5702 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:  854 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Adam, A. (2005) Gender, ethics and information technology, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan. 
Σελίδες:  vi, 196 
Γλώσσα:  Αγγλικά 
Περίληψη: Το ηλεκτρονικό έγκλημα, η διαδικτυακή παρενόχληση, η διαδικτυακή 
πορνογραφία, η ιδιωτικότητα και η δημόσια σφαίρα στο διαδίκτυο αποτελούν σημαντικά 
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ζητήματα των νέων τεχνολογιών, των οποίων οι έμφυλες διαστάσεις δεν έχουν διερευνηθεί 
επαρκώς. Το βιβλίο αυτό χρησιμοποιεί τη φεμινιστική θεωρία της ηθικής για μια 
διεπιστημονική ανάλυση των ζητημάτων αυτών. 
Λέξεις Κλειδιά:  Ηλεκτρονικό έγκλημα, Φεμινιστική θεωρία, Θεωρία της πληροφορίας, 
Έμφυλες χρήσεις της τεχνολογίας, Νέες τεχνολογίες 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες, μαθητές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:  $79.95 
ΙSΒΝ: 1403915067 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 855 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ahmed, S. & Faizan, M. (2006) "Making Beautiful: Male Workers 
in Beauty Parlors". Men and Masculinities, τομ. 9, τευχ. 2,  σελ. 168-185. 
Γλώσσα:  Αγγλικά 
Περίληψη: Αναλύονται οι ιστορίες ζωής ανδρών που εργάζονται στο χώρο της αισθητικής του 
σώματος και του προσώπου όπως είναι τα ινστιτούτα καλλονής για άνδρες και γυναίκες και 
διερευνάται ο συσχετισμός της απασχόλησης με την συγκρότηση των διάφορων μορφών 
ανδρικής ταυτότητας και αρρενωπότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σώμα, Εικόνες των γυναικών, Αρρενωπότητα, Πολιτισμός, Εικόνα 
σώματος, Αισθητική, Ινστιτούτα αισθητικής, Κατασκευή ανδρισμού, Ανδρισμός, Έμφυλες 
διαφορές, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα:  αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:  20 δολ.  
ΙSSN: 1097184x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 856 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Allen, R. C. & Hill, A. (επιμ.) (2004) The television studies 
reader. London, New York, Routledge. 
Σελίδες:  xvii, 629 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:  Η συλλογή αποτελείται από σημαντικά άρθρα του τομέα των σπουδών 
τηλεόρασης, καλύπτοντας ζητήματα που αφορούν την παραγωγή, τα τηλεοπτικά είδη, το 
τηλεοπτικό κοινό και τα οικονομικά της τηλεόρασης. Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι 
σπουδές τηλεόρασης αλλάζουν, καθώς περιλαμβάνουν νέες και εναλλακτικές μορφές 
τεχνολογίας, όπως η καλωδιακή και δορυφορική τηλεόραση, το διαδίκτυο, και τα ηλεκτρονικά 
πολυμέσα . Περιλαμβάνει αναλύσεις της reality τηλεόρασης και προγραμμάτων και 
επαγγελματικών πρακτικών από όλο τον κόσμο. . 
Λέξεις Κλειδιά: Τηλεόραση, ΜΜΕ, Επικοινωνία, Σπουδές επικοινωνίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $30.56 
ΙSΒΝ: 0415283248 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 857 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Alley, R. S. & Brown, I. B. (2002) Women television producers: 
transformation of the male medium, Rochester, NY, Great Britain, University of Rochester 
Press. 
Σελίδες: xvii, 264 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τις εργασιακές συνθήκες των γυναικών παραγωγών της 
τηλεόρασης των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας εκτεταμένες μελέτες περίπτωσης και συνεντεύξεις με 
αυτές. Υποστηρίζει ότι η αύξηση των γυναικών σε θέσεις παραγωγών τηλεόρασης βαθμιαία 
αλλάζει τις επαγγελματικές πρακτικές του χώρου. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, Τηλεόραση, ΗΠΑ, Σπουδές επικοινωνίας, Γυναίκες παραγωγοί, 
Μελέτες περίπτωσης, Επαγγέλματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $60   
ΙSΒΝ: 1580460453 
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Κωδικός τεκμηρίου: 858 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Anand, S. & Krosnick, J. A. (2005) "Demographic Predictors of 
Media Use among Infants, Toddlers, and Preschoolers". American Behavioral Scientist, τομ. 
48, τευχ. 5,  σελ. 539-561. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη χρήση των διάφορων μέσων 
επικοινωνίας στις ΗΠΑ σε εθνικό επίπεδο  για παιδιά από 6 μηνών έως 6 χρονών με βάση το 
φύλο και τα άλλα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. Η ηλικία, η φυλή, η εκπαίδευση 
των γονιών, η οικογ. κατάσταση αποδείχτηκε ότι είχε σημαντική επίπτωση στη χρήση όλων 
των τύπων μέσων ενώ το φύλο, η γλώσσα, η επαγγ. θέση και ηλικία των γονέων μόνο 
περιστασιακά επηρέασαν αυτήν τη χρήση. Το εισόδημα της οικογένειας δεν φαίνεται να 
επηρεάζει καθόλου την κατανάλωση των μέσων. 
Λέξεις Κλειδιά: Παιδί, Βρέφος, ΜΜΕ, Τηλεόραση, Πρόσληψη, Τηλεθέαση, Υπολογιστές, 
Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN:  0002-7642 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 859 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Anderson, D. A. & Hamilton, M. (2005) "Gender Role Stereotyping 
of Parents in Children's Picture Books: The Invisible Father    ". Sex Roles: A Journal of 
Research, τομ. 52, τευχ. 3-4,  σελ. 145-151. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό γίνεται μια ανάλυση 200 παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων 
εστιάζοντας στην αναπαράσταση της μητέρας και του πατέρα. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι οι 
πατέρες κατά κανόνα υπο-παρουσιάζονται και όταν εμφανίζονται είτε είναι αδρανείς ή 
αναποτελεσματικοί γονείς. Σύμφωνα με την ανάλυση τα αρνητικά αυτά πατρικά πρότυπα 
πιθανόν να επηρεάζουν τους πραγματικούς ρόλους των γονιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες διαφορές, Στερεότυπα, Παιδί, ΜΜΕ, Εικόνες των ΜΜΕ, Μητρότητα, 
Πατρότητα, Παιδικά βιβλία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0360-0025 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 860 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Anderson, K. V. & Stewart, J. (2005) "Politics and the Single 
Woman: The "Sex and the City Voter" in Campaign 2004". Rhetoric & Public Affairs, τομ. 8, 
τευχ. 4,  σελ. 595-616. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: To άρθρο αυτό αναφέρεται στη συγκρότηση της κατηγορίας της " Sex and the 
City ψηφοφόρου",  που προέρχεται από την ομώνυμη επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά και 
αφορά την ψήφο των ανύπαντρων γυναικών γύρω στα 30 που εμφανίζονται ως 
επαγγελματικά ανεξάρτητες και επιτυχημένες. Η εικόνα αυτά δημιουργήθηκε από τα ΜΜΕ 
αλλά υιοθετήθηκε από τις προεκλογικές καμπάνιες του Κέρρυ και του Μπους το 2004 
προκειμένου να  προσελκύσουν 22 περίπου εκατ. γυναίκες ψηφοφόρους. Οι συγγραφείς 
υποστηρίζουν ότι η εικόνα αυτή είναι μια προσπάθεια τόσο της λαϊκής κουλτούρας όσο και της 
παραδοσιακής πολιτικής δημοσιογραφίας να συγκροτήσουν την εικόνα των νέων γυναικών 
ψηφοφόρων ως μια ομοιογενή κοινωνική κατηγορία, λευκών, μέσης έως ανώτερης κοινωνικο-
οικονομικής κατηγορίας, ανεξαρτήτων επαγγελματιών, περισσότερο καταναλωτριών παρά 
πολιτών, ελκυστικών και σεξουαλικά διαθέσιμων. Η εικόνα αυτά αντανακλά προγενέστερες 
απόπειρες των ΜΜΕ να χαρακτηρίσουν το φεμινισμό του τέλους της δεκαετίας του 1990 ως 
"τρίτου κύματος" φεμινισμού. Οι προεκλογικές καμπάνες του 2004 προσφέρουν ένα 
σημαντικό εμπειρικό πεδίο  αυτής της λογικής του τρίτου κύματος φεμινισμού όπως έχει 
ενσωματωθεί στους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς λόγους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Φεμινισμός, Γλωσσικές πρακτικές, ΗΠΑ, Πολιτικές καμπάνιες, 
Πολιτική, Εκλογές, Ψηφοφόροι  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ 
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ΙSSN: 1094-8392 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 861 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Angerer, M.-L. (1999) "Space does matter: On cyber and 
other bodies". European Journal of Cultural Studies, τομ. 2, τευχ. 2,  σελ. 209-229. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο θεωρεί το χώρο ως βασικό για τη συζήτηση που αφορά το ηλεκτρονικό 
πεδίο των μέσων και το ψυχικό πεδίο του υποκειμένου. Σ' αυτό το πλαίσιο εγείρονται δύο 
βασικές ερωτήσεις: πώς να γίνει κατανοητή η σχέση μεταξύ των δύο αυτών πεδίων/χώρων 
και πώς να γίνει κατανοητός ο 'κυβερνοφεμινισμός' (και οι διάφορες πρακτικές του). 
Συγκρίνοντας το cyborg  της Donna Haraway με τους ορισμούς των Elizabeth Grosz, Judith 
Butler και Moira Gatens σχετικά με το σώμα και το φύλο, το βασικό επιχείρημα είναι ότι τα 
δύο αυτά πεδία/χώροι δεν πρέπει να εξισώνονται. Αντίθετα εκλαμβάνει τη κατά φύλο διαφορά 
ως ικανή να ενεργοποιήσει ένα πεδίο το οποίο διασταυρώνεται από μια επιθυμία της οποίας ο 
'στόχος' δεν είναι μέσα αλλά υπερβαίνει το πλαίσιο του κυβερνοχώρου. Ενάντια σ' αυτό το 
πλαίσιο, το υποκείμενο του 'μετα-έμφυλου κόσμου' επαναπροσδιορίζεται ως ένα υποκείμενο 
που έχει ανάγκη τα ηλεκτρονικά πεδία ως μια σκηνή που μπορούν να εμφανιστούς οι Έμφυλες 
Ταυτότητες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, ΜΜΕ, Πολιτισμός, Νέες τεχνολογίες, Κυβερνοφεμινισμός, 
∆ιαδίκτυο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: ISSN: 1367-5494 eISSN: 1460-3551 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 862 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Anggard, E. (2005) "Barbie Princesses and Dinosaur 
Dragons: Narration As a Way of Doing  Gender". Gender and Education, τομ. 17, τευχ. 5,  
σελ. 539-553. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Σ' αυτό το άρθρο αναλύονται οι αφηγήσεις των παιδιών σε εικόνες και λόγια από 
την προοπτική του φύλου. Το άρθρο βασίζεται σε μια έρευνα κατά την οποία οκτώ παιδία 
προσχολικής ηλικίας έφτιαξαν δικά τους βιβλία. Στις ιστορίες τους, τα παιδιά χρησιμοποίησαν 
αφηγήσεις που είχαν δανειστεί από διάφορα ΜΜΕ, τόσο παραδοσιακά παραμύθια όσο και 
σύγχρονα προϊόντα λαϊκού πολιτισμού. Η επαναχρήση αυτών των αφηγήσεων δίνει στα παιδιά 
την δυνατότητα να διερευνήσουν τις θέσεις του φύλου με τη μορφή παιχνιδιού. Οι αφηγήσεις 
των παιδιών κατά έναν ορισμένο τρόπο, περιείχαν ένα στερεότυπο κατά φύλο περιεχόμενο. 
Τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια επέλεξαν ειδικά 'έμφυλα' θέματα για τις ιστορίες τους. 
Πάντως τα παιδιά μέσα στις ιστορίες τους προέβησαν σε επερμηνεία των παραδοσιακών 
ιστορίων και των προτύπων των φύλων. Τα κορίτσια επέτρεψαν στους γυναικείους 
χαρακτήρες να αναλάβουν ενεργούς ρόλους και τα αγόρια άφησαν τους ήρωες τους να γίνουν 
φίλοι με τους εχθρούς τους. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα παιδιά χρησιμοποίησαν τις 
ιστορίες τους δημιουργικά, επαναδιατυπώνοντάς τες έτσι ώστε να ταιριάζουν με τους δικούς 
τους στόχους. 
Λέξεις Κλειδιά: Αφήγηση, Φύλο, Σεξουαλικότητα, ΜΜΕ, Σεξ, Παιδί, Λογοτεχνία, Πολιτισμός, 
Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:18 € 
ΙSSN: 0954-0253 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 863 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Aston, E. (2004) "Making a Spectacle Out of Herself: Bobby 
Baker's Take a Peek!" European Journal of Women's Studies, τομ. 11, τευχ. 3,  σελ. 277-
294. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο τη θεωρία του γυναικείου γκροτέσκου της Mary 
Russo αυτό το άρθρο αναλύει μια παράσταση της βρετανίδας Bobby Baker με την ονομασία 
"Take a Peek". Πρόκειται για μια παράσταση υπό μορφή τσίρκου, την τρίτη της ενότητας  
'Daily Life' series, και η οποία αφορά τη 'γυναίκα που επιδεικνύεται/ εκτίθεται' (με την 
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ουσιαστική και μεταφορική έννοια των όρων). Το άρθρο υποστηρίζει ότι στην παράσταση αυτή 
η Baker  μετατρέπει τον εαυτό της σε μια θεαματική επίδειξη  'αποτυχημένης' θηλυκότητας με 
τέτοιο τρόπο ώστε να συνιστά ένα χώρο/μια θέαση από φεμινιστική κριτική σκοπιά.  Η 
ανάλυση καταδεικνύει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους η καλλιτέχνιδα πραγματοποιεί 
την παράστασή της μέσα από στρατηγικές που εξυπηρετούν στην γκροτεσκοποίηση του 
θηλυκού μέσω του αρχαϊκού μητρικού, του υστερικού και του μαγικού. Συμπερασματικά, η 
πρόσκληση της Baker να γελάσει ο θεατής με την γκροτεσκοποίηση του ίδιου της του 
σώματος προτείνεται ως ένα μέσο να δοθεί εξουσία σε αυτούς που παρακολουθούν, να δουν 
με διαφορετικό μάτι τις ιδέες και τα ιδανικά που συγκροτούν το θηλυκό στα σύγχρονα 
πολιτισμικά και κοινωνικά συστήματα και να εκθέσουν τη συμβολική θηλυκότητα σε αυτό που 
πράγματι είναι - μια παράσταση τεράτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τέχνη, Πολιτισμός, Θέατρο, Επιτέλεση, Φεμινισμός, Γυναικείο σώμα, 
Θηλυκότητα, Γκροτέσκο, Σώμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: ISSN: 1350-5068, eISSN: 1461-7420 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 864 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Attwood, F. (2005) "Fashion and Passion: Marketing Sex to 
Women". Sexualities, τομ. 8, τευχ. 4,  σελ. 392-406. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει τους διάφορους λόγους με τους οποίους επιχειρείται η 
πώληση των ειδών σεξ στις γυναίκες καταναλώτριες, κυρίως μέσω του διαδικτύου.  Μια 
ευρύτατη ποικιλία λόγων γύρω από τη μόδα, τον καταναλωτισμό, τη σεξουαλικότητα, την 
απόλαυση του σώματος κλπ. επιστρατεύονται προκειμένου να προωθηθούν τα προϊόντα αυτής 
της νέας αγορά, πώς γίνεται η διαπραγμάτευση των κινδύνων και της απόλαυσης της 
σεξουαλικότητας για τις γυναίκες και πώς συγκροτείται η 'νέα' Γυναικεία σεξουαλικότητα μέσω 
αυτών των λόγων. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Σεξ, Φύλο, Πορνογραφία, Μεγάλη Βρετανία, Κατανάλωση, 
Βιομηχανία ειδών σεξ, Νέες γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN:  1363-4607 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:  865 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Attwood, F. (2005) "Tits and Ass and Porn and Fighting': Male 
Heterosexuality in Magazines for Men". International Journal of Cultural Studies, τομ. 8, 
τευχ. 1,  σελ. 83-100. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει την παρουσία της ανδρικής ετεροφυλίας σε βρετανικά 
ελαφρά πορνοπεριοδικά και ανδρικά περιοδικά 'lifestyle', τόσο σ' ό,τι αφορά τις συμβάσεις όσο 
και τους λόγους που είναι κοινοί. Χαρτογραφεί τα βασικά στοιχεία της ανδρικής ετεροφυλίας 
σε αυτά τα έντυπα, σε δείγμα περιοδικών που έχουν συλλεχτεί το 2003 και το 2004. Η 
περιγραφή του ανδρικού σώματος και ο συσχετισμός με την απόλαυση και της παρουσίαση και 
διερεύνηση της ετερόφυλης δραστηριότητας τοποθετούνται στα ευρύτερα ιστορικά και 
κοινωνικά συμφραζόμενα των ανδρικών εντύπων. 
Λέξεις Κλειδιά: Πορνογραφία, Ανδρισμός, Ετεροφυλία, ΜΜΕ, Μεγάλη Βρετανία, Περιοδικά, 
Εικόνα σώματος, Σεξ, Σεξουαλικότητα, Αρρενωπότητα    
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: 1367-8779 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 866 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bailey, C. (2003) "Bitching and Talking/Gazing Back: Feminism as 
Critical Reading". Women and Language, τομ. 26, τευχ. 2,  σελ. 1-8. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης 
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εικόνας της φεμινίστριας στα μεγάλα ΜΜΕ - ως νέας, λαϊκής, 'ψαγμένης' γυναίκας. Ένα 
εναλλακτικό περιοδικό με την επωνυμία Bitch:Feminist Response to Pop Culture στηρίζεται σε 
αυτήν την έννοια του φεμινισμού. Όντας μια 'σκύλα/τσούλα' (bitch), που αντιμιλά και 
'καρφώνει με το βλέμμα' τη λαϊκή κουλτούρα, αποτελεί μια αξιόλογη φεμινιστική 
δραστηριότητα και ακριβώς αυτό είναι που επιχειρεί να  θέσει σε κίνηση το περιοδικό. 
Επιτελώντας το φεμινισμό ως μια δραστηριότητα κριτικής ανάγνωσης μέσω διάφορων τυπικών 
και ρητορικών στρατηγικών, ενεργεί έτσι ώστε να υπονομεύσει τα πατριαρχικά νοήματα, 
κυρίως αυτά που αφορούν την ομορφιά και ενισχύει ή δημιουργεί την αίσθηση μιας 
φεμινιστικής κοινότητας. Στις σελίδες του περιοδικού ο φεμινισμός αποτελεί πεδίο 
πολιτισμικής αμφισβήτησης αντί ένα σύνολο από αξιώματα που έχουν εδραιωθεί πριν ή έξω 
από το λόγο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Λαϊκός Πολιτισμός, Περιοδικά, Έμφυλοι ρόλοι, Φεμινισμός, 
Εικόνες των ΜΜΕ, Θηλυκότητα, Πατριαρχία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 8755-4550 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 867 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Baker, C. N. (2005) " Images of Women's Sexuality in 
Advertisements: A Content Analysis of Black- and White-Oriented Women's and Men's 
Magazines". Sex Roles: A Journal of Research, τομ. 52, τευχ. 1-2,  σελ. 13-27. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει μια ανάλυση των εικόνων των γυναικών σε διαφημίσεις 
περιοδικών με έμφαση στη σεξουαλικότητα. Εξετάζονται οι διαφημίσεις σε περιοδικά που 
απευθύνονται σε λευκούς και μαύρους και γυναίκες και άνδρες, προκειμένου να διερευνηθεί η 
συγκρότηση της γυναικείας σεξουαλικότητας για κάθε εξειδικευμένο κοινό. Αναλύθηκαν 
περισσότερες από 600 φωτογραφίες γυναικών στη βάση επτά διαφορετικών μεταβλητών. Οι 
διαφημίσεις που απευθύνονται σε λευκούς αναγνώστες παρουσιάζουν τις γυναίκες σε ρόλους 
και χαρακτηριστικά που υπονοούν εξάρτηση και υποταγή ενώ αντίθετα οι διαφημίσεις που 
απευθύνονται σε μαύρους αναγνώστες παρουσιάζουν τις γυναίκες ως ανεξάρτητες και 
κυρίαρχες. Επίσης βρέθηκε ότι οι λευκές γυναίκες αντικειμενοποιούνται πιο συχνά από τις 
μαύρες γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξ, ΜΜΕ, Περιοδικά, Εικόνα σώματος, Εικόνες των γυναικών, Εικόνες των 
ΜΜΕ, Φυλή, ∆ιαφήμιση, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: 0360-0025 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 868 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Banet-Weiser, S. (2004) "Girls Rule!: Gender, Feminism, and 
Nickelodeon ". Critical Studies in Media Communication, τομ. 21, τευχ. 2,  σελ. 119-139. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει το εμπορικό καλωδιακό δίκτυο τηλεόρασης "Nickelodeon", το 
οποίο δραστηριοποιείται και στο διαδίκτυο, την κατασκευή παιχνιδιών και την παραγωγή 
βίντεο. Το δίκτυο αυτό έχει γίνει γενικά αποδεκτό τόσο από τους επαγγελματίες των μέσων 
όσο και τους εκπαιδευτικούς ότι αναπαριστά τα κορίτσια ως δυνατά, ευφυή, με ηγετικές 
ικανότητες άτομα. Επικεντρώνοντας την ανάλυση στα ψυχαγωγικά προγράμματα Clarissa 
Explains It  All & As Told by Ginger,  όπως επίσης και στο ενημερωτικό παιδικό πρόγραμμα , 
Nick News, ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι πράγματι η εξουσία των κοριτσιών σε συνδυασμό με 
την αναγνώριση της αυξανόμενης δύναμης των κοριτσιών ως καταναλωτριών και πολιτών, 
προσφέρει μια ριζοσπαστική πρόταση σ' ό,τι αφορά τις κυρίαρχες έμφυλες σχέσεις. Όμως, η 
αποδοχή της δύναμης των κοριτσιών μπορεί επίσης να ερμηνευτεί σαν μια 
επανασταθεροποίηση των ειδικών κατηγοριών του φύλου, με τέτοιο τρόπο ώστε να αυτή η 
'ριζοσπαστική' πρόταση να οδηγήσει σε μια νέα κατοχύρωση των συμβατικών έμφυλων 
σχέσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Βιομηχανία ψυχαγωγίας, ΜΜΕ, Φύλο, Τηλεόραση, Πρόγραμμα τηλεόρασης, 
∆ιαδίκτυο, Έμφυλοι ρόλοι, Στερεότυπα των φύλων, Εικόνες των ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
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Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0739-3180 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:  869 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Banks, J. (2003) "Prurient Interests: Sexuality, Ideology, and 
Popular Communication    ". Popular Communication. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Τα λαϊκά μέσα επικοινωνίας συνιστούν ένα πεδίο όπου οι αντιφάσεις μεταξύ 
συντηρητικών και προοδευτικών πολιτισμικών ιδεολογιών γύρω από την σεξουαλικότητα και 
συνεπώς γύρω από την εξουσία, το φύλο και τον κοινωνικό έλεγχο θεσπίζονται μέσα σε μια 
ατελείωτη σειρά από αφηγήσεις. Αυτές οι αφηγήσεις πληρούν τις οικονομικές απαιτήσεις των 
βιομηχανιών της κουλτούρας δίνοντας όλο και μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα του σεξ, ακόμα 
και αυτών των μορφών που ξεφεύγουν από τις κυρίαρχες. Αυτή η φαινομενικά προοδευτική 
τάση υπονομεύεται από μια ποικιλία στρατηγικών, είτε αφηγηματικών είτε στο επίπεδο της 
παραγωγής. Αυτές οι στρατηγικές προσφέρουν μια συντηρητική ανάγνωση που τονίζει τις 
αρνητικές επιπτώσεις της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Ταυτόχρονα, ο λαϊκός τύπος παρέχει 
μια πλατφόρμα για συντηρητικούς ιδεολόγους που γράφουν για τη σεξουαλικότητα στα μέσα 
χωρίς να στηρίζονται σε σοβαρή έρευνα ή να είναι ειδικοί. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Κοινωνικός έλεγχος, Λαϊκός πολιτισμός, Σεξ, Σεξουαλικότητα, 
Ιδεολογία, ΜΜΕ, Κοινωνικά προβλήματα, Κοινωνικές επιδράσεις, Πολιτισμικές αξίες, 
Επικοινωνιακή έρευνα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN:  1540-5702 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 870 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Banwart, M. C., Bystrom, D. G. & Robertson, T. (2003) "From the 
Primary to the General Election: A Comparative Analysis of  Candidate Media Coverage in 
Mixed-Gender 2000 Races for Governor and U.S. Senate". American Behavioral Scientist, 
τομ. 46, τευχ. 5,  σελ. 658-676. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:Το άρθρο αυτό εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι άνδρες και 
γυναίκες υποψήφιοι για το αμερικανική Γερουσία. Στη βάση ανάλυσης περιεχομένου πάνω 
από 1200 άρθρων των μεγαλύτερων αμερικανικών εφημερίδων καταδεικνύεται ότι ακόμα και 
σήμερα οι γυναίκες υποψήφιοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στερεότυπα και 
προκαταλήψεις στην κάλυψη των προεκλογικών τους αγώνων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Εικόνες των ΜΜΕ, Πολιτικές καμπάνιες, Πολιτική, Πολιτική 
συμμετοχή, Γυναίκες πολιτικοί, ΗΠΑ, Εκλογές, Κυβερνήτες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN: 0002-7642 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 871 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Barker, C. (1999) Television, Globalization and Cultural Identities, 
London, Routledge. 
Σελίδες: xi+195 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: To βιβλίο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η παγκοσμιοποίηση επιδρά πάνω στην 
τηλεόραση και τις πολιτισμικές ταυτότητες και την συγκρότησή τους κατά φύλο, 
σεξουαλικότητα, φυλή, εθνικότητα κλπ. Υποστηρίζεται ότι σήμερα η τηλεόραση είναι το 
κυρίαρχο μέσο συγκρότησης της ταυτότητας των υποκειμένων μέσα σε συγκεκριμένα 
πολιτισμικά, ιστορικά και πολιτικά συνκείμενα και ότι η γλώσσα παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτήν 
τη διαδικασία. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Παγκοσμιοποίηση, Πολιτισμική ταυτότητα, Πολιτισμός, Κοινωνικός 
κονστρουκτιβισμός, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Κοινωνική πρόσληψη, Τηλεόραση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
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ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 872 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Baxter, K. (2000) "Desire and the Literary Machine: Capitalism, 
Male Sexuality, and Stratemeyer Series Books for Boys". Men and Masculinities, τομ. 3, τευχ. 
2,  σελ. 168-186. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αναλύει το έργο του Edward Stratemeyer ο οποίος ήταν 
συγγραφέας δημοφιλέστατων βιβλίων για αγόρια στις αρχές του εικοστού αιώνα. 
Υποστηρίζεται ότι η ηθική της καπιταλιστικής παραγωγής είναι κεντρική στην πλοκή, τις αξίες 
και τη χαρακτηριολόγηση  του έργου του Stratemeyer και εκεί αποδίδεται και η επιτυχία του. 
Επιπλέον, οι θεματικές εστιάζουν εστιάζουν στις αξίες της σκληρής δουλειά και της 
εφευρετικότητας διευκολύνοντας τον επαναπροσανατολισμό της ανδρικής επιθυμίας μακριά 
από το ρομαντικό έρωτα προς το πιο αποδεκτό αντικείμενο της καπιταλιστικής παραγωγής. Η 
λογοκρισία της ανδρικής επιθυμίας αντανακλά μια ευρύτερη επανατοποθέτηση της 
τοπογραφίας της αρρενωπότητας στο θέατρο της καπιταλιστικής παραγωγής που ήταν 
χαρακτηριστικό της αμερικανικής κουλτούρας των αρχών του εικοστού αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Νεανική Λογοτεχνία, Βιβλίο, Ανδρισμός, Αρρενωπότητα, 
Καπιταλισμός, Εργασία, Έρωτας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 1097184x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 873 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Beasley, M. H. & Gibbons, S. J. (2003) Taking their place: a 
documentary history of women and journalism, State College, Pa., Strata Pub. 
Σελίδες: xviii, 315 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρέχει μια ιστορική καταγραφή σημαντικών γυναικών δημοσιογράφων 
του Τύπου των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας βιογραφικές και ιστορικές μεθόδους. 
Λέξεις Κλειδιά: ΗΠΑ, ΜΜΕ, Τύπος, Βιογραφίες γυναικών, Γυναίκες δημοσιογράφοι, Ιστορία 
του Τύπου 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $24.98 
ΙSΒΝ: 1891136070 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 874 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Beebe, R., Fulbrook, D. & Saunders, B. (επιμ.) (2002) Rock 
over the edge: transformations in popular music culture. Durham, Duke University Press. 
Σελίδες: 392 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το συλλογικό αυτό έργο επιδιώκει να αναλύσει τις μεταβολές της μουσικής 
βιομηχανίας, και ειδικότερα της βιομηχανίας της ροκ μουσικής, τις τελευταίες δεκαετίες. 
Εστιάζει στις αλλαγές στα μουσικά είδη και τη σχέση μεταξύ μουσικής βιομηχανίας, 
κατανάλωσης της μουσικής και ευρύτερων πολιτισμικών και κοινωνικών αλλαγών. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμός, Μουσική, Μουσική ροκ, Γυναίκες μουσικοί, Μουσική βιομηχανία, 
Ιστορία της μουσικής βιομηχανίας, Πολιτισμικές σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $25.95 
ΙSΒΝ: 0822329158  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 875 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Benwell, B. (2004) "Ironic Discourse: Evasive Masculinity in Men's 
Lifestyle Magazines". Men and Masculinities, τομ. 7, τευχ. 1,  σελ. 3-21. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αναλύει το κείμενο των βρετανικών ανδρικών περιοδικών lifestyle 
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και εξετάζει την άποψη ότι η ειρωνεία χρησιμοποιείται στρατηγικά για μια μερική συγκρότηση 
και διαφυγή από μια συγκεκριμένη ανδρική Ταυτότητα. Γενικά συχνά υποστηρίζεται ότι η 
ειρωνεία είναι ένα εξέχον χαρακτηριστικό της μεταμοντέρνας κατάστασης, με την διολισθητική 
της ικανότητα να αποποιείται την πίστη σε διάφορες πολιτικές και κριτικές θέσεις. Στο πλαίσιο 
των ανδρικών περιοδικών βλέπουμε ότι η ειρωνεία λειτουργεί τόσο για να δίνει φωνή σε 
διάφορα αντιδραστικά και αντιφεμινιστικά αισθήματα και για να αποσταθεροποιεί συνεχώς την 
έννοια της συνεκτικής και ορατής αρρενωπότητας. Το άρθρο δίνει έμφαση τόσο στην ειρωνεία 
ως τροπικότητα και ως τρόπο ζωής προκειμένου να περιγραφεί η αμφισημία που ενυπάρχει 
στην αρρενωπότητα του περιοδικού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Περιοδικά, Ανδρισμός, Ανδρικά περιοδικά, Ειρωνία, 
Μεταμοντέρνο, Αντιφεμινισμός, Αρρενωπότητα, Ιδεολογία, Ανδρική ταυτότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: 1097184x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 876 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Beres, L. (1999) "Beauty and the Beast: The Romanticization of 
Abuse in Popular Culture". European Journal of Cultural Studies, τομ. 2, τευχ. 2,  σελ. 197-
207. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η ρομαντική απεικόνιση του ελέγχου των ανδρών 
πάνω στις γυναίκες σε λαϊκά πολιτισμικά κείμενα όπως η 'Ωραία και το Τέρας' του Walt Disney 
και ο '∆ράκουλας' του Bram Stroker. Η συγγραφέας, η οποία είναι σύμβουλος σε κέντρο 
περίθαλψης κακοποιημένων γυναικών, στηριζόμενη στη θεωρία του θέματος, περιγράφει την 
ανησυχία της για τη συγκρότηση του νοήματος και τις συμπεριφορές των κακοποιημένων 
γυναικών που διαβάζουν κείμενα που ρομαντικοποιούν την κακοποίηση των γυναικών και την 
κατάχρηση εξουσίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Λαϊκός πολιτισμός, Πολιτισμός, Επιδράσεις 
των ΜΜΕ, Εικόνες των ΜΜΕ, Έμφυλες διαφορές, Κακοποίηση γυναικών, Ενδοοικογενειακή 
βία, Έρωτας, Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. Αμερ. 
ΙSSN: 1367-5494  

 
Κωδικός τεκμηρίου: 877 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Berger, J. (1990) Ways of Seeing, London, British Broadcasting 
Corporation, Penguin  
Σελίδες: 176 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο έργο αυτό ο Berger συνδέει την εμπορευματοποίηση της τέχνης με την 
εμπορευματοποίηση των γυναικών και τις αναπαραστάσεις των γυναικών στην 'υψηλή' και 
'λαϊκή' τέχνη και πολιτισμό. Ο  Berger εκθέτει τις κοινωνικές συνισταμένες των αισθητικών 
αξιολογήσεων αναλύοντας τις οπτικές αναπαραστάσεις ως μέσα για την εδραίωση της 
κοινωνικής θέσης και της εξουσίας του άνδρα- θεατή και της γυναίκας - αντικείμενο του 
ανδρικού βλέμματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τέχνη, Αναπαραστάσεις, Ιστορία της τέχνης, Έμφυλες διαφορές, 
Πολιτισμός, Οπτικός πολιτισμός, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 12 δολαρ. Αμερ. 
ΙSΒΝ: 0140135154 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 878 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Berns, N. (1999) ""My Problem and How I Solved It:" Domestic 
Violence in Women's Magazines"". The Sociological Quarterly, τομ. 40, τευχ. 1,  σελ. 85-108. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στοιχεία που προέκυψαν από μια ποιοτική ανάλυση 111 άρθρων λαϊκών γυναικών 
περιοδικών και βιβλίων αυτοβοήθειας που δημοσιεύτηκαν από το 1970 έως το 1999 
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί το περιεχόμενο, η δημιουργία και οι 
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επιδράσεις του λαϊκού λόγου πάνω στην ενδοοικογενειακή βία. Τα αποτελέσματα 
καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των άρθρων εξακολουθεί να απεικονίζει το ζήτημα της οικογ. 
βίας ως ένα ιδιωτικό πρόβλημα, και μάλιστα πρόβλημα των θυμάτων. Η κυρίαρχη ατομική 
προοπτική που τοποθετεί την ευθύνη στο ίδιο το θύμα κανονικοποιεί την ιδέα ότι τα θύματα 
πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνα τόσο για το βία που υφίστανται όσο και  για την επίλυση του 
προβλήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Εικόνες των ΜΜΕ, Περιοδικά, Κοινωνικά προβλήματα, 
Κακοποίηση γυναικών, Κοινωνική ευθύνη, Λόγος, Θυματοποίηση, Λαϊκός Πολιτισμός, 
Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20-30 δολ. Αμερ. 
ΙSSN: 0038-0253 
 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 879 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Berns, N. (2004) Framing the victim : domestic violence, media, 
and social problems, Hawthorne, N.Y., Aldine de Gruyter. 
Σελίδες: x, 194 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει την αναπαράσταση της κακοποίησης των γυναικών και της 
σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ καθώς και τους τρόπους με 
τους οποίους αναπαρίστανται στερεοτυπικά τα θύματα αυτών των μορφών βίας. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Κακοποίηση γυναικών , ΜΜΕ, ΗΠΑ, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $23.95 
ΙSΒΝ: 0202307417 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 880 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Beynon, J. (2002) Masculinities and Culture, Buckingham, UK, 
Open University Press. 
Σελίδες: xiii+191 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το κείμενο εξετάζει πώς δημιουργούνται οι εννοιολογήσεις της αρρενωπότητας 
μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Παρουσιάζεται μια 
επισκόπηση των εννοιών του φύλου και της αρρενωπότητας και η πολλαπλότητα της ανδρικής 
ταυτότητας. ∆ίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή των διάφορων μορφών αρρενωπότητας 
από το 19ο έως και τον 20ο αιώνα στην Βρετανική Αυτοκρατορία και κυρίως στις μορφές 
εκείνες που συγκροτούνται υπό αποικιακές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται πώς 
αναπαρίσταται η αρρενωπότητα στον κινηματογράφο, στα βρετανικά μέσα και τα λαϊκά βιβλία 
κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990 και δίνεται έμφαση στην 'κρίση' της ανδρικής 
ταυτότητας στις αρχές του 21ου αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Αρρενωπότητα, Σεξ, Άνδρες, Εικόνες των ΜΜΕ, Μεγάλη Βρετανία, Φύλο, 
ΜΜΕ, Στερεότυπα, Ιδεολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 40 λίρες Αγγλίας 
ΙSΒΝ: 0226238717 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 881 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Blackman, L. (2004) "Self-Help, Media Cultures and the 
Production of Female Psychopathology". European Journal of Cultural Studies, τομ. 7, τευχ. 
2,  σελ. 219-236. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό επιχειρεί το συγκερασμό της κριτικής ψυχολογίας και των 
πολιτισμικών σπουδών και διερευνά τη ψυχολογική και πολιτισμική σημασία της κουλτούρας 
των γυναικείων περιοδικών. Αντλώντας από τη ρητορική ψυχολογία και το ύστερο έργο του 
Φουκώ για τις τεχνικές του εαυτού, εξετάζει τις σύνθετες επιτάσεις και θέσεις που δημιουργεί 
μια ποικιλία έμφυλων προβληματισμών και διλημμάτων τα οποία παράγονται μέσα στις 
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νεοφιλελεύθερες σχέσεις. Η αυτο-βοήθεια συζητείται ως μια πρακτική που συμπυκνώνει ή 
συγκεντρώνει μια ποικιλία πολιτισμικών αγωνιών, εντάσεων σώματος, και συναισθηματικών 
οικονομιών και ι μορφών  ψυχοπαθολογίας που ήδη συνιστούν βιωμένες πραγματικότητες για 
πολλούς/ες από τους αναγνώστες/τριες των περιοδικών αυτών. Το άρθρο καταλήγει ότι η 
ενασχόληση των θεωρητικών των πολιτισμικών σπουδών με την κριτική ψυχολογία θα 
επιτρέψει στις πολιτισμικές σπουδές να επαναφέρουν το σώμα στην πολιτισμική θεωρία και να 
διερευνήσουν τις πολιτισμικές επιτάσεις και απαγορεύσεις κατά τον προσδιορισμό της φυλής, 
της τάξης, της σεξουαλικότητας και του φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Πολιτισμός, Περιοδικά, Γυναικεία περιοδικά, Κοινωνική 
ψυχολογία, Τεχνικές του εαυτού, Ψυχοπαθολογία, Πολιτισμικές σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: 1367-5494 eISSN: 1460-3551 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:  882 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bloch, L.-R. & Lemish, D. (1999) "Disposable Love: The Rise and 
Fall of a Virtual Pet". New Media Society, τομ. 1, τευχ. 3,  σελ. 283-303. 
Γλώσσα:  Αγγλικά 
Περίληψη: Αναλύεται ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, γνωστό ως Tamagotchi- το 'δυνητικό 
κατοικίδιο', ως είδος πολιτισμικού τεχνουργήματος που ενσωματώνει την πιο πρόσφατη 
Τεχνολογία υπολογιστών και βίντεο και που εμπλέκει δυνητικά (virtually)  τους παίκτες στην 
πιο θεμελιώδη από τις ανθρώπινες σχέσεις, αυτήν της ανατροφής, της γαλούχησης. Το 
παιχνίδι αυτό αποτελεί ένα σύγχρονο σύμβολο καθώς ακόμα και οι πιο βασικές και θεμελιώδεις 
σχέσεις φαίνεται να είναι αναλώσιμες. Το άρθρο εξετάζει πώς αυτό το αντικείμενο συνδέεται 
με την λαϊκή κουλτούρα και με άλλα παιδικά παιχνίδια, και τι σημαίνει στο επίπεδο των 
σχέσεων, των έμφυλων ταυτοτήτων και των υπαρξιακών  δυσκολιών. Ως αποτέλεσμα εγείρει 
μια σειρά ερωτημάτων σ' ό,τι αφορά το ρόλο αυτού του είδους των παιχνιδιών για την 
κοινωνικοποίηση των παιδιών και την κοινωνία γενικότερα. 
Λέξεις Κλειδιά: Παιδί, Φύλο, Έμφυλοι ρόλοι, Κοινωνικοποίηση, Παιχνίδια, Λαϊκός πολιτισμός, 
Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: ISSN: 1461-4448    eISSN: 1461-7315 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 883 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bluestone, N. H. (επιμ.) (1995) Double Vision: Perspectives 
on Gender and the Visual Arts. Madison, Fairleigh Dickinson University Press ; London : 
Associated University Presses 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μια  συλλογή άρθρων με διεπιστημονική προσέγγιση για τις 
γυναίκες και την τέχνη από το χώρο της φιλοσοφίας, της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνικής 
ιστορίας, της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, και της θεωρίας του 
κινηματογράφου. Συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Finlay, Nancy; Bluestone, Natalie Harris; 
Havice, Christine; Startup, Henrietta; Marshall, Sherrin; Dittmar, Linda; Levinson, Julie. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Τέχνη, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $40 
ΙSΒΝ: 0838635407 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 884 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Blum, L. M. & Stracuzzi, N. F. (2004) "Gender in the Prozac 
Nation: Popular Discourse and Productive Femininity". Gender Society, τομ. 18, τευχ. 3,  σελ. 
269-286. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Από τότε που εμφανίστηκε το φάρμακο Προζακ στην αγορά προς το τέλος του 
1987, υπήρξε μια δραματική αύξηση της χρήσης των αντικαταθλιπτικών και της συζήτησης 
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στα λαϊκά μέσα επικοινωνίας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει αναλυθεί επαρκώς ο έμφυλος 
χαρακτήρας αυτού του φαινομένου παρά την ύπαρξη μιας φεμινιστικής παράδοσης που 
εξετάζει ενδελεχώς τον ιατρικό έλεγχο των γυναικείων σωμάτων. Οι συγγραφείς αναλύουν 83 
μείζονα άρθρα για το Πρόζακ και τα 'χημικά ξαδέλφια' του. Τα άρθρα αυτά έχουν εμφανιστεί 
σε περιοδικά τα πρώτα 12 χρόνια της κυκλοφορίας του φαρμάκου. Καταδεικνύεται ότι ενώ ο 
λόγος γύρω από το φάρμακα εμφανίζεται να είναι ουδέτερος ως προς το φύλο, εντούτοις 
βρίθει από υπονοούμενα έμφυλα μηνύματα. Αυτά αφορούν γυναίκες με νευροχημικές 
αστάθειες αλλά επίσης και για την ανάγκη να πειθαρχηθούν τα Γυναικεία σώματα, και να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ευελεξία τους. Αυτή η νέα μορφή γυναικείας 'καλής φυσικής 
και ψυχικής κατάστασης'  αντανακλά τις απαιτήσεις της Νέας Οικονομίας και καταδεικνύει πώς 
ο ψυχιατρικός λόγος συνεισφέρει στην ιστορικά προσδιορισμένη διαμόρφωση των έμφυλων 
σωμάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Εικόνα σώματος, Εικόνες των ΜΜΕ, Εικόνες των γυναικών, 
Ιατρική, Κοινωνικά προβλήματα, Κοινωνικός έλεγχος, Ιατρικοποίηση , Ψυχιατρική, Φάρμακα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN: ISSN: 0891-2432  eISSN: 1552-3977 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 885 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Boyle, E., Millington, B. & Vertinsky, P. (2006) "Representing the 
Female Pugilist: Narratives of Race, Gender, and Disability in Million Dollar Baby". Sociology 
of Sport Journal, τομ. 23, τευχ. 2,  σελ. 99-116. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό αναλύεται το κινηματογραφικό έργο  'Million Dollar Baby'  του 
Clint Eastwood το οποίο κέρδισε 5 βραβεία Όσκαρ και αφορούσε τον αγώνα μιας γυναίκας να 
επιβληθεί ως επαγγελματίας μποξέρ καθώς και του άνδρα προπονητή της ο οποίος την 
υποστηρίζει. Επιφανειακά, το έργο εμφανίζεται να εισάγει στο είδος των κινηματογραφικών 
ταινιών που μέχρι τώρα είναι εχθρικά στο γυναικείο μποξ μια ριζοσπαστική απεικόνιση της 
θηλυκότητας, του γυναικείου αθλητισμού και της εξουσίας σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Η 
ανάλυση λοιπόν, εξετάζει κατά πόσον ο γυναικείος χαρακτήρας μπορεί να εκληφθεί ως μια 
φιγούρα που δημιουργεί ρήξη στους λόγους και τους πολιτισμικούς μύθους γύρω από το μποξ 
και τον  κόσμο του 'ανδρικού' αθλητισμού. Η ανάλυση υποστηρίζει ότι η κατά φύλο, τάξη, 
φυλή και αναπηρία πολιτική του έργου δεν εστιάζει στο γυναικείο μποξ, την αναπηρία ή το 
δικαίωμα στο θάνατο. Αντίθετα, όπως και το μποξ, αυτό το έργο αφορά τον αγώνα των 
ανδρών να προστατεύσουν τον ανδρισμό μέσα στον κόσμο του αθλητισμού ο οποίος 
κλονίζεται βαθιά από την αυξανόμενη παρουσία των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Αθλητισμός, Πολιτισμός, ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Αθλητές, Έμφυλες 
διαφορές, Γυναικεία ταυτότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN:  0741-1235 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 886 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bradley, P. (2003) Mass media and the shaping of American 
feminism, 1963-1975, Jackson, University Press of Mississippi. 
Σελίδες: 320 
Γλώσσα:  Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τις επαγγελματικές πρακτικές των ΜΜΕ οι οποίες υπονομεύουν 
την αναπαράσταση του φεμινισμού στις ΗΠΑ ενώ προωθούν νέο-συντηρητικές 
αναπαραστάσεις των γυναικών και της οικογένειας. Αναλύει την κατασκευή συγκεκριμένων 
στερεοτύπων από τα ΜΜΕ και τους τρόπους με τους οποίους αποθαρρύνουν τις νέες γυναίκες 
από το να αντιληφθούν τους εαυτούς τους ως φεμινίστριες. 
Λέξεις Κλειδιά: ΗΠΑ, Φεμινισμός, ΜΜΕ, Αναπαραστάσεις, Νέες γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $20.00   
ΙSΒΝ: 1578066131 
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Κωδικός τεκμηρίου: 887 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bradley, P. (2005) Women and the Press: the Struggle for 
Equality, Evanston, Il, Northwestern University Press. 
Σελίδες: xxiii, 355 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τις φεμινιστικές διεκδικήσεις από τον εθνικό Τύπο των ΗΠΑ για 
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και για ισότιμες 
αναπαραστάσεις των γυναικών από τον Τύπο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, ΜΜΕ, Τύπος, ΗΠΑ, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $22.95 
ΙSΒΝ: 0810123134 (pbk.) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 888 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bragg, S. & Buckingham, D. (2004) "Embarrassment, Education 
and Erotics: The Sexual Politics of Family Viewing". European Journal of Cultural Studies, 
τομ. 7, τευχ. 4,  σελ. 441-459. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τις απόψεις των γονιών και των νέων σχετικά με την 
τηλεθέαση σε σχέση ειδικά με το σεξουαλικό περιεχόμενο των μέσων. Η ανάλυση 
καταδεικνύει πώς οι πρακτικές της τηλεοπτικής κατανάλωσης, όπως η 'συζήτηση' των γονιών 
με τα παιδιά τους των θεμάτων που εγείρουν τα έργα, έχουν έμφυλο χαρακτήρα και 
δημιουργούν Έμφυλες Ταυτότητες. Οι πρακτικές αυτές συμβάλουν στην κατανόηση των νέων 
για τις έμφυλες και σεξουαλικές ταυτότητες. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, Έμφυλες σχέσεις, Τηλεθέαση, Τηλεόραση, Οικογένεια, 
Πρόγραμμα τηλεόρασης, Πρόσληψη, Σεξ, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: ISSN: 1367-5494 eISSN: 1460-3551 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 889 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Brandth, B. & Haugen, M. S. (2005) "Text, Body, and Tools: 
Changing Mediations of Rural Masculinity". Men and Masculinities, τομ. 8, τευχ. 2,  σελ. 148-
163. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο διερευνά τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μεταβάλλονται οι έννοιες 
του ανδρισμού και της αρρενωπότητας, μέσα από το παράδειγμα της υλοτομικής βιομηχανίας 
της Νορβηγίας. Η υλοτομία αποτελούσε παραδοσιακά μιας από περισσότερο ανδρικές 
αγροτικές επαγγελματικές δραστηριότητες και ένα πεδίο όπου εκφραζόταν η ηγεμονική 
αγροτική αρρενωπότητα. Η ανάλυση βασίζεται στις μεσοποιήσεις του ανδρισμού σε ένα 
περιοδικό για υλοτόμους που καλύπτει μια περίοδο  είκοσι ετών. Χρησιμοποιώντας, το 
κείμενο, το σώμα, και τα εργαλεία ως αναλυτικό σχήμα, περιγράφονται οι εικόνες των 
χρονικών μεταβολών μεταξύ των 'παραδοσιακών' και 'νέων' μορφών ανδρισμού. Αν και 
πρακτικά, η σωματική εργασία στο δάσος είναι η βάση για την ηγεμονική αγροτική 
αρρενωπότητα, άλλες μορφές εργασίας με νέες πολιτισμικές επιρροές (οργανωσιακή και 
εξειδικευμένη εργασία) οδηγούν σε 'διαλογικές' αρρενωπότητες, που ανοίγουν το δρόμο για 
περισσότερα ευέλικτα όρια και πολιτισμικά δάνεια. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ανδρικά περιοδικά, Ανδρισμός, Αρρενωπότητα, Ανδρική ταυτότητα, 
Εργασία, Απασχόληση, Έμφυλοι ρόλοι, Αγροτικές κοινότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 1097-184X 
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Βιβλιογραφικά στοιχεία: Breu, C. (2004) "Going Blood-Simple in Poisonville: Hard-Boiled 
Masculinity in Dashiell Hammett's Red Harvest". Men and Masculinities, τομ. 7, τευχ. 1,  σελ. 
52-76. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Περίληψη:Το άρθρο εξετάζει την αναπαράσταση αυτού που ονομάζει 'θερμόαιμο αρσενικό' 
ως μια παραδειγματική μορφή της σύγχρονης αρρενωπότητας στην αστυνομική νουβέλα 'Red 
Harvest' του Dashiell Hammett.  Η νουβέλα εμφανίζει το 'θερμόαιμο' ανδρισμό ως βίαιο, 
ορθολογικό και κατά κύριο λόγο 'αποκαθαρμένο' από το συναίσθημα και την εσωτερικότητα. 
Η αναπαράσταση της αρρενωπότητας οργανώνεται γύρω από μια μορφή 'διχασμένης' 
αφήγησης όπου η συναισθηματική αποστασιοποίηση και φαινομενική ορθολογικότητα της 
πρωτοπρόσωπης αφήγησης παράγει ένα κειμενικό υποσυνείδητο στο οποίο το αποκαθαρμένο 
από την επιφάνεια της αφήγησης συναίσθημα  προβάλλεται πάνω και επιστρέφει με το σχήμα 
των διάφορων έμφυλων και εθνικών και φυλετικών άλλων. Αφού αναλύει αυτή τη διχασμένη 
αφήγηση, υποστηρίζονται ότι συνδέεται με την άνοδο του τεϋλορισμού και του φορντισμού 
στη δεκαετία του 1920, το άρθρο χαρτογραφεί το πολιτικό κόστος της μετατόπισης του 
συναισθήματος και τη μορφή της αρρενωπότητας που συγκροτεί. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Ανδρισμός, Αστυνομικό μυθιστόρημα, Βία, Συναισθήματα, 
Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: 1097184x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 891 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Broude, N. & Garrard, M. D. (επιμ.) (1992) The Expanding 
Discourse: Feminism and Art History. London, Harper Collins. 
Σελίδες: 528 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο τόμος περιλαμβάνει 29 κείμενα για καλλιτέχνες και θέματα από την 
Αναγέννηση μέχρι σήμερα, αντιπροσωπεύοντας κάποια από τα σημαντικότερα κείμενα της 
φεμινιστικής ιστορίας της τέχνης. Τοποθετημένα με χρονολογική σειρά, τα κείμενα αυτά 
καταδεικνύουν τον πλούτο τον ζητημάτων, της ποικιλία των ερωτημάτων και των θεωρητικών 
προσεγγίσεων του πιο πρόσφατου φεμινιστικού προβληματισμού γύρω από την ιστορία της 
τέχνης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τέχνη, Ιστορία της τέχνης, Φεμινισμός, Σπουδές φύλου, Θεωρίες 
τέχνης 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 33 λίρες Αγγλ. 
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Κωδικός τεκμηρίου: 892 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Broude, N. & Garrard, M. D. (επιμ.) (2005) Reclaiming Female 
Agency: Feminist Art History After Postmodernism. California, University of California Press. 
Σελίδες: 480 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αποτελεί τον τρίτο τόμο στη σειρά των ανθολογιών που επιμελήθηκαν οι Norma 
Broude and Mary D. Garrard και οι οποίες εξετάζουν την ιστορία της τέχνης από φεμινιστική 
σκοπιά. Σ' αυτόν τον τόμο, κεντρικό ρόλο παίζει η Γυναικεία πράξη ως κεντρικό ζήτημα της 
πιο πρόσφατης φεμινιστικής θεωρίας. Περιλαμβάνει 23 κείμενα για την τέχνη από την 
Αναγέννηση ως τις μέρες μας, τα περισσότερα γραμμένα από τη δεκαετία του 1990 και μετά, 
και προσφέρει μια ενδιαφέρουσα κριτική των μεταμοντέρνων παραδοχών της φεμινιστικής 
θεωρίας της τέχνης της δεκαετίας του 1980. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τέχνη, Ιστορία της τέχνης, Φεμινισμός, Σπουδές φύλου, Θεωρίες 
τέχνης 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
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Βιβλιογραφικά στοιχεία: Brown, J. A. (2002) "The Tortures of Mel Gibson: Masochism and 
the Sexy Male Body". Men and Masculinities, τομ. 5, τευχ. 2,  σελ. 123-143. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Περίληψη: Η παράδοση του ανδρικού μαζοχισμού στο λαϊκό κινηματογράφο αντιπροσωπεύει 
ένα δίλημμα για τις σπουδές φύλου με ψυχαναλυτική προσέγγιση. Η σταθερή εικόνα του 
ηρωικού ανδρικού σώματος που δέρνεται, σχίζεται, μελανιάζει και προβάλλεται στο 
κινηματογραφικό κοινό προκαλεί τις έμφυλες διχοτομίες που χαρακτηρίζουν αυτές τις μορφές 
αδυναμίας ως γυναικείες. Τα υπερβολικά φυσικά βασανιστήρια που υφίσταται ο Mel Gibson σε 
ταινίες σαν το  Lethal Weapon, Braveheart, και κυρίως το Payback  δείχνουν καθαρά την 
σημασία που έχει η οδύνη ως ένα κατεξοχήν ανδρικό χαρακτηριστικό. Αντί να αναπαριστά το 
σαδισμό ως κατηγορικά ανδρικό και το μαζοχισμό ως κατηγορικά θηλυκό, ο βασανισμός των 
κινηματογραφικών ηρώων, όπως στο Payback, σημασιοδοτεί την ανάγκη και των δύο 
πλευρών του σαδομαζοχιστικού συνεχούς για τη συγκρότηση μιας ενοποιημένης και ανώτερης 
εικόνας του ανδρισμού. Επιπλέον, η οπτική προφάνεια της φυσικής οδύνης στα έργα του 
Gibson  ενισχύει το καθεστώς του συμβόλου του σεξ τοποθετώντας ξεκάθαρα την 
αρρενωπότητα του πρωταγωνιστή ως αναμφισβήτητα ετεροφυλόφιλης και αυθεντικής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Οδύνη, Ανδρισμός, Μαζοχισμός, Ψυχανάλυση, 
Σαδισμός, Σεξ, Σεξουαλικότητα 
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of England: Pronatalism in the British Print Media". Gender & Society, τομ. 19, τευχ. 1,  σελ. 
5-24. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Σύμφωνα με το άρθρο η Βρετανία η οποία αντιμετωπίζει πτώση των γεννήσεων, 
αντιδρά με άγχος σε σχέση με την πολιτισμική της εξουδετέρωση. Προκειμένου να εξεταστεί ο 
τρόπος με τον οποίο ο εθνικισμός αλλοιώνει τον προβληματισμό για τη βιολογική και 
πολιτισμική αναπαραγωγή, οι συγγραφείς αναλύουν το ζήτημα της πτώσης των γεννήσεων και 
της αύξησης της εισροής μεταναστών στη Μ. Βρετανία σε μεγάλες εφημερίδες από το 2000-
2002. Από την ανάλυση φάνηκε ότι τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης των γεννήσεων 
απευθύνονται στις γυναίκες αλλά διαφέρουν ανάλογα με το πώς πλαισιώνεται το χρέος των 
γυναικών απέναντι στο έθνος. Γενικά φαίνεται ότι η πολιτική Ταυτότητα κάθε εφημερίδας 
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η βιολογική αναπαραγωγή με την πολιτισμική 
απειλή της μετανάστευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Οικογένεια, Υπογεννητικότητα, ΜΜΕ, Εθνικισμός, Τύπος, Κοινωνική 
αναπαραγωγή, Έμφυλοι ρόλοι, Μετανάστευση, Μεγάλη Βρετανία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0891-2432 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:  895 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bruin, M. D. & Ross, K. (επιμ.) (2004) Gender and newsroom 
cultures: identities at work. The Hampton Press communication series. Women, culture and 
mass communication, Cresskill, N.J., Hampton. 
Σελίδες: 272 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο στερεοτυπικές αντιλήψεις περί των 
ιδιαιτεροτήτων και ειδικών ικανοτήτων των γυναικών διαμορφώνουν τους χώρους εργασίας 
των ειδησεογραφικών ΜΜΕ με τρόπους τέτοιους που εμποδίζουν την ισότιμη επαγγελματική 
ανάπτυξη και εξέλιξη των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες δημοσιογράφοι, Έμφυλοι ρόλοι, ΜΜΕ, Ειδησεογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $27.50   
ΙSΒΝ: 1572735899 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 896 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Brunner, C. (2005) " Female Suicide Bombers-Male Suicide 
Bombing? Looking for Gender in Reporting the Suicide Bombings of the Israeli-Palestinian 
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Conflict". Global Society, τομ. 19, τευχ. 1,  σελ. 29-48. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο κύριος στόχος του άρθρου είναι να θέσει ερωτήματα τόσο  για την κατά φύλο 
αναπαράσταση (έννοια της θηλυκότητας και του ανδρισμού) όσο και της έμφυλης τάξης 
(υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις και σχέσεις εξουσίας) σε ό,τι αφορά τις  αποστολές 
αυτοκτονίας των Παλαιστινίων και να προσφέρει μια ασυνήθιστη προοπτική σε ένα ευαίσθητο 
ζήτημα μέσα στα πλαίσια αυτής της υπεραναλυμένης σύγκρουσης. Εξετάζεται ο τρόπος με τον 
οποίο παρουσιάζονται στα μέσα το πρώτο μισό του 2002 και το 2003/04 οι γυναίκες 'καμικάζι' 
(έντυπα και  διαδικτυακά κείμενα). 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, ΜΜΕ, Σεξ, Πολιτική βία, Αραβοϊσραηλινές σχέσεις, 
Παλαιστίνη, Ειδήσεις, Ανάλυση λόγου , Αποστολές αυτοκτονίας, Βία, Πόλεμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 1360-0826 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 897 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Butsch, R. (1998) "Crystal sets and scarf-pin radios: gender, 
technology and the construction of American radio listening in the 1920s". Media Culture 
Society, τομ. 20, τευχ. 4,  σελ. 557-572. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η μεταβολή του ραδιοφώνου τη δεκαετία του 20 από ερασιτεχνική ασύρματη 
Τεχνολογία σε βιομηχανία έθεσε εκ νέου ερωτήματα για το φύλο του ραδιοφώνου. Το 
ασύρματο ραδιόφωνο υπήρξε ένα ανδρικό χόμπυ. Αλλά οι κατασκευαστές των ραδιοφωνικών 
συσκευών και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί κατέβαλλαν τεράστιες προσπάθειες να 
'θηλυκοποιήσουν' το ραδιόφωνο, μετακινώντας το από την ανδρική τεχνική σφαίρα σε μια 
οικιακή σφαίρα. Η ''εξημέρωση' του ραδιοφώνου έχει τεκμηριωθεί στις ΗΠΑ και αλλού. Πριν 
όμως πραγματοποιηθεί με επιτυχία, γύρω στα μέσα του 1920, διάφοροι λόγοι αναρωτιόνταν 
γύρω από  το φύλο του ραδιοφώνου, Το άρθρο αυτό εξετάζει αυτήν την περίοδο, και αναλύει 
τους λόγους όπως έχουν καταγραφεί σε περιοδικά για το ραδιόφωνο που εμφανίστηκαν στις 
αρχές του 1920 με την γέννηση της ραδιοφωνίας. Περιλάμβαναν όχι μόνο φεμινίστριες, αλλά 
ακόμα και άνδρες συγγραφείς, διαφημιστές και γελοιογράφους που 'έπαιζαν' με τις κατά φύλο 
διχοτομήσεις εκείνη την περίοδο. Γύρω από αυτές τις φωνές συγκροτούνται οι 
αναπαραστάσεις του φύλου και της ομοιότητας και της διαφοράς. Ο τρόπος με τον οποίο μέσα 
από αυτούς τους λόγους συγκροτούνται οι ταυτότητες των φύλων είναι χαρακτηριστικός της 
διαδικασίας μέσω της οποίας ο φεμινισμός απορροφάται από την αμερικανική κουλτούρα του 
1920 χωρίς να απειλεί τις θεμελιώδεις κατά φύλο κατηγορίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Πολιτισμός, Ραδιόφωνο, ΗΠΑ, 20ος αιώνας, Έμφυλες διαφορές, 
Τεχνολογία, Οικιακός χώρος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 898 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Buysse, J. A. M., Embser, H. & Sheridan, M. (2004) " 
Constructions of Gender in Sport: An Analysis of Intercollegiate Media Guide Cover 
Photographs". Gender & Society, τομ. 18, τευχ. 1,  σελ. 66-81. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο συγγραφέας εξετάζει τις φωτογραφίες του εξώφυλλου αθλητικών κολεγιακών 
περιοδικών  προκειμένου να δει αν έχουν αλλάξει τα στερεότυπα του φύλου και οι ορισμοί της 
θηλυκότητα και του ανδρισμού. Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι φωτογραφίες ακολουθούν 
μάλλον παραδοσιακές αναπαραστάσεις των έμφυλων ταυτοτήτων παρόμοιες με αυτές των 
λαϊκών περιοδικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Αθλητισμός, Θηλυκότητα, Ανδρισμός, Εικόνα σώματος, Εικόνες 
των ΜΜΕ, Εικόνες των γυναικών, Εικόνες των ανδρών, Φωτογραφία, Περιοδικά 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0891-2432 
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Κωδικός τεκμηρίου: 899 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Buzzanell, P. M., Sterk, H. M. & Turner, L. H. (επιμ.) (2004) 
Gender in applied communication contexts. Thousand Oaks, Calif.,  London, Sage. 
Σελίδες: xxii, 373 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο χρησιμοποιεί φεμινιστική γλωσσολογική θεωρία για την ανάλυση της 
εφαρμοσμένης επικοινωνίας σε τέσσερις τομείς εφαρμοσμένης επικοινωνίας : την 
οργανωσιακή επικοινωνία, την επικοινωνία στο χώρο της υγείας, την επικοινωνία στο πλαίσιο 
της οικογένειας και την επικοινωνία για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συνδυάζει θεωρητική 
ανάλυση και πρακτικές προτάσεις για τη βελτίωση της ισότητας στην επικοινωνία των τομέων 
αυτών. 
Λέξεις Κλειδιά: Σπουδές επικοινωνίας, Φύλο, Εφαρμοσμένη επικοινωνία, Φεμινιστική θεωρία, 
Οργανωσιακή επικοινωνία, Γλωσσολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $89.95 
ΙSΒΝ: 0761928650 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 900 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bystrom, D. G. (2004) Gender and candidate communication : 
videoStyle, webStyle, newsStyle, New York, London, Routledge. 
Σελίδες: v, 240 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εστιάζει στην εκπροσώπηση των γυναικών πολιτικών και τις 
στρατηγικές επικοινωνίας και καμπάνιες που πρέπει να ακολουθήσουν, σε όλα τα ΜΜΕ 
συμπεριλαμβανομένων και των νέων ηλεκτρονικών ΜΜΕ όπως το διαδίκτυο, για να 
αποφύγουν την αναπαράστασή τους με στερεοτυπικά έμφυλα χαρακτηριστικά. Αναλύει 
χιλιάδες τεκμήρια πολιτικής επικοινωνίας της τελευταίας δεκαετίας στις ΗΠΑ για να εντοπίσει 
τους τρόπους με τους οποίους τείνουν να αναπαρίστανται στερεοτυπικά οι γυναίκες πολιτικοί. 
. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτική, ΜΜΕ, Γυναίκες πολιτικοί, ΗΠΑ, Πολιτική επικοινωνία, 
Πολιτικές καμπάνιες, Πολιτική διαφήμιση, Εφαρμοσμένη επικοινωνία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $25 
ΙSΒΝ: 0415946832 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 901 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Calvert, S. L., Rideout, V. J., Woolard, J. L., Barr, R. F. & Strose, 
G. A. (2005) "Age, Ethnicity, and Socioeconomic Patterns in Early Computer Use: A National 
Survey". American Behavioral Scientist,, τομ. 48, τευχ. 5,  σελ. 590-607. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό πραγματεύεται τη χρήση των μέσων από παιδιά από 6 μηνών έως 
6 χρόνων. Οι συγγραφείς βασιζόμενοι σε συνεντεύξεις γονέων διαπίστωσαν ότι η χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών αυξάνει με την ηλικία, διαφοροποιείται με την κοινωνικο-
οικονομική κατάσταση της οικογένειας, την φυλετική καταγωγή και καθόλου με το φύλο των 
παιδιών. Σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι 
θετική γιατί βοηθά τα παιδιά στην μάθηση. ∆εν διαπιστώθηκε σχέση μεταξύ του χρόνου 
χρήσης των υπολογιστών και του χρόνου που αφιερώνεται στο διάβασμα. 
Λέξεις Κλειδιά: Παιδί, ΜΜΕ, Νέα μέσα επικοινωνίας, Πληροφορική, Τεχνολογία, Κοινωνικο-
δημογραφικά χαρακτηριστικά, Φυλετικές διαφορές, Επικοινωνιακή αγωγή, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: 0002-7642 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 902 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Caputi, J. & Sagle, L. (2004) " Femme Noire: Dangerous Women 
of Color in Popular Film and Television". Race, Gender & Class, τομ. 11, τευχ. 2,  σελ. 90-
111. 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αρκετές κριτικές αναλύσεις έχουν εξετάσει τις εικόνες των 'επικίνδυνων' μοιραίων 
γυναικών στις λαϊκές δημοφιλείς ταινίες: ταινίες θρίλερ, επιστημονικής φαντασίας, 
αστυνομικές ταινίες κλπ. Εντούτοις κατά κανόνα δεν εξετάζονται οι έμφυλες διαφορές σε 
συνάρτηση με τις φυλετικές διακρίσεις. Το άρθρο αυτό υποστηρίζει ότι αυτό που καθιστά μια 
λευκή γυναίκα 'κακιά' στις λαϊκές ταινίες θεμελιώνεται σε αποικιακές και ρατσιστικές 
προβολές. Οι γυναίκες αυτές διακατέχονται από πρωτόγονα αισθήματα, λαγνεία, βία, 
σεξουαλική επιθετικότητα, αρρενωπότητα, λεσβιακές τάσεις, απάτη, διαφθορά, προδοσία κλπ. 
∆ιερευνώνται τα στερεότυπα του φύλου τα οποία καθορίζονται από την πολιτική του 
ρατσισμού και παρέχονται κειμενικές αναγνώσεις γύρω από τρεις τύπους γυναικών: η 
Παρθένα/Καννίβαλος, η κυρία ∆ράκος, η Βασίλισσα/Τσούλα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Εικόνες των ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Φυλή, Βία, Σεξουαλικά 
πρότυπα, Ρατσισμός, Σεξισμός, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN: 1082-8354 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 903 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Carilli, T. & Campbell, J. (επιμ.) (2005) Women and the media: 
diverse perspectives. Lanham, MD ; Oxford, University Press of America. 
Σελίδες: xvi, 283 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συλλογή περιλαμβάνει 19 θεωρητικά και εμπειρικά άρθρα από όλο τον κόσμο 
που αφορούν τη συμμετοχή των γυναικών στα ΜΜΕ και την αναπαράστασή τους από αυτά, 
εστιάζοντας στη διαφοροποίηση που επιβάλλουν στα ζητήματα φύλου οι διαφοροποιήσεις 
φυλής, εθνότητας, κοινωνικής τάξης και σεξουαλικότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, Επικοινωνία, ∆ιαφήμιση, Φυλή, Κοινωνική τάξη, Εθνότητα, 
Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $41.95 
ΙSΒΝ: 0761830405 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 904 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Carll, E. K. (2003) "News Portrayal of Violence and Women: 
Implications for Public Policy". American Behavioral Scientist, τομ. 46, τευχ. 12,  σελ. 1601-
1610. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό υποστηρίζεται ότι η πληροφόρηση γύρω από το πρόβλημα της 
ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης των γυναικών θα μπορούσε να μειώσει το μείζον 
αυτό κοινωνικό πρόβλημα. Εντούτοις οι διαστρεβλώσεις και οι στερεότυποι τρόποι με τους 
οποίους καλύπτονται τα θέματα αυτά από τις ειδήσεις δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της 
κοινωνικής πολιτικής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Ενδοοικογενειακή βία, Κακοποίηση γυναικών, Ειδήσεις, Εικόνες 
των ΜΜΕ, Κοινωνική πολιτική, Κοινωνικά προβλήματα, Επιδράσεις των ΜΜΕ   
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0002-7642 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 905 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Carson, F. & Pajaczkowska, C. (επιμ.) (2000) Feminist visual 
culture. Edinburgh, Edinburgh University Press. 
Σελίδες: xii, 322 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο μελετάει την επιρροή της φεμινιστικής θεωρίας, του ρόλου των 
γυναικών και της φεμινιστικής τέχνης στην ανάπτυξη του οπτικού πολιτισμού από το δεύτερο 
μισό του 20ου αιώνα και μετά. Το βιβλίο αποτελεί πλήρη εισαγωγή στα ζητήματα οπτικού 
πολιτισμού όπως αυτά σχετίζονται με το φύλο και περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν τις 
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καλές τέχνες, το design και τα ΜΜΕ, συζητώντας τα μέσα και εργαλεία που αφορούν τον κάθε 
τομέα συγκεκριμένα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική τέχνη, Οπτικός πολιτισμός, Έμφυλες ταυτότητες, Τέχνη, 
Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:$27.95 
ΙSΒΝ: 0748610464 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 906 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Carter, C. & Steiner, L. (επιμ.) (2004) Critical readings: media 
and gender. Issues in cultural and media studies, Maidenhead, Open University Press. 
Σελίδες: xiv, 366 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί ενδιαφέρουσα και ενδελεχή εισαγωγή στα ζητήματα φύλου και 
επικοινωνίας. Εισάγει όλες τις κύριες μεθοδολογικές και θεωρητικές σχολές της ανάλυσης της 
σχέσης φύλου και ΜΜΕ, ενώ αναλύει τομείς όπως η ψυχαγωγία, οι ειδήσεις, τα εναλλακτικά 
ΜΜΕ, τα κείμενα και οι αναπαραστάσεις των νέων μέσων, οι θεσμοί, φορείς και ακροατήρια 
των ΜΜΕ. Περιλαμβάνει αναλύσεις της σχέσης της έμφυλης ταυτότητας και τηλεοπτικών talk 
show, της ιστορίας της αναπαράστασης των γυναικών στη διαφήμιση, της αναπαράστασης των 
λεσβιών από την τηλεόραση, της σεξουαλικής βίας στα ΜΜΕ, της πορνογραφίας, της σχέσης 
γυναικών και διαδικτύου κ.α. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, Επικοινωνία, Σπουδές επικοινωνίας, Πολιτισμικές σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $39.95 
ΙSΒΝ: 033521097X 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 907 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cassidy, M. F. (2005) What women watched : daytime television 
in the 1950s, Austin, Tex., University of Texas Press ; Chesham : Combined Academic 
[distributor]. 
Σελίδες: 288 p. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο έργο αυτό αναλύονται τα γυναικεία τηλεοπτικά είδη των ΗΠΑ από ιστορική 
σκοπιά. 
Λέξεις Κλειδιά: Τηλεόραση, ΜΜΕ, ΗΠΑ, Φύλο, Γυναίκες, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $14.93 
ΙSΒΝ:029270626X (hbk.) : ¹41.00 
0292706278 (pbk.) : ¹14.95 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 908 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Chadwick, W. (2002) Women, Art, and Society, London, Thames 
and Hudson. 
Σελίδες: 496 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μια επισκόπηση της θέσης των γυναικών καλλιτεχνών από το 
Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας. Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το έργο τους έγινε αντιληπτό 
στην ιστορία της τέχνης - συχνά με άμεση αναφορά στο φύλο - και επανεξετάσει το ίδιο το 
έργο τους. Εξετάζει επίσης την κυρίαρχη παγκοσμιοποίηση των οπτικών τεχνών, εστιάζοντας 
πιο ειδικά σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις από το 1990 και μετά που αποτέλεσαν ένα γόνιμο 
πεδίο δράσης των γυναικών καλλιτεχνών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τέχνη, Ιστορία της τέχνης, Φεμινισμός, Σπουδές φύλου, Θεωρίες 
τέχνης 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 8 λίρες Αγγλίας 
ΙSΒΝ: 0500203547 
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Κωδικός τεκμηρίου: 909 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Chambers, D. (2000) "Representations of familialism in the 
British popular media". European Journal of Cultural Studies, τομ. 3, τευχ. 2,  σελ. 195-214. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Tο άρθρο αυτό επιχειρεί να συνεισφέρει στην επαναφορά της οικογένειας στο 
επίκεντρο της συζήτησης για τον πολιτισμό. ∆ιερευνά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 
οικειοποίηση του έθνους και της φυλής προκειμένου να εδραιωθούν οι ιδέες γύρω από τις 
λευκές οικογενειακές ταυτότητες σήμερα. Μια λευκή, πυρηνική εκδοχή του οικογενειασμού 
εξακολουθεί να φυσικοποιείται κατά προτεραιότητα μέσα στις αναπαραστάσεις της οικογένειας 
στα βρετανικά λαϊκά μέσα. Τρεις διακριτές εκδοχές της οικογένειας κυριαρχούν: μια 'ιδανική' 
πυρηνική εκδοχή, μια 'δυσλειτουργική οικογένεια' και μια 'υβριδική' κατηγορία υπό 
μετασχηματισμό. Τα οικογενειακά νοήματα χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταδικαστούν 
οι προβληματικές οικογένειες και οι διεστραμμένες δραστηριότητες των μελών της. 
Ταυτόχρονα όμως χρησιμοποιούνται προκειμένου να περιγράψουν εναλλακτικές, δια-
πυρηνικές, μεταβαλλόμενες σχέσεις. Παρά τις εντάσεις μεταξύ του ατομισμού και του 
οικογενειασμού και τις σημαντικές απόπειρες να επανακαλύψουν την οικογένεια στα πλαίσια 
της δημοκρατίας, η λευκή πυρηνική οικογένεια παραμένει ένας ισχυρός ιδεολογικός 
μηχανισμός για τη φυσικοποίηση των ιεραρχιών της φυλής, της τάξης, του φύλου και της 
σεξουαλικότητας και άρα εμπλέκονται  ενεργά στις συζητήσεις για την πολιτική των 
ταυτοτήτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Οικογένεια, Πολιτισμικές σπουδές, Πολιτισμός, Φυλετικές διαφορές, 
Οικογενειακή ιδεολογία, ΜΜΕ, Μεγάλη Βρετανία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: ISSN: 1367-5494 eISSN: 1460-3551 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 910 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Chambers, D., Steiner, L. & Fleming, C. (2004) Women and 
journalism, London, Routledge. 
Σελίδες: vii, 278 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση του ρόλου, του κύρους και των 
εμπειριών των γυναικών δημοσιογράφων στις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Αντλώντας από διάφορες 
πηγές, οι συγγραφείς αναλύουν τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι γυναίκες δημοσιογράφοι 
στην προσπάθειά τους να καταξιωθούν επαγγελματικά από το 19ο αιώνα και μετά. 
Εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ειδησεογραφική δημοσιογραφία, το βιβλίο παρέχει μια συστηματική 
ανάλυση της έμφυλης δομής της δημοσιογραφίας στον Τύπο, το ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση αντιπαραβάλλοντας την με τις επερχόμενες αλλαγές του επαγγέλματος στον τομέα 
της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επαγγέλματα, Γυναίκες δημοσιογράφοι, Τύπος, ΗΠΑ, Μεγάλη 
Βρετανία, Ιστορία του Τύπου 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $110.00 
ΙSΒΝ: 0415274443 (cased) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 912 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Chetty, A. (2004) " Media Images of Women during War-Vehicles 
of Patriarchy's Agenda?" Agenda, τομ. 59, σελ. 32-41. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο συγγραφέας αναλύει τις εικόνες των γυναικών σε καιρό πολέμου και 
υποστηρίζει ότι κατά κανόνα οι γυναίκες παρουσιάζονται χωρίς δύναμη, σιωπηλές, 
εξαρτημένες και ευάλωτες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Πολιτισμός, Πόλεμος, Βία, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Γυναίκες, 
Εξουσία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 1013-0950 
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Κωδικός τεκμηρίου: 913 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Chopra, R. (2006) "Invisible Men: Masculinity, Sexuality, and 
Male Domestic Labor". Men and Masculinities, τομ. 9, τευχ. 2,  σελ. 152-167. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει το ζήτημα της απόδοσης της ιδιότητας του φύλου στην 
κάλυψη του προσώπου και της κεφαλής (μαντίλα) ως σύστημα που πλαισιώνει το στυλ του 
σώματος, τις μορφές ομιλίας και τη γλώσσα των χειρονομιών. Η κάλυψη του σώματος έχει 
τόσο θηλυκές όσο και ανδρικές μορφές αλλά σημασιοδοτείται και βιώνεται διαφορετικά. Η 
εθνογραφική έρευνα εστιάζει στη ζωή των ανδρών που δουλεύουν ως οικιακοί βοηθοί και 
παρακολουθεί τις επιτελέσεις και τις πρακτικές της ταυτότητας και το συσχετισμό τους με την 
κάλυψη του προσώπου και της κεφαλής στο ιδιωτικό χώρο του σπιτιού και πώς 
επαναδιαμορφώνει τις σχέσεις των φύλων. Το άρθρο αυτό προτείνει να δούμε την κάλυψη 
του σώματος πέρα από τους λόγους περί ντροπής και τιμής αλλά με όρους σώματος και 
προδιαθέσεων των ανδρών που εργάζονται. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σώμα, Ενδυμασία, Κώδικες ενδύματος, Μαντίλα, Σεξουαλικά πρότυπα, 
Σεξουαλικότητα, Πατριαρχία, Ανδρισμός, Στερεότυπα, Εργασία, Καταμερισμός της εργασίας, 
Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: 1097184x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 914 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cliche, D., Mitchell, R. & Wiesand, A. J. (επιμ.) (2000) Pyramid or 
pillars : unveiling the status of women in arts and media professions in Europe. Bonn, ARCult 
Media. 
Σελίδες: 328 p. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για συλλογή κειμένων σχετικά με την απασχόληση των γυναικών στον 
τομέα των ΜΜΕ και των τεχνών στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνθήκες 
απασχόλησης και το συνδυασμό του οικιακού καταμερισμού της εργασίας και της 
απασχόλησης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Πολιτισμός, Τέχνη, Γυναίκες καλλιτέχνες, Ευρώπη, 
Απασχόληση, Κοινωνικές συνθήκες, Επαγγελματικές συνθήκες, Βιομηχανία των ΜΜΕ, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 45 ευρώ 
ΙSΒΝ: 3930395363 (English edition pbk.) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 915 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Clouth, P. T. (2004) "Future Matters: Technoscience, Global 
Politics, and Cultural  Criticism". Social Text, τομ. 22, 3(80), fall, 1-23, τευχ. 3(80),  σελ. 1-
23. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για την εισαγωγή σε αφιέρωμα περιοδικού πάνω στις επιστήμες της 
τεχνολογίας και τις πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές τάσεις. Πρόκειται για κείμενα που 
παρουσιάστηκαν στο συμπόσιο "Για το Μέλλον: Επιστήμης της τεχνολογίας, παγκόσμια 
πολιτική και κοινωνική κριτική" χρηματοδοτηθέν από το κέντρο για την Μελέτη των Γυναικών 
και της Κοινωνίας στο City U of New York Graduate Center.  Εξετάζεται κυρίως η στροφή στο 
τέλος του 20ου αιώνα από τον " πόλεμο των πολιτισμό" στο "πόλεμο των επιστημών" καθώς 
και η πρόκληση που θέτουν οι επιστήμες της τεχνολογίας στην κοινωνική θεωρία και την 
παγκόσμια πολιτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Φύλο, Επιστήμη, Φυσικές επιστήμες, Κοινωνική κριτική, 
Πολιτική, Τεχνολογικές καινοτομίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ 
ΙSSN: 0164-2472 
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Κωδικός τεκμηρίου: 916 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Collins, P. H. (2004) Black Sexual Politics: African Americans, 
Gender, and the New Racism, New York, Routledge. 
Σελίδες: ix+374 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει πώς οι διαστρεβλωμένες αναπαραστάσεις των μέσων σ' ό,τι 
αφορά την σεξουαλικότητα των μαύρων διαιωνίζουν τις κατά φυλή διακρίσεις, διαδίδουν μια 
νέα μορφή ρατσισμού, επηρεάζουν τις σεξ. σχέσεις των Αφρο-Αμερικανών και της νεολαίας 
γενικότερα, το διαφυλικό έρωτα, τη σεξουαλική βία και το AIDS. 
Λέξεις Κλειδιά: ∆ιομαδικές σχέσεις, Έμφυλες ταυτότητες, Φύλο, Σεξουαλικότητα, 
Στερεότυπα, Ρατσισμός, ΜΜΕ, Σεξ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 40 λίρες Αγγλίας 
ΙSΒΝ: 0415930995 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 917 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Colmenero-Chilberg, L. & Mendelsohn, R. (2005) " Gender 
Boundary Transgression in the Works of King, Koontz, and Rice". Great Plains Sociologist, 
τομ. 17, τευχ. 2,  σελ. 20-34. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Εξετάζονται  τα στερεότυπα του φύλου σε εννέα μυθιστορήματα τρόμου των 
συγγραφέων King, Koontz, & Rice προκειμένου να αναπτυχθεί ο προβληματισμός για τις 
απεικονίσεις ανδρών και γυναικών στα προϊόντα του λαϊκού πολιτισμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτισμός, ΜΜΕ, Λογοτεχνία, Λαϊκός πολιτισμός, Λαϊκή λογοτεχνία, 
Μυθιστορήματα τρόμου, Μυθιστόρημα, Εικόνες των ΜΜΕ, Έμφυλοι ρόλοι, Εικόνες των 
γυναικών, Εικόνες των ανδρών, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0896-0054 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1505 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Consalvo, M. (2003) "Hot dates and Fairy-Tale Romances. 
Studying Sexuality in Video Games". Στο Wolf, M. J. P. & Perron, B. (επιμ.) The Video Game 
Theory Reader. New York and London, Routledge. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει στοιχεία για την εικόνα και τις αναπαραστάσεις των 
γυναικών, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μέσα στην λογική της αναπαραγωγής των στερεοτύπων 
των φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, βιντεοπαιχνίδια, Στερεότυπα, Αναπαραστάσεις, Εικόνες των 
γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £17.09   
ΙSΒΝ: 0415965799 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 918 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cortese, A. J. (1999) Provocateur: Images of Women and 
Minorities in Advertising, Lanham, MD, Rowman & Littlefield. 
Σελίδες: χιιι+161 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αποτελεί μια ανάλυση της διαφήμισης στη μεταμοντέρνα κοινωνία 
ενσωματώνοντας διεπιστημονικές αναλύσεις προκειμένου να εξετάσει τα κοινωνικά νοήμα και 
να μετατρέψει τα μηνύματα σε πορτραίτα των γυναικών και των μειονοτήτων. Η 
κοινωνιολογία, η δραματουργία, οι σπουδές των μειονοτήτων, οι φεμινιστικές και οι 
μεταμοντέρνες θεωρίες και η ανθρωπολογία της οπτικής επικοινωνίας χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να γίνει κριτική των μεταμοντέρνων κοινωνικών διευθετήσεων που βασίζονται 
στο φύλο, τη φυλή και την εθνικότητα. Παραδείγματα χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
αναφανεί ο σύνδεσμος μεταξύ πολιτισμικών και έμφυλων εικόνων στη διαφήμιση και τη δομή 
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εξουσίας. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Στερεότυπα των φύλων, Φύλο, Έμφυλες ταυτότητες, Έμφυλοι ρόλοι, 
Σεξισμός, Ρατσισμός, ∆ημόσιες σχέσεις, Λαϊκός πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 δολάρια 
ΙSΒΝ: 0-8476-9175-6 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 919 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cover, R. O. B. (2003) "The Naked Subject: Nudity, Context and 
Sexualization in Contemporary Culture". Body Society, τομ. 9, τευχ. 3,  σελ. 53-72. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονοι δυτικοί πολιτισμοί 
προσπαθούν να νομιμοποιήσουν ορισμένα πεδία της γυμνότητας του σώματος (δημόσια 
λουτρά, πλύσιμο παιδιών και άλλες δημόσιες εκθέσεις) διατηρώντας ένα συνκειμενικό χώρο ή 
πλαίσιο που επιδιώκει να αποκλείσει το σεξουαλικό. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ρήξη της 
νομιμότητας τις τελευταίες δεκαετίες με την διολίσθηση μεταξύ σεξουαλικού και γυμνού 
οφείλεται τόσο στην κατάρρευση της ετερόφυλης μήτρας όσο και στη μεταμοντέρνα κρίση του 
'συνκειμένου'. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμός, Σεξ, Σεξουαλικά πρότυπα, Σώμα, Νέες Γυναίκες, Γυμνότητα, 
Ετεροφυλία, Πολιτισμικές αξίες, ∆υτικές κοινωνίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: ISSN: 1357-034X  eISSN: 1460-3632 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 920 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Creager, A. N. H., Lunbeck, E. & Schiebinger, L. L. (επιμ.) (2001) 
Feminism in twentieth-century science, technology, and medicine. Women in culture and 
society, Chicago ; London, University of Chicago Press. 
Σελίδες: xii, 264 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Τα κεφάλαια του συλλογικού αυτού τόμου διερευνούν τη συνεισφορά του 
φεμινισμού τόσο στην επιστήμη ως επαγγελματικό τομέα όσο και στις σπουδές επιστήμης, και 
πιο συγκεκριμένα τις επιπτώσεις της φεμινιστικής θεωρίας και πρακτικής στις βιολογικές και 
κοινωνικές επιστήμες, στην ιατρική και στις τεχνολογικές σπουδές. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Ιστορία της επιστήμης, Σπουδές επικοινωνίας, Τεχνολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $23.00 
ΙSΒΝ: 0226120244 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 921 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Creedon, P. J. & Cramer, J. (επιμ.) (2006) Women in mass 
communication. Thousand Oaks, Calif. ; London, Sage, 3rd ed. 
Σελίδες: x, 346 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η τρίτη έκδοση αυτού του βιβλίου παρέχει στους σημερινούς σπουδαστές μια 
ενδελεχή εισαγωγή στο ρόλο και τις θέσεις των γυναικών στη δημοσιογραφία και τα 
επαγγέλματα των ΜΜΕ, κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της 
επαγγελματικής κατάστασης και του ρόλου των γυναικών εργαζομένων στα ΜΜΕ. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, ΜΜΕ, Σπουδές επικοινωνίας, ∆ημοσιογραφία, Απασχόληση στα 
ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $39.95 
ΙSΒΝ: 1412936950 
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Κωδικός τεκμηρίου: 922 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cuklanz, L. M. (2000) Rape on prime time : television, 
masculinity, and sexual violence, Philadelphia, University of Pennsylvania Press. 
Σελίδες: 187 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει τις αναπαραστάσεις των σεξουαλικών εγκλημάτων που 
προβάλλει η mainstream τηλεόραση, επικεντρώνοντας στα σενάρια βιασμού που τείνουν να 
προβάλλονται, τον τρόπο με τον οποίο αναπαριστούν τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα, 
και τις αντιδράσεις του φεμινιστικού κινήματος στις στερεοτυπικές αυτές αναπαραστάσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλο έγκλημα, Σεξουαλικότητα, Φεμινιστική θεωρία, Βιασμός, ΜΜΕ, 
Σεξουαλική κακοποίηση, Αναπαραστάσεις, Τηλεόραση, ΗΠΑ 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $24.95 
ΙSΒΝ:  0812217101 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 923 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Cuklanz, L. M. & Moorti, S. (2006) "Television's “New” 
Feminism: Prime-Time Representations of Women and Victimization". Critical Studies in 
Media Communication, τομ. 23, τευχ. 4,  σελ. 302-321. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η τηλεοπτική σειρά 'Τάξη και Νόμος: Ειδική Μονάδα Θυμάτων' (Law & Order: 
Special Victims Unit), σύμφωνα με το συγγραφέα, προσφέρει ένα μοναδικό μίγμα 
χαρακτηριστικών, επειδή εστιάζει στη σεξουαλική επίθεση  και στην παράδοση του, ιστορικά, 
ανδρικού είδους του αστυνομικού μυθιστορήματος. Παρόλο που η περιγραφή της σεξουαλικής 
επίθεσης ενσωματώνει φεμινιστικές απόψεις, εντούτοις η παρουσίαση των γυναικών 
εγκληματιών και των γυναικείων χαρακτηριστικών παραμένει προβληματική. Στην 
πραγματικότητα η σειρά καταφέρνει και επαναδιατυπώνει το στερεότυπο και την ιδέα της 
'τερατώδους μητέρας'. Η αντιφατική παρουσία των φεμινιστικών και παραδοσιακών 
γυναικείων χαρακτηριστικών συνιστά ένα νέο στάδιο στον τηλεοπτικό φεμινισμό. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Τηλεόραση, Σεξ, Σεξουαλική παρενόχληση, Φεμινισμός, 
Έγκλημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 924 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Datuin, F. M. V. (2002) The spaces of masculinity and femininity 
in the visual arts: Bohol, Dumaguete and Palawan, Quezon City, University Center for 
Women's Studies, University of the Philippines. 
Σελίδες: vii, 56 p. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για επισκόπηση της κατάσταση στην τέχνης από την πλευρά του φύλου 
στις Φιλιππίνες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τέχνη, Πολιτισμός, Έμφυλοι ρόλοι, Στερεότυπα, Φιλιππίνες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 50 € 
ΙSΒΝ: 9718720251 (pbk.) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 925 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Davenport, S. (2000) "From Big Sticks to Talking Sticks: Family, 
Work, and Masculinity in Stephen King's The Shining". Men and Masculinities, τομ. 2, τευχ. 3,  
σελ. 308-329. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναλύει το βιβλίο The Shining του Stephen King ως μια ιστορία άγχους 
γύρω από την εργασία, την οικογένεια και την ανδρική Ταυτότητα στο 20 αιώνα στην 
Αμερική. Αναλύεται η επίδραση που έχει στην ζωή και στη συγκρότηση της ταυτότητας φύλου 
του μυθιστορηματικού προσώπου ο φεμινισμός δεύτερης γενιάς και το ανδρικό κίνημα 
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 Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ανδρισμός, Έμφυλες ταυτότητες, Λογοτεχνία, Λαϊκή λογοτεχνία, 
Οικογένεια, Εργασία, ΗΠΑ, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ.  
ΙSSN: 1097184x 

 
 

Κωδικός τεκμηρίου: 926 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Davie, M. B. (2000) Distant voices : Canadian politics on the 
outside looking in, [Ancaster, Ont.], Manor House Pub. 
Σελίδες: 112 p. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για έργο που πραγματεύεται την πολιτική κατάσταση στον Καναδά από 
την πλευρά του φύλου. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο ρόλος των ΜΜΕ στην πολιτική και οι 
επιδράσεις στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτική, Πολιτική συμμετοχή, Καναδάς, Γυναίκες, Γυναίκες πολιτικοί, 
Επιδράσεις των ΜΜΕ, ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 45 ευρώ 
ΙSΒΝ: 0968580394 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 927 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Davies, J. (2001) Diana, a cultural history : gender, race, nation, 
and the people's princess, Houndmills, Hampshire ; New York, Palgrave. 
Σελίδες: viii, 250 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί κριτική παρέμβαση στη συζήτηση γύρω από τη σημασία 
που έχει η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ως δημόσια μεντιακή εικόνα από το 1981 μέχρι σήμερα. 
Τονίζει την ιστορική εξέλιξη των αναπαραστάσεων της Ντ. αναλύοντας τους τρόπους με τους 
οποίους έγινε κατανοητή μέσω λόγων φύλου, σεξουαλικότητας, φυλής, οικονομικής τάξης, 
της βασιλείας, της εθνικής ταυτότητας και του ανθρώπινου. Εξετάζει επίσης τους λόγους 
αυτούς για το 'νόημα' της Ντ. σε σχέση με την πολιτική του φύλου, την συγκρότηση των 
πολιτισμικών εικόνων και της αποδόμησης και τις συγκρουόμενες έννοιες της πολιτισμικής 
αξίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Κοινή γνώμη, Μεγάλη Βρετανία, 20ος αιώνας, Πριγκίπισσα 
Νταϊάνα, Εικόνες των γυναικών, Εικόνες των ΜΜΕ, Έμφυλοι ρόλοι, Γυναίκες στα ΜΜΕ, Εθνική 
ταυτότητα, Πολιτισμός, Λαϊκός πολιτισμός, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £19.99 
ΙSΒΝ: 0333736885 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 928 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Dean, D. & Jones, C. (2003) "Ιf Women Actors Were Working..." 
Media, Culture & Society, τομ. 25, τευχ. 4,  σελ. 527-541. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Γίνεται επισκόπηση της πολιτισμικής παραγωγής προκειμένου να γίνει κατανοητή 
η επαγγελματική δραστηριότητα των γυναικών ηθοποιών στον κινηματογράφο και  την 
τηλεόραση. Προκειμένου να γίνει η ανάλυση εξετάζονται τόσο οι πολιτισμικές σπουδές και οι 
σπουδές των μέσων όσο και οι αναλύσεις για τον καταμερισμό της εργασίας και την οργάνωση 
της απασχόλησης. Υιοθετείται η προσέγγιση των du Gay et al.'s σε ότι αφορά το κύκλωμα της 
κουλτούρας προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται οι γυναίκες 
στο χώρο της πολιτισμικής παραγωγής ως εργαζόμενες αλλά και ο τρόπος με τον οποίο 
αναπαρίσταται η ένταξη αυτή. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Τηλεόραση, Ηθοποιοί, Εργασία, Απασχόληση, 
Συνθήκες εργασίας, Βιομηχανία των ΜΜΕ, Πολιτισμός, Πολιτισμική παραγωγή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
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Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0163-4437 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 929 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Dines, G. & Humez, J. M. (επιμ.) (2002) Gender, race and class in 
media : a text-reader. London, Sage, New ed. 
Σελίδες: 680 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει όλα τα κύρια είδη και τομείς των ΜΜΕ (σαπουνόπερα, μουσική 
τηλεόραση, ειδησεογραφία, διαδίκτυο) ανιχνεύοντας τις σχέσεις εξουσίας που 
κατασκευάζονται από τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίστανται ζητήματα φύλου, φυλής και 
κοινωνικής τάξης. 
Λέξεις Κλειδιά: Σπουδές επικοινωνίας, Φύλο, ΜΜΕ, Φυλή, Αναπαραστάσεις, Απασχόληση στα 
ΜΜΕ, Κοινωνική τάξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $33.00 
ΙSΒΝ: 076192261X  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 930 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Early, F. & Kennedy, K. (επιμ.) (2003) Athena's daughters : 
television's new women warriors. The television series, Syracuse, N.Y., Syracuse University 
Press ; London : Eurospan. 
Σελίδες: 265 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει την περίπλοκη σχέση μεταξύ φεμινισμού και βίας όπως αυτή 
αναπτύσσεται στις αναπαραστάσεις των γυναικών ηρωίδων των δημοφιλών τηλεοπτικών 
σειρών δράσης με γυναίκες πολεμιστές. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, Γυναίκες ηρωίδες, Τηλεοπτικές σειρές δράσης, Τηλεόραση, 
Σπουδές επικοινωνίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $20 
ΙSΒΝ: 0815629893  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1386 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Fenster, T. S. & Lees, C. A. (επιμ.) (2002) Gender in Debate from 
the Early Middle Ages to the Renaissance. The New Middle Ages, New York, Palgrave. 
Σελίδες: xi, 292 σ., εικ., 22 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο τόμος αυτός εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα ζητήματα του φύλου και των 
γυναικών εννοιολογούνται στη μεσαιωνική κουλτούρα από την Αγγλο-σαξονική περίοδο μέχρι 
το 15 αιώνα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην "querelle des femmes" που αποδίδεται στην 
Christine de Pizan (1364-1429) ως  πρόδρομο του φεμινιστικού προβληματισμού και θεωρίας, 
και στα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα της εποχής της. 
Λέξεις Κλειδιά: Λογοτεχνία, Ερμηνεία και κριτική, Ευρωπαϊκή λογοτεχνία, Ιστορία και 
κριτική, Φύλο, Γυναίκες στη λογοτεχνία  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £40.00   
ΙSΒΝ: 0-312-23244-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 931 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Franklin, S., Lury, C. & Stacey, J. (2000) Global Nature, Global 
Culture, Lancaster U, UK, Sage. 
Σελίδες: x+246 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό βασίζεται στις φεμινιστικές πολιτισμικές σπουδές προκειμένου να 
εξετάσει τις μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ φύσης, κουλτούρας και της παγκοσμιοποίησης. Οι 
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διάφοροι τρόποι με τους οποίους επιτελείται, φαντασιώνεται και πραγματώνεται το παγκόσμιο 
ως σύνολο επιδράσεων και ενσωματώσεων. Εξετάζονται επανεννοιολογήσεις της φύσης, του 
βιολογικού, του σώματος, του οπτικού και του τεχνολογικού ως μέρος της φεμινιστικής 
κριτικής της παγκοσμιοποίησης. Εισάγονται έννοιες κλειδιά και εμπειρικές έρευνες 
προκειμένου να εξεταστούν οι μεταβαλλόμενες επιδράσεις σε διάσταση, κλίμακα, σύγκριση και 
συνκείμενο στη δημιουργία της νέας παγκόσμιας τάξης. Αναλύονται τρία σύνολα παγκόσμιων 
'εικόνων' προκειμένου να διευκρινιστεί πώς λειτουργούν ως 'σχηματικές συμπυκνώσεις της 
ανταλλαγής μεταξύ φύσης και κουλτούρας στις διαδικασίες της παγκόσμιας κατασκευής του 
κόσμου'. 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνιολογία του πολιτισμού, Φεμινιστική θεωρία, Πολιτισμός, ΜΜΕ, Λαϊκή 
κουλτούρα, Ιδεολογία, Καταναλωτισμός, Παγκοσμιοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 30 δολ. 
ΙSΒΝ: 0761965998 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 932 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Frankson, J. R. (2000) Gender mainstreaming in information and 
communications: a reference manual for governments and other stakeholders. London, 
Commonwealth Secretariat. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η έκθεση παρέχει μια συστηματική και εκτενή επισκόπηση των πολιτικών 
mainstreaming του φύλου και των αντίστοιχων καλών πρακτικών στους τομείς των 
τηλεπικοινωνιών και των επιστημών της πληροφορίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση στα ΜΜΕ, Φύλο , Επικοινωνία, Καλές πρακτικές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα:   
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 933 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gallagher, M. (2001) Gender setting : new agendas for media 
monitoring and advocacy, London, Zed Books in association with WACC. 
Σελίδες: 216 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των δράσεων διαφόρων 
γυναικείων οργανώσεων και οργανισμών ανά τον κόσμο με σκοπό να δείξει ότι η ανάπτυξη 
μοντέλων ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στα ΜΜΕ και ισότιμων αναπαραστάσεων είναι 
εφικτή ακόμη και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της απορρύθμισης των 
επικοινωνιακών αγορών και ιδιωτικοποίησης των επικοινωνιακών αγαθών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Επικοινωνία, Πολιτική των επικοινωνιών, Πολιτική οικονομία 
των ΜΜΕ, Παγκοσμιοποίηση, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $30 
ΙSΒΝ: 185649845X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 934 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gates, P. (2006) Detecting men : masculinity and the 
Hollywood detective film, Albany, State University of New York Press. 
Σελίδες: x, 346 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι ταινίες μυστηρίου του 
Χόλυγουντ - τόσο οι κλασικές της δεκαετίας του 30 και 40 όσο και οι σύγχρονες - και οι 
μορφές των ηρώων τους διαμορφώνουν δημοφιλείς αντιλήψεις περί ανδρισμού και 
αρρενωπότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Κινηματογράφος, Χόλυγουντ, Ταινίες μυστηρίου, Αρρενωπότητα, Εθνική 
ταυτότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $29.95 
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ΙSΒΝ: 0791468143 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 935 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gauntlett, D. (2002) Media, gender, and identity: an introduction, 
London ; New York, Routledge. 
Σελίδες: x, 278 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Εισαγωγικό βιβλίο για τη σχέση μεταξύ ΜΜΕ και κατασκευής των σύγχρονων 
έμφυλων ταυτοτήτων. Το βιβλίο ξεκινά με μια εισαγωγή των θεωριών της έμφυλης 
ταυτότητας στα ΜΜΕ και παρέχει νέους τρόπους ανάλυσης της σχέσης έμφυλης και 
σεξουαλικής ταυτότητας και των ΜΜΕ.  Το βιβλίο υποστηρίζεται και από το δικτυακό τόπο 
www.theoryhead.com/gender που παρέχει σχετικά συνοδευτικά υλικά και παραδείγματα για 
ανάλυση. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Ταυτότητες, Σπουδές επικοινωνίας, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $25 
ΙSΒΝ: 0415189608 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 936 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:Gilbert, J. B. (2005) Men in the middle: searching for masculinity 
in the 1950s, Chicago ; London, University of Chicago Press. 
Σελίδες: x, 269 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο μελετάει τις αναπαραστάσεις της αρρενωπότητας που αναπτύχθηκαν 
στη λαϊκή κουλτούρα των ΗΠΑ κατά της διάρκεια της δεκαετίας του 1950. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Αρρενωπότητα, ΜΜΕ, ΗΠΑ, Σπουδές επικοινωνίας, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $39.00 
ΙSΒΝ: 0226293246 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 937 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ginn, S. (2005) Our space, our place: women in the worlds of 
science fiction television, Lanham, MD, University Press of America. 
Σελίδες: xvi, 178 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρέχει μια συστηματική ανάλυση των αναπαραστάσεων της 
θηλυκότητας που προάγουν οι γυναίκες ηρωίδες δημοφιλών σειρών επιστημονικής φαντασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τηλεόραση, Επιστημονική φαντασία, Αναπαραστάσεις, Γυναίκες 
ηρωίδες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $31.00 
ΙSΒΝ: 0761832157 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 938 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:Gough-Yates, A. (2003) Understanding women's magazines: 
publishing, markets and readerships, London, Routledge. 
Σελίδες: xii, 190 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: To βιβλίο αναλύει το μεταβαλλόμενο τοπίο των επιχειρήσεων γυναικείου 
περιοδικού Τύπου στον 21ο αιώνα.  Μελετά τις αλλαγές που έχουν υποστεί οι τομείς της 
παραγωγής του γυναικείου περιοδικού Τύπου, οι διαφημιστικές πρακτικές του και οι τομείς 
προώθησης και marketing. Αναλύει τη σχέση της κουλτούρας της κατανάλωσης με τις 
μεταβολές αυτές, και τον τρόπο που επηρεάζουν τόσο τις αναπαραστάσεις των γυναικών όσο 
και τα είδη και στήλες των περιοδικών. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Λαϊκός πολιτισμός, Γυναικεία περιοδικά, Μεγάλη Βρετανία, Ιστορία του 
περιοδικού τύπου, Αναπαραστάσεις, Πολιτική οικονομία των ΜΜΕ, ∆ιαφήμιση, Marketing 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $30.95 
ΙSΒΝ: 0415216397 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 939 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Graham, E. (2002) Representations of the post/human: 
monsters, aliens and others in popular culture, Manchester, Manchester University Press. 
Σελίδες: xi, 259 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:Το βιβλίο αναλύει ποικίλες αναπαραστάσεις της βιοτεχνολογίας από το χώρο των 
ΜΜΕ και της δημοφιλούς κουλτούρας (από το Τέρας του Φράνκενσταϊν μέχρι σύγχρονες 
αναπαραστάσεις του Human Genome Project) με στόχο να μελετήσει τους τρόπους με τους 
οποίους οι αναπαραστάσεις προτείνουν νέες αντιλήψεις για το ανθρώπινο και το μετα-
ανθρώπινο. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Βιοτεχνολογία, ΜΜΕ, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $23.00 
ΙSΒΝ: 0719054427 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 940 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Grindstaff, L. (2002) The Money Shot: Trash, Class, and the 
Making of TV Talk Shows, Chicago, University of Chicago Press. 
Σελίδες: xii+318 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Προσφέρει μια εθνογραφική ανάλυση των σύγχρονων τηλεοπτικών εκπομπών 
λόγου (daytime TV talk shows) που παράγονται στις ΗΠΑ. Η ανάλυση στηρίζεται σε 
συνεντεύξεις με τους παραγωγούς, παρουσιαστές, το κοινό και συμμετέχοντες ως επισκέπτες. 
Επίσης έγινε ανάλυση των μαγνητοσκοπημένων εκπομπών ( Oprah, Jerry Springer) και 
συμμετοχική παρατήρηση σε δύο εκπομπές (με ψευδώνυμο). Η συγγραφέας επιχειρεί να 
ερμηνεύει το γεγονός ότι αυτές οι εκπομπές ενώ υφίστανται αρνητική κριτική εντούτοις είναι 
πάντα πολύ δημοφιλείς, κυρίως λόγω της δυνατότητας που δίνουν στους καλεσμένους να 
εκφράσουν δημόσια και με έντονο τρόπο τα συναισθήματά τους και να βγουν για '15 λεπτά' 
από την αφάνεια της ανωνυμίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Τηλεόραση, ΜΜΕ, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Τηλεπαιχνίδια, Φύλο, Κοινό, 
Κοινωνική αναπαραγωγή, Ιδεολογία, Συναισθήματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 30 δολάρια 
ΙSΒΝ: 0226309118 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 941 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Grunig, L. A., Toth, E. L. & Hon, L. C. (2001) Women in public 
relations: how gender influences practice, New York, Guilford Press. 
Σελίδες: xxi,424 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει τους τρόπους με τους οποίους στερεοτυπικές αντιλήψεις περί 
φύλου και ιδιαίτερων ικανοτήτων των γυναικών υπονομεύουν την επαγγελματική τους 
ανέλιξη και κύρος στον τομέα εργασίας των δημόσιων σχέσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: ∆ημόσιες σχέσεις, Απασχόληση στα ΜΜΕ, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $30.00 
ΙSΒΝ: 1572306262 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 942 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hallam, J. (2000) Nursing the image: media, culture and 
professional identity, London, Routledge. 
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Σελίδες: 240 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει τις αντιλήψεις περί νοσηλευτικών επαγγελμάτων και 'φυσικών' 
ικανοτήτων των γυναικών στα νοσηλευτικά επαγγέλματα που προωθούνται από τα βρετανικά 
ΜΜΕ. 
Λέξεις Κλειδιά: Νοσηλευτικά επαγγέλματα, Μεγάλη Βρετανία, Αναπαραστάσεις, ΜΜΕ, 
Μελέτες περίπτωσης, Εμπειρική έρευνα, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $27 
ΙSΒΝ: 041518455X 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 943 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Haraway, D. J. (2004) The Haraway reader, New York ; London, 
Routledge. 
Σελίδες: viii, 352 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το έργο της Donna Haraway έχει υπάρξει θεμελιώδες για τις σύγχρονες σπουδές 
επικοινωνίας, τις φεμινιστικές σπουδές, τις σπουδές επιστήμης και τεχνολογίας και τη μελέτη 
της βιοτεχνολογίας. Το βιβλίο συγκεντρώνει τα σημαντικότερα άρθρα της, μεταξύ των οποίων 
και το "Manifesto for Cyborgs". 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινιστική θεωρία, Θεωρία της πληροφορίας, Σπουδές επικοινωνίας, 
Επιστήμη, Τεχνολογία, Βιοτεχνολογία, Cyborg, Πολιτισμικές σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $19.29 
ΙSΒΝ: 0415966892 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 944 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Heinecken, D. (2003) The warrior women of television : a 
feminist cultural analysis of the female body in popular media, New York, Oxford, Peter Lang 
Publishing. 
Σελίδες: 187 p. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τις γυναίκες ηρωίδες σε τηλεοπτικές σειρές δράσης όπως οι La 
Femme Nikita, Aeon Flux, and Buffy the Vampire Slayer. Μελετά τις αναπαραστάσεις του 
γυναικείου σώματος που δημιουργούνται μέσω των δομικών και ειδολογικών χαρακτηριστικών 
και των περιεχομένων των σειρών αυτών και τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούν 
συμβολισμούς για τη σύγχρονη θηλυκότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Τηλεόραση, Πολιτισμικές σπουδές, Σειρές δράσης, Σώμα, Θηλυκότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $29.95 
ΙSΒΝ: 0820462195 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 945 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hochschild, A. R. (2003) The commercialization of intimate life: 
notes from home and work, Berkeley, University of California Press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα άρθρα της Hochschild όσον 
αφορά τη συναισθηματική εργασία των γυναικών στην οικογένεια, την εμπορευματοποίηση 
αυτής της εργασίας και της ιδιωτικής σφαίρας και τη σχέση της με τη μετανάστευση των 
γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμικές σπουδές, Συναισθήματα, Φεμινιστική θεωρία, Μετανάστευση, 
Οικιακή εργασία, Συναισθηματική εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $18.95 
ΙSΒΝ: 0520214889 CIP entry 
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Κωδικός τεκμηρίου: 946 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hollows, J. & Moseley, R. (επιμ.) (2006) Feminism in popular 
culture. Oxford, Berg. 
Σελίδες: ix, 209 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Σε αυτήν τη συλλογή οι συγγραφείς παρέχουν εισαγωγές στις κυριότερες 
φεμινιστικές προσεγγίσεις των ΜΜΕ από το 'δεύτερο κύμα' του φεμινισμού και μετά και στις 
φεμινιστικές προσεγγίσεις των πολιτισμικών σπουδών. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις 
εφαρμόζονται για την ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων μελέτης των ΜΜΕ, των ειδών  
και των επαγγελματικών πρακτικών τους αλλά και των γυναικείων ακροατηρίων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Πολιτισμικές σπουδές, Θηλυκότητα, Ποπ κουλτούρα, Μελέτες 
περίπτωσης 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $22.31 
ΙSΒΝ: 1845202236 

 
 

Κωδικός τεκμηρίου: 947 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Holtzman, L. (2000) Media messages: what film, television, and 
popular music teach us about race, class, gender and sexual orientation, Armonk, N.Y. ; 
London, M.E. Sharpe. 
Σελίδες: xiv, 346 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρέχει τόσο θεωρητικές αναλύσεις του τρόπου με τον οποίο 
αναπαρίστανται ζητήματα φύλου, φυλής, σεξουαλικότητας και κοινωνικής τάξης στα ΜΜΕ των 
ΗΠΑ όσο και πρακτικές μελέτες περίπτωσης των αναπαραστάσεων αυτών αλλά και 
δραστηριότητες για χρήση σε μαθήματα επικοινωνιακής εκπαίδευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, ΗΠΑ, Σπουδές επικοινωνίας, Επικοινωνιακή εκπαίδευση, Παιδί, 
Κοινωνική τάξη, Φύλο, Σεξουαλικότητα, Φυλή, Αναπαραστάσεις, Μελέτες περίπτωσης 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $32.95 
ΙSΒΝ: 0765603373 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 950 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Inness, S. A. (1999) Tough girls: Women Warriors and Wonder 
Women in Popular Culture, Philadelphia, University of Pennsylvania Press. 
Σελίδες: viii+228 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Εξετάζει τις μεταβαλλόμενες αναπαραστάσεις των γυναικών στον κινηματογράφο, 
την τηλεόραση και άλλα λαϊκά μέσα από το 1960 και μετά. Υποστηρίζεται ότι ενώ 
εμφανίζονται πιο δυνατοί και ανεξάρτητοι γυναικείοι χαρακτήρες, η 'δύναμή' τους ταυτόχρονα 
υπονομεύει και αναπαράγει τα παραδοσιακά στερεότυπα του φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Στερεότυπα των φύλων, Φύλο, Γυναίκες, Έμφυλες σχέσεις, ΜΜΕ, Κοινωνική 
αναπαραγωγή, Έμφυλοι ρόλοι, Κινηματογράφος, Τηλεόραση, Κοινωνική μεταβολή, 
Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 35 δολάρια 
ΙSΒΝ: 0812216733 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 948 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Inness, S. A. (επιμ.) (2003) Disco divas: women, gender, and 
popular culture in the 1970s. Philadelphia, University of Pennsylvania Press. 
Σελίδες: 232  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τη δεκαετία του 1970 ως δεκαετία μεγάλων θετικών αλλαγών 
για τις γυναίκες, εστιάζοντας στην ανάδειξη της μουσικής disco και των γυναικών 
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τραγουδιστριών και των θετικών μοντέλων που παρείχαν στη δημοφιλή κουλτούρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, ΗΠΑ, Μουσική, Βιομηχανία μουσικής, Μουσική disco, 
Πολιτισμικές σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $21.95 
ΙSΒΝ: 0812218418 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 949 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Inness, S. A. (επιμ.) (2004) Action chicks: new images of tough 
women in popular culture. New York ; Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1st ed. 
Σελίδες: viii, 293 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει τις αναπαραστάσεις των γυναικών ηρωίδων των παιχνιδιών, 
σειρών και ταινιών δράσης στις ΗΠΑ και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν σύμβολα 
θηλυκότητας και αναδιαμορφώνουν στερεοτυπικές απόψεις περί θηλυκότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, ΗΠΑ, Ηλεκτρονικά παιχνίδια, Φύλο, Αναπαραστάσεις, Γυναίκες 
ηρωίδες, Ταινίες δράσης, Παιχνίδια δράσης 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $13.83 
ΙSΒΝ: 1403964033 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 951 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Jansen, S. C. (2003) Critical communication theory : power, 
media, gender, and technology, Lanham, Md. ; Oxford, Rowman & Littlefield. 
Σελίδες: 304 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο προτείνει νέες ερευνητικές κατευθύνσεις για τη σχέση φύλου –ΜΜΕ- 
τεχνολογίας - νέων μέσων στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 
Λέξεις Κλειδιά: Σπουδές επικοινωνίας, Θεωρίες της επικοινωνίας, Θεωρίες της πληροφορίας, 
Τεχνολογία, Παγκοσμιοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $32.95 
ΙSΒΝ: 074252373X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 952 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kirkup, G. (επιμ.) (2000) The gendered cyborg : a reader. 
London, Routledge in association with the Open University. 
Σελίδες: xiv,333 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει μέσα από το πρίσμα της διεπιστημονικότητας τη σχέση μεταξύ 
φύλου, επιστήμης, και νέων (αναπαραγωγικών) τεχνολογιών και τους τρόπους με τους 
οποίους η σχέση αυτή αναπαρίσταται στον οπτικό πολιτισμό. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Cyborg, Επιστημολογία, Τεχνολογία, Βιοτεχνολογία, 
Οπτικός πολιτισμός, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $25 
ΙSΒΝ: 0415220904 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 953 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kitch, C. L. (2001) The girl on the magazine cover : the origins of 
visual stereotypes in American mass media, Chapel Hill, London, University of North Carolina 
Press. 
Σελίδες: xii, 252 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τις αναπαραστάσεις των γυναικών που παρέχουν τα Γυναικεία 
περιοδικά των ΗΠΑ από το τέλος του 19ου αιώνα και μετά, και τους στερεοτυπικούς ρόλους 
γυναικών που προβάλλονται μέσα από αυτά. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικεία περιοδικά, ΗΠΑ, ∆ιαφήμιση, Αναπαραστάσεις, Πολιτισμικές 
σπουδές, Οπτικός πολιτισμός, Στερεότυπα, Ιστορία του περιοδικού τύπου 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £13.50 
ΙSΒΝ: 0807849782  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 954 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lind, R. A. (επιμ.) (2004) Race, gender, media : considering 
diversity across audiences, content, and producers. Boston ; London, Pearson/Allyn and 
Bacon. 
Σελίδες: xi, 372 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρέχει μια εισαγωγική επισκόπηση των ζητημάτων φύλου και φυλής 
όσον αφορά τόσο τις αναπαραστάσεις των ΜΜΕ όσο και το κοινό τους. Περιλαμβάνει θέματα 
για μελέτη και συζήτηση στο τέλος κάθε κεφαλαίου και σχετικές εκπαιδευτικές 
δραστηριόττητες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Φυλή, Πολιτική οικονομία των ΜΜΕ, Έρευνα κοινού 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $63.60 
ΙSΒΝ: 0205344194 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 955 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mayne, J. (2000) Framed: lesbians, feminists, and media culture, 
Minneapolis, University of Minnesota Press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:Το βιβλίο εξετάζει τις αναπαραστάσεις της γυναικείας σεξουαλικότητας, 
ετεροφυλόφιλης και ομοφυλόφιλης, που παρουσιάζονται στην τηλεόραση και τον 
κινηματογράφο των ΗΠΑ. 
Λέξεις Κλειδιά: Τηλεόραση, ΗΠΑ, Κινηματογράφος, Φεμινισμός, Γυναικεία ομοφυλοφιλία, 
Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $22.50 
ΙSΒΝ: 0816634572 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 956 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mc Nair, B. (2002) Striptease culture : sex, media and the 
democratization of desire, London, Routledge. 
Σελίδες: x, 246 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο προσεγγίζει την αύξηση των αναπαραστάσεων της σεξουαλικότητας στα 
ΜΜΕ και τη δημοφιλή κουλτούρα ως ένδειξη αυξανόμενου εκδημοκρατισμού των ΜΜΕ και της 
κοινωνίας όσον αφορά τα ζητήματα έμφυλης ταυτότητας και σεξουαλικότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Σεξουαλικότητα, Έμφυλες ταυτότητες, Πολιτισμικές σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $26.95 
ΙSΒΝ: 0415237343 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 957 
Βιβλιογραφικά στοιχεία:  Meehan, E. R. & Riordan, E. (επιμ.) (2002) Sex and money : 
feminism and political economy in the media. Commerce and mass culture series, 
Minneapolis ; London, University of Minnesota Press. 
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Σελίδες: xiii, 312 p. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί μία από τις σπάνιες συνθέσεις πολιτικής οικονομίας των ΜΜΕ 
και φεμινιστικής θεωρίας. Αναλύει τα ΜΜΕ ως χρηματοοικονομικό τομέα και συνθέτει τις 
αναλύσεις της πολιτικής οικονομίας με αναλύσεις των αναπαραστάσεων και των περιεχόμενων 
των ΜΜΕ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Πολιτική οικονομία των ΜΜΕ, Αναπαραστάσεις, Τεχνολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $22.50 
ΙSΒΝ: 0816637881 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 958 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mills, E. & Cochrane, K. (επιμ.) (2005) Cupcakes and 
Kalashnikovs : 100 years of the best journalism by women. London, Constable. 
Σελίδες: xx, 364 p. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: ∆ύο βρετανίδες δημοσιογράφοι των Sunday Times συνέλεξαν τα άρθρα αυτής της 
συλλογής από γυναίκες δημοσιογράφους του Βρετανικού και του Αμερικανικού Τύπου 
ολόκληρου του 20ου αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες δημοσιογράφοι, Τύπος, Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ, Βιογραφίες 
γυναικών, Επαγγέλματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $14.95 
ΙSΒΝ: 1845291654 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 959 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mizejewski, L. (2004) Hardboiled and high heeled: the woman 
detective in popular culture, New York ; London, Routledge. 
Σελίδες: x, 228 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τις αναπαραστάσεις των γυναικών ηρωίδων ντετέκτιβ των 
ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και βιβλίων μυστηρίου των ΗΠΑ και τους τρόπους με τους 
οποίους αμφισβητούν στερεοτυπικές αντιλήψεις περί θηλυκότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, ΗΠΑ, Λογοτεχνία, Ταινίες μυστηρίου, Βιβλία μυστηρίου, Γυναίκες 
ηρωίδες, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $19.95 
ΙSΒΝ: 0415969719 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 960 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Murray, G. (2003) Covering sex, race, and gender in the 
American military services, Lewiston, N.Y. ; Lampeter, Edwin Mellen Press. 
Σελίδες: vii, 153 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιλαμβάνει τρεις μελέτες περίπτωσης του τρόπου με τον οποίο 
κάλυψε ο Τύπος των ΗΠΑ ζητήματα που είχαν σχέση με σεξουαλική παρενόχληση, φυλετικές 
και έμφυλες ανισότητες στον Αμερικανικό στρατό. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Τύπος, ΗΠΑ, Μελέτες περίπτωσης, Εμπειρικές έρευνες, Σεξουαλική 
παρενόχληση, Φύλο, Φυλή 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $70.40 
ΙSΒΝ: 0773465480 
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Κωδικός τεκμηρίου: 961 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Nouraie-Simone, F. (επιμ.) (2005) On shifting ground : Middle 
Eastern women in the global era. New York ;, Feminist Press at the City University of New 
York. 
Σελίδες: xxv, 282 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει το ρόλο της δορυφορικής τηλεόρασης και των νέων μέσων 
(διαδίκτυο, blogs) για την παραγωγή ιδεών από γυναίκες που ζουν σε Ισλαμικές χώρες για 
γυναίκες που ζουν σε Ισλαμικές χώρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισλάμ, Φεμινισμός, Νέα μέσα επικοινωνίας, ∆ορυφορική τηλεόραση, 
∆ιαδίκτυο, Νέες τεχνολογίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $18.95 
ΙSΒΝ: 1558615148 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1388 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Perry, G. (επιμ.) (1999) Gender and Art. London, Yale University 
Press. 
Σελίδες: 270  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ανάλυση της ευρωπαϊκής τέχνης, αρχιτεκτονικής και του σχεδίου από το 16ο 
αιώνα ως σήμερα. Το βιβλίο χρησιμοποιεί έρευνες πεδίου για να εξετάσει το ρόλο των κατά 
φύλο διαφορών στην παραγωγή, κατανάλωση και ερμηνεία των έργων τέχνης. . 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Πολιτισμός, Τέχνη, Ιστορία της τέχνης, Θεωρίες τέχνης, 
Φεμινισμός, Σπουδές φύλου, Έμφυλες διαφορές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £12.50 
ΙSΒΝ: 0300077602 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 962 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Quam-Wickham, N. (1999) "Rereading Man's Conquest of Nature: 
Skill, Myths, and the Historical Construction of Masculinity in Western Extractive Industries". 
Men and Masculinities, τομ. 2, τευχ. 2,  σελ. 135-151. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο διερευνά τη μορφή που πήρε στις ΗΠΑ η συγκρότηση της ανδρικής 
ταυτότητας στα συμφραζόμενα της "Αμερικανικής ∆ύσης". Καταδεικνύει ότι κεντρικό στοιχείο 
των ανδρικών ιδανικών  είναι ο συσχετισμός με την χειρωνακτική εργασία, τις δεξιότητες, την 
επαγγελματική εμπειρία, την ικανότητα στην επιτέλεση μιας εργασίας κλπ. Η γλώσσα των 
επαγγελμάτων, η κουλτούρα των εργοστασίων, τα τελετουργικά, οι ιστορίες και οι παραδόσεις 
αντανακλούν την πίστη των εργαζομένων στις επαγγελματικές δεξιότητες και όχι στην μυϊκή 
δύναμη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ανδρισμός, Αρρενωπότητα, ΗΠΑ, Πολιτισμικές σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSSN: 1097184x 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 963 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rahman, M. (2004) "David Beckham as a Historical Moment in 
the Representation of Masculinity". Labour History Review, τομ. 69, τευχ. 2,  σελ. 219-233. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναλύει τη δημόσια εικόνα του David Beckham έναν από τους 
διασημότερους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής. Γίνεται ανάλυση των αναπαραστάσεων 
στα βρετανικά περιοδικά διασημοτήτων και lifestyle από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο του 
2002. Στόχος του συγγραφέα ήταν να διερευνηθεί κατά πόσον η θεωρία περί ομοφυλοφιλίας 
(queer ideas, queer theory)  ως προς την αποσταθεροποίησης της ταυτότητας του φύλου 
είναι χρήσιμα αναλυτικά πλαίσια για την ανάλυση του ποδοσφαιριστή ως ετεροφυλόφιλου 
υποκειμένου της εργατικής τάξης. Υποστηρίζεται ότι σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο είναι 
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δυνατόν να φανούν χρήσιμα νέα στοιχεία αλλά ότι οι αλλαγές στις αναπαραστάσεις του 
ανδρισμού είναι περισσότερο αποτέλεσμα της επέκτασης του 'σημείου' της αρρενωπότητας ως 
μορφή κατανάλωσης παρά  αποσταθεροποίησης της ταυτότητας του φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, ∆ιασημότητα, Αθλητισμός, Επαγγελματικός αθλητισμός, 
Αθλητές, Κατά φύλο καταμερισμός της εργασίας, Έμφυλοι ρόλοι, Θεωρίες του φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 δολ. 
ΙSSN: 0961-5652 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 964 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Robinson, G. J. (2005) Gender, journalism, and equity : 
Canadian, U.S., and European experiences, Cresskill, NJ, Hampton Press. 
Σελίδες: 241 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το έργο αποτελεί συγκριτική μελέτη των επαγγελματικών πρακτικών 
δημοσιογράφων στα ΜΜΕ των ΗΠΑ, της Βρετανίας και του Καναδά, και των σχετικών 
ρυθμίσεων και καλών πρακτικών που προωθούν την ισότητα των φύλων στις χώρες αυτές. 
Λέξεις Κλειδιά: Επαγγέλματα, ΜΜΕ, Γυναίκες δημοσιογράφοι, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, 
Καναδάς, Ισότητα των φύλων, Επικοινωνιακή πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $24.95 
ΙSΒΝ: 1572736135 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 965 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rush, R. R., Oukrop, C. E. & Creedon, P. J. (επιμ.) (2004) 
Seeking equity for women in journalism and mass communication education : a 30-year 
update. LEA's communication series, Mahwah, N.J., London, Lawrence Erlbaum Associates. 
Σελίδες: xvii, 483 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συλλογή παρουσιάζει τις προσπάθειες των γυναικών και των μελών 
μειονοτήτων για την κατάκτηση της ισότητας στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και τις 
δημοσιογραφικές σπουδές τα τελευταία τριάντα χρόνια. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, ∆ημοσιογραφία, ΗΠΑ, ∆ημοσιογραφικές σπουδές, Σπουδές 
επικοινωνίας, Φύλο, Γυναίκες δημοσιογράφοι, Μειονότητες στη δημοσιογραφία, Ισότητα των 
φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $45.00 
ΙSΒΝ: 0805845755 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 966 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Seiter, E. (2004) "Children Reporting Online: The Cultural Politics 
of the Computer Lab". Television New Media, τομ. 5, τευχ. 2,  σελ. 87-107. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο περιγράφει ένα πρόγραμμα δράση στη διάρκεια του οποίου παιδιά 8 έως 
11 ετών μαθαίνουν να χειρίζονται υπολογιστή στα πλαίσια της παραγωγής μιας κοινοτικής 
εφημερίδας. Μέσω μιας εθνογραφικής έρευνας πεδίου το άρθρο συζητά τους τρόπους με τους 
οποίους τα παιδιά δημιουργούν και απορρίπτουν ιδέες για τη δημιουργία ιστοριών, πώς αυτές 
οι ιστορίες αντανακλούν τις ταυτότητες του φύλου, της φυλής και της ηλικίας τους. Επίσης 
διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να 
συνδέονται με την παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα αλλά επίσης για να έρχονται σε επαφή με 
την τοπική κοινωνία. 
Λέξεις Κλειδιά: Παιδί, Νέες τεχνολογίες, Υπολογιστές, ΜΜΕ, Επικοινωνιακή αγωγή, Χρήση 
ΜΜΕ, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 25 € 
ΙSSN: 1527-4764, eISSN: 1552-8316 
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Κωδικός τεκμηρίου: 967 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Seiter, E. (2005) The Internet playground: children's access, 
entertainment, and mis-education, New York ; Oxford, Peter Lang Publishing. 
Σελίδες: xii, 121 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τις χρήσεις του διαδικτύου από τα παιδιά αλλά και για τα παιδιά 
στο χώρο της επικοινωνιακής εκπαίδευσης. 
Λέξεις Κλειδιά:  ∆ιαδίκτυο, Παιδί, Νέες τεχνολογίες, Νέα μέσα επικοινωνίας, Επικοινωνιακή 
εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $22.95 
ΙSΒΝ: 0820471240 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 968 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Shields, V. R. & Heinecken, D. (2002) Measuring up : how 
advertising affects self-image, Philadelphia, University of Pennsylvania Press. 
Σελίδες: xvi, 206 σ., εικ., 23 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μελέτη του ρόλου που παίζει η διαφήμιση στη συγκρότηση της 
ταυτότητας του υποκειμένου, με έμφαση στην Ταυτότητα του φύλου και στον τρόπο  που 
επιδρά στην αυτο-εικόνα του ατόμου. Γίνεται  σημειωτική ανάλυση των διαφημιστικών 
μηνυμάτων και παράλληλα ανάλυση πρόσληψης του κοινού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, ∆ιαφήμιση, Σημειωτική, Έμφυλες ταυτότητες, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 35 € 
ΙSΒΝ: 0-8122-3631-9 0-8122-1791-8 pbk 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 970 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Shipman, M. (2002) "The penalty is death": US newspaper 
coverage of women's executions, Columbia, Mo. ; London, University of Missouri Press. 
Σελίδες: 328 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τις αναπαραστάσεις των γυναικών εγκληματιών που έχουν 
καταδικαστεί στη θανατική ποινή στις ΗΠΑ, τους τρόπους με τους οποίους διαφέρουν από τις 
αναπαραστάσεις των ανδρών εγκληματιών, και πώς σχετίζονται με στερεοτυπικές αντιλήψεις 
περί θηλυκότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Θανατική ποινή, Γυναίκες εγκληματίες, ΗΠΑ, ΜΜΕ, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $39.95 
ΙSΒΝ: 0826213863 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 971 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Tebbel, C. (2000) The body snatchers: how the media shapes 
women, Sydney, Finch. 
Σελίδες: xiii, 176 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει τις βλαβερές επιδράσεις των αναπαραστάσεων των μέσων στις 
αντιλήψεις των γυναικών για το σώμα τους, προσφέροντας επίσης και πρακτικές συμβουλές 
για την ανάπτυξη υγιών αντιλήψεων περί σώματος και ομορφιάς. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Αναπαραστάσεις, Σώμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 1876451076 (pbk.) 
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Κωδικός τεκμηρίου: 972 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Thomas, J. B. (2003) Naked Barbies, warrior Joes, and other 
forms of visible gender, Urbana ; [Great Britain], University of Illinois Press. 
Σελίδες: x, 216 p. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τις μορφές σωμάτων που χρησιμοποιούνται στα αντικείμενα του 
υλικού πολιτισμού (κούκλες Barbie και G.I. Joe) και τους τρόπους με τους οποίους παρέχουν 
συγκεκριμένα έμφυλες αντιλήψεις περί σώματος και ομορφιάς. 
Λέξεις Κλειδιά: Οπτικός πολιτισμός, Υλικός πολιτισμός, Σώμα, Φύλο, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $39.95 
ΙSΒΝ: 0252071352 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 973 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Thomas, L. (2002) Fans, feminisms and 'quality' media, London, 
Routledge. 
Σελίδες: x, 220 p. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους δημοφιλή προγράμματα του 
ραδιοφώνου και της τηλεόρασης συμμετέχουν στην κατασκευή ιδεολογιών εθνικής ενότητας 
και ομοιομορφίας. Με τη χρήση συνεντεύξεων με μέλη του κοινού και του ακροατηρίου 
διερευνούνται οι τρόποι με τους οποίους τα μέλη του κοινού και του ακροατηρίου 
συμμετέχουν στην κατασκευή αυτών των ιδεολογιών ή τις αμφισβητούν. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τηλεόραση, Μεγάλη Βρετανία, Ραδιόφωνο, Έθνος, Εθνική ταυτότητα, 
Μετααποικιακές σπουδές, Σπουδές επικοινωνίας, Εμπειρικές έρευνες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $35.95 
ΙSΒΝ: 0415261821 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 974 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Thumim, J. (2004) Inventing television culture: men, women, 
and the box, Oxford, Oxford University Press. 
Σελίδες: x, 206 
Γλώσσα:  Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τη διαμόρφωση της βρετανικής τηλεόρασης από τη δεκαετία 
του 1950 και μετά, τους τρόπους με τους οποίους ανέδειξε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για 
τις γυναίκες και τα είδη και ζώνες που αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα για γυναικείο ακροατήριο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τηλεόραση, Μεγάλη Βρετανία, Ιστορία της τηλεόρασης, Ιστορία των 
ΜΜΕ, Απασχόληση στα ΜΜΕ, Τηλεοπτικά είδη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $85.00 
ΙSΒΝ: 0198742231 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 975 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Tincknell, E. (2005) Mediating the family: gender, culture and 
representation, London, Hodder Arnold. 
Σελίδες: vi, 186 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η οικογένεια έχει αναπαρασταθεί 
στον εμπορικό κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη λογοτεχνία και την κοινωνική πολιτική τα 
τελευταία 50 χρόνια, και διερευνά τους τρόπους με τους οποίους διεκδικήσεις περί 
σεξουαλικότητας, φύλου, και ταυτότητας διαμόρφωσαν τις αναπαραστάσεις αυτές. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Φύλο , ΜΜΕ, Αναπαραστάσεις, Τηλεόραση, Κινηματογράφος, 
Ιστορία των ΜΜΕ, Κοινωνική πολιτική, Σεξουαλικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $29.95 
ΙSΒΝ: 0340740809 
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Κωδικός τεκμηρίου: 976 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Tolz, V. & Booth, S. (επιμ.) (2005) Nation and gender in 
contemporary Europe. Manchester, Manchester University Press. 
Σελίδες: viii, 190 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει την έμφυλη διάσταση του εθνικισμού στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, και τους τρόπους με τους οποίους οι αναπαραστάσεις των ΜΜΕ 
προωθούν συγκεκριμένες και στερεοτυπικές απόψεις για τους ρόλους των γυναικών στην 
ανοικοδόμηση των χωρών του πρώην Ανατολικού μπλοκ και συγκρίνει τα ζητήματα αυτά με 
τα αντίστοιχα στη ∆υτική Ευρώπη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έθνος, Ανατολική Ευρώπη, Εθνική ταυτότητα, Αναπαραστάσεις, 
∆υτική Ευρώπη, Συγκριτική έρευνα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $74.95 
ΙSΒΝ: 9780719068560 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 977 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wajcman, J. (2004) TechnoFeminism, Cambridge, Polity. 
Σελίδες: viii, 148 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο υποστηρίζει ότι οι μέχρι πρόσφατα στερεοτυπικές αντιλήψεις της 
τεχνολογίας οι οποίες τη συνέδεαν με την αρρενωπότητα μπορούν να αλλάξουν με την 
ανάδειξη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και την ολοένα αυξανόμενη χρήση τους από τις 
γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Φεμινιστική θεωρία, Σπουδές επιστήμης, Επικοινωνία, Νέες 
τεχνολογίες, Cyborg, Στερεότυπα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $20.95 
ΙSΒΝ: 0745630448 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 978 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Watson, E. (επιμ.) (2006) Searching the soul of Ally McBeal : 
critical essays. Jefferson, N.C., McFarland. 
Σελίδες: viii, 246 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Τηλεόραση, Τηλεοπτικά είδη, Τηλεοπτικές σειρές, Απασχόληση, 
Γάμος, Αναπαραστάσεις, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $35.00 
ΙSΒΝ: 078642527X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 979 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Whitehead, S. M. & Barrett, F. J. (επιμ.) (2001) The Masculinity 
Reader. Cambridge, Polity. 
Σελίδες: ix+388 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για συλλογή κειμένων που πραγματεύεται τις πρόσφατες θεωρίες και 
έρευνες γύρω από τη αρρενωπότητα και τους ρόλους των ανδρών. Αποτελεί μια επισκόπηση 
των σπουδών φύλου και κυρίως της έννοιας της αρρενωπότητας, της κρίσης του ανδρικού 
ρόλου, σε διάφορα πολιτισμικά συμφραζόμενα. Περιλαμβάνεται η συζήτηση για την επιρροή 
του φεμινισμού, την ανδρική κυριαρχία και πώς εκφράζεται, τον ανδρισμό και τον αθλητισμό, 
την πολιτική της ανδρικής ταυτότητας, τις σχέσεις στην οικογένεια, τις σεξουαλικές σχέσεις, 
την ομοφοβία και τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, την αναπαράσταση της αρρενωπότητας 
στα μέσα επικοινωνίας, το μεταμοντέρνο και τη διερώτηση για τις έμφυλες διαφορές. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινιστικές σπουδές, Κοινωνιολογία του φύλου, Ανδρισμός, 
Αρρενωπότητα, Έμφυλες σχέσεις, Κοινωνιολογική θεωρία, ΜΜΕ 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 40 λίρες Αγγλίας 
ΙSΒΝ: 0226309118 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 980 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wosk, J. (2001) Women and the machine: representations from 
the spinning wheel to the electronic age, Baltimore, Md ; London, Johns Hopkins University 
Press. 
Σελίδες: xix, 294 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τους ρητούς και υπόρρητους συμβολισμούς για τη σχέση 
γυναικών και τεχνολογίας που αναδεικνύονται στο δυτικό οπτικό πολιτισμό, τις τέχνες, τη 
διαφήμιση και τα ΜΜΕ, από την αρχή του 20ου αιώνα και μετά. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Τέχνες, Οπτικός πολιτισμός, Γυναίκες, Πολιτισμικές σπουδές, 
Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $22.95 
ΙSΒΝ: 0801866073 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 981 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wyer, M. (επιμ.) (2001) Women, science, and technology : a 
reader in feminist studies. New York ; London, Routledge. 
Σελίδες: xxviii, 376 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η εισαγωγική αυτή διεπιστημονική συλλογή μελετά την κοινωνική παραγωγή της 
επιστήμης και της τεχνολογίας και τους τρόπους με τους οποίους διαιωνίζουν έμφυλες 
ανισότητες, περιλαμβάνοντας εκτός από θεωρητικές προσεγγίσεις και μελέτες περίπτωσης και 
βιογραφικά άρθρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Επιστήμη, Φεμινιστική θεωρία, Μελέτες περίπτωσης, Βιογραφίες 
γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $125.00 
ΙSΒΝ: 0415926068 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 982 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Zalewski, M. (2000) Feminism after postmodernism: theorising 
through practice, London, Routledge. 
Σελίδες: xi, 162 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση της μεταμοντέρνας φεμινιστικής 
θεωρίας και πράξης με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία της επικοινωνίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινιστική θεωρία, Μεταμοντερνισμός, Φιλοσοφία, Θεωρίες της 
επικοινωνίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $37.95 
ΙSΒΝ: 0415234611 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 983 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Zia, R. (επιμ.) (2006) Globalization, modernization, and education 
in Muslim countries. New York, Nova Science Publishers. 
Σελίδες: xiv, 305 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο περιλαμβάνει άρθρα για την εκπαίδευση των γυναικών και τον 
εκσυγχρονισμό των αντιλήψεων που αφορούν το φύλο στις Ισλαμικές χώρες. 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 492

Λέξεις Κλειδιά: Ισλάμ, Πολιτισμικές σπουδές, Εκπαίδευση, Εκσυγχρονισμός, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $89.00 
ΙSΒΝ: 1594548986 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 984 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ημητρίου Κοτσώνη, Σ. (1988) Gender roles and symbolic 
systems on an Aegean island. ∆ιδακτορική διατριβή, London, Department of Anthropology 
and Sociology, School of Oriental and African Studies, University of London, σελ. 377.  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ελλάδα, Γυναίκες, Σεξουαλικός ρόλος, Κοινωνικές συνθήκες, Ηθικές 
και θρησκευτικές απόψεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1679 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κροντήρη, Τ. (2000) Women and / in the Renaissance, 
Θεσσαλονίκη, University Studio Press. 
Σελίδες: 68  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιστορία, Αναγέννηση, Θέατρο, Πολιτισμός, Τέχνη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €4,40 
ΙSΒΝ: 960-12-0902-6 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 
Μετανάστριες – Πρόσφυγες - Παλιννοστούσες 

 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1996-2006 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1471 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Canete, Y. L. (2001) "Η φιλιππινέζικη κοινότητα". Στο Μαρβάκης, 
Α., Παρσανόγλου, ∆. & Παύλου, Μ. (επιμ.) Μετανάστες στην Ελλάδα. Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα, σελ. 277-304. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: ∆ημογραφικά στοιχεία των Φιλιππινέζων μεταναστών στην Ελλάδα, καθώς και 
χαρακτηριστικά οργάνωσης της κοινότητας τους με αναφορά και στις οικογενειακές τους 
σχέσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ελλάδα, Οικογένεια, Φιλιππινέζοι στην Ελλάδα, Κοινωνικές 
συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18,90 € 
ΙSΒΝ: 960-393-737-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1667 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Green, N. (2004) Οι ∆ρόμοι της Μετανάστευσης - Σύγχρονες 
Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Σαββάλας. 
Σελίδες: 192 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει τα ζητήματα της μετανάστευσης στο πλαίσιο της 
συγκριτικής ιστορίας. «Αφομοίωση», «ενσωμάτωση», «παράδοση» «νεωτερικότητα» είναι 
συγκριτικές έννοιες. Ακόμα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το πλεονέκτημα της 
ιστορικής σύγκρισης μεταναστευτικών εμπειριών, πολιτικών δράσεων και αποφάσεων από τη 
μια χώρα στην άλλη, βοηθά να υπερβούμε το έθνος κράτος και να ανακαλύψουμε τις 
διαφορές και τις ομοιότητες των εμπειριών μέσα στο χώρο και το χρόνο. Εξετάζει τα 
οικονομικά της μετανάστευσης. Το ενδιαφέρον για τη μετανάστευση ως οικονομικό πόρο (για 
τα σε κρίση –εκτός των άλλων- συνταξιοδοτικά συστήματα των δυτικών χωρών) είναι αρκετά 
ισχυρό ώστε να περιορίσει σε κάποιο βαθμό τη λογική του φόβου με την οποία ορισμένες 
πολιτικές δυνάμεις έχουν στιγματίσει τους νέο-εισελθόντες. Τέλος εξετάζει το φύλο και τη 
διαδικασία της μετανάστευσης. Για πολύ καιρό αντιλαμβανόμασταν το μετανάστη αποκλειστικά 
ως άνδρα. Ωστόσο, η μετανάστρια θέτει υπό συζήτηση την έννοια της μετανάστευσης της 
εργατικής δύναμης και του εποικισμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία, Απασχόληση, Μετανάστριες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 13,70 € 
ΙSΒΝ: 960-423-431-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1104 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kylakou, K., Poutou, K. & Liapi, M. (1998) Ανάλυση των δομών 
παρέμβασης στο ζήτημα της πορνείας των αλλοδαπών γυναικών. Αθήνα, Κέντρο Γυναικείων 
Μελετών και Ερευνών ∆ΙΟΤΙΜΑ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το ζήτημα της πορνείας των 
αλλοδαπών γυναικών αφορούσε στην ανάλυση των δομών παρέμβασης (δημόσιες υπηρεσίες 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις), των πολιτικών και της δράσης που αναπτύσσουν στο θέμα, 
εξετάζοντας παράλληλα τη δομή και τον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών, 
προκειμένου να υπάρξουν αποτελεσματικοί διαμεσολαβητές των δικαιωμάτων των γυναικών 
και ενεργοί υποστηρικτές των αναγκών που προκύπτουν από τη μετανάστευση, την 
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εκμετάλλευση των γυναικών, στο πλαίσιο του φαινομένου που έχει διεθνώς γίνει γνωστό με 
τον όρο trafficking. 
Λέξεις Κλειδιά: Πορνεία, Φύλο, Αλλοδαπές, Μετανάστευση, Trafficking 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη ∆ιοτίμα 
Ενδεικτική Τιμή:  --- 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1114 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Modgil, S. (1997) Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση: Προβληματισμοί - 
Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 359 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αναλύει το ρόλο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης για την θετική 
ενσωμάτωση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Γυναίκες, Παιδί, Εκπαίδευση, Ενσωμάτωση της αρχής 
της ισότητας, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 19,90 € 
ΙSΒΝ: ISBN 960-344-300-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1473 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βωβού, Σ. (2001) "Μια φεμινιστική προσέγγιση για τις 
μετανάστριες". Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, ∆. & Παύλου, Μ. (επιμ.) Μετανάστες στην 
Ελλάδα. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, σελ. 411-426. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εκτιμήσεις για τις μετανάστριες (αναφορές και στις αλλοδαπές γυναίκες που 
βρίσκονται στην πορνεία) στην Ελλάδα, μέσα από την οπτική της ανισότητας των δύο φύλων, 
των δυσμενών διακρίσεων εις βάρος τους και των διαφόρων ειδών βίας και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ελλάδα, Πορνεία 
Ανισότητα των φύλων 
Σεξουαλική εκμετάλλευση 
Εφηβεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 18,90 € 
ΙSΒΝ: 960-393-737-1 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1476 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γενική Γραμματεία Ισότητας (1999) Εθνική Έκθεση της Ελλάδας 
για την εφαρμογή του «Προγράμματος ∆ράσης» της 4ης Παγκόσμιας ∆ιάσκεψης για τις 
Γυναίκες. Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ανάμεσα στα στοιχεία που παραθέτει η έκθεση ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
αναφορά στις μετανάστριες ως ξένο εργατικό δυναμικό, καθώς επίσης και τα προγράμματα 
που υλοποιούνται όσον αφορά την υγεία τους, το πρόβλημα της πορνείας και εμπορίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Κοινωνική πολιτική, Κοινωνικές συνθήκες, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1116 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Η Πρωτοβουλία Daphne (1999) "Γυναίκες 
πρόσφυγες - Να σταματήσει η σεξουαλική εκμετάλλευση και διακίνηση των γυναικών". 
Τελέσιλλα, τομ. 30, σελ. 1-27. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί άρθρο για τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πάταξη του 
φαινομένου της διακίνησης γυναικών με στόχο τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. 
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Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες πρόσφυγες, Κοινωνική πρόνοια, Πρόσφυγες, Κοινωνικές υπηρεσίες, 
Φύλο, Μετανάστευση, Γυναίκες, Νομικό καθεστώς, Νομοθεσία, Βία, Σεξουαλική 
εκμετάλλευση, Trafficking 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1117 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καβουνίδη, Τ. (2000) "Το πρώτο ελληνικό πρόγραμμα 
νομιμοποίησης μεταναστών: Προβλήματα και προοπτικές". Πρακτικά Συνεδρίου: 
Μετανάστευση στην Ελλάδα: Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ξενοφοβία και Πολιτικές Ενσωμάτωσης 
στην Αγορά Εργασίας και Κοινωνία, Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Γίνεται κριτική αποτίμηση του πρώτου ελληνικού προγράμματος νομιμοποίησης 
μεταναστών. Αναφέρονται τα προβλήματα από την πλευρά του φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Νομικό καθεστώς, Προστασία, Φύλο, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1118 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καίσαρη, Τ. & Ύπατη Αρμοστεία Των Ηνωμένων Εθνών Για Τους 
Πρόσφυγες (1997) Κατευθυντήριες αρχές για την προστασία των γυναικών προσφύγων. 
Αθήνα, Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες. Αναφέρεται το 
νομικό πλαίσιο και ο στόχος των κατευθυντήριων αρχών για την προστασία των προσφύγων 
και ιδιαίτερα των γυναικών που κινδυνεύουν άμεσα από την κακοποίηση, τη φτώχεια και την 
εκμετάλλευση. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αξιολόγηση και εκτίμηση του προγράμματος για 
την προστασία των γυναικών προσφύγων. Στο τρίτο αναφέρονται  τα ζητήματα της 
προσωπικής ασφάλειας, οι νοµικές διαδικασίες και τα κριτήρια για τον καθορισµό του 
καθεστώτος του πρόσφυγα. Στο τέταρτο γίνεται εκτενής περιγραφή των παροχών προστασίας 
(καταυλισμοί, τρόφιμα, αγαθά, νερό, υγειονομική περίθαλψη, οικονομικές δραστηριότητες). 
Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παρακολούθηση και αναφορά των προβλημάτων 
προστασίας των προσφύγων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες πρόσφυγες, Κοινωνική πρόνοια, Πρόσφυγες, Κοινωνικές υπηρεσίες, 
Φύλο, Μετανάστευση, Νομικό καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο σε pdf από την ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας για τους 
Πρόσφυγες 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1119 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανακίδου, Ε. & Παπαγιάννη, Β. (1997) ∆ιαπολιτισμική Αγωγή, 
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 117 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί εισαγωγή στον προβληματισμό γύρω από τη παγκοσμιοποίηση, τη 
μετανάστευση και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση των μεταναστών. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, ∆ιαπολιτισμική εκπαίδευση, Εκπαίδευση, Φύλο, Γυναίκες, 
Οικογένεια, Ανθρώπινα δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 8,90 € 
ΙSΒΝ: 960-344-020-5 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1120 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανταράκη, Μ. (2000) "Γυναίκες Πρόσφυγες και Μετανάστριες 
Θύματα Εξαναγκασμού σε Πορνεία". Στο Παπαδοπούλου, Π., Τσαμπαρλή, ∆., Τσίγγανου, Ι. & 
Φρονίμου, Έ. (επιμ.) Εγκληματίες και Θύματα στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Αθήνα, Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τόμος Πρακτικών, Αφιέρωμα στη Μνήμη 
του Ηλία ∆ασκαλάκη, σελ. 581-588. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις μορφές και τους τρόπους πορνείας και εμπορίας 
μεταναστριών γυναικών, καθώς επίσης και της έννοιας της πορνείας. Προτάσεις για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Γυναίκες, Τrafficking, Εμπορία γυναικών, Πορνεία, 
Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19,22 € 
ΙSΒΝ: 960-7093-66-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1121 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κασιμάτη, Κ. (2003) "Γυναικεία Μετανάστευση από Αλβανία και 
Πολωνία - Απασχόληση και ∆ιαφορετικότητες". Στο Κ.Ε.Κ.Μ.Ο.Κ.Ο.Π. Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(επιμ.) Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικές Ένταξης. Η περίπτωση των Αλβανών και 
Πολωνών Μεταναστών. Αθήνα, Gutenberg, σελ. 157-194. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αναπτύσσονται οι συνθήκες απασχόλησης και οι συνθήκες διαβίωσης 
των γυναικών μεταναστριών που προέρχονται από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και τις 
Βαλκανικές Χώρες και βρίσκονται στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Μετανάστριες, Αλβανία, Πολωνία, Απασχόληση, 
Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19,09 € 
ΙSΒΝ: 960-01-0995-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1480 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κούρτοβικ, Ι. (1998) "Εργασία Μεταναστριών και Προσφύγων". 
Στο Μαγγανάρα, Ι. (επιμ.) Εργασία, Συνδικαλισμός και Ισότητα των Φύλων. Αθήνα, 
Οδυσσέας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο περιγράφει την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Μετανάστριες και οι 
γυναίκες Πρόσφυγες όσον αφορά το νομικό καθεστώς και την εργατική νομοθεσία. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστριες, Νομικό καθεστώς, Γυναίκες πρόσφυγες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,97 € 
ΙSΒΝ: 960-210-326-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1123 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λάζος, Γ. (1997) "Η Αλλοδαπή Πόρνη στη Σύγχρονη Ελλάδα. 
Ορισμένες Σημαντικές Κοινωνικές και Λογικο-συναισθηματικές Συντεταγμένες". Στο 
∆ημητρίου, Σ. (επιμ.) Μορφές Κοινωνικού Αποκλεισμού και Μηχανισμοί Παραγωγής του. 
Αθήνα, Ιδεοκίνηση, σελ. 79-98. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μια προσέγγιση τoυ φαινομένου της εμπορίας και πορνείας 
αλλοδαπών γυναικών, με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση,  Φύλο,  Εμπορία γυναικών, Αλλοδαπές,  Πορνεία,  Ελλάδα, 
Trafficking 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 8,80 €   
ΙSΒΝ: 960-7652-04-5 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1483 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαμπριανίδης, Λ. & Λυμπεράκη, Α. (2001) Αλβανοί Μετανάστες 
στην Θεσσαλονίκη. ∆ιαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας, Θεσσαλονίκη 
Παρατηρητής. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εξέλιξη του φαινομένου της μετανάστευσης, με έμφαση στις «αιτίες» και τις 
«επιπτώσεις» της, όπως αναλύονται υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες γύρω από γενικά στοιχεία των ερωτώμενων, καθώς 
και τις συνθήκες κατοικίας, ζωής και εισόδου κάνοντας αναφορά και στις γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ελλάδα, Παγκοσμιοποίηση, Συνθήκες ζωής, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 17,00 € 
ΙSΒΝ: 960-16-1688-8  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1618 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. & Φακιολάς, Ρ. (2003) "Ο μοναχικός 
δρόμος των μεταναστριών στην Ελλάδα". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 110, σελ. 
165-188. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Περίπου 330.000 αλλοδαπές μετανάστριες από ένα συνολικό πληθυσμό 
αλλοδαπών μεταναστών περίπου ενός εκατομμυρίου ατόμων, διαμένουν στην Ελλάδα από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1990. Οι γυναίκες αυτές χαρακτηρίζονται από διαφορετικά πρότυπα 
κινήτρων για την είσοδό τους στην Ελλάδα, νομικής κατάστασης, εθνικότητας, τύπου 
μετανάστευσης (για παράδειγμα, προσωρινή έναντι μόνιμης), είδους απασχόλησης και 
συνθηκών ζωής. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι οικονομικές μετανάστριες που εισήλθαν στη 
χώρα παράνομα ή νόμιμα αλλά εργάζονται χωρίς άδειες. Μετά τις δύο νομιμοποιήσεις του 
1998 και του 2001 οι περισσότερες έγιναν νόμιμες. Παρόλα αυτά, δείχνουν μια έντονη τάση 
να περιπέσουν ξανά στην παρανομία μη ανανεώνοντας τις άδειές τους, ενώ συρρέουν νέες 
παράνομες αφίξεις. Περίπου δύο τρίτα των γυναικών όπως και των ανδρών μεταναστών 
προέρχονται από την Αλβανία κι ένα 6% από τη Βουλγαρία, οι οποίες συνορεύουν και οι δύο 
με την Ελλάδα. Περίπου 86% των μεταναστριών έρχονται από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες 
της ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι 
υπόλοιπες προέρχονται από διάφορες άλλες χώρες σε άλλες ηπείρους. Εκπροσωπούν όλες τις 
θρησκείες, με τις χριστιανές των διαφόρων δογμάτων και τις μουσουλμάνες να κυριαρχούν. 
Τα κίνητρά τους κυμαίνονται από την οικονομική στήριξη των οικογενειών τους στην πατρίδα 
ή στην Ελλάδα (ο σημαντικός αριθμός μεταναστών μαθητών συνεχώς αυξάνεται) ως την 
επαγγελματική τους εξέλιξη, την απόκτηση περαιτέρω επαγγελματικής εμπειρίας και το 
συνδυασμό τουρισμού και απασχόλησης. Ελάχιστες είναι αγράμματες και περίπου μία στις 
τρεις ή τέσσερις έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μια σημαντική μερίδα από αυτές 
μεταναστεύουν μόνες ως ανεξάρτητες μετανάστριες, ακολουθώντας ένα μοναχικό δρόμο 
πασχίζοντας μόνες τους να εγκατασταθούν και να κερδίσουν τα προς το ζην σε μια ξένη 
χώρα. Η πλειοψηφία φαίνεται να είναι πρόσκαιρες μετανάστριες που δε σκοπεύουν να 
εγκατασταθούν μόνιμα. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ελλάδα, Γυναίκες, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1124 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαζήση, Θ. (1999) "Αρχή της ισότητας και γυναίκα μη 
χριστιανικών θρησκευτικών μειονοτήτων: Η Ταυτότητα της εβραίας γυναίκας στη 
Θεσσαλονίκη σήμερα". Στο Κωνσταντόπουλου, Χ., Μαράτου Αλιμπράντη, Λ., Γερμανός, ∆. & 
Οικονόμου, Θ. (επιμ.) «Εμείς» και οι «άλλοι»: Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα. Αθήνα, 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Τυπωθήτω - Γιώργος ∆αρδάνος, σελ. 375-392. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
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Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Γυναίκες, Θρησκευτικές μειονότητες, Εβραίες, Ισότητα 
των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19 € 
ΙSΒΝ: 960-8041-02-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1125 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετράκου, Η. & Tatlidil, E. (2003) "∆ιαστάσεις της Γυναικείας 
Μετανάστευσης στην Ε.Ε. και την Ελλάδα". Στο Φώκιαλη, Π. & Tatlidil, E. (επιμ.) 
Ελληνοτουρκικές προσεγγίσεις. Ανακαλύπτοντας τον κοινωνικοοικονομικό ρόλο της Γυναίκας. 
Αθήνα, Ατραπός. 
Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά, Τουρκικά 
Περίληψη: Παρουσίαση της γυναικείας μετανάστευσης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
με έμφαση στην Ελλάδα.Το φαινόμενο της γυναικείας μετανάστευσης, ως αναπαραγωγή των 
παραδοσιακών ρόλων, ταυτόχρονα με τη διάσταση της "απελευθέρωσης" , μέσω του νέου 
στοιχείου της "θηλυκοποίησης" της μετανάστευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Γυναίκες, Ευρώπη, Ελλάδα, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 27 €   
ΙSΒΝ: 960-8325-66-8  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1489 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετρονώτη, Μ. (1998) Το πορτραίτο μιας διαπολιτισμικής σχέσης. 
Κρυσταλλώσεις, ρήγματα, ανασκευές. UNESCO/EKKE. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έρευνα αποτελεί μια προσέγγιση των μορφών επικοινωνίας και των σχέσεων 
που αναπτύσσονται μεταξύ προσφύγων από την Ερυθραία και την ελληνική κοινωνία. Επίσης,  
προσεγγίζονται ζητήματα της χωρικής ταυτότητας (συνθήκες κατοικίας, στρατηγικές 
ανεύρεσης στέγης, διάρκεια διαμονής), των δικτύων επικοινωνίας (τόποι συνάντησης, τρόποι 
ενημέρωσης), τις αναπαραστάσεις για τον πρόσφυγα, τον μαύρο, τον Ερυθραίο, τα ζητήματα 
εργασίας σε συνδυασμό με την συνάρθρωση του φύλου και της φυλής, καθώς και μια σειρά 
από χαρακτηριστικά της κοινότητας των Ερυθραίων γύρω από τα θέματα αποταμίευσης, 
οικογενειακής κινητικότητας, μικτών γάμων. Όλα τα παραπάνω είναι ενδιαφέρον ότι 
εξετάζονται και από την σκοπιά του φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ελλάδα, Φύλο, Κοινότητα των Ερυθραίων, Οικογένεια, 
Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 15,85 €   
ΙSΒΝ: 960-3480-84-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1761 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σακκά, ∆. (1996) Παλιννόστηση: Μεταβαλλόμενοι Ρόλοι Ανδρών 
και Γυναικών. ∆ιδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ψυχολογίας. 
Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 
316.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλοι ρόλοι, Στερεότυπα, Έμφυλες διακρίσεις, Έμφυλες 
ταυτότητες, Σεξισμός, Απασχόληση, Μετανάστευση, Μετανάστριες, Μεταναστευτική πολιτική, 
Παλιννόστηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Ηλεκτρονική Τοποθεσία και 
Πρόσβαση: http://thesis.ekt.gr/11647 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1126 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Συρίγου Ρήγου, Ε. (2000) Συζητώντας με τη Λίντα. Μια Αλβανίδα 
Μετανάστρια Μιλάει για τη Ζωή της, Αθήνα, Νέα Σύνορα, ∆ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μεταναστών και Προσφύγων. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μια Συνέντευξη Αλβανίδας Μετανάστριας  που έφτασε στην Ελλάδα 
το 1992 και επέστρεψε το 1999 για μια δεύτερη ευκαιρία ζωής στην ανοικοδομούμενη 
Αλβανία. Η Συνέντευξη παρατίθεται χωρίς περικοπές και παρεμβολές. Μέσα από τον ρέοντα 
αφηγηματικό λόγο της γυναίκας γίνονται γνωστές οι συνθήκες ζωής και εργασίας 
εκατοντάδων μεταναστριών στη χώρα μας. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Ελλάδα, Γυναίκες, Εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1127 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σωτηριάδου, Α. (1999) "Η εκπαίδευση και πολιτισμική ανάπτυξη 
των αποδήμων. Η περίπτωση των γυναικών". Στο Κωνσταντοπούλου, Χ., Μαράτου 
Αλιμπράντη, Λ., Γερμανός, ∆. & Οικονόμου, Θ. (επιμ.) «Εμείς» και οι «άλλοι»: Αναφορά στις 
τάσεις και τα σύμβολα. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Τυπωθήτω - Γιώργος ∆αρδάνος, 
σελ. 287-301. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναφέρεται στο ζήτημα της εκπαίδευσης των γυναικών μεταναστριών και στην 
επίδρασή της σε θέματα πολιτισμού. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Εκπαίδευση, Φύλο, Γυναίκες, Ενσωμάτωση της αρχής της 
ισότητας, Πολιτική για μειονότητες, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 19,17 € 
ΙSΒΝ: 960-8041-02-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1623 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ταστσόγλου, Ε. & Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. (2003) "Φύλο και 
διεθνής μετανάστευση: Εννοιολογικά, πρακτικά και μεθοδολογικά ζητήματα". Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 110, σελ. 5-22. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1128 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ύπατη Αρμοστεία Των Ηνωμένων Εθνών Για Τους Πρόσφυγες 
(2000) Ετήσια Έκθεση για την Προστασία των Προσφύγων στην Ελλάδα το 1999. Αθήνα, 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες. Περιέχει 
κεφάλαιο ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες  που κινδυνεύουν άμεσα από την 
κακοποίηση, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση, καθώς επίσης αξιολογούνται οι πολιτικές για 
την προστασία των γυναικών προσφύγων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες πρόσφυγες, Κοινωνική πρόνοια, Πρόσφυγες, Κοινωνικές υπηρεσίες, 
Φύλο, Μετανάστευση, Γυναίκες, Νομικό καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από τον Οργανισμό 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1129 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Υπουργείο Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης Και Αποκέντρωσης & 
Γενική Γραμματεία Ισότητας (1999) Εθνική Έκθεση της Ελλάδας. Για την εφαρμογή του 
«Προγράμματος ∆ράσης» της 4ης Παγκόσμια ∆ιάσκεψης για τις Γυναίκες. Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Ελλάδα, Μετανάστευση, Εκπαίδευση, Μεταναστευτική 
πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη της ΓΓΙ 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1361 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χατζηχρήστου, Χ. (1999) Ο χωρισμός των γονέων. ∆ιαζύγιο και 
παιδιά, Ελληνικά Γράμματα. 
Σελίδες: 244σ. · 24x17εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί ανάλυση των ψυχολογικών και άλλων επιπτώσεων που 
έχει στα παιδιά ο χωρισμός των γονέων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γάμος, Οικογένεια, Έμφυλοι ρόλοι, ∆ιαζύγιο, Ψυχολογία, Παιδί 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,90 € 
ΙSΒΝ: ISBN 960-344-617-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1638 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ψημμένος, Ι. (2003) "Εργασία και ταυτότητα: Η περίπτωση των 
ανεπίσημων μεταναστριών". Στο Γκέφου-Μαδιανού, ∆ (επιμ.) Εαυτός και "Άλλος": 
Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα, Gutenberg, 
σελ. 463-496. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εργασία αυτή διερευνά τις αλλαγές στη σχέση εργασίας και ταυτότητας λόγω 
της παγκόσμιας αναδιοργάνωσης, με έμφαση στην περίπτωση των ανεπίσημων μεταναστριών 
που εργάζονται στη βιομηχανία του σεξ ή της διασκέδασης. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Μετανάστευση, Εργασία, Ελλάδα, Πορνεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 9600109893 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1974-1995 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1079 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Vermeulen, H. & Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών (1990) 
Έλληνες στην Ολλανδία Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών. 
Σελίδες: 165 Σ 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ανάλυση των συνθηκών απασχόλησης των γυναικών μεταναστριών 
στην Ολλανδία. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Γυναίκες, Παλλινόστηση, Πρόσφυγες, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 4,58  
ΙSΒΝ: 960-7093-18-6 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1075 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βεντούρα, Λ. (1993) "Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και 
εξέλιξη του επιστημονικού ενδιαφέροντος". ∆ίνη, τομ. 6, σελ. 230-240. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό γίνεται λόγος για τη μεταπολεμική οικονομική μετανάστευση από 
αγροτικές περιοχές μεσογειακών χωρών προς βιομηχανικά αστικά κέντρα της ∆. Ευρώπης, 
που επικεντρώνεται γύρω από την εργασία. ∆ίνεται έμφαση στο νέο κοινωνιολογικό 
ενδιαφέρον για τη  μετανάστευση της οικογένειας και τη Γυναικεία μετανάστευση. Η 
συγγραφέας εξετάζει την έμφυλη και ιδιαίτερα Γυναικεία διάσταση του μεταναστευτικού 
φαινομένου ιδιαίτερα στη μεταπολεμική Ευρώπη, μια διάσταση που είχε παραμείνει 
ανεξερεύνητη στις μέχρι τότε μελέτες για την μετανάστευση. Σύμφωνα με τη συγγραφέα η 
μετανάστευση είχε μια πλευρά καταπίεσης, αποκλεισμού στην χώρα υποδοχής αλλά και 
χειραφέτησης 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1070 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βωβού, Σ., Μπόμπολου, Λ. & Παμπούκη, Ε. (1995) "Εθνικισμός, 
Ρατσισμός, Κοινωνικό Φύλο. Πρακτικά ∆ιήμερης Συνάντησης Γυναικών". Εθνικισμός, 
Ρατσισμός, Κοινωνικό Φύλο, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, σελ. 163 σελ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για Συλλογή άρθρων που αναφέρονται στη θέση των γυναικών 
μεταναστριών σε χώρες της Ευρώπης και τα φαινόμενα εθνικισμού και ρατσισμού που 
εμφανίζονται στα πλαίσια της μεταναστευτικής διαδικασίας. Τα άρθρα αυτά προέρχονται από 
ομιλίες και συζητήσεις για την προβληματική της ανάδειξης του θέματος στη Συνάντηση του 
Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αριστερών Φεμινιστριών. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Ρατσισμός, Ευρώπη, Εθνικισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 960-260-851-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1566 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, Α. (1992) "Η ειδική θέση των 
γυναικών προσφύγων". Ο Αγώνας της Γυναίκας, τομ. 49/50. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναφορά στις γυναίκες πρόσφυγες και την ιδιαιτερότητα της θέσης τους όπως 
προσδιορίζεται μέσα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (ευθύνη παιδιών, σεξουαλικές 
επιθέσεις, δυσκολίες στην ανεύρεση εργασίας, απαγορεύσεις που μπορεί να τίθενται από την 
πολιτισμική τους διαπαιδαγώγηση). 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Μετανάστευση, Πρόσφυγες, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1074 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κονιόρδος, Μ. (1994) "Απασχόληση και ελληνική μεταναστευτική 
πολιτική". Στο Θεοδωρόπουλος, Χ. & Συκιώτου, Α. (επιμ.) Η προστασία των δικαιωμάτων των 
μεταναστών εργατών και των οικογενειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση. Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σελ. 167-174. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πραγματεύεται τα ζητήματα της προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών 
εργατών και των οικογενειών τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Γυναίκες, Οικογένεια, Προστασία, Νομικό καθεστώς, 
Ανθρώπινα δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10 € 
ΙSΒΝ: 960-05-0578-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1073 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κοντογιάννη, Χ. (1994) "Κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα 
των μεταναστών". Στο Θεοδωρόπουλος, Χ. & Συκιώτου, Α. (επιμ.) Η προστασία των 
δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών και των οικογενειών τους: Η διεθνής και η εθνική 
διάσταση. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σελ. 209-212. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύονται τα κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστες στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Γυναίκες, Οικογένεια, Κοινωνικές συνθήκες, 
Κοινωνικά προβλήματα, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11 € 
ΙSΒΝ: 960-05-0578-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1072 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κούρτοβικ, Ι. (1994) "Το νομικό καθεστώς των μεταναστών στην 
Ελλάδα". Στο Θεοδωρόπουλος, Χ. & Συκιώτου, Α. (επιμ.) Η προστασία των δικαιωμάτων των 
μεταναστών εργατών και των οικογενειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση. Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σελ. 182-193. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύεται το νομικό καθεστώς των μεταναστών και των οικογενειών τους στην 
Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, Νομολογία, Πρόσφυγες, Κοινωνικές υπηρεσίες, Ελλάδα , Φύλο, 
Γυναίκες, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11 € 
ΙSΒΝ: 960-05-0578-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1069 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωστοπούλου, Β. (1995) "Τα αποτελέσματα της κρίσης ασύλου και 
των διαδικασιών των διεθνών οργανισμών στις γυναίκες πρόσφυγες: Η ιδιαιτερότητα της 
γυναίκας -πρόσφυγα". Εκλογή, τομ. 107, σελ. 398-406. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύει το νομικό καθεστώς για το άσυλο των προσφύγων και τις ιδιαιτερότητες 
των γυναικών προσφύγων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Μετανάστευση, Πρόσφυγες, Νομικό καθεστώς, Ανθρώπινα 
δικαιώματα, Άσυλο  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1071 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λινάρδος Ρυλμόν, Π. (1994) "Μετανάστευση και αγορά εργασίας 
στην Ελλάδα". Στο Θεοδωρόπουλος, Χ. & Συκιώτου, Α. (επιμ.) Η προστασία των δικαιωμάτων 
των μεταναστών εργατών και των οικογενειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση. Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σελ. 175-181. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύει τα χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού φαινομένου στην αγορά 
εργασίας στην Ελλάδα και περιλαμβάνει την μεταβλητή του φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ελλάδα, Απασχόληση, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
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Ενδεικτική Τιμή: 10,68 € 
ΙSΒΝ: 960-05-0578-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1564 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαγγανάρα, Ι. (1992) "Η θέση των γυναικών προσφύγων ανά τον 
κόσμο. Πολιτικές των Ηνωμένων Εθνών για βοήθεια και προστασία". Ο Αγώνας της Γυναίκας, 
τομ. 49/50. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τα προβλήματα των γυναικών προσφύγων που συχνά τις οδηγούν στην 
περιθωριοποίηση, την εκμετάλλευση και τον υποβιβασμό σε ένα χαμηλό επίπεδο ζωής εν 
γένει. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Μετανάστευση, Πρόσφυγες, Κοινωνικός αποκλεισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1078 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (1990) "Οικογένειες και μετανάστευση: 
προβλήματα και προβληματική". Εκλογή, τομ. 87, σελ. 147-153. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για εμπεριστατωμένη επισκόπηση του φαινομένου της μετανάστευσης 
από την οπτική της οικογένειας και των έμφυλων ρόλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Οικογένεια, Φύλο, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1076 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (1991) Μετανάστευση και Μεταναστευτική 
Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Αθήνα, Gutenberg. 
Σελίδες: 231 Σ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί εισαγωγή στο ζήτημα της μετανάστευσης, της παλιννόστησης και των 
προσφύγων. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα του φύλου, την απασχόληση, των 
πολιτικών για τις μειονότητες, κ.α. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστες, Μετανάστευση, Πολιτικές μετανάστευσης, Ελλάδα, Φύλο, 
Γυναίκες, Μετανάστριες, Παλιννόστηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,62 € 
ΙSΒΝ: 960-01-0308-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1562 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρου, Λ. (1993) Από τους γκασταρμπάϊτερ στο πνεύμα του 
Σένγκεν, Αθήνα, Gutenberg. 
Σελίδες: 77 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μια προσέγγιση των σύγχρονων ευρωπαϊκών πληθυσμιακών μετακινήσεων, όπου 
στα πλαίσια κατανόησης τους γίνεται αναφορά στην οικογενειακή στρατηγική μέσα μάλιστα 
και από την οπτική των γυναικών μεταναστριών. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ευρώπη, Οικογένεια, Οικογενειακές στρατηγικές, 
Μετανάστριες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 5 € 
ΙSΒΝ: 960-01-0420-4  
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Κωδικός τεκμηρίου: 1080 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πανουτσοπούλου, Κ. (1988) Η Ελληνίδα στη Μετανάστευση, 
Μελβούρνη, Spring Press Publications. 
Σελίδες: 347 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί ανάλυση των χαρακτηριστικών μετανάστευσης  των Ελληνίδων στην 
Αυστραλία και  παλιννόστησης στην Ελλάδα βασισμένη σε στατιστικά στοιχεία. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Μετανάστριες, Πολιτική για μετανάστευση, Επαναπατρισμός , 
Παλιννοστούντες, Ελλάδα, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: άγνωστη 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1077 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετρινιώτη, Ξ. (1990) "Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα". Ο Αγώνας 
της Γυναίκας, τομ. 43. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύει την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Ελλάδα, Μετανάστευση, Πρόσφυγες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1396 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαλούρου, Β. (1986) Από τη Ζωή μιας Μετανάστριας, Αθήνα, Ι.Γ. 
Βασιλείου. 
Σελίδες: 166 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί μια βιωματική προσέγγιση του φαινομένου της μετανάστευσης μέσα από 
συνεντεύξεις και τις προσωπικές αφηγήσεις μεταναστριών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Γυναικείες μαρτυρίες, Αυτοβιογραφία, Μετανάστευση, 
Μετανάστριες, Πολιτική για μετανάστευση, Επαναπατρισμός , Παλιννοστούντες, 
Παλιννοστήσασες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ:   
 
 

Ξενόγλωσση  βιβλιογραφία 2000-2006 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1082 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ackers, L. (1998) Shifting spaces : women, citizenship and 
migration within the European Union, Bristol, UK, Policy Press. 
Σελίδες: vii, 343 σ., πίν., σχεδ. , 22 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας του πολίτης 
από την οπτική της έμφυλης εσωτερικής μετανάστευσης. Επικεντρώνεται σε ζητήματα 
απασχόλησης, συνθηκών εργασίας και κοινωνικών συνθηκών, ανισοτήτων στην απασχόληση 
κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Ιθαγένεια, Ευρωπαϊκή Ένωση, Φύλο, Μετανάστριες , Κοινωνικές συνθήκες, 
Μετανάστες , Αγορά εργασίας, Αλλοδαποί εργάτες , Μετανάστευση , Αποδημία και εποίκηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £46.99 
ΙSΒΝ: 1-86134-038-9 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1083 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Alexander, P. & Halpern, R. (2000) Racializing class, classifying 
race : labour and difference in Britain, the USA and Africa, Houndmills, Macmillan in 
association with St. Anthony's College, Oxford, New York : St. Martin's Press. 
Σελίδες: xi, 250 p 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για συλλογή κειμένων που πραγματεύεται το ζήτημα της 
μετανάστευσης από την οπτική της απασχόλησης και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών σε 
διάφορες χώρες σε ιστορική προοπτική. Μεταξύ άλλων, αναλύεται η εργασία των μεξικανών 
στις ΗΠΑ, η εργασία των λιμενεργατών στη Ν. Υόρκη και το Λονδίνο, το βρετανικό εργατικό 
κίνημα (18880-1950), οι εργατικές ενώσεις, τα ζητήματα της απασχόλησης και της έμφυλης 
ταυτότητας στη Νιγηρία, κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Εργατική τάξη, Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία, Απασχόληση, Μειονότητες, 
Ιστορία, Μεγάλη Βρετανία, Αφρική, ΗΠΑ, Ταυτότητα ομάδας, Ρατσισμός, Φυλετικές σχέσεις, 
Οικονομικές συνθήκες, Κοινωνικές συνθήκες, Εμπειρική έρευνα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $105   
ΙSΒΝ: 0333730925 (Macmillan Press); 0312229992 (St. Martin's Press) ; 0333711092 
(series) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1084 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Andall, J. (2003) Gender and Ethnicity in Contemporary Europe, 
Oxford, New York, Berg. 
Σελίδες: xii, 238 p 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει τη σχέση μεταξύ φύλου και εθνικότητας στην Ευρώπη, 
μέσα από την  οπτική της μετανάστευσης. Μ' αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να γίνουν οι 
γυναίκες των μειονοτήτων περισσότερο ορατές μέσα στην Ευρώπη. Αναλύεται η 
θηλυκοποίηση της μετανάστευσης, η πολιτική κινητοποίηση των εθνικών μειονοτήτων και 
κυρίως των γυναικών, η σχέση των γυναικών με το Ισλάμ, η συγκρότηση της ταυτότητας των 
γυναικών μεταναστών. Οι εμπειρικές έρευνες αφορούν την τουρκική Ταυτότητα στην 
Γερμανία, την ισλαμική κουλτούρα στην Ιταλία, τις εμπειρίες των Νοτιο-Ασιατισσών στο Η.Β., 
τις μετανάστριες στην Ισπανία κ.ά 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστευση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικότητα, Εθνικισμός, 
Μετανάστριες, Ταυτότητα  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £18.98  
ΙSΒΝ: 1859736521 (pbk); 1859736475 (cased) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1085 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Anthias, F. (1992) Εthnicity, class, gender and migration : Greek-
Cypriots in Britain, Aldershot Avebury. 
Σελίδες: x, 156 σ., 23 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μια εθνογραφική έρευνα με στόχο να διερευνήσει τις κοινωνικο-
οικονομικές συνθήκες και τις πολιτισμικές και εργασιακές συντεταγμένες της ζωής  γυναικών 
από την Κύπρο που έχουν εγκατασταθεί στη Μεγάλη Βρετανία. 
Λέξεις Κλειδιά: Κύπρος, Κοινωνικές συνθήκες, Μεγάλη Βρετανία, Γυναίκες, Κύπριες , 
Απασχόληση , Ρατσισμός, Φύλο, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:  £17.99   
ΙSΒΝ: 1-85628-038-1 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1086 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Anthias, F. & Lazaridis, G. (επιμ.) (2000) Gender and migration in 
southern Europe : women on the move. Mediterranean Series, Oxford, New York Berg. 
Σελίδες: ix, 263 σ., πίν. , 22 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για συλλογή άρθρων που αναφέρονται στη σχέση του φύλου και της 
μετανάστευσης στο Νότια Ευρώπη. Περιλαμβάνει σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά 
εθνογραφικά στοιχεία γύρω από το φαινόμενο της γυναικείας εσωτερικής και εξωτερικής 
μετανάστευσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστριες, Κοινωνικές συνθήκες, Ευρώπη, Αποδημία και εποίκηση, 
Κοινωνικές απόψεις, Οικονομικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:  £14.99   
ΙSΒΝ: 1-85973-236-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1113 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Apitzsch, U., Kupferberg, F., Anthias, F., Morokvasic, M. & Liapi, 
M. (2005) The chances of the Second Generation in Families of Ethnic Enterpreuners: 
Intergenerational and Gender Aspects of Quality of Life Processes - ETHNOGENERATION. 
Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ∆ΙΟΤΙΜΑ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η μελέτη διερευνά την ποιότητα ζωής των επιχειρηματιών και των μελών των 
οικογενειών τους με διαγενεακή και διαφυλετική προοπτική. Η έρευνα διενεργήθηκε με 
βιογραφική προσέγγιση. Οι γονεϊκές προσδοκίες σχετικά με το μέλλον των παιδιών σχετίζονται 
κυρίως με την εκπαίδευση. Η μεταφορά των οικογενειακών επιχειρήσεων από γενιά σε γενιά 
χρησιμοποιείται για να παρακαμφθούν οι μηχανισμοί αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρήσεις, Φύλο, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1087 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Arya, S. & Roy, A. (2006) Poverty, gender and migration, New 
Delhi, London, Sage Publications. 
Σελίδες: 261 p 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για βιβλίο που αναφέρεται στα πρότυπα μετανάστευσης των γυναικών 
στην Ασία και πιο ειδικά στις Ινδίες, τη Σρι Λάνκα, τις Φιλιππίνες, το Νεπάλ και το 
Μπαγκλαντές. Εξετάζονται τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική μετανάστευση που έχουν ως 
αιτία τη φτώχεια και κίνητρο την επιβίωση και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των 
γυναικών. Από την ανάλυση αναφαίνονται τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές στα 
μεταναστευτικά πρότυπα των γυναικών στην Ασία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστευση, Μετανάστριες, Εργασία, Απασχόληση, Κοινωνικές 
συνθήκες, Ασία, Έμφυλες διαφορές, Εργατικό δυναμικό, Ινδίες, Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες, Νεπάλ, 
Μπαγκλαντές, Κοινωνική πολιτική, Μεταναστευτική πολιτική, Φτώχεια, Τρίτος κόσμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £14.99 
ΙSΒΝ: 0761934588 (hbk); 0761934596 (pbk) ; 817829608X (India : hbk) ; 0761934588 
(cased) ; 817829608X (India : cased) ; 8178296098 (India : pbk) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1088 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ballantyne, T. & Burton, A. M. (επιμ.) (2005) Bodies in contact : 
rethinking colonial encounters in world history. Durham, N.C. , London, Duke University 
Press. 
Σελίδες: xii, 445 p 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Οι συγγραφείς του τόμου αυτού εξετάζουν το ζήτημα της έμφυλης ανισότητας 
στα πλαίσια της αποικιοκρατίας από την πλευρά του σώματος και των πειθαρχιών και 
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κοινωνικών ελέγχων που υφίσταται από το 15ο έως και το τέλος του 20ου αιώνα. Πρόκειται 
για ιστορικές αναλύσεις που αναδεικνύουν τον οικιακό χώρο, το δρόμο, το μπάρ, την αγορά 
κλπ ως προνομιακούς χώρους συγκρότησης και ανάπτυξης των ιμπεριαλιστικών ιδεολογιών, 
μέσα από μια πολυ-κεντρική και διαπολιτισμική προοπτική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστευση, Γυναίκες, Έμφυλοι ρόλοι, Πολιτισμός, ∆ιαπολιτισμικές 
σπουδές, Αποικιοκρατία, Ιμπεριαλισμός, Σώμα, Κοινωνικές συνθήκες, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £16.10  
ΙSΒΝ: 0822334550 (cloth : alk. paper); 0822334674 (pbk. : alk. paper) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1089 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Barot, R., Bradley, H. & Fenton, S. (επιμ.) (1999) Ethnicity, 
gender and social change. London, New York Macmillan press. 
Σελίδες: 249 σ., 22 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το κείμενο αυτό εξετάζει τον κοινωνικό χώρο που καταλαμβάνουν το φύλο και η 
εθνικότητα, τόσο από θεωρητική σκοπιά όσο και από τη σκοπιά των ερευνών πεδίου. Ιδιαίτερη 
μνεία γίνεται στις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές παραμέτρους των εμπειριών των 
μεταναστών από την Ασία στην Βόρεια Ευρώπη, των αφρικανικών και ασιατικών διασπορών 
και της έμφυλης ταυτότητας στην μετα-σοβιετική Λετονία. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστριες, Κοινωνικές συνθήκες, Μεγάλη Βρετανία, Εθνικισμός, Έμφυλοι 
ρόλοι, Φύλο, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £28.99   
ΙSΒΝ: 0-333-71111-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1090 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Berliner Institut Fur Vergleichende Sozialforschung & 
Europaisches Migrationzentrum (επιμ.) (2000) Multi-level discrimination of muslim women in 
Europe : information and recommendations. Berlin, Edition Parabolis. 
Σελίδες: 63 σ., 15 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για έκθεση που πραγματεύεται το ζήτημα της σχέσης του ρατσισμού και 
του σεξισμού στης Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τις διακρίσεις που υφίστανται οι 
γυναίκες μουσουλμάνες σε διάφορες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστευση, Ρατσισμός, Ισλαμισμός, Ευρώπη, Μειονότητες, 
Γυναίκες, Μουσουλμάνες, Κοινωνικές συνθήκες, Μετανάστριες, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 3-88402-287-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 628 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Billson, J. M. & Fluehr-Lobban, C. (επιμ.) (2005) Female Well-
being : Toward a Global Theory of Social Change. London, New York, New York, Zed Books : 
Distributed in the USA exclusively by Palgrave Macmillan. 
Σελίδες: xiv, 432 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για παγκόσμια επισκόπηση των συνθηκών ζωής των γυναικών. 
Επισημαίνει τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αρχή του 
21ο αιώνα σε διάφορα μέρη του κόσμου και σε διαφορετικά κοινωνικά, πολιτικά και 
πολιτισμικά συμφραζόμενα. Περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό ερευνών πεδίου για τον Καναδά, 
τις ΗΠΑ, την Κολομβία, την Ισλανδία, το Η.Β., την Κροατία, την Ιαπωνία, το Μπαγκλαντές, 
την Ταϊλάνδη, τη Νότια Αφρική κ.ά. Εξετάζονται ιδιαίτερα τα ζητήματα της παιδικής και 
μητρικής θνησιμότητας, του αλφαβητισμού, της εργασίας, του εισοδήματος, της οικογένειας 
και της πολιτικής δύναμης. ∆ιερευνώνται οι σχέσεις των γυναικών με την υγεία, τις υπηρεσίες 
υγείας και την κοινωνική μεταβολή σε διάφορες χώρες και περιοχές του κόσμου (Αφρική, 
Ιαπωνία, Ην. Βασίλειο, Ταϊλάνδη, Κροατία, Κολομβία, κλπ). 
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Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Γυναίκες, Μετανάστευση, ∆ιαπολιτισμικές σπουδές, Ανάπτυξη, 
20ος αιώνας, Μητρική φροντίδα, Μητρότητα, Υγιεινή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £23.74  
ΙSΒΝ: 184277008X (cased); 1842770098 (soft cover) ; 1842770098 (softcover) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1092 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bock, B. B. & Shortall, S. (επιμ.) (2006) Rural gender relations: 
issues and case studies. Wallingford, Oxfordshire, UK, Cambridge, MA, CABI Publishing, 1st 
ed. 
Σελίδες: viii, 374 p 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει κείμενα ειδικών στα ζητήματα της κοινωνικής 
μεταβολής, των έμφυλων σχέσεων στα πλαίσια των αγροτικών κοινοτήτων και της αγροτικής 
ζωής. Πρόκειται για μια συγκριτική ανάλυση των σχέσεων των φύλων στον αγροτικό χώρο με 
έμφαση σε πέντε διαφορετικά ζητήματα: θεωρία του φύλου και μεθοδολογία, μεταβολή στα 
νοικοκυριά των αγροτών, πρότυπα αγροτικής μετανάστευσης, επίδραση των εθνικών και 
διεθνών πολιτικών και η συγκρότηση των έμφυλων ταυτοτήτων ως απόρροια των αγροτικών 
μεταβολών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Αγροτική κοινωνία, Ανάπτυξη, Γυναίκες, Έμφυλοι ρόλοι, 
Επαγγέλματα, Αγρότες - αγρότισσες, Αγροτικές κοινότητες, Έμφυλες σχέσεις, Μετανάστευση, 
Αγροτική κοινωνιολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £55.00 
ΙSΒΝ: 0851990304 (alk. paper); 9780851990309 (alk. paper) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1093 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Boyle, P. J. & Halfacree, K. (επιμ.) (1999) Migration and gender in 
the developed world. Routledge research in population and migration, London, New York, 
Routledge. 
Σελίδες: xi, 328 σ., πίν., σχεδ., χάρτ. , 24 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ανάλυση του ζητήματος της μετανάστευσης μέσα από την 
προοπτική του φύλου. Αναφέρεται σε έρευνες από διάφορα μέρη του κόσμου. Κάθε κεφάλαιο 
καταδεικνύει σε ποιο βαθμό η μετανάστευση είναι έμφυλη, και πώς διαφέρουν οι εμπειρίες 
των ανδρών και των γυναικών όταν μεταναστεύουν. Συνδυάζει τόσο ποιοτικά όσο και 
ποσοτικά στοιχεία από την Ιρλανδία μέχρι το Χονγκ-Κονγκ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστευση, Ανθρωπογεωγραφία, Μετανάστριες, Αποδημία και 
εποίκηση,  Κοινωνικές απόψεις, Σεξουαλικός ρόλος, Έμφυλοι ρόλοι 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £90.00 
ΙSΒΝ: 0-415-17144-X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1094 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bryceson, D. F. & Vuorela, U. (2002) The transnational family : 
new European frontiers and global networks, Oxford, New York, Berg. 
Σελίδες: xi, 276 p 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στην ανάλυση των οικογενειακών, 
διαφυλετικών, κοινοτικών κ.ά. μεταναστευτικών δικτύων που συνδέουν κουλτούρες και 
γεφυρώνουν τα εθνικά σύνορα. Εξετάζεται ο ρόλος της οικογένειας που ζει πέρα από τα 
εθνικά σύνορα, στη ροή των ανθρώπων, των ειδών, των χρημάτων και της πληροφορίας. 
Εξετάζονται διάφορες μεταναστευτικές κοινότητες (Τούρκοι μουσουλμάνοι, Βόσνιοι, Αφρικανοί 
κλπ) σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, κ.ά.). 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Φύλο, ∆ιαπολιτισμικές σπουδές, Μετανάστευση, Γυναίκες, Φύλο, 
Πρόσφυγες, Ευρώπη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £16.14   
ΙSΒΝ: 1859736815 (pbk); 1859736769 (cased) ; 1859736769 (hbk) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1095 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Campani, G. & Schlenzka, N. (2004) Refugee women : hoping for 
a better future, Berlin, Edition Parabolis. 
Σελίδες: 590 σ., πίν., σχεδ. , 21 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για θεωρητική και εμπειρική ανάλυση του ζητήματος των προσφύγων 
στην Ευρώπη μέσα από την οπτική του φύλου και των έμφυλων διαφορών και διακρίσεων σε 
βάρος των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Πρόσφυγες, Γυναίκες πρόσφυγες, Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆ιαπολιτισμικές 
σπουδές, Φύλο, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 38,00 €   
ΙSΒΝ: 3-88402-320-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1096 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Cavounidis, J. (2003) "Gendered Patterns of Migration to Greece". 
The Greek Review of Social Research Gender and International Migration: Focus in Greece, 
τομ. Α/2003, τευχ. 110,  σελ. 221-238. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στις διάφορες έμφυλες διαστάσεις του καταμερισμού 
εργασίας, σύμφωνα με νέα για την Ελλάδα δεδομένα από το 1980. Γίνεται, επίσης, αναφορά 
στις χώρες καταγωγής των μεταναστριών και στην οικογενειακή τους κατάσταση. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Ελλάδα, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $14.03/τεύχος 
ΙSSN: GR 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1503 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ehrenreich, B. & Hochscild, R. A. (2003) Global Woman, Nannies, 
Maids, and Sex Workers in the New Economy, London, Granta Books. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Μια άλλη διάσταση γύρω από τα ζητήματα της γυναικείας μετανάστευσης, αυτή 
των μεταναστριών από τις αποκαλούμενες χώρες του τρίτου κόσμου που έρχονται για να 
καλύψουν την φροντίδα παιδιών , ηλικιωμένων και σπιτιού, ή για την ζήτηση που 
δημιουργείται από την βιομηχανία του σεξ. Οι γυναίκες αυτές που έρχονται να καλύψουν 
ανάγκες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές οι γυναίκες των ανεπτυγμένων χώρων 
( για την φροντίδα) στην προσπάθεια τους να διακριθούν σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο. Για 
τις γυναίκες πάλι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην βιομηχανία του σεξ, έρχονται να 
καλύψουν την απροθυμία όλων και περισσότερων γυναικών να ασχοληθούν με την πορνεία 
από τον φόβο του AIDS, αλλά και επιπλέον λόγω του εξωτικού αέρα που φέρουν. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Μετανάστευση, Σεξουαλικότητα, Πορνεία, Οικιακή εργασία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £7.19 
ΙSΒΝ: 1862075883 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1097 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Emke - Poulopoulos, I. (2003) "Trafficking in Women and Girls for 
the Sex Trade". The Greek Review of Social Research Gender and International Μigration : 
Focus in Greece, τομ. 110, τευχ. A,  σελ. 271-307. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο διαπραγματεύεται την εμπορία γυναικών και κοριτσιών με σκοπό τη 
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σεξουαλική τους εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Αναπτύσσονται, βάσει ανεπίσημων εκτιμήσεων 
και επίσημων στατιστικών, στοιχεία για την καταγωγή, την ηλικία, την οικογενειακή 
κατάσταση και τις χώρες προορισμού των θυμάτων, καθώς και τα αίτια που προκαλούν την 
εμπορία, όπως και το ρόλο των εμπόρων. Τέλος προτείνονται πολιτικές αντιμετώπισης του 
φαινόμενου. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Γυναίκες, Κορίτσια, Πορνεία, Σεξουαλικότητα, Trafficking, 
Εμπορία γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $14.03/τεύχος 
ΙSSN: GR 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1098 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Engle, L. B. & International Organization for Migration (επιμ.) 
(2004) The world in motion: short essays on migration and gender. Geneva, Switzerland, 
International Organization for Migration. 
Σελίδες: 113, [4] σ., εικ., πίν., σχεδ. , 24 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο εξετάζει τη μετανάστευση μέσω των γυναικείων εμπειριών. Αναλύονται 
τα ζητήματα της απασχόλησης, του trafficking, των ταυτοτήτων, του βιασμού, του 
ακρωτηριασμού της κλειτορίδας, των πολτισμικών κανόνων εν γένει κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Trafficking, Αποδημία και εποίκηση, Λαθρεμπόριο, Μεταναστευτικά 
εμβάσματα, Μετανάστριες, Απασχόληση, Γυναίκες, Θύματα πολέμου, Αλλοδαποί εργάτες, 
Βιασμός, Εγκλήματα κατά του προσώπου, Φύλο, Πορνεία, Βία, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £14.00 
ΙSΒΝ: 978-92-9068-228-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1100 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Floya, A. & Lazaridis, G. (2000) Gender and Migration in Southern 
Europe, Oxford, Berg. 
Σελίδες: 263 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Παρατίθενται μελέτες σχετικά με το σημαντικό ρόλο των γυναικών μεταναστριών 
στη Νότια Ευρώπη, σχετικά με τη σχέση Φύλο και Μετανάστευση, τις ποικίλες μορφές 
αποκλεισμού των μεταναστριών γυναικών, τις συνθήκες εργασίας τους, καθώς και τα 
μεταναστευτικά ∆ίκτυα Εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Νότια Ευρώπη, Εργασία, Απασχόληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $27,95   
ΙSΒΝ: 1-85 973-236-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1101 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gardner, M. M. (2005) The qualities of a citizen : women, 
immigration, and citizenship, 1870-1965, Princeton, Oxford, Princeton University Press. 
Σελίδες: viii, 271 σ., 24 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο σκιαγραφεί την εφαρμογή του μεταναστευτικού νόμου και του νόμου 
για την κτήση της αμερικανικής ιθαγένειας στις γυναίκες από το 1870 έως το τέλος του 1960. 
∆ιερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι έμφυλες, φυλετικές και ιστορικές αναπαραστάσεις 
διαμόρφωσαν τον  τρόπο με τον οποίο κατανοούμε σήμερα τις ιστορίες των γυναικών 
μεταναστριών. Αναφέρεται εκτενώς σε όλο το θεσμικό πλαίσιο από το 1870 με τον περιορισμό 
των γυναικών πορνών από την Ασία μέχρι τις μεταρρυθμίσεις του 1960. Εξετάζονται τα 
ζητήματα της ηθικής, του γάμου, της οικογένειας, της φτώχεια, της εθνικότητας και ο τρόπος 
με τον οποίο διαμόρφωσαν ιστορικά τη συζήτηση γύρω από τη Γυναικεία μετανάστευση και 
την ιδιότητα του πολίτη. Τονίζεται επίσης ο συγκριτικός χαρακτήρας και η φύση των 
ρατσιστικών ιδεολογιών και ο τρόπος με τον οποίο ο αποκλεισμός μιας ομάδας πολύ συχνά 
σήμαινε την ενσωμάτωση μιας άλλης. 
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Λέξεις Κλειδιά: ΗΠΑ, Ιστορία, Μετανάστευση, Φύλο, Ιθαγένεια, Μετανάστριες, Κυβερνητική 
πολιτική, Αποδημία και εποίκηση, ∆ίκαιο, Νομοθεσία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £16.46   
ΙSΒΝ: 0-691-08993-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1103 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hondagneu-Sotelo, P. (επιμ.) (2003) Gender and U.S. 
immigration : contemporary trends Berkeley, Los Angeles, London, University of California 
Press. 
Σελίδες: ix, 393 σ., πίν., σχεδ. , 23 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί ανάλυση της εκ νέου ανάπτυξης των μεταναστευτικών 
ρευμάτων, παράνομων ως επί των πλείστων, προς τις ΗΠΑ. Η ανάλυση επικεντρώνεται στο 
ρόλο που παίζει το φύλο ως κεντρικός παράγοντας διαμόρφωσης των μεταναστευτικών 
προτύπων και τροχιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστευση, Γυναίκες , Άνδρες, Μειονότητες, ΗΠΑ, Μετανάστριες , 
Κοινωνικές συνθήκες, Αποδημία και εποίκηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £10.52 
ΙSΒΝ: 0-520-2256-19 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1498 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: King, R., Lazaridis, G. & Tsardanidis, C. (2000) Eldorado or 
Fortress? Migration in Southern Europe, Great Britain, Macmillan press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναφέρεται στις πρόσφατες μεταναστευτικές κινήσεις που 
παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην Νότια Ευρώπη, τονίζοντας την αλλαγή της φύσης 
της 
διεθνούς μετανάστευσης και τον τρόπο που οι μετανάστες, ενσωματώνονται σε ένα 
συγκεκριμένο μοντέλο μιας μετά – βιομηχανικής κοινωνίας. Για αυτούς τους λόγους 
γίνεται αναφορά στην αγορά εργασίας και στη διάσταση του φύλου σε σχέση με τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Ακόμα, θέτει ερωτήματα για την πολιτική που εφαρμόζεται, 
ενώ εγείρει ζητήματα «ασφάλειας». 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Νότια Ευρώπη, Φύλο, Κοινωνικός αποκλεισμός, Κοινωνική 
πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $115   
ΙSΒΝ: 0312226152   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1510 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kofman, E. (2001) "Migrant Women and Exclusion in Europe". 
Στο Fink, J., Lewis, G. & Clarke, J. (επιμ.) Rethinking European Welfare. London, Sage 
Publications. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την είσοδο των 
μεταναστριών σε χώρες της Ε.Ε. και τις επιπτώσεις αυτών πάνω στα κοινωνικά και πολιτικά 
δικαιώματα αυτών των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνικές συνθήκες, Νομοθεσία, 
Πολιτικά δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £18.99 
ΙSΒΝ: 076197279X 
Κωδικός τεκμηρίου: 1511 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kofman, E. & Sales, R. (2000) "The Implications of European 
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Union Policies fro Non – EU Migrant Women". Στο Rossili, M. (επιμ.) Gender Policies in the 
European Union. New York, Peter Lang Publishing, σελ. 193-208. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν ή 
που δεν υπάρχουν για τις γυναίκες μετανάστριες από τις μη ευρωπαϊκές χώρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομοθεσία, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £2.37 
ΙSΒΝ: 0820445088 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1512 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lazaridis, G. (2000) "Filipino and Albanian Women Migrant 
Workers in Greece: Multiple Layers of Oppression". Στο Anthias, F. & Lazaridis, G. (επιμ.) 
Gender and Migration in Southern Europe. Women on the Move. Oxford – New York, Berg, 
σελ. 49-80. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το κείμενο εστιάζει στις διαφορετικές εμπειρίες μεταναστριών από την Αλβανία 
και τις Φιλιππίνες, όσον αφορά τη μεταναστευτική διαδικασία αλλά και τους μηχανισμούς 
περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Η αναφορά στην διαφορετικότητα των εμπειριών , γίνεται 
ακριβώς για να εντοπιστεί το κατά πόσο οφείλεται σε καθαρά οικονομικούς παράγοντες ή αν 
συμβάλλουν και παράγοντες που έχουν να κάνουν με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τη 
«φήμη» της κάθε εθνοτικής ομάδας. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ελλάδα, Μετανάστριες από Αλβανία, Μετανάστριες από 
Φιλιππίνες, Κοινωνικός αποκλεισμός, Πολιτισμός, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £14.99 
ΙSΒΝ: 1859732364 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1105 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lubbers, R. & United Nations High Commissioner for Refugees 
(2003) Sexual and gender-based violence against refugees, returnees and internally 
displaced persons : guidelines for prevention and response. Geneva, Switzerland, United 
Nations High Commissioner for Refugees. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες που αφορά το 
ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων. 
Περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και δίνονται οδηγίες 
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της έκτασης του φαινομένου. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Κακοποίηση, Συνέδρια, Μετανάστες, Κακοποίηση, Βία, Φύλο, 
Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1536 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Maratou Alipranti, L. & Fakiolas, R. (2003) "The lonely path of 
Migrant women in Greece". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 110, σελ. 165-188. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Παρουσίαση με την αναφορά σε ποσοστά των δομικών χαρακτηριστικών των 
μεταναστριών, καθώς και αναφορά στο νομικό καθεστώς που διέπει την παραμονή τους, αλλά 
και τους παράγοντες που επιδρούν στην εγκατάσταση και τις συνθήκες ζωής τους. Τέλος, 
επιχειρείται και η εκτίμηση των όποιων επιπτώσεων προκύπτουν από την μετανάστευση τους 
στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Γυναίκες, Νομοθεσία, Κοινωνικές συνθήκες, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,00 € 
ΙSSN: 00139696 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1106 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Medecins Du Monde - Greece & International Blue Crescent Relief 
and Development Foundation (2005) Trafficking in women : a major human rights violation : 
Istanbul, 21-22 May 2005 : Trabzon, 4-5 June 2005. Istanbul, Medecins du Monde-Greece. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το παρόν εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Raising Public Awareness 
about Woman Trafficking in Turkey: Anti-Trafficking Fora and Creation of a Civil Society 
Network", το οποίο υλοποιείται στην Τουρκία από τους Γιατρούς του Κόσμου - Ελλάδος και το 
International Blue Crescent Relief and Development Foundation (Τουρκία). Το παρόν 
εκδόθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο παρόν παρουσιάζονται 
εισηγήσεις από τις συναντήσεις των δύο φορέων στις 21-22 Μαϊου 2005 (Istanbul) και στις 4-
5 Ιουνίου 2005 (Trabzon). 
Λέξεις Κλειδιά: Trafficking , Νομικό καθεστώς, Ελλάδα, Πρόσφυγες , Λαθρεμπόριο, 
Λαθρομετανάστες , Ανθρώπινα δικαιώματα , Εγκλήματα κατά του προσώπου, Μετανάστριες , 
Απασχόληση, Φύλο, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1107 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Parrenas, R. S. (2001) Servants of globalization : women, 
migration and domestic work, Stanford, California, Stanford University Press. 
Σελίδες: xi, 309 σ., πίν. , 23 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο στηρίζεται κυρίως σε συνεντεύξεις με οικιακούς εργάτες, αλλά 
ταυτόχρονα δίνει μια σοβαρή περιγραφή των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών που ωθούν 
εργαζόμενους από τις αναπτυσσόμενες χώρες να μεταναστεύσουν προς τις δυτικές κυρίως 
χώρες προκειμένου να εργαστούν στο χώρο των οικιακών και άλλων υπηρεσιών. 
Περιγράφονται οι συνθήκες εργασίας, οι κατά φύλο διακρίσεις, η εκμετάλλευση των γυναικών 
στη χώρα φιλοξενίας και οι εμπειρίες της νοσταλγίας της πατρίδας και της οικογένειας που 
μένει πίσω. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Απασχόληση, Ξένες χώρες, Αλλοδαποί εργάτες, Φιλιππινέζοι, 
Εργασία , Φιλιππίνες, Αποδημία και εποίκηση, Κυβερνητική πολιτική  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £17.44 
ΙSΒΝ: 0-8047-3922-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1108 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Peloso, V. C. (επιμ.) (2003) Work, protest, and identity in 
twentieth-century Latin America. Jaguar books on Latin America ; 26, Wilmington, Del. ,  
Great Britain, Scholarly Resources. 
Σελίδες: xx, 348 p 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο τόμος αυτός αποτελεί μια συλλογή κειμένων για την απασχόληση στην Λατινική 
Αμερική μέσα από το πρίσμα του φύλου, της μετανάστευσης, της οικογένειας, της 
εθνικότητας, της θρησκείας, της αγροτικής και βιομηχανικής ανάπτυξης και  της πολιτικής. 
Πρόκειται για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες που καταδεικνύουν τις εντάσεις μεταξύ της 
ταυτότητας και της απασχόλησης, καθώς επίσης και της κοινότητας που είχε σαν αποτέλεσμα 
την ανάπτυξη ιδιαίτερων μορφών πολιτικής διαμαρτυρίας στη Λατινική Αμερική. 
Λέξεις Κλειδιά: Εργασία, Απασχόληση, Μετανάστευση, Φύλο, Λατινική Αμερική, Συνθήκες 
εργασίας, Φυλές, Κοινωνική πολιτική, Κοινωνική ιστορία, 20ος αιώνας, Ιστορία, Εργατικό 
κίνημα, Εργατική τάξη, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £17.99 
ΙSΒΝ: 0842029273 (pbk. : alk. paper); 0842029265 (hbk. : alk. paper) 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1514 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Psimmenos, I. (2000) "The making of Periphractic Spaces: The 
case of Albanian Undocumented Female Migrants in the Sex Industry of Athens ". Στο 
Anthias, F & Lazaridis, G. (επιμ.) Gender and Migration in Southern Europe. Women on the 
Move. Oxford 
New York, Berg, σελ. 81-102. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αναφορά μέσα από την αναλυτική χρήση της έννοιας της παγκοσμιοποίησης, 
στην κοινωνική διαδικασία που παράγει και αναπαράγει την σωματική και κοινωνική 
εκμετάλλευση των Αλβανίδων μεταναστριών, που έχουν παγιδευτεί στην βιομηχανία του σεξ, 
στην Αθήνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Παγκοσμιοποίηση, Μετανάστριες από Αλβανία, Βία, Σεξουαλικότητα, 
Πορνεία, Κοινωνικός αποκλεισμός, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £14.99 
ΙSΒΝ: 1859732364 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1518 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Shahra, R. (επιμ.) (2000) Gendered Poverty and Well – Being. 
Oxford, Blackwell. 
Σελίδες: 304  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: To βιβλίο επιχειρεί μέσα από τη συλλογή διαφόρων άρθρων να αναδείξει 
ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα, πάνω στη διερεύνηση του θέματος «γυναίκα και φτώχεια», 
καθώς και να αναζητήσει τον τρόπο που γυναίκες και άνδρες, βιώνουν την φτώχεια σε 
διαφορετικά κοινωνικό – οικονομικά πλαίσια. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Φτώχεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £17.99 
ΙSΒΝ: 0631217932 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1109 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sharpe, P. & International Economic History Congress (επιμ.) 
(2002) Women, gender and labour migration : historical and global perspectives. London, 
New York, Routledge. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Οι συγγραφείς του τόμου αυτού εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η εστίαση στο 
ζήτημα του φύλου μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο αναλύεται το μεταναστευτικό 
φαινόμενο σήμερα στις διαπολιτισμικές και κοινωνιολογικές σπουδές. Εξετάζονται οι εμπειρίες 
των γυναικών ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με τις διεθνείς μετακινήσεις. Επίσης εξετάζεται 
το φαινόμενο της μετανάστευσης από την πλευρά των γυναικών ως κοινωνική και στρατηγική 
απόφαση των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστευση, ∆ιαπολιτισμικές σπουδές, Μειονότητες, Μετανάστριες, 
Απασχόληση, Οικονομικές συνθήκες, Παλιννόστηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £75.00   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1110 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Tastsoglou, E. & Dobrowolsky, A. Z. (επιμ.) (2006) Women, 
migration and citizenship: making local, national and transnational connections. Gender in a 
global/local world, Aldershot, Hamphire, England, Burlington, VT, USA, Ashgate. 
Σελίδες: [xiii], 258 σ., 24 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο παρών τόμος δίνει μια ενδιαφέρουσα  ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών 
ζητημάτων που σχετίζονται με τις σύγχρονες μορφές έμφυλης μετανάστευσης και 
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παλλινόστησης. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά τις πολλαπλές συναρθρώσεις μεταξύ της 
μετανάστευσης της ιδιότητας του πολίτη και των διάφορων κοινωνικών και πολιτισμικών 
πρακτικών των γυναικών. Αναλύει τις εμπειρίες, τις αναπαραστάσεις και τις ιδεολογίες που 
οργανώνουν τη μετανάστευση, τις πολιτικές και τις πρακτικές των ατόμων σε διάφορα τοπικά, 
εθνικά και παγκόσμια συμφραζόμενα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστευση, Μειονότητες, Αλλοδαποί εργάτες, Γυναίκες 
πρόσφυγες, Ιθαγένεια, Καναδάς, Μετανάστριες, Κοινωνικές συνθήκες, Αποδημία και εποίκηση, 
Κοινωνικές απόψεις  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £52.50   
ΙSΒΝ: 0-7546-4379-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1111 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Tastsoglou, E. & Hadjiconstandi, J. (2003) "Never Outside the 
Labour Market, but Always Outsiders: Female Migrant Workers in Greece". The Greek Review 
of Social Research Gender and International Μigration : Focus in Greece, τομ. A/2003, τευχ. 
110,  σελ. 189-220. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εστιάζεται στις διαφορετικές περιπτώσεις μεταναστριών γυναικών που 
βρίσκονται στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης από τις αρχές της δεκαετίας του 
1980, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία και ζουν σε συνθήκες παρανομίας και 
εκμετάλλευσης. Πρόκειται για μια ποιοτική προσέγγιση του πλαισίου ζωής των γυναικών 
μεταναστριών στις πόλεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Αγορά εργασίας, Ελλάδα, Εκμετάλλευση, Συνθήκες 
εργασίας, Κοινωνικές συνθήκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $14.03/τεύχος 
ΙSSN: GR 0013-9696 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1112 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Tastsoglou, E. & Maratou Alipranti, L. (2003) "Gender and 
International Migration: Conceptual, Substantive and Methodological Issues". The Greek 
Review of Social Research Gender and International Migration: Focus on Greece, τομ. 
A/2003, τευχ. 110,  σελ. 5-22. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο διαπραγματεύεται το φύλο και την εξωτερική μετανάστευση: την 
μετανάστευση από την Ελλάδα προς τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία, την ∆υτική 
Ευρώπη, την Αφρική και την Ρωσία  καθώς και τη μετανάστευση  από διάφορες  περιοχές της 
Ελλάδας. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Μεθοδολογία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ευρώπη, Αφρική, Ρωσία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικο 
Ενδεικτική Τιμή: $14.03/τεύχος 
ΙSSN: GR 0013-9696 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1540 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Vaiou, D. (2002-2003) "In the Interstices of the City: Albanian 
Women in Athens". Space Populations Societies, σελ. 373-385. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αναφορά στις Αλβανίδες μετανάστριες που ζουν στην Αθήνα, εντοπίζοντας τις 
διαδρομές που ακολούθησαν για να φτάσουν ως εκεί, τους τρόπους ανεύρεσης εργασίας και 
κατοικίας και τους τρόπους δικτύωσης που αναπτύσσουν. Η έμφαση δίνεται σε αυτές ως 
ενεργητικά υποκείμενα στις μεταναστευτικές διαδικασίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Μετανάστευση, Ελλάδα, Μετανάστριες από Αλβανία, Κοινωνικές 
συνθήκες, Απασχόληση, ∆ικτύωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: άγνωστη 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1516 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wijers, M. (2000) "European Union Policies on Trafficking in 
Women". Στο Rossili, M. (επιμ.) Gender Policies in the European Union. New York, Peter Lang 
Publishing, σελ. 209-230. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει τις τρέχουσες εξελίξεις για την πολιτική που χαράζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο ζήτημα της διεθνούς σωματεμπορίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Εμπορία ανθρώπων, Φύλο, Trafficking, Ευρωπαϊκές πολιτικές 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 2,50 λίρες Αγγλίας 
ΙSΒΝ: 0820445088 
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
 
 

Πληροφορική: Τηλεπικοινωνίες - ∆ίκτυα 
Φυσικές επιστήμες: Ενέργεια – Περιβάλλον – Χημική Βιομηχανία 

Μηχανική: Γεωτεχνική – Μηχανολογία – Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονικά – 
∆ομικές & Συναφείς Κατασκευές 

Επιστήμες υγείας: Υγεία – Αισθητική – Κοινωνικές Υπηρεσίες 
∆ιοικητικές και οικονομικές επιστήμες: Χρηματοπιστωτικές και ∆ιοικητικές 

Υπηρεσίες – Τουρισμός – Μεταφορές 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1996-2006 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 71 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Curie, E. (2005) Μαρία Κιουρί, μεταφ. Πανταζή, Π., Αθήνα, 
Ωκεανίδα. 
Σελίδες: 555 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συναρπαστική βιογραφία της Πολωνογαλλίδας φυσικού και χημικού (1867-
1934), της διασημότερης γυναίκας επιστήμονα όλων των εποχών, γραμμένη από την κόρη 
της. Σε συνεργασία με τον άντρα της, Πιέρ Κιουρί, που τους έδενε βαθιά εκτίμηση και αληθινή 
αγάπη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες 
Βιογραφίες γυναικών, Γυναίκα επιστήμων, Μαρί Κιουρί 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €18,00 
ΙSΒΝ: 960-410-393-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 72 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Dzielska, M. (1997) Υπατία η Αλεξανδρινή, Αθήνα, Ενάλιος. 
Σελίδες: 210 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Βιογραφία της Υπατίας, αρχαίας αλεξανδρινής φυσικής φιλοσόφου. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Βιογραφίες γυναικών, Γυναίκα επιστήμων, Υπατία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10,48 € 
ΙSΒΝ: 960-536-019-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 73 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Fausto-Sterling, A. (2004) "Αντιμαχόμενοι δυϊσμοί. Άνδρας ή 
γυναίκα". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 85, τευχ. 7,  σελ. 31-33. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η Fausto-Sterling Anne συζητά την περίπτωση της ισπανίδας αθλήτριας Maria 
Patino η οποία στους ολυμπιακούς αγώνες του 1998 ξέχασε να πάρει μαζί της το 
πιστοποιητικό που βεβαίωνε το γεγονός ότι ήταν γυναίκα. Αναγκάστηκε να εξεταστεί από την 
επιτροπή των αγώνων για να διαπιστωθεί το φύλο της. Ο γενετικός έλεγχος προς έκπληξη 
όλων έδειξε ότι δεν ήταν γυναίκα. Η περίπτωση της αθλήτριας θίγει το ζήτημα του δυισμού 
άνδρα-γυναίκα στην πιό "αντικειμενική" του βάση, αυτή της βιολογίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Βιολογία, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
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Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 74 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Fullick, A. (2004) Μαρί Κιουρί, μεταφ. Βουτσινά, Μ., Αθήνα, 
Σαββάλας. 
Σελίδες: 48 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Τα βιβλία αυτά παρουσιάζουν τη ζωή και το έργο σπουδαίων επιστημόνων, τα 
επιτεύγματα των οποίων συνέβαλαν καθοριστικά στην πρόοδο των επιστημών και στην 
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Παρουσιάζουν επίσης το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
έδρασαν οι συγκεκριμένοι επιστήμονες, καθώς και μαρτυρίες σημαντικών προσώπων της 
εποχής, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Επίσης σε κάθε βιβλίο αναφέρονται οι 
εφαρμογές των επιτευγμάτων του συγκεκριμένου επιστήμονα, καθώς και η επίδραση που είχε 
το έργο του στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Εντυπωσιακά ερωτήματα μπορούν να γεννηθούν ενώ 
ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η ζωή και το έργο αυτών των ανθρώπων που καθόρισαν την 
σύγχρονη επιστημονική ιστορία με τις ανακαλύψεις τους. Τι ήταν άραγε αυτό που είδε ο 
Γαλιλαίος μέσα από το τηλεσκόπιό του και γιατί ήρθε σε σύγκρουση με την εκκλησία; Πώς 
ανακάλυψε την πενικιλίνη ο Φλέμινγκ και τι ήταν η μαγική σφαίρα; Τι προκάλεσε το θάνατο 
της Μαρί Κιουρί και τι είναι η ραδιενέργεια; Ποια είναι η σημασία της διάσημης εξίσωσης του 
Αϊνστάιν και γιατί το 1905 έγινε γνωστό σαν η χρονιά των θαυμάτων; Γιατί κατηγορήθηκε ο 
Κάρολος ∆αρβίνος και ποιοι αντιτάχθηκαν στη θεωρία της εξέλιξης; Σημαντικά ερωτήματα 
βρίσκουν τις απαντήσεις τους μέσα από αυτή τη σειρά που θα βοηθήσει όλους μας να 
γνωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε το τεράστιο έργο αυτών των ανθρώπων. Κάθε έκδοση 
περιλαμβάνει πλήρη βιογραφία με χάρτες και διαγράμματα, σπάνιο φωτογραφικό υλικό, 
βιογραφίες ανθρώπων που σχετίζονταν με τον επιστήμονα και αναφορές στα σημαντικότερα 
γεγονότα της εποχής. Στο τέλος κάθε έκδοσης έχει χρονολόγιο, γλωσσάρι και ευρετήριο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Βιογραφίες γυναικών, Γυναίκα επιστήμων, Μαρί Κιουρί 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €7,70 
ΙSΒΝ: 960-423-210-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 75 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Galvez, P. (2006) Υπατία : Η Γυναίκα που Αγάπησε την Επιστήμη, 
μεταφ. Παλλαντίου, Λ., Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Σελίδες: 207 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η Υπατία, κόρη του μαθηματικού και αστρονόμου Θέωνα, του τελευταίου 
διευθυντή του μουσείου της Αλεξάνδρειας, γεννήθηκε στα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ. Γρήγορα 
ξεπέρασε σε γνώσεις τον Θέωνα και δίδαξε μια εκλεκτή ομάδα σπουδαστών, που μετέβαλαν 
την Αλεξάνδρεια σε ένα από τα πιο γνωστά κέντρα ερευνών της αρχαιότητας. Το 415, η 
Υπατία έπεσε θύμα αλλεπάλληλων βιασμών, βασανίστηκε και διαμελίστηκε από μια ομάδα 
φανατικών χριστιανών που δρούσαν υπό τις διαταγές του πατριάρχη της πόλης. Ωστόσο, το 
όνομά της διέτρεξε την Ιστορία και τη θυμόμαστε μέχρι σήμερα ως σύμβολο μιας προνομιακής 
ευφυΐας που αποτέλεσε πρόκληση για το σκοταδισμό της εποχής της. Ο Πέδρο Γκάλβεθ, που 
κληρονόμησε από τον πατέρα του το πάθος για την επιστήμη και το θαυμασμό για την Υπατία, 
μας προτείνει τώρα αυτό το θαυμάσιο πορτρέτο μιας έξοχης γυναίκας, η οποία καταδικάστηκε 
να ζήσει σε μιαν εποχή που ούτε οι θεοί θέλουν να θυμούνται. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Υπατία, Βιογραφίες γυναικών, Γυναίκα επιστήμων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €16,00 
ΙSΒΝ: 960-455-030-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 76 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: King, H. (2000) Η γυναίκα στον Ιπποκράτη : ∆ιαβάζοντας το 
γυναικείο σώμα στην αρχαία Ελλάδα, μεταφ. Κουβαράκου, Ν., Αθήνα, Έλλην. 
Σελίδες: 351 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στην αρχαία Ελλάδα η γυναικολογία γεννήθηκε στο μύθο της πρώτης γυναίκας, 
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της Πανδώρας, της οποίας η ωραία εμφάνιση θεωρούνταν ότι έκρυβε το επικίνδυνο 
"εσωτερικό" της.Το βιβλίο "Η γυναίκα στον Ιπποκράτη" δείχνει πως οι αρχαίοι Έλληνες 
θεραπευτές ερμήνευαν τα σημάδια που έδιναν τα σώματα των ασθενών τους, υποστηρίζοντας 
ότι η ιατρική βασιζόταν σε ιδέες σχετικά με τις γυναίκες και τα σώματά τους οι οποίες 
προέρχονταν από το μύθο και από την τελετουργία. Η Helen King αναπτύσσει ένα ευρύ πεδίο 
συγκριτικού υλικού από τις κοινωνικές επιστήμες για να συζητήσει σχετικά με τη θρησκευτική 
θεραπεία, με τον χρόνιο πόνο, και με τη δημιουργία μιας ισχυρής εικόνας των φιλόδοξων 
θεραπευτών για τους εαυτούς τους. Περιγράφει πως η νοσηλευτική και η μαιευτική 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν τις δικές τους εκδοχές για το αρχαίο ελληνικό παρελθόν έτσι 
ώστε να αποκτήσουν σημαντικότερη θέση, και παρουσιάζει μία λεπτομερή αναφορά του πως 
οι γιατροί παραποίησαν τα αρχαία ελληνικά κείμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχουν τη 
Γυναικεία συμπεριφορά. Τέλος, αναλύει τα πως η μεταγενέστερη ιατρική, με τη διάγνωση της 
"υστερίας" και προτείνοντας πρακτικές όπως η κλειτοριδεκτομή, έδινε κύρος στις αποφάσεις 
της επικαλούμενη αρχαίες ελληνικές πηγές που ποτέ δεν υπήρξαν. Το "Η γυναίκα στον 
Ιπποκράτη" αποτελεί μία επίμαχη, προκλητική και συναρπαστική αντίληψη για την προέλευση 
της γυναικολογίας και για την επιρροή της πρώιμης μελέτης των ιατρικών κειμένων στις 
μεταγενέστερες μεσαιωνικές πρακτικές και θεωρίες μέχρι και τη βικτοριανή εποχή. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιατρική, Ιστορία επιστήμης, Σώμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €20,54 
ΙSΒΝ: 960-286-482-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1336 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Schiebinger, L. (2004) "Σκελετοί στην ντουλάπα: οι πρώτες 
απεικονίσεις του γυναικείου σκελετού στην ανατομία του 18ου αιώνα". Στο Μακρυνιώτη, ∆. 
(επιμ.) Τα όρια του σώματος: ∆ιεπιστημονικές προσεγγίσεις. Μεταφ. Αθανασίου, Κ., Αθήνα, 
Νήσος, σελ. 375-394. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό δείχνει ότι οι πρώτες απεικονίσεις του γυναικείου σκελετού 
εμφανίστηκαν στην ευρωπαϊκή επιστήμη στο ιστορικό πλαίσιο της προσπάθειας να 
προσδιοριστεί η θέση των γυναικών στις κοινωνίες της Ευρώπης. Οι ανατόμοι επικέντρωναν 
την προσοχή τους σε εκείνα τα σημεία του σώματος που επρόκειτο να αποκτήσουν πολιτική 
σημασία: Για παράδειγμα, η απεικόνιση ενός μικρότερου γυναικείου κρανίου χρησιμοποιήθηκε 
για να αποδείξει ότι οι νοητικές ικανότητες της γυναίκας ήταν μικρότερες από εκείνες του 
άνδρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, Φύλο, Γυναικεία ανατομία, Ανατομία, Ιατρική, Ιστορία 
επιστήμης 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ: 960 8392 04 7 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 78 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Schiebinger, L. (2006) Ο νους δεν έχει φύλο; : Οι γυναίκες στις 
απαρχές της νεωτερικής επιστήμης, μεταφ. Αραμπατζή, Κ., Αθήνα, Κάτοπτρο. 
Σελίδες: 486 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Όταν ο ένθερμος καρτεσιανός Poullain δήλωνε ότι "ο νους δεν έχει φύλο", 
στήριζε το επιχείρημά του στη νέα (τότε) επιστήμη της ανατομίας. Οι γυναίκες διαθέτουν 
αισθητήρια όργανα παρόμοια με των αντρών και εγκεφάλους με την ίδια λογική δύναμη και 
φαντασία· άρα λοιπόν γιατί, αναρωτιόταν, να μην είναι ίσες με τους άντρες, να μην 
υπηρετούν ως καθηγήτριες, δικαστές, στρατιωτικοί αξιωματούχοι ή πρέσβειρες; Τα λόγια τού 
Poullain βρήκαν απήχηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 1674, τα επικαλέστηκε μια χημικός 
προκειμένου να υπερασπιστεί τη δημοσίευσή της, ενώ τα επανέλαβε και ένας λόγιος, το 1884, 
τασσόμενος υπέρ της αποδοχής γυναικών στη Γαλλική Ακαδημία. "Με την πλούσια και 
περιεκτική αυτή ιστορική επισκόπηση της συνεισφοράς των γυναικών στην ανάπτυξη της 
πρώιμης νεωτερικής επιστήμης, η Londa Schiebinger φέρνει στο φως μια λησμονημένη 
κληρονομιά της ανθρωπότητας: την κληρονομιά των γυναικών επιστημόνων οι οποίες 
δρώντας είτε μόνες τους είτε υπό τη σκιά αντρών αδελφών, πατέρων, συζύγων ή εραστών 
κατά κανόνα αγνοήθηκαν από την ιστορία της επιστήμης και τέθηκαν στο περιθώριο του 
επιστημονικού γίγνεσθαι. Μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών όπως η φιλόσοφος 
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Margaret Cavendish, η φυσικός Emilie du Chatelet, η εντομολόγος Maria Sibylla Merian, η 
αστρονόμος Maria Winkelmann, η ανατόμος Marie Thiroux d'Arconville και η γιατρός Dorothea 
Erxleben, η συγγραφέας ερευνά τις πολιτισμικές δυνάμεις οι οποίες εξακολουθούν να 
διαμορφώνουν την πορεία της επιστημονικής σκέψης και γνώσης, σε ένα βιβλίο συναρπαστικό 
που τέρπει όσο και προβληματίζει τον αναγνώστη. 
Λέξεις Κλειδιά: Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €26,13 
ΙSΒΝ: 960-7778-97-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 79 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Trarieux, C. (2000) Υπατία, μεταφ. Καρβέλας, Γ., Θεσσαλονίκη, 
University Studio Press. 
Σελίδες: 107 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός Υπατία δολοφονήθηκε αγρίως το 415 
μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια από μια ομάδα φανατικών χριστιανών με την ηθική αυτουργία του 
επισκόπου της πόλεως Κυρίλλου. Ο φόνος της πανέμορφης Ελληνίδας παραμένει μία μελανή 
σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας και αποτελεί ένα στυγερό έγκλημα κατά του πολιτισμού. 
Ωστόσο, χίλια εξακόσια χρόνια μετά τον θάνατό της, το πάθος της για την αρχαία Ελλάδα, η 
αγάπη της για τη φύση, τη ζωή και την επιστήμη φλογίζουν ακόμη το νου και την καρδιά των 
επιστημόνων, των καλλιτεχνών και των απλών ανθρώπων όλου του κόσμου. Η Υπατία ανήκει 
στους εκλεκτούς εκείνους ανθρώπους που μοχθούν να αφήσουν πίσω τους έναν καλύτερο 
κόσμο. Πίστευε ότι η ζωή πρέπει να καθοδηγείται από τον ορθό λόγο, αλλά και από την 
αγάπη. Πίστευε, δηλαδή στα ιδανικά των αρχαίων Ελλήνων. Γι' αυτό έγινε ενοχλητική σε 
όσους δεν συμμερίζονται τα ωραία αυτά ιδανικά και την θανάτωσαν με τρόπο που προσβάλλει 
τον πολιτισμό. Τούτο είναι το μήνυμα της τραγωδίας "Υπατία" του Γκαμπριέλ Τραριέ, που 
περικλείουν οι σελίδες αυτού του ωραίου βιβλίου. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Βιογραφίες γυναικών, Γυναίκα επιστήμων, Υπατία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €5,28 
ΙSΒΝ: 960-12-0891-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 80 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wertheim, M. (1998) Το παντελόνι του Πυθαγόρα, μεταφ. 
Κονδύλης, Φ., Αθήνα, Τραυλός. 
Σελίδες: 380 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ένα βιβλίο που σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων μόλις εκδόθηκε! Ο λόγος; Έρχεται να 
καλύψει ένα θέμα -και μάλιστα με έναν τρόπο πρώτη φορά προσιτό σε όλους- πάνω στο οποίο 
υπάρχει απόλυτο βιβλιογραφικό κενό: Μήπως η δύσκολη πρόσβαση των γυναικών στους 
κόλπους της επιστημονικής κοινότητας σχετίζεται με τη θεολογική διάσταση της επιστήμης; Το 
γράψιμο της Βερτχάιμ είναι το καλύτερο που είχα την τύχη να διαβάσω. Είναι σαγηνευτικό. 
Περιοδικό "Nature" Ένα βιβλίο που, ξετυλίγοντας απλόχερα και αβίαστα το νήμα 2500 χρόνων 
ιστορίας, παρέχει στον μη ειδικό αναγνώστη διαυγείς και καινοφανείς πληροφορίες για τη δίκη 
του Γαλιλαίου, τη σχέση μεταξύ επιστήμης και μαγείας, κβαντικής φυσικής και γενικής 
σχετικότητας... Μια σπάνια και ευπρόσδεκτη μείξη λογοτεχνικής γραφής και ιστορίας που 
συνδυάζει εντυπωσιακές λεπτομέρειες γνώσης των πολιτισμών με την απολαυστική 
ανάγνωση. Περιοδικό "New Scientist". 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €13,08 
ΙSΒΝ: 960-7122-87-9 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 81 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Άγνωστος (1997) "Τέχνη και κύβος του Rubik. Οι δημιουργίες μιας 
φυσικού". Quantum, τομ. 4, τευχ. 4,  σελ. 64. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη: Η ∆ρ. Hana Bizek, φυσικός, η οποία εργάζεται στο Argonue National Laboratory 
έχει δημιουργήσει πολλές κατασκευές χρησιμοποιώντας πολλούς κύβους του Rubik. Τονίζεται 
η δυνατότητα των γυναικών να συμμετέχουν δημιουργικά στο χώρο της φυσικής. 
Λέξεις Κλειδιά: Βιογραφίες γυναικών, Γυναίκες, Γυναίκα επιστήμων, Φυσική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:7,66€ (τιμή τεύχους χωρίς ΦΠΑ)   
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 82 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Άγνωστος (2004) "Ημερίδα ΤΕΕ & Ε∆ΕΜ 'Παρεμβάσεις για τη 
στήριξη της γυναίκας μηχανικού'". Γυναίκα Μηχανικός, τομ. 13, σελ. 16-23. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Παρουσιάζονται τα θέματα της ημερίδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με 
αντικείμενο πιθανές παρεμβάσεις για τη στήριξη της γυναίκας μηχανικού. Συζητιούνται επίσης 
στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην συμμετοχή των γυναικών στο χώρο των μηχανικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Μηχανική, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διατίθεται μόνο στη βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 83 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αλεξιάς, Γ. (2003) "Το ανθρώπινο σώμα: Από τη βιολογία στη 
δυνητικοποίηση". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 111-112, σελ. 327-357. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί ένα αντικείμενο μελέτης το οποίο στο πλαίσιο του 
θετικιστικού λόγου έχει ταυτισθεί με τις φυσικές επιστήμες. Η καρτεσιανή φιλοσοφική 
παράδοση και ο συνακόλουθος δυϊσμός της ανθρώπινης ύπαρξης σε σώμα και πνεύμα 
νομιμοποίησε τη διαχείρισή του ως βιολογικού αντικειμένου από την ιατρική και τις φυσικές 
επιστήμες συμπαρασύροντας παράλληλα και τις κοινωνικέ επιστήμες στην υιοθέτηση και 
αναπαραγωγή του συγκεκριμένου δυϊσμού. Η ανάπτυξη όμως της ιατρικής τεχνολογίας και 
γνώσης (ανακάλυψη DNA, προσθετική ιατρική, εμφυτεύσεις οργάνων δωρητών και 
μηχανημάτων, πλαστική ιατρική, τηλε-ιατρική κλπ.), σε συνδυασμό με τη διάδοση των νέων 
τεχνολογιών και του διαδικτύου ως μορφής διαμεσολάβησης μιας σειράς κοινωνικών σχέσεων 
και επαφών (email, chatrooms, cyber-sex, τηλε-διασκέψεις "tele-conference"), διαμορφώνει 
ως προβληματική την παραδοσιακή βιολογική εικόνα του ανθρώπινου σώματος προτείνοντας 
ως μελλοντική του μορφή αυτή του δυνητικού (virtual body). 
Λέξεις Κλειδιά: Ιατρική, Φύλο, Σώμα, Νέες τεχνολογίες 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €12,00 
ΙSSN: 0013-9696 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 84 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αντωνόπουλος, Α. (2003) "Η γυναίκα μηχανικός μπροστά στην 
πρόκληση της μητρότητας. ∆ιπλή καριέρα". Γυναίκα Μηχανικός, τομ. 10, σελ. 42-43. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Συζητιούνται οι δυσκολίες και η δυνατότητα συγκερασμού του ρόλου της 
εργαζόμενης μητέρας με την επαγγελματικής καταξίωσής της ως μηχανικού. Ο συγγραφέας 
υποστηρίζει ότι υπάρχουν λύσεις και ότι οι γυναίκες έχουν κάνει εντυπωσιακά άλματα στο 
ανδροκρατούμενο χώρο των μηχανικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Μηχανική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διατίθεται μόνο στη βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 85 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βιτσιλάκη Σορωνιάτη, Χ., Μαράτου Αλιμπράντη, Λ. & Καππέλα 
Λαγουδάκη, Α. (2001) Εκπαίδευση και Φύλο. Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης. Αθήνα, 
Κ.Ε.Θ.Ι. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Στην εν λόγω 
έρευνα διερευνάται και τεκμηριώνεται αν, και σε ποιο βαθμό έχουν εκπονηθεί μελέτες στη 
χώρα μας αναφορικά με κάθε έναν από τους 5 άξονες-ενότητες που περιλαμβάνονται στη 
μελέτη: 1. Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση 2. Συμμετοχή των γυναικών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα (Τριτοβάθμια εκπαίδευση) 3. Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των 
σχολικών εγχειριδίων 4. Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας 5. Νέες 
τεχνολογίες και φύλο στην εκπαίδευση Βάσει των διεθνών δεδομένων αναλύονται και 
προσεγγίζονται οι εξελίξεις σε κάθε τομέα και στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές 
μελέτες και τα πορίσματά τους, ενώ παράλληλα υποδεικνύονται τα κενά και οι ανάγκες για 
περαιτέρω διερεύνηση και εκπόνηση σχετικών μελετών. Η συστηματική βιβλιογραφική 
επισκόπηση ανέδειξε τα κενά και τις υπάρχουσες ανάγκες για εκπόνηση μελετών. Τέλος, 
παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα χωριστά για κάθε μία από τις προαναφερόμενες 
ενότητες. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Νέες τεχνολογίες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διατίθεται δωρεάν από το ΚΕΘΙ 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 86 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βίχερτ, Α. (2002) "Γυναίκες και Επιστήμη: Μια ιστορία 4000 
χρόνων". Γυναίκα Μηχανικός, τομ. 5, σελ. 22-24. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύεται στο πέρασμα του χρόνου ο ρόλος της γυναίκας μηχανικού. 
Υποστηρίζεται ότι η δεύτερη στον κόσμο 'υπογραφή’ τεχνικού είναι μια γυναίκας. Αναφέρεται 
επίσης ο ρόλος των γυναικών στην ανάπτυξη της καλλιέργειας της γης αλλά και στην εξέλιξη 
των μαθηματικών, ιατρικής κτλ. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Επιστήμη, Ιστορία επιστήμης 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διατίθεται μόνο στη βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 87 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γενική Γραμματεία Ισότητας (1998) "Εκπαίδευση και Φύλο. Νέες 
Τεχνολογίες". Εκπαίδευση και Φύλο. Νέες Τεχνολογίες, Αθήνα, Κ.Ε.Θ.Ι. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Συλλογή κειμένων με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες και το φύλο. 
Λέξεις Κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, Επιστήμη, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 88 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιαννακόπουλος, Κ. (1998) "Πολιτικές σεξουαλικότητας και υγείας 
την εποχή του Αids". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 66, τευχ. 1-3,  σελ. 77-86. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλικότητα, Υγεία, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 89 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: ∆ημόπουλος, Κ. (1996) "Οι φυσικές επιστήμες είναι γένους 
θηλυκού, αλλά…". Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τομ. 38, σελ. 53-57. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
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Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φυσικές επιστήμες, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € (ετήσια συνδρομή)  
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 90 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ζάγκα, Α. (2002) Ο θεσμός των Τεχνικών Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων στην ελληνική επαγγελματική εκπαίδευση: εμπειρική διερεύνηση των 
απόψεων των μαθητών. Μεταπτυχιακή διατριβή, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνική Εκπαίδευση, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 91 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καβαλάρη, Φ. (2003) "Τα 'όπλα' και οι αδυναμίες της γυναίκας 
μηχανικού". Ενημερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ, τομ. 2275. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Την ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, μεθοδικότητας και δημιουργικότητας 
θεωρούν οι γυναίκες μηχανικοί τα σπουδαιότερα «όπλα» για την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, σε αντίθεση με τους άντρες, που σε πρώτη προτεραιότητα θέτουν την 
αποτελεσματικότητα. Στοιχεία, που σχετίζονται με την ίδια τη φύση των γυναικών, αλλά και 
επεξηγούν γιατί οι Ελληνίδες μηχανικοί αγαπούν τόσο την αρχιτεκτονική και είναι ο 
πρωταρχικός κλάδος επιλογής τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες μηχανικοί 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 92 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κανταρτζή, Ε. (2001) "Η εικόνα της γυναίκας στα βιβλία των 
Μαθηματικών". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τομ. 118, σελ. 56 - 67. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μεγάλη ανάγκη για μαθηματική εκπαίδευση και βιβλιογραφία που αναφέρεται στις 
διαφορές των φύλων στα μαθηματικά. Μια εξέταση των μαθηματικών βιβλίων και καταγραφή 
της συχνότητας εμφάνισης γυναικείων ονομάτων. Εξέταση και του γενικότερου πλαισίου 
οικογένεια – επαγγελματικοί ρόλοι – περιβάλλον. 
Λέξεις Κλειδιά: Μαθηματικά, Γυναίκες, Σχολικά εγχειρίδια, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 6,10€ / 75,24 € ετήσια συνδρομή 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 93 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κάπερλατ, Σ. & Χέρμπεργκ, Χ. (1999) "Ιατρικά πειράματα στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ράβενσμπρουκ". Στο Παυλίδου Θ, Σ. & Μπολτς, Ρ. (επιμ.) Μην 
απαλείφεις ποτέ τα ίχνη…. Αθήνα-Θεσ/νίκη, Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσ/νίκης - Ομάδα Γυναικείων 
Σπουδών ΑΠΘ - παρατηρητής, σελ. 101-108. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Περιγράφονται ιατρικά πειράματα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του 
Ράβενσμπρουκ και σε γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ιατρική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €7,61 
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ΙSΒΝ: 960-374-014-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 94 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καραμάνου, Ά. (2004) "Συνέντευξη: Απαραίτητη η ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών στη νέα κοινωνία της γνώσης". Γυναίκα Μηχανικός, τομ. 14, σελ. 
28-33. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Συνέντευξη της Άννας Καραμάνου, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για την 
συμμετοχή των γυναικών στην νέα κοινωνία της πληροφορίας. Η κ. Καραμάνου παρατηρεί ότι 
οι γυναίκες αποτελούν μειοψηφία στα επαγγέλματα με τις νέες τεχνολογίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, Γυναίκες, Συνέντευξη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 95 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κοντογιάννης, Κ. (2003) Η αντίληψη του λειτουργικού ρόλου της 
ανθρωπιστικής παιδείας στην τεχνική εκπαίδευση. ∆ιδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Τεχνική Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 96 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ματσούκα Ζαχαρή, Π. (2001) Μαρία Σκλοντόφσκα - Κιουρί : 
1867-1934: Η διασημότερη γυναίκα επιστήμονας όλων των εποχών: Φυσικός και χημικός: 
Βραβείο Nobel φυσικής 1903 και χημείας 1911, Αθήνα, ∆ωδώνη. 
Σελίδες: 191 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: ...Παρασκευή 6 Ιουλίου 1934, κανένας ξένος, κανένας περίεργος δεν ξέρει πώς 
και με ποια χάρη στολίστηκε γι' αυτό το τελευταίο της ταξίδι. Ντυμένη στα κατάλευκα, με τ' 
άσπρα της μαλλιά ν' αφήνουν ξέσκεπο το απέραντο μέτωπό της, με γαλήνιο πρόσωπο, 
σοβαρή, είναι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο ωραίο και ευγενικό υπάρχει στη Γη. Τα βασανισμένα και 
ροζιασμένα χέρια της, τα καμένα βαθιά από το Ράδιο και τα οξέα, είναι χαλαρά και ακουμπούν 
στο μάκρος του σεντονιού, τραγικά ακίνητα, αυτά τα χέρια που έχουν τόσο δουλέψει... Ο 
τεράστιος τόμος του τελευταίου της βιβλίου, τοποθετημένος στη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου 
του Ραδίου γράφει στο κάλυμμα: Κυρία Πέτρου Κιουρί, καθηγήτρια της Σορβόνης. Βραβείο 
Νόμπελ Φυσικής, Βραβείο Νόμπελ Χημείας. Τίτλος: Ραδιενέργεια. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Βιογραφίες γυναικών, Μαρί Κιουρί, Γυναίκα επιστήμων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €9,36 
ΙSΒΝ: 960-385-076-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 97 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μοροπούλου, Α. & Καρόγλου, Μ. (2002) "Οι Γυναίκες και η 
Επιστήμη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα". Γυναίκα Μηχανικός, τομ. 3, σελ. 14-26. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η θέση των γυναικών στην επιστήμη τόσο στην Ευρώπη αλλά και 
στην Ελλάδα και ιδιαίτερα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τις γυναίκες μέλη ∆ΕΠ στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 98 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπάτρα, Ε. (2002) "Συνθήκες Ασφάλειας και Υγείας των 
Ευρωπαίων εργαζομένων γυναικών. Είναι διαφορετικές από εκείνες των ανδρών και γιατί; 
Συνθήκες Ασφάλειας και Υγείας των Ευρωπαίων εργαζομένων γυναικών. Είναι διαφορετικές 
από εκείνες των ανδρών και γιατί; Μέρος Α’". Γυναίκα Μηχανικός, τομ. 2, σελ. 30-33. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύονται οι συνθήκες ασφάλειας, υγείας και πιο γενικά εργασίας των 
γυναικών. Παρουσιάζονται σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές ισότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Μηχανική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 100 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μπάτρα, Ε. (2005) "5 Ιουνίου-Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. 
Γυναίκα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια συμβολή των γυναικών στην αειφόρο 
ανάπτυξη. Μέρος Α’". Γυναίκα Μηχανικός, τομ. 20, σελ. 22-24. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η οπτική του φύλου στον ενεργειακό τομέα κυρίως σ' οτι αφορά 
προτάσεις για φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Περιβάλλον 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες, μαθητές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 102 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεντετζή, Μ. (2005) "‘Ραδιούχα Κορίτσια’ Η Πολιτική Τεχνολογία 
του Σώματος στις Ηνωμένες Πολιτείες στη ∆εκαετία του 1920". Στο Μιχαηλίδου, Μ. & Χαλκιά, 
Α. (επιμ.) Κοινωνικό Σώμα. ∆ίνη, σελ. 86 - 113. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Παίρνοντας υπόψη τις αναλύσεις της ιστορίας των γυναικών που βάφοντας τους 
δείκτες ρολογιών με ραδιούχα μπογιά πέθαναν, το κείμενο αυτό διερευνά το ρόλο 
συγκεκριμένων πολιτικών τεχνολογιών στην κοινωνική κατασκευή του γυναικείου σώματος 
στην Αμερική της δεκαετίας του 1920. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία, Ιστορία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 23,00 € 
ΙSΒΝ: 9608820634 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 103 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεντετζή, Μ. (2006) "Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση του: Londa 
Schiebinger, Ο νούς δεν έχει φύλο; Οι γυναίκες στις απαρχές της νεωτερικής επιστήμης". Στο 
Gilbert, A. (επιμ.) Ο νούς δεν έχει φύλο; Οι γυναίκες στις απαρχές της νεωτερικής επιστήμης. 
Αθήνα, Κάτοπτρο, σελ. 19 - 56. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για την εισαγωγή στο βιβλίο της Londa Schiebinger Ο νους δεν έχει 
φύλο. Εστιάζοντας στην ιστορία της επιστήμης στο 17ο και 18ο αιώνα, η συγγραφέας εξετάζει 
όχι μόνο την πραγμάτευση των ισχυρισμών ότι «ο νους (δεν) έχει φύλο» από φυσικούς 
φιλοσόφους της εποχής αλλά παράλληλα συσχετίζει επιδέξια τις φιλοσοφικές συζητήσεις που 
κατασκεύασαν την έννοια του φύλου με τους θεσμούς που τις φιλοξένησαν, είτε αυτοί ήταν οι 
ακαδημίες και τα πανεπιστήμια είτε τα σαλόνια πλούσιων ευεργετών και ευεργετριών. 
Κεντρικό ερώτημα του βιβλίου αποτελεί το τι είδους δυνατότητες αλλά και όρια έθεσαν τόσο 
οι συζητήσεις αυτές όσο και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν στην συμμετοχή 
των γυναικών στις απαρχές της νεότερης επιστήμης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
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Ενδεικτική Τιμή: €22,50  
ΙSΒΝ: 960-7778-97-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1403 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεντετζή, Μ. (2006) "Η σκιαγράφηση της ιστορία των γυναικών 
στην επιστήμη". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 94, σελ. 50-61. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό πραγματεύεται την ιστορία της επιστήμης και το ρόλο των 
γυναικών σε αυτήν. Επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες της πορείας του φύλου στην ιστορία της 
επιστήμης. Σε ένα πρώτο στάδιο έγιναν 'ορατές' οι γυναίκες επιστήμονες μέσω των 
βιογραφιών. Σε ένα δεύτερο στάδιο ή έννοια του φύλου έγινε εργαλείο της ιστορικής 
ανάλυσης όχι μόνο για να αναδείξει την κατασκευή της έμφυλης διαφοράς από τους 
επιστημονικούς λόγους, αλλά και για να θέσει κρίσιμα ερωτήματα για την ίδια τη δομή και τη 
λειτουργία της επιστήμης. Σήμερα τονίζεται ότι το πεδίο χαρακτηρίζεται από την αμφισβήτηση 
της ιδέας ότι η επιστήμη αποτελεί προνομιακό τόμο παραγωγής αξιόπιστης γνώσης ή πιο 
συγκεκριμένα από την παραδοχή ότι (και η) επιστήμη είναι έμφυλη, δηλαδή ότι στηρίζεται σε 
έμφυλα στερεότυπα τα οποία και αναπαράγει. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Σπουδές φύλου, Ιστορία, Ιστορία του φύλου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 9 € 
ΙSSN: 1105-431Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 104 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεντετζή, Μ. (2006) "Φύλο και Φυσικές Επιστήμες: Έμφυλα 
Στερεότυπα και Εκπαιδευτικές Στρατηγικές Υπονόμευσής τους". Θέματα στην Εκπαίδευση, 
τομ. 7, τευχ. 1,  σελ. 97 - 120. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο πραγματεύεται τη σχέση φύλου και φυσικών επιστημών, 
αναδεικνύοντας ότι η φυσική εξακολουθεί να αποτελεί ένα σκληρό και ανθεκτικό πυρήνα στις 
φεμινιστικές προσεγγίσεις. Πέρα από την αναφορά στην υπο-αντιπροσώπευση των γυναικών 
και τους λόγους που η κουλτούρα των φυσικών επιστημών έχει χαρακτηριστεί ως ανδρική, το 
άρθρο επιχειρεί μια ουσιαστική επιστημολογική συσχέτιση φύλου και φυσικής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φυσικές επιστήμες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 105 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαββίδου Ιακωβίδου, Μ. (1999) Η Τεχνική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (ΟΑΕ∆). 
Μεταπυχιακή διατριβή, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη, Τεχνική εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1062 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σταυρίδου, Ε. & Σαχινίδου, Ν. (1999) "Τα Στερεότυπα των δύο 
Φύλων στα Εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών του ∆ημοτικού Σχολείου". Το Βήμα των 
Κοινωνικών Επιστημών, τομ. 25-26, σελ. 103-130. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη που παρουσιάζεται αφορά στην ανάλυση των εικόνων και των κειμένων 
των εγχειριδίων «ερευνώ το φυσικό κόσμο» της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με 
στόχο να διερευνηθεί αν και σε ποιο βαθμό εμφανίζονται στερεότυπα στην παρουσίαση των 
δύο φύλων, τα οποία ενδεχομένως να συντελούν στη διαμόρφωση αρνητικής στάσης των 
κοριτσιών για τις φυσικές επιστήμες. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι μέσα από 
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την εικονογράφηση παρουσιάζονται στερεότυπα σε σχέση με το ρόλο των δύο φύλων, 
υπερτονίζεται η παρουσία του ανδρικού φύλου, ενώ υπάρχει σαφές έλλειμμα ποσοτικό και 
ποιοτικό όσον αφορά στην παρουσία του γυναικείου φύλου. Με δεδομένο ότι τα σχολικά 
εγχειρίδια οφείλουν να ανασκευάζουν παρωχημένες αντιλήψεις για τα δύο φύλα και να 
υπηρετούν το δημοκρατικό αίτημα για παροχή ίσων ευκαιριών σε αγόρια και κορίτσια, 
διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωσή τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλοι ρόλοι, Στερεότυπα, Σχολικά εγχειρίδια, Εικόνες των φύλων, 
Φυσικές επιστήμες, Στάσεις,  Ισότητα των φύλων, Εικονογράφηση, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 576 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατηγάκη, Μ. (1996) Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία, Αθήνα, Ο 
Πολίτης. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας πάνω στη σχέση μεταξύ τεχνολογίας, 
οργάνωσης της εργασίας και φύλου, όπως εντοπίζεται στον εργασιακό χώρο και ειδικά στον 
τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, μετά την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Τεχνολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 7,65 € 
ΙSΒΝ: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 108 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Φώκιαλη, Π., Θεοδωροπούλου, Ε. & Ξανθάκου, Γ. (2003) "Η 
Γυναικεία Παρουσία στην Ακαδημαϊκή Ιεραρχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων: Μικρή 
Αντιπροσώπευση σε Υψηλόβαθμες Θέσεις". Στο Φώκιαλη, Π., Τριάρχη-Herrmann, Β. & Kαϊλα, 
Μ. (επιμ.) Θεματικές Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Ατραπός, σελ. 384-
399. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύεται η παρουσία των γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία των ελληνικών 
πανεπιστημίων και διαπιστώνεται ότι υπάρχει μικρή αντιπροσώπευση σε υψηλόβαθμες θέσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ανώτατη εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 34,20 € 
ΙSΒΝ: 960-8325-29-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 109 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Χρυσικοπούλου, Ν. (2003) "Το επάγγελμα της μηχανικού έχει 
μεγάλη ζήτηση". Γυναίκα Μηχανικός, τομ. 9, σελ. 8-9. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Μέσα από στατιστικές μελέτες διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες μηχανικοί αποτελούν 
περίπου το ένα τέταρτο των μηχανικών της χώρας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Μηχανική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διατίθεται μόνο στη βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
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Ελληνική βιβλιογραφία 1974-1995 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 110 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Alic, M. (1992) Η κληρονομιά της Υπατίας : Η ιστορία των 
επιστημόνων γυναικών από την αρχαιότητα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, μεταφ. 
Τζελέπογλου, Ε., Αθήνα, Εκάτη. 
Σελίδες: 270 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη:"...Στο φύλο μου είναι συνήθως απαγορευμένες μελέτες τέτοιου είδους. Οι 
ανοησίες θεωρούνται η σφαίρα που μας αρμόζει... ∆εν μας επιτρέπουν άλλα βιβλία εκτός από 
εκείνα που βοηθούν στην εξασθένηση ή θηλυκοποίηση του νου... ∆ύσκολα να βρεθεί έξω 
στον κόσμο τύπος πιο αξιοκαταφρόνητος ή πιο έκθετος στη γενική γελοιοποίηση από τη 
μορφωμένη γυναίκα: οι λέξεις αυτές υπονοούν μια ύπαρξη φλύαρη, αναιδή, ματαιόδοξη και 
καυχησιάρα..." 
Λέξεις Κλειδιά: Υπατία, Βιογραφίες γυναικών, Γυναίκα επιστήμων, Υπατία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €15,75 
ΙSΒΝ:   

 
 

Κωδικός τεκμηρίου: 111 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bock, G. (1981) "Γυναικείες σπουδές και  Επιστήμη". Σκούπα, τομ. 
5, σελ. 18-19. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: H Bock συζητά της παγίδες της ενσωμάτωσης των γυναικείων σπουδών στο 
ακαδημαϊκό σύστημα. Αναρωτιέται εάν από τη στιγμή που οι γυναικείες σπουδές γίνονται 
κομμάτι του πανεπιστημιακού καταστημένου, καταλήγουν στη δημιουργία μιας επιστήμης που 
δεν θέτει σε αμφισβήτηση τον ανδροκεντρικό ορισμό της επιστήμης. 
Λέξεις Κλειδιά: Επιστήμη, Γυναικείες σπουδές 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 112 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Braidotti, R. (1981) "Γυναικείες Σπουδές και Επιστήμη". Σκούπα, 
τομ. 5, σελ. 5-11. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το κείμενο θέτει κάποια από τα κεντρικά φεμινιστικά ζητήματα της δεκαετίας του 
1980 σ΄ ότι αφορά τη σχέση των γυναικών με τα ισχύοντα επιστημονικά εργαλεία και την 
απουσία τους από το θεωρητικό επίπεδο. Κατά την Braidotti ο φεμινισμός προσπαθεί στην 
πολλαπλότητά του να γεννήσει ένα θεωρητικό κώδικα που θα αντλούσε από την καρπερή 
κοιλιά μιας μητέρας- γυναίκας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείες σπουδές, Επιστήμη, Φεμινιστική θεωρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 113 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bravo, G. (1981) "Γυναικείες Σπουδές και Επιστήμη". Σκούπα, 
τομ. 5, σελ. 20-23. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το κείμενο αναλύει την δυνατότητα διατύπωσης ενός επιστημονικού 
παραδείγματος "γένους θηλυκού" και τον ορισμό ενός τέτοιου παραδείγματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναικείες σπουδές, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
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Ενδεικτική Τιμή:    
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 114 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Deketelaere, Α. (1994) "Αποφεύγοντας ενεργά την παγίδα των 
φύλων: ∆ιδακτικό υλικό για την αλλαγή της συμπεριφοράς των κοριτσιών προς την 
Τεχνολογία". Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών, Παιδαγωγικό υλικό και ισότητα ευκαιριών 
στην Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Γ.Γ.Ι., Κ.Ε.Θ.Ι, σελ. 204-212. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το Πρόγραμμα ∆ιαφοροποίησης (Βελγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα) 
το οποίο αποσκοπεί στην αλλαγή της συμπεριφοράς των κοριτσιών απέναντι στην Τεχνολογία. 
Περιγράφεται το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε και οι στόχοι του. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 115 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Desmet-Goethals, J. (1994) "Μέθοδοι του προγράμματος 
‘∆ιαφοροποίηση των επιλογών εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας των κοριτσιών στην τεχνική και 
επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Φλαμανδικής Κοινότητας στο Βέλγιο". 
Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών, Παιδαγωγικό υλικό και ισότητα ευκαιριών στην 
Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Γ.Γ.Ι., Κ.Ε.Θ.Ι, σελ. 197-203. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Περιγράφεται αναλυτικά το Βελγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ∆ιαφοροποίησης, 
στόχος του οποίου είναι η αλλαγή στάσης των κοριτσιών απέναντι στην Τεχνολογία. Αναφορά 
σε μεθόδους και προτεραιότητες του προγράμματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνική Εκπαίδευση, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 116 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Parker, S. (1992) Η Μαρία Κιουρί και το ράδιο, μεταφ. 
Γεωργαντίδης, Ν., Αθήνα, Άμμος. 
Σελίδες: 32 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σύντομη βιογραφία της Κιουρή. Συμπεριλαμβάνει και φωτογραφικό υλικό. 
Λέξεις Κλειδιά: Βιογραφίες γυναικών, Γυναίκα επιστήμων, Μαρί Κιουρί 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 6,87 € 
ΙSΒΝ: 960-202-071-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 117 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γεωργακάκος, Σ. (1994) "Η χρήση των υπολογιστών στην 
εκπαίδευση. Ένα νέο πεδίο ανισοτιμίας των δύο φύλων". Παιδαγωγικό υλικό και ισότητα 
ευκαιριών στην Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, Υπουργείο Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, Γ.Γ.Ι., Κ.Ε.Θ.Ι., σελ. 174-185. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύονται οι διαφορές μεταξύ κοριτσιών και αγοριών στις σχολικές επιδόσεις 
στην πληροφορική Τεχνολογία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο 
της ΙΕΑ. 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Νέες τεχνολογίες, Φύλο 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 407 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ηλιού, Μ. (1988) "Οι γυναίκες πανεπιστημιακοί: εξέλιξη της θέσης 
τους ή στασιμότητα". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 70,  σελ. 3-24. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εκτενής συζήτηση για τις γυναίκες πανεπιστημιακούς και τις συνθήκες εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό:  σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,00 € 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 119 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κατή, ∆. (1990) Νοημοσύνη και Φύλο: ο Σεξισμός στις 
Επιστημονικές Ιδέες για Γνωστικές Ικανότητες, Αθήνα, Οδυσσέας. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Από τη δεκαετία του '60 η ψυχολογία ασχολείται όλο και πιο συστηματικά με τις 
διαφορές των φύλων στη νοημοσύνη, επικαλούμενη κυρίως μια ειδική κλίση των ανδρών 
στην οπτική αντίληψη του χώρου και στα μαθηματικά καθώς και των γυναικών στη γλώσσα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξισμός, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: €2,50 - €10,80 
ΙSΒΝ: 960-210-082-6 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1587 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κιντή, Β. (1988) "Φεμινισμός και επιστήμη". Πολίτης, τομ. 94, 
σελ. 56-58. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό αποτελεί μια κριτική παρέμβαση στη φεμινιστική συζήτηση σχετικά 
με την  'αντικειμενικότητα' της 'ανδροκρατούμενης' επιστήμης από φιλοσοφική και λογική 
σκοπιά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Κοινωνικές επιστήμες  
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSSN: δεν έχει 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 120 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λαδά, Σ. (1989) "Συνέντευξη με τη Φυσικό Έβελιν Φοξ Κέλλερ: 
σκέψεις για το φύλο και την επιστήμη". ∆ίνη, τομ. 4, σελ. 62-66. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η καθηγήτρια αρχιτεκτονικής Λαδά συναντά την γνωστή φεμινίστρια φιλόσοφο 
της επιστήμης Evelyn Fox Keller και της παίρνει συνέντευξη, εστιάζοντας στη σχέση επιστήμης 
και φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φυσική, Συνέντευξη 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:     
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 121 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ραβάνης, Κ. (1994) "Οι διαφορές επιδόσεων μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών στις φυσικές επιστήμες. Μια υπόθεση διδακτικού συμβολαίου". Εκπαίδευση και 
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Ισότητα Ευκαιριών, Παιδαγωγικό υλικό και ισότητα ευκαιριών στην Πρωτοβάθμια και 
∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γ.Γ.Ι., Κ.Ε.Θ.Ι., 
σελ. 252-261. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Παρουσιάζονται οι διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ κοριτσιών και αγοριών στις 
φυσικές επιστήμες. Συγκεκριμένα συζητιούνται συγκεκριμένες πειραματικές διαδικασίες όπως 
η ανακάλυψη στοιχειωδών μαγνητικών ιδιοτήτων και η αναγνώριση του φωτός ως οντότητας 
στο χώρο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φυσικές επιστήμες, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 122 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ρεντετζή, Μ. & Καυκά, Μ. (1990) "Σεξισμός στην επιστήμη". 
Κατίνα, τομ. 5, σελ. 24-25. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύεται η σχέση επιστήμης και φύλου και αναδεικνύεται το ανδροκεντρικό 
περιεχόμενο των θετικών επιστημών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1553 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στέκα, Χ. & Καλογρίδη, Α. ∆. (1994) "Νέες Τεχνολογίες 
Αναπαραγωγής: Η επιστήμης την υπηρεσία των γυναικών ή οι γυναίκες στην υπηρεσία της 
επιστήμης;". ∆ίνη, τομ. 7, σελ. 154-161. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο εκφράζει ένα προβληματισμό για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών 
και τους σκοπούς που εξυπηρετούν εντός της γενετικής επιστήμης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Γενετική, Νέες τεχνολογίες, Επιστήμη, Μητρότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSSN: δεν έχει 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 124 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατηγάκη, Μ. (1989) "Τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότητες με 
«φύλο»". Σύγχρονα Θέματα, τομ. 40, τευχ. 12,  σελ. 31-38. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η τεχνολογική εξέλιξη και ο καταμερισμός της εργασίας. Τα νέα αυτόματα 
μηχανήματα δεν απαιτούν μυϊκή δύναμη και τα καθήκοντα μπορούν να εκτελεστούν και από 
τα δυο φύλα. Παρόλα αυτά η εισαγωγή στοιχείων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές γίνεται από 
γυναίκες ενώ ο σχεδιασμός του τεχνολογικού εξοπλισμού και η ανάλυση των πληροφοριακών 
συστημάτων γίνεται από άνδρες. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Φύλο, Εργασία, Νέες τεχνολογίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:    
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 125 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Στρατηγάκη, Μ. (1994) Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός και 
Καταμερισμός της Εργασίας κατά Φύλο στο Τραπεζικό Σύστημα: Η Περίπτωση της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος. ∆ιδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 219.  
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εξετάζεται η σχέση τεχνολογίας και φύλου όπως εκφράζεται στην περίπτωση των 
αλλαγών του καταμερισμού της εργασίας κατά φύλο ως συνέπεια του τεχνολογικού 
εκσυγχρονισμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει κριτική 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας και υιοθέτηση της προσέγγισης της κοινωνικής ενδογένειας της 
τεχνολογίας και του φύλου, ανάλυση περιεχομένου επισήμων κειμένων, στατιστική 
επεξεργασία στοιχείων σχετικών με το προσωπικό, συνεντεύξεις σε βάθος και επιτόπια 
παρατήρηση. Τα κυριότερα συμπεράσματα περιλαμβάνουν την ανάλυση της σχέσης 
τεχνολογίας και φύλου, αναδεικνύοντας την κοινωνική ενδογένεια και των δύο, με 
σημαντικότερους παράγοντες αφενός τις προδιαγραφές ελαχιστοποίησης του κόστους 
εργασίας στην τράπεζα και αφετέρου τις κοινωνικές προδιαγραφές που καθορίζουν την 
εργασία των γυναικών στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Απασχόληση, Φύλο, Γυναίκες, Οργάνωση 
εργασίας, Τεχνολογία  
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 127 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τρέσσου Μυλωνά, Ε. (1995) "Πρακτικές που προάγουν την 
ισότιμη συμμετοχή των κοριτσιών στη μαθηματική παιδεία". Στο Παπαγεωργίου, N. (επιμ.) 
Eκπαίδευση και Iσότητα Eυκαιριών. Aθήνα, Γενική Γραμματεία Iσότητας, σελ. 186-196. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η Τρέσσου Μυλωνά αναλύει τον ισχυρισμό ότι τα αγόρια είναι καλύτερα από τα 
κορίτσια στα μαθηματικά εστιάζοντας στο περιεχόμενο και τη φιλοσοφία των αναλυτικών 
προγραμμάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Μαθηματικά, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 126 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τρέσσου Μυλωνά, Ε. (1994) "Πρακτικές που προάγουν την 
ισότιμη συμμετοχή των κοριτσιών στη μαθηματική παιδεία". Εκπαίδευση και Ισότητα 
Ευκαιριών, Παιδαγωγικό υλικό και ισότητα ευκαιριών στην Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, Αθήνα, Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γ.Γ.Ι., Κ.Ε.Θ.Ι., σελ. 186-196. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η Τρέσσου Μυλωνά αναλύει τον ισχυρισμό οτι τα αγόρια είναι καλύτερα από τα 
κορίτσια στα μαθηματικά εστιάζοντας στο περιεχόμενο και τη φιλοσοφία των αναλυτικών 
προγραμμάτων. 
Λέξεις Κλειδιά: Μαθηματικά, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
 

Ξενόγλωσση  βιβλιογραφία 2000-2006 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Adesso, V., Reddy, D. & Flemming, R. (1993) Psychological 
Perspectives on Women's Health, London, Taylor & Francis. 
Σελίδες: 360 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:Σημαντικές επιστημονικές πρόοδοι έχουν γίνει για την κατανόηση της 
ψυχολογικής πλευράς της υγείας των γυναικών. H γνώση που θα αποκτηθεί θα είναι σχετική 
όχι μόνο με την υγεία των γυναικών αλλά και με την προώθηση της υγείας, την πρόληψη και 
τη θεραπεία από ασθένειες για όλα τα άτομα. Η τρέχουσα έρευνα που εκτίθεται λεπτομερώς 
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σε αυτό το τεύχος έχει σκοπό να προωθήσει νέους τρόπους σκέψης και έρευνας για την υγεία 
των γυναικών από τη βιο-ψυχοκοινωνική πλευρά. ∆ίνοντας προσοχή στην έρευνα διεθνώς 
αναγνωρισμένων ειδικών, τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη γήρανση, την πίεση, 
τις καρδιακές παθήσεις, τον καρκίνο, τα φάρμακα, τη ρύθμιση του βάρους και την εικόνα του 
σώματος, τον πόνο, την εμμηνόρροια, τη σεξουαλικότητα και τη στειρότητα, και τέλος το 
AIDS. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Υγεία, Ψυχολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:$44.95   
ΙSΒΝ: 1560323353 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 619 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Annandale, E. & Hunt, K. (2000) Gender Inequalities in Health, 
Buckingham, Open University Press. 
Σελίδες: ix, 214 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό αναλύονται όλες οι πτυχές της ανισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στα θέματα της υγείας, της ιατρικής φροντίδας, της δημόσιας υγείας, της πρόληψης 
και θεραπείας, κλπ σε σχέση με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Έμφυλες διαφορές, Ιατρική φροντίδα, Έμφυλες διακρίσεις, 
Κοινωνική ιατρική , Έμφυλες ταυτότητες, Κοινωνικές συνθήκες, ∆ημόσια υγεία, Υγιεινή, 
Άνδρες, Γυναίκες  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £19.94 
ΙSΒΝ: 0335203655 (hbk); 0335203647 (pbk) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 3 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Barr, J. & Birke, L. (1998) Common Science? Women, Minorities, 
and Science, Bloomington, Indiana University Press. 
Σελίδες: 192 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο ερευνά ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό 
να ενθαρρύνουν τις γυναίκες και τις μειονότητες στην επιστημονική κατάρτιση. Υποστηρίζει 
ότι ο τρόπος που η επιστήμη διδάσκεται μπορεί να είναι το κύριο εμπόδιο στη δημοκρατική 
πρόσβαση στην επιστημονική γνώση. 
Λέξεις Κλειδιά: Επιστήμη, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $14,95   
ΙSΒΝ: 0-253-33386-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 4 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Benjamin, M. (1991) Science and Sensibility: Gender and 
Scientific Inquiry, 1780-1945, Cambridge, Basil Blackwell. 
Σελίδες: 296 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Συλλογή άρθρων με κριτικές προσεγγίσεις στο θέμα της επιστήμης και της 
σχέσεις φύλου και επιστημών μέσα από μια ιστορική ματιά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη, Επιστημολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0631166491 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 5 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Berger, G. E. (1999) Menopause and Culture, London, Pluto. 
Σελίδες: 224 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αυτός ο τόμος αντικρούει την αντίληψη ότι η εμμηνόπαυση είναι απλώς μια 
φυσική κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, ένας από τους 
οποίους είναι ο πολιτισμός. Εστιάζοντας σε γυναίκες από τις Φιλιππίνες και την Αυστραλία, 
αμφισβητεί στερεοτυπικές απόψεις που αφορούν τις γυναίκες με εμμηνόπαυση. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Εμμηνόπαυση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $22,50   
ΙSΒΝ: 0745314880 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 6 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Bolton, C. S. (2005) "Women's Work, Dirty Work: The 
Gynaecology Nurse as 'Other'". Gender, Work and Organization, τομ. 12, τευχ. 2,  σελ. 169-
186. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αυτό το άρθρο επιδιώκει να εξερευνήσει τον κόσμο της νοσοκόμας στη 
γυναικολογία, μια εργασία που θεωρείται αποκλειστικά "Γυναικεία δουλειά" με πενιχρή ωστόσο 
δημόσια αναγνώριση . Πολλά ζητήματα που εξετάζονται σε καθημερινή βάση από τις 
νοσοκόμες γυναικολογίας είναι κοινωνικά "δύσκολα": καρκίνος, στειρότητα, αποβολή και 
εμβρυϊκές ανωμαλίες, έκτρωση, ακράτεια, εμμηνόρροια και σεξουαλικά μεταδιδόμενες 
ασθένειες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN: 0968-6673,  Online ISSN: 1468-0432 

 
 

Κωδικός τεκμηρίου: 7 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Byrne, E. M. (1993) Women and Science: The Snark Syndrome, 
London, Falmer Press Ltd. 
Σελίδες: 208 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Μια κριτική αναθεώρηση της τρέχουσας αποδεκτής γνώσης για τη θέση των 
γυναικών στην επιστήμη και την Τεχνολογία. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $89,49   
ΙSΒΝ: 1850006555 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 8 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Carter, R. & Kirkup, G. (1990) Women in Engineering: A Good 
Place to Be?, Houndmills, Macmillan. 
Σελίδες: 194 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Συλλογή κειμένων ειδικά για τις γυναίκες μηχανικούς, αλλά και τη σχέση φύλου 
και μηχανικής. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Μηχανική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό (εξαντλημένο) 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0333452410 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 9 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Clarke Adele, E. & Olesen, V. (1999) Revisioning Women, Health 
and Healing: Feminist, Cultural and Technoscience Perspectives, London (etc.), Routledge. 
Σελίδες: 352 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αυτή η συλλογή εξετάζει τη σχέση φυλής, κοινωνικής τάξης και φύλου με την 
υγειονομική περίθαλψη και εστιάζει στην υγειονομική περίθαλψη των γυναικών. Καλύπτεται 
μεγάλη γκάμα θεμάτων από αναπαραγωγικά ζητήματα ως το aids. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Τεχνοεπιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $31,95   
ΙSΒΝ: 0415918464 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 10 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Dyhouse, C. (1998) "Women Students and the London Medical 
Schools 1914-39: The Anatomy of a Masculine Culture". Gender and History, τομ. 10, τευχ. 
1,  σελ. 110-132. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Κατά τη διάρκεια το δεύτερου παγκοσμίου πολέμου στη Βρετανία οι γυναίκες 
υποκινούνταν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του έθνους και να εκπαιδευτούν σαν γιατροί. 
Ένα αριθμός ιατρικών σχολών άνοιξαν τις πόρτες τους σε γυναίκες φοιτήτριες για πρώτη 
φορά. Μετά τον πόλεμο πολλές από αυτές τις σχολές επανήλθαν και πάλι στην παλιότερη 
μορφή τους σαν ινστιτούτα αποκλειστικά για άνδρες. Το παρόν άρθρο εστιάζει στις διαμάχες 
για την από κοινού εκπαίδευση στην ιατρική και προτείνει σχετικές λύσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιατρική, Ιστορία επιστήμης 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 11 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Evetts, J. (1996) Gender and Career in Science and Engineering, 
London, Taylor & Francis. 
Σελίδες: 176 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Τι συμβαίνει στις γυναίκες και στους άνδρες που γίνονται επαγγελματίες 
μηχανικοί και επιστήμονες και εργάζονται για Βρετανικούς βιομηχανικούς οργανισμούς; Αυτό 
το βιβλίο ερευνά την ερώτηση αυτή εστιάζοντας σε πραγματικές ιστορίες. Κατά πόσο οι 
φυλετικές διαφορές επηρεάζουν την εξέλιξη σε τέτοιου είδους επαγγέλματα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Μηχανική, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $44,95   
ΙSΒΝ: 0748402519 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 12 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Faulkner, W. (2001) "The Technology Question in Feminism: A 
View from Feminist Technology Studies". Women’s Studies International Forum, τομ. 24, 
σελ. 79-95. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η φεμινιστική έρευνα για την Τεχνολογία τείνει στο να βλέπει την Τεχνολογία είτε 
σαν ουδέτερη είτε ως προκαθορισμένη, οδηγώντας σε διαπιστώσεις για τις γυναίκες οι οποίες 
είναι άλλοτε υπέρ-αισιόδοξες ή υπέρ-απαισιόδοξες. Σε αντίθεση, η φεμινιστική κριτική μέσα 
στον τομέα των σπουδών τεχνολογίας ή αλλιώς των φεμινιστικών σπουδών τεχνολογίας, είναι 
περισσότερο πολιτικά αμφίθυμη και βλέπει την Τεχνολογία σας κοινωνικά κατασκευασμένη ή 
συν παραγόμενη με το φύλο. Το άρθρο αυτό ερευνά διάφορους τρόπους με τους οποίους η 
Τεχνολογία μπορεί να είναι έμφυλη, στηριζόμενο κατά ένα μέρος σε πρόσφατες έρευνες που 
αφορούν τη μηχανική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τεχνολογία, Σπουδές επιστήμης 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 13 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Fausto-Sterling, A. (1992) Myths of Gender: Biological Theories 
About Women and Men, New York, Basic Books. 
Σελίδες: 258 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Εξετάζοντας προσεκτικά τα βιολογικά, γενετικά, εξελικτικά και ψυχολογικά 
στοιχεία, η Fausto-Sterling Anne, μια διακεκριμένη βιολόγος βρίσκει σοβαρές και ουσιαστικές 
ελλείψεις πίσω από ιδέες για τις βιολογικά καθορισμένες έμφυλες διαφορές. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Βιολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:$22   
ΙSΒΝ: 0465047904 (1η έκδοση, 1985)     0465047920 (2η έκδοση) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 14 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gould, P. (1997) "“Women and the Culture of University Physics 
in Late Nineteenth Century Physics". British Journal for the History of Science, τομ. 30, σελ. 
127-49. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: ‘Πιστεύω ότι θα διασκέδαζες αν ήσουν εδώ να δεις τις διαλέξεις μου στο πρώτο 
έτος. Έχω μια μπροστινή σειρά που αποτελείται μόνο από νέες γυναίκες που κρατούν 
σημειώσεις με τον πιο προσεκτικό και αξιέπαινο τρόπο, αλλά το πιο εξωπραγματικό είναι ότι 
έχω μια γυναίκα στις προχωρημένες διαλέξεις μου. Φοβάμαι ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα και η 
θεωρία μου είναι ότι παρακολουθεί τις διαλέξεις με την προϋπόθεση ότι είναι θεολογία και δεν 
έχει καταλάβει ακόμη το λάθος της.’ 4 Νοεμβρίου 1886. Όταν ο καθηγητής Joseph John 
Thomson έγραφε αυτό το γράμμα σε έναν οικογενειακό φίλο οι γυναίκες παρακολουθούσαν 
διαλέξεις στο εργαστήριο Cavendish είδη τέσσερα χρόνια. Η Gould Paula αναλύει την ιστορία 
τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φυσικές επιστήμες, Φύλο, Ιστορία της Φυσικής 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 15 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gould, P. (1998) "Making Space for Women in the History of 
Physics". Endeavour: Review of the Progress of Science, τομ. 22, σελ. 24-26. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η Gould Paula ισχυρίζεται ότι η παραδοσιακή ιστορία της επιστήμης και ιδιαίτερα 
της φυσικής προβάλει κάποιες πολύ στερεότυπες εικόνες για τις γυναίκες φυσικούς 
αναγνωρίζοντάς τες συχνά ως βοηθούς των ανδρών επιστημόνων και όχι ως αυτόνομες 
ερευνήτριες. Προτείνει δε διαφορετικούς τρόπους συγγραφής της ιστορίας και προσέγγισης 
του ρόλου των γυναικών στην επιστήμη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φυσική, Ιστορία επιστήμης 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 16 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Grint, K. & Gill, R. (1995) The Gender-Technology Relation: 
Contemporary Theory and Research, London, Taylor & Francis. 
Σελίδες: 240 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Μέσα από υποθέσεις μελέτης, το βιβλίο επικεντρώνεται σε θέματα που 
προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών τεχνολογιών και από την ανάπτυξη θεωρητικών 
κατανοήσεων της σχέσης φύλου – τεχνολογίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τεχνολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: μη διαθέσιμο 
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Ενδεικτική Τιμή:  ---  
ΙSΒΝ: 074840161X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 17 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Hankinson, N. L. (1995) "Synthese". Feminism and Science, τομ. 
104, τευχ. 3. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ένα τόμο αφιερωμένο στη σχέση φεμινισμού και επιστήμης. 
Συμπεριλαμβάνει άρθρα γνωστών κυρίως φεμινιστριών φιλοσόφων της επιστήμης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Επιστήμη, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 18 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Haraway, D. (1989) Primate Visions: Gender, Race and Nature in 
the World of Modern Science, New York, Routledge. 
Σελίδες: 486 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Οι συζητήσεις της Haraway για το πώς οι επιστήμονες αντιλαμβάνονται την 
έμφυλη φύση των πρωτευόντων θηλαστικών ανοίγουν ένα καινούριο κεφάλαιο στην 
φεμινιστική θεωρία, θέτοντας συνταρακτικά ερωτήματα για τα μοντέλα της οικογένειας και 
της ετεροφυλοφιλίας στην έρευνα που αφορά τη βιολογία γενικότερα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη, Βιολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:27,41 $   
ΙSΒΝ: 0415901146,       0415902940 (έκδοση 1990) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 19 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Harding, S. (1986) The Science Question in Feminism, Ithaca, 
Cornell University Press. 
Σελίδες: 271 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας παρέχει την πρώτη εκτενή και επικριτική ανασκόπηση των 
κριτικών της φεμινιστικής επιστήμης και εξετάζει έρευνες μέσα στον ανδροκεντρισμό που έχει 
υπομείνει από την γέννηση της σύγχρονης επιστήμης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $20,95   
ΙSΒΝ: 0801493633 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 20 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Harding, S. (1991) Whose Science? Whose Knowledge? Thinking 
from Women’s Lives, Open University Press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο της Harding Sandra εστιάζει στη φεμινιστική συζήτηση και κριτική της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της επιστημολογίας. Στο βιβλίο αυτό η Harding αναπτύσσει 
την επιστημολογική της θέση, μια από τις επικρατέστερες στον κλάδο των σπουδών επιστήμης 
και τεχνολογίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Επιστημολογία, Φύλο, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 080149746-9 
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Κωδικός τεκμηρίου: 21 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Harding, S. (1997) "Women’s Standpoints on Nature: What 
Makes Them Possible". Osiris, τομ. 12, σελ. 186-200. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η Harding παρουσιάζει της στροφή της από την έννοια της γυναικείας εμπειρίας 
σ΄αυτή της έμφυλης κουλτούρας, κεντρικές έννοιες της επιστημολογικής της θέσης. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Επιστημολογία, Φυσικές επιστήμες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 22 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Harding, S. & O'barr, J. (1987) Sex and Scientific Inquiry, 
Chicago, University of Chicago Press. 
Σελίδες: 317 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Μια επισκόπηση των θεμάτων γύρω από το φύλο και την επιστήμη, 
αμφισβητώντας την αντικειμενικότητα της επιστημονικής έρευνας, με σημαντικές νέες 
προοπτικές για τους επιστήμονες και τους ερευνητές στις επιστήμες, την ιστορία και την 
φιλοσοφία της επιστήμης και στις γυναικείες σπουδές. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $15,95   
ΙSΒΝ: 0226316270 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 23 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Holmes, H. & Purdy, M. L. (1992) Feminist Perspectives in Medical 
Ethics, Bloomington, Indiana University Press. 
Σελίδες: 340 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Σκοπός αυτού του τεύχους είναι να τονίσει ότι η φεμινιστική άποψη προάγει την 
βιο-ιατρική ηθική. Γράφοντας από την πρώτη γραμμή της φεμινιστικής ιατρικής ηθικής, οι 
συγγραφείς αποκαλύπτουν αντιφάσεις σε παραδοσιακά επιχειρήματα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ιατρική, Ηθική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $16,95   
ΙSΒΝ: 0253206952 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 24 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Horowitz, R. & Mohun, A. (1998) His and Hers: Gender, 
Consumption, and Technology, Charlottesville, University Press of Virginia. 
Σελίδες: 256 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Τα δοκίμια στη συλλογή αυτή εξετάζουν την ιστορία της κατανάλωσης 
συνθέτοντας διακριτές ιστορικές βιβλιογραφίες όσον αφορά την κουλτούρα του πελάτη, το 
φύλο και την ιστορία της τεχνολογίας. Οι συγγραφείς δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη επίδραση 
συγκεκριμένων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων πελατών, εργαζομένων, βιομηχάνων και 
διαμεσολαβητών. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $21,50   
ΙSΒΝ: 0-8139-1802-2 
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Κωδικός τεκμηρίου: 25 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Howes, R. & Herzenberg, C. (2003) Their Day in the Sun: Women 
of the Manhattan Project, Philadelphia, Temple University Press. 
Σελίδες: 264 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αυτή είναι η ιστορία του Προγράμματος Manhattan, η εξαιρετικά μυστικοπαθής 
προσπάθεια της Αμερικής να κατασκευάσει την ατομική βόμβα κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
παγκοσμίου πολέμου. Ένας μεγάλος αριθμός γυναικών συμμετείχαν στο σχέδιο, παρόλο που η 
προσφορά τους έχει αγνοηθεί. Αυτή είναι η ιστορία τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φυσική, Ατομική βόμβα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $22,95   
ΙSΒΝ: 1566397197 (1η έκδοση 1999) 1592131921 (2η έκδοση 2003) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 26 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Jordanova, L. (1989) Sexual Visions: Images of Gender in 
Science and Medicine Between the Eighteenth and Twentieth Century, New York, Harvester 
Wheatsheaf. 
Σελίδες: 207 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις έμφυλες εικόνες της επιστήμης κατά το 18ο και 
τον 19ο αιώνα και στο πως αυτές οι εικόνες σχηματοποίησαν ένα σεξιστικό επιστημονικό λόγο. 
Εξηγεί πως πράξεις βίας χρησιμοποιούνταν και ακόμη χρησιμοποιούνται επάνω στο γυναικείο 
σώμα προς αναζήτηση της αλήθειας για την επιστήμη και για τον εμπλουτισμό των γνώσεων 
γιατρών και επιστημόνων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ιατρική, Ιστορία επιστήμης 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $14,95   
ΙSΒΝ: 0299122905     0299122948 (2η έκδοση) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 27 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kahn, P. (1999) "Gender and Employment Restructuring in British 
National Health Service Manual Work". Gender, Work and Organization, τομ. 6, τευχ. 4,  σελ. 
202-212. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο βασίζεται σε εκτεταμένες συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και εξετάσεις 
ντοκουμέντων και αναλύει τη εργασία σε δυο νοσοκομεία μέσα από μια φεμινιστική 
προσέγγιση. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγειονομικές υπηρεσίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN: 0968-6673,  Online ISSN: 1468-0432 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 28 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Keller Evelyn Fox (1978) "Gender and Science". Psychoanalysis 
and Contemporary Thought, τομ. 3, τευχ. 1,  σελ. 409-433. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αποτελεί το πρώτο άρθρο στο οποίο τίθεται ρητά η προβληματική σχέση 
επιστήμης και φύλου, συζητιούνται δε έννοιες όπως 'αντικειμενικότητα' και 'αξιακή 
ουδετερότητα' των επιστημονικών θεωριών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φυσικές επιστήμες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 29 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Keller Evelyn Fox (1984) A Feeling for the Organism: The Life and 
Work of Barbara McClintock, San Francisco, Freeman. 
Σελίδες: 235 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η βιβλιογραφία της Evelyn Fox Keller "A Feeling for the Organism," μας δίνει την 
πλήρη ιστορία της πρωτοποριακής - μολονότι μερικές φορές επαγγελματικά δύσκολης- 
σταδιοδρομίας της McClintock στην κυτταρολογία και στην γενετική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Βιολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $10,88   
ΙSΒΝ: 071671504X      0805074589 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 30 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Keller Evelyn Fox (1996) Reflections on Gender and Science, New 
Haven, Yale University Press. 
Σελίδες: 193 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Τα δοκίμια σε αυτό το βιβλίο αναφέρονται στην αναγνώριση ότι τόσο το φύλο όσο 
και η επιστήμη είναι κοινωνικά κατασκευασμένες κατηγορίες. Ερευνά τις πιθανότητες μιας 
επιστήμης ανεξάρτητης του φύλου και τις συνθήκες που θα μπορούσαν να κάνουν μια τέτοια 
πιθανότητα πραγματικότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη, Φυσικές επιστήμες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $20   
ΙSΒΝ: 0300065957 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 31 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Keller Evelyn Fox (1992) Secrets of Life, Secrets of Death: Essays 
on Language, Gender and Science, New York, Routledge. 
Σελίδες: 195 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Τα δοκίμια που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό παρουσιάζουν τις απόπειρες της 
Fox Keller να ενοποιήσει πλήρως με την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων τις αντιλήψεις 
της φεμινιστικής θεωρίας με τις δικές της σύγχρονες αντιλήψεις για την ιστορία και την 
φιλοσοφία της επιστήμης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Βιολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $7,95   
ΙSΒΝ: 0415905257 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 32 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Keller Evelyn Fox (1995) "Gender and Science". Osiris, τομ. 10, 
σελ. 27-38. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η Keller είναι από της πρώτες φεμινίστριες που αναλύει τη σχέση επιστήμης και 
φύλου, τονίζοντας τον ανδροκρατικό χαρακτήρα των θετικών κυρίως επιστημών. Το παρών 
είναι μια ανασκόπηση της συζήτησης γύρω από αυτή τη σχέση. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φυσικές επιστήμες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 33 
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Βιβλιογραφικά στοιχεία: Keller Evelyn Fox & Longino, H. (1996) Feminism and Science, 
Oxford, Oxford University Press. 
Σελίδες: 304 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Οι φεμινίστριες έχουν επισημάνει μια προκατάληψη στην επιλογή και στον 
προσδιορισμό προβλημάτων με τα οποία έχουν ασχοληθεί επιστήμονες, αλλά και στον 
σχεδιασμό και στην ερμηνεία των πειραμάτων και έχουν υποστηρίξει ότι η μοντέρνα επιστήμη 
έχει εξελιχθεί έξω από την εννοιολογική δόμηση του κόσμου που συμπεριλάμβανε ιδιαίτερες 
και ιστορικά συγκεκριμένες ιδεολογίες για το φύλου. Τα δεκαεπτά άρθρα του τόμου 
αντικατοπτρίζουν την ποικιλία και τις δυναμικές φεμινιστικές συνεισφορές στον τρέχοντα 
τρόπο σκέψης που αφορά την επιστήμη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $21,50   
ΙSΒΝ: 019875146X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 34 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kirkup, G., Janes, L., Woodward, K. & Hovenden, F. (1999) The 
Gendered Cyborg: A Reader, London (etc.), Routledge. 
Σελίδες: 344 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το Gendered Cyborg ερευνά την σχέση τεχνο-επιστήμης και φύλου μέσα από την 
μεταφορά του cyborg. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η μορφή του cyborg προσφέρει 
τρόπους σκέψης που αφορούν την σχέση μεταξύ πολιτισμού και τεχνολογίας αλλά και 
ανθρώπων και μηχανών. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $35,22   
ΙSΒΝ: 0-415-22091-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 35 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kirkup, G. & Smith Keller, L. (1992) Inventing Women: Science, 
Technology and Gender, Cambridge, Polity Press. 
Σελίδες: 342 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το 'Inventing women’ διερευνά σημαντικές και αμφιλεγόμενες συζητήσεις που 
αφορούν τη συγκρότηση της επιστήμης και της τεχνολογίας και την σχέση τους με τη 
γυναίκα. Το βιβλίο αυτό συζητά την επιστημονική βάση των ισχυρισμούς που δομούν έμφυλες 
διαφορές, την χρήση των γυναικείων σωμάτων για ιατρικούς σκοπούς αλλά και τα πολιτικά 
ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση των τεχνολογιών αναπαραγωγής. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $39,95   
ΙSΒΝ: 0745609783 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 36 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kohlstedt, S. & Longino, H. (1997) "Women, Gender and Science: 
New Directions". Osiris (thematic issue), τομ. 12. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για μια από τις πιο πρόσφατες συζητήσεις της σχέσης φύλου κα 
επιστήμης μέσα από μια συλλογή σημαντικών κειμένων γραμμένων από τις πιο γνωστές 
φεμινίστριες της δεκαετίας του 1980 και 1990. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 37 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kohlstedt, S. G. & Longino, H. (1997) "The Women, Gender, and 
Science Question: What Do Research on Women in Science and Research on Gender and 
Science Have to Do With Each Other". Osiris, τομ. 12, σελ. 3-5. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αναλύονται οι δυο κεντρικές φεμινιστικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της επιστήμης 
, αυτή των 'γυναικών στην επιστήμη' και αυτή του 'φύλου και επιστήμη'. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Φύλο, Φυσικές επιστήμες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 687 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lorber, J. & Moore, L. J. (2002) Gender and the Social 
Construction of Illness, Lanham, Rowman & Littlefield. 
Σελίδες: xiii, 184 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Πρόκειται για εγχειρίδιο σχετικά με την κοινωνική κατασκευή της αρρώστιας από 
φεμινιστική σκοπιά. Εξετάζονται με κριτική ματιά παραδοσιακά κείμενα για την ιατρική 
κοινωνιολογία, την ιατρική ανθρωπολογία και την ιστορία της ιατρικής. Οι Judith Lorber και 
Lisa Jean Moore αναλύουν τη διασύνδεση μεταξύ κοινωνικών θεσμών, φύλου και δυτικής 
ιατρικής. Προσφέρουν μια διακριτή φεμινιστική άποψη για να αναλύσουν ζητήματα εξουσίας 
και πολιτικής που αφορούν σωματικές ασθένειες. Περιλαμβάνει 8 κεφάλαια που 
πραγματεύονται το ζήτημα της φυσικής ασθένειας από πολλές και ενδιαφέρουσες πλευρές 
(διακρίσεις των φύλων και ασθένεια, μητρότητα, τοκετός, επιλογή φύλου του παιδιού, 
οικογένεια, προγραμματισμός, προσδόκιμο ζωής, ιεραρχία στην  ιατρική φροντίδα, σχέσεις 
ασθενών και ιατρών, αναπηρία, αλτρουισμός, εμμηνόπαυση, έμμηνος ρύση, χειρουργικές 
επεμβάσεις, αισθητική χειρουργική, Αids, θεραπεία και πρόληψη). 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Σεξισμός, Ιατρική, Γυναίκες, Ασθένεια, Άνδρες, Έμφυλες 
διακρίσεις, Έμφυλες διαφορές, Υγιεινή, Κοινωνικές συνθήκες, Κοινωνική ιατρική, Φεμινισμός, 
Υπηρεσίες υγείας, Έμφυλες ταυτότητες, Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £19.94   
ΙSΒΝ: 0759102384 (pbk); 0759102376 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 39 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Lowy, I. (1999) "Gender and Science". Gender and History, τομ. 
11, τευχ. 3,  σελ. 514-527. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ενώ υπάρχουν αρκετές διαφορετικές εκδοχές των σπουδών φύλου και επιστήμης, 
το άρθρο αυτό εστιάζει στις συνέπειες της εισαγωγής της έννοιας του φύλου σε σπουδές της 
επιστημονικής και ιατρικής πρακτικής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη, Ιατρική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 18 € 
ΙSSN:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 40 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mackenzie, D. & Wajcman, J. (1999) The Social Shaping of 
Technology, Buckingham, Open University Press. 
Σελίδες: 480 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο ξεκινά με αναφορές σε συγγραφείς από τον Karl Marx μέχρι τον Cynthia 
Cockburn με σκοπό να δείξει ότι η παραγωγική Τεχνολογία διαμορφώνεται από κοινωνικές 
σχέσεις μέσα στον εργασιακό χώρο. Προχωρά σε οικιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες 
αναπαραγωγής, θέματα τα οποία οι παραδοσιακές προσεγγίσεις αγνοούν. Το τελευταίο 
κομμάτι αναρωτάτε τι διαμορφώνει την πιο τρομακτική Τεχνολογία από όλες – την Τεχνολογία 
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των όπλων, κυρίως τα πυρηνικά όπλα. 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, Φύλο, Τεχνολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $47,95   
ΙSΒΝ: 0335199135 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 41 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Mano-Negrin, R. (2003) "Gender-Related Opportunities and 
Turnover: The Case of Medical Sector Employees". Gender Work and Organization, τομ. 10, 
τευχ. 3,  σελ. 342 - 360. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη:Το βιβλίο ερευνά τη σχέση φύλου και εργασίας στον ιατρικό τομέα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ίσες ευκαιρίες, Τομείς υγείας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 42 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Martin, E.  (2001) The Woman in the Body: A Cultural Analysis of 
Reproduction, Boston, Beacon Press. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό διερευνά τους διαφορετικούς τρόπους με τον οποίο οι γυναικείες 
αναπαραγωγικές διαδικασίες παρουσιάζονται στον Αμερικάνικο πολιτισμό. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Αναπαραγωγή, Βιολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $22   
ΙSΒΝ: 0807046450 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 43 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Martin, E. (1989) "The Cultural Construction of Gendered Bodies; 
Biology and Metaphors of Production and Destruction". Ethnos, τομ. 54, τευχ. 3-4,  σελ. 143-
160. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η ανθρωπολόγος Martin Emily μελετά τις έμφυλες μεταφορές που σχετίζονται με 
την αναπαραγωγή και την εμμηνόπαυση, καταδεικνύοντας τον σεξιστικό τους χαρακτήρα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Βιολογία, Σώμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 44 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Martin, E. (1991) "The Egg and the Sperm: How Science Has 
Constructed a Romance based on Stereotypical Male-Female Roles". Signs, τομ. 16, τευχ. 3,  
σελ. 485-501. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο πραγματεύεται τις στερεότυπες εικόνες και παραδοχές για το ζήτημα 
της σύλληψης και αναλύει περιγραφές της σε αμερικανικά διδακτικά εγχειρίδια. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Βιολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 45 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Miles, A. (1991) Women, Health and Medicine, Buckingham, Open 
University Press. 
Σελίδες: 234 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η αφθονία δεδομένων για γυναίκες, υγεία και ιατρική που έχουν προκύψει από 
ερευνητές σε διάφορους τομείς μπορούν να αποτελέσουν πηγή σύγχυσης για αυτούς που 
ξεκινούν να μελετήσουν τον τομέα αυτόν. Το βιβλίο αυτό εξασφαλίζει σε αυτούς που ξεκινούν 
μια τέτοια μελέτη μια συνοπτική εισαγωγή σε επιχειρήματα κλειδιά, προβλήματα και 
ευρήματα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Ιατρική, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 033509905X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1519 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Oudshoorn, N. (2002) "The Decline of the One – Size – Fits – All 
Paradigm or How Reproductive Scientists Try to Cope with Postmodernity". Στο Lykke, N. & 
Braidotti, R. (επιμ.) Between Monsters, Goddesses and Cyborgs. Feminist Confrontation with 
Science, Medicine and Cyber Space. London, Zed Books, σελ. 153-172. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στις εξελίξεις πάνω στην αναπαραγωγική τεχνολογία και τις 
επιπτώσεις αυτών πάνω στις γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη, Τεχνολογία, Βιοτεχνολογία, Τεχνολογία αναπαραγωγής, 
Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £13.69 
ΙSΒΝ: 1856493822 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 46 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Pollard, T. & Hyatt, S. (1999) Sex, Gender and Health, 
Cambridge, Cambridge University Press. 
Σελίδες: 184 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Είναι γενικά αναγνωρισμένο ότι οι άνδρες και οι γυναίκες σε κοινωνίες σε όλο τον 
κόσμο έχουν πολύ διαφορετικές εμπειρίες σ΄ ότι αφορά αρρώστιες και υγεία. Στη συλλογή 
αυτή κοινωνικοί ανθρωπολόγοι επεξηγούν και αναλύουν αυτές τις διαφορές. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $29,99   
ΙSΒΝ: 0521597072 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 47 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Prior, P. M. (1999) Gender and Mental Health, New York, New 
York University Press. 
Σελίδες: 208 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το κείμενο προσφέρει μια διαπολιτισμική ανάλυση των διανοητικών διαταραχών 
καθώς και της ανταπόκρισης της κοινωνίας σε αυτούς που υποφέρουν. Συνενώνοντας θεωρίες 
για την ανδρικότητα και θηλυκότητα και με βάση την γενική ιδέα της κανονικότητας, συζητά 
τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ τόσο των νομικών όσο και των περιγραφικών ορισμών 
της νοητικής διαταραχής. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ιατρική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $60   
ΙSΒΝ: 0333687620 
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Κωδικός τεκμηρίου: 48 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rapp, R. (1990) "Constructing Amniocentesis: Maternal and 
Medical Discourses". Στο Gynsburg, F. & Tsing, A. (επιμ.) Uncertain Terms: Negotiating 
Gender in American Culture. Boston, Beacon Press, σελ. 28-42. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η ανθρωπολόγος Rayana Rapp εστιάζει στις τεχνολογίες αναπαραγωγής και 
συζητά ιδιαίτερα την αμνιοκέντηση αναλύοντας τόσο τον ιατρικό λόγο όσο και το λόγο των 
γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ιατρική, Σπουδές επιστήμης 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0807046132 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 49 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rapp, R. (1999) Testing Women, Testing the Foetus: The Social 
Impact of Amniocentesis, New York, Routledge. 
Σελίδες: 361 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Βασισμένο σε προσωπικές μαρτυρίες το βιβλίο εξετάζει πως οι γυναίκες διαφόρων 
φυλών, τάξης και θρησκευτικής τοποθέτησης αντιλαμβάνονται τον προγενετικό έλεγχο. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Βιολογία, Αμνιοκέντηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 24,95$   
ΙSΒΝ: 0415916445     0415916453 (έκδοση 2000) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 50 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rentetzi, M. (2002) "Feminist Epistemology: How a Case Study 
from History of Science Undermines Harding’s Standpoint Theory". Στο Bammι, A., 
Getzinger, G. & Wieser (επιμ.) Yearbook 2002 of the Institute for Advanced Studies on 
Science, Technology and Society. Munich, Vienna, Profil, σελ. 103-119. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο συζητά και κριτικάρει την επιστημολογική άποψη της Sandra Harding 
χρησιμοποιώντας ένα επεισόδιο από την ιστορία των επιστημών. 
Λέξεις Κλειδιά: Επιστημολογία, Φύλο, Φυσικές επιστήμες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 3890195318 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 51 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Richmond, M. (2001) "Women in the Early History of Genetics: 
William Bateson and the Newnham College Mendelians, 1900-1910". Isis, τομ. 92, σελ. 55-
90. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η ιστορία της γενετικής, μιας επιστήμης που προσέλκυσε ένα 
μεγάλο αριθμό γυναικών επιστημόνων και πιο συγκεκριμένα στο εργαστήριο του William 
Bateson στην Αγγλία στις αρχές του 20ου αιώνα. 
Λέξεις Κλειδιά: Γενετική, Βιολογία, Ιστορία επιστήμης, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 52 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rose, G. (1993) Feminism and Geography: The Limits of 
Geographical Knowledge, Cambridge, Polity Press. 
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Σελίδες: 205 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Χρησιμοποιώντας φεμινιστικές θεωρίες για τη σχέση εξουσίας, γνώσης και 
υποκειμενικότητας, η Rose συζητά κριτικά διαφορετικές πλευρές του κλάδου της γεωγραφίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Γεωγραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: μη διαθέσιμο – μόνο μεταχειρισμένο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0816624186 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 53 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rosser, S. V. (1990) Female-Friendly Science: Applying Women's 
Studies Methods and Theories to Attract Students, New York, Pergamon Press. 
Σελίδες: 159 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η Rosser, πρύτανης του πολυτεχνείου της Georgia, αναλύει και προτείνει 
φεμινιστικές παιδαγωγικές τεχνικές για την προσέγγιση γυναικών στο χώρο της επιστήμης και 
τεχνολογίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: μη διαθέσιμο – μόνο μεταχειρισμένο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0807762407 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 54 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rosser, S. V. (1995) Teaching the Majority: Breaking the Gender 
Barrier in Science, Mathematics, and Engieneering, New York, Teachers College Press. 
Σελίδες: 272 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Οι δάσκαλοι αποκαλύπτουν πως μεταμορφώνουν τα μαθήματά τους για να 
προσεγγίσουν τις γυναίκες φοιτήτριες και δίνουν πληροφορίες για αλλαγές στο πρόγραμμα, 
στις εργαστηριακές ασκήσεις και στις παιδαγωγικές τεχνικές ούτως ώστε να προσελκύσουν και 
να κρατήσουν τις γυναίκες στα μαθήματα επιστήμης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία, Εκπαίδευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0807762768 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 55 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rossiter, M. (1978) "Sexual Segregation in the Sciences: Some 
Data and a Model". Signs, τομ. 4, τευχ. 1,  σελ. 146-151. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αναλύεται η μειονεκτική θέση των γυναικών σε διάφορους επιστημονικούς 
κλάδους ανάμεσα στους οποίους και η φυσική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη, Έμφυλες διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 56 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rossiter, M. (1980) "Women’s Work in Science, 1880-1910". Isis, 
τομ. 71, σελ. 287-304. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το κείμενο αναλύει το είδος της δουλειάς των γυναικών στην επιστήμη από το 
1880 έως και το 1910 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εστιάζοντας ανάμεσα στα άλλα 
και στην αστρονομία. 
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Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 57 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rossiter, M. (1984) Women Scientists in America: Struggles and 
Strategies to 1940, Baltimore, The Johns Hopkins University Press. 
Σελίδες: 460 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη και πιο σημαντική μελέτη της θέσης των γυναικών 
επιστημόνων στην Αμερική από τα τέλη του 19ου αι έως το 1940. Το κείμενο έχει σκοπό να 
επεξηγήσει την έμφυλη πολιτική της επιστήμης σήμερα. ∆ιαφωτίζει πως το φύλο έχει 
επηρεάσει την ανάπτυξη της επιστήμης στην Αμερική και γιατί οι πολιτισμικές αξίες της 
ευρύτερης κοινωνίας ακολουθούν τη γυναίκα μέσα στο εργαστήριο. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:$21,95   
ΙSΒΝ: 0801825091 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 58 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rossiter, M. (1997) "Which Science? Which Women?" Osiris, τομ. 
12, σελ. 169-185. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η Rossiter προσεγγίζει κριτικά την έννοια της επιστήμης και την κατηγορία 
'γυναίκα' καθώς και τον τρόπο συσχέτισης των δύο στη διάρκεια των τελευταίων τριών 
δεκαετιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 59 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Rothschild, J. (1983) Machina Ex Dea: Feminist Perspectives on 
Technology, New York, Pergamon Press. 
Σελίδες: 264 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η συγκεκριμένη συλλογή άρθρων αποπειράται να αποκαταστήσει τον αποκλεισμό 
των γυναικών από την τεχνολογική ιστορία και κουλτούρα, παρέχοντας φεμινιστικές 
προσεγγίσεις για το κοινωνικό πλαίσιο και τη φύση της τεχνολογίας, αλλά και για το πλαίσιο 
της μεθοδολογίας της τεχνολογίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Γυναίκες, Τεχνολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό (μόνο μεταχειρισμένο) 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0080294049 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 60 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Schiebinger, L. (1993) Nature’s Body: Gender in the Making of 
Modern Science, Boston, Beacon Press. 
Σελίδες: 289 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό έχει σαν επίκεντρο επίκαιρης προσοχής τους κρίσιμους ρόλους της 
γλώσσας, της μεταφοράς και της ιδεολογίας στην ανάπτυξη της επιστήμης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Βιολογία, Επιστήμη 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
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∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0807089001 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 61 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Schiebinger, L.  (2001) Has Feminism Changed Science, 
Cambridge, Harvard University Press. 
Σελίδες: 276 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Στον επιστημονικό πολιτισμό της επιστήμης η Londa Schiebinger υποστηρίζει ότι 
η φεμινιστική προοπτική έχει βαθυστόχαστα επηρεάσει τόσο τον τύπο των ερωτήσεων που 
ρωτώνται όσο και το περιεχόμενο των νέων θεωριών που προτείνονται σαν απαντήσει. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Επιστήμη, Φυσικές επιστήμες, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:$16,95   
ΙSΒΝ:    0674005449 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 62 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sherwin, S. (1993) No Longer Patient: Feminist Ethics and Health 
Care, Philadelphia, Temple University Press. 
Σελίδες: 280 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η ιατρική ηθική και η φεμινιστική ηθική είναι και οι δυο συγκριτικά νέοι τομείς. Σε 
αυτήν την μελέτη, η Susan Sherwin μελετά για πρώτη φορά την σχέση τους και προτείνει να 
παρθούν και οι δύο υπόψη στη μελέτη των δομών διανομής της ιατρικής φροντίδας και της 
κατανομής των πηγών της. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ιατρική, Υγεία, Ηθική 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:$28,95   
ΙSΒΝ: 1566390613 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 63 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Singh, V. & Vinnicombe, S. (2000) "Gendered Meanings of 
Commitment from High Technology Engineering Managers in the United Kingdom and 
Sweden". Gender, Work and Organization, τομ. 7, τευχ. 1,  σελ. 1-19. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αυτό το άρθρο εξετάζει γιατί οι γυναίκες διευθυντές αισθάνονται ότι είναι 
λιγότερο αφοσιωμένες στη δουλειά από ότι οι άνδρες, μέσα από μια εξερεύνηση των εννοιών 
της αφοσίωσης των ανδρών και των γυναικών διευθυντών, με σκοπό να γίνει φανερό αν οι 
έννοιές τους αυτές είναι κοινές. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τεχνολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN: 0968-6673,  Online ISSN: 1468-0432 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 64 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Spencer, A. & Podmore, D. (1987) In a Man's World: Essays on 
Women in Male-dominated Professions, London, Routledge, an imprint of Taylor & Francis 
Books Ltd. 
Σελίδες: 240 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Σε έναν ανδρικό κόσμο έδωσε σε βάθος σημασία στις μάχες που δίνουν οι 
γυναίκες στον εργασιακό χώρο. Κάθε ένας από τους συγγραφείς επικεντρώνεται σε ζητήματα 
και σε ακριβή περιγραφή των πολλαπλών προκαταλήψεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
στη σημερινή κοινωνία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, ∆ιακρίσεις, Επιστήμη 
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Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0422602302 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 65 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Traweek, S.  (1992) Beamtimes and Lifetimes: The World of High 
Energy Physicists, Cambridge, Harvard University Press. 
Σελίδες: 206 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Κοιτάζοντας την ζωή των φυσικών παρουσιάζει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και 
πως είναι στην πραγματικότητα ο κόσμος τους. H Traweek παρουσιάζει τις ομοιότητες και τις 
διαφορές τους, πως διαμορφώθηκαν οι καριέρες τους, πως αλληλεπιδρούσαν με τους 
συναδέλφους τους και πως οι ιδέες τους για τον χρόνο και τον χώρο διαμόρφωσαν την 
κοινωνική τους δομή. 
Λέξεις Κλειδιά: Σπουδές επιστήμης, Φύλο, Φυσικές επιστήμες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $20,50   
ΙSΒΝ:   0674063481 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 66 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Traweek, S. (1997) "Iconic Devices: Toward an Ethnography of 
Physics Images". Στο Downey, G. & Dumit, J. (επιμ.) Cyborgs and Citadels. σελ. 103-115. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η ανθρωπολόγος Traweek Sharon, από τις πιο γνωστές θεωρητικούς των 
σπουδών επιστήμης και τεχνολογίας, παρουσιάζει μία εθνογραφική μελέτη των εικόνων της 
φυσικής. Τέτοιες εικόνες αποτελούν τα γραφήματα, οι στατιστικές αλλά και στερεοτυπικές 
εικόνες ανδρών φυσικών, όπως ο Αινστάιν ανεβασμένος σε ποδήλατο με ξέφρενα μαλλιά. Οι 
εικόνες αυτές που συχνά βρίσκονται στα γραφεία των φυσικών εκφράζουν την κουλτούρα του 
κλάδου, μια κουλτούρα συχνά σεξιστική. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εθνομεθοδολογία, Φυσική, Εθνογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0933452977 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 67 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Tuana, N. (1987) "Hypatia". Feminism and Science (thematic 
issue), τομ. 2. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Συλλογή σημαντικών κειμένων που αναλύουν τη σχέση επιστήμης και φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Επιστήμη, Φύλο, Επιστημολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 68 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Tuana, N. (1989) Feminism and Science, Indiana, Indiana 
University Press. 
Σελίδες: 264 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Αμφισβητώντας την αντικειμενικότητα της επιστημονικής έρευνας αυτή η 
συλλογή μελετά το εύρος των έμφυλων προκαταλήψεων στην επιστήμη. Οι συγγραφείς 
μελετούν τους τρόπου με τους οποίους η επιστήμη επηρεάζεται αλλά και ενδυναμώνει 
σεξιστικές προκαταλήψεις. Ο κυρίως ισχυρισμός είναι ότι η επιστήμη είναι ένας πολιτισμικός 
θεσμός, δομημένος με βάση πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αξίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φεμινισμός, Επιστήμη, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
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∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 0253205255 

 
Κωδικός τεκμηρίου: 69 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Wilkinson, S. & Kitzinger, C. (1994) Women and Health: Feminist 
Perspectives, London, Taylor & Francis. 
Σελίδες: 216 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο, συλλογή άρθρων, δεν επικεντρώνεται μόνο στην υγεία των γυναικών 
αλλά επίσης τονίζει την σημασία της έρευνας για την υγεία γενικότερα με βάση φεμινιστικές 
θεωρίες και μεθόδους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $135   
ΙSΒΝ: 0748401490 
 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 70 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Zauchner, S., Korunka, C., Weiss, A. & Kafka-Lόtzow, A. (2000) 
"Gender-Related Effects of Information Technology Implementation". Gender, Work and 
Organization, τομ. 7, τευχ. 2,  σελ. 119-132. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Μελετάται η Τεχνολογία της πληροφορίας μέσα από την προοπτική του φύλου και 
αναπτύσσονται ζητήματα σχεδιασμού εργασιών, οργάνωσης και διοίκησης, εξωτερικού φόρτου 
δουλειάς πάντα σε σχέση με αυτή την Τεχνολογία. Τέλος αναφέρονται οι αρνητικές επιδράσεις 
της τεχνολογίας της πληροφορίας ειδικά στις γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τεχνολογία 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 15 € 
ΙSSN:   
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Νομοθεσία – Θεσμοί – Νομολογία 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1996-2006 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1802  
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αρτινοπούλου, Β. & Μαγγανάς, Α. (1996) Θυματολογία και Όψεις 
Θυματοποίησης, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη. 
Σελίδες: 214 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το έργο αυτό αποτελεί συλλογή μελετών που αφορούν τη θυματολογία και τη 
σχέση της με την εγκληματολογία. Η πρώτη μελέτη της Β. Αρτινοπούλου αφορά τις 
σύγχρονες προσεγγίσεις της θυματολογίας. Οι επόμενες τέσσερις μελέτες του Α. Μαγγανά, 
πραγματεύονται κατά σειρά: Το ζήτημα της αντιμετώπισης των θυμάτων των σεξουαλικών 
αδικημάτων από τη σκοπιά του καναδικού δικονομικού δικαίου, τα παιδιά (θύτες ή θύματα) ως 
πρωταγωνιστές μίας νέας μορφής βίας, την υπόθεση Marquard του καναδικού δικαίου όπου 
παρατίθεται η μαρτυρική κατάθεση ενός παιδιού θύματος κακοποίησης και την περίπτωση της 
πολιτείας της Νέας Υόρκης ως ένα ενδιαφέρον παράδειγμα συντονισμένης αντιμετώπισης της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η έκτη μελέτη του E. Fattah αναφέρεται στη βία κατά των 
ηλικιωμένων, η έβδομη του Σ. Αλεξιάδη πραγματεύεται τη συνδιαλλαγή θύματος και δράστη 
και, τέλος, η όγδοη μελέτη της Α. Τσήτσουρα αφορά στην πρόληψη της θυματοποίησης. Το 
έργο συμπληρώνεται με το εισαγωγικό σημείωμα του Ι. Φαρσεδάκη σχετικά με τη σχέση 
εγκληματολογίας και θυματολογίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομικό καθεστώς, Εγκληματικότητα, Θυματολογία, Εγκληματολογία, 
Σεξουαλική κακοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20 € 
ΙSΒΝ: 100-000-094-00 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1375 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αρτινοπούλου, Β., Παπαθεοδώρου, Θ., Παπαγιαννοπούλου, Μ., 
Παπαμιχαήλ, Σ. & Σπυριδάκης, Ε. (2004) Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας. 
Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα επιδημιολογική έρευνα αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη απόπειρα 
καταγραφής και μελέτης του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης σε εθνικό επίπεδο, 
καθώς έχει ως αντικείμενο την καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης της τελευταίας στον 
εργασιακό χώρο με θύματα τις γυναίκες. Επιπρόσθετα, εστιάζεται στην περιγραφή του 
φαινομένου, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, καθώς και στη σχέση μεταξύ δράστη και 
θύματος παρενόχλησης. Επιμέρους στόχοι της έρευνας αποτελούν: α) η μελέτη του είδους της 
παρενόχλησης που υφίστανται οι γυναίκες, β) η καταγραφή των παραμέτρων που φαίνεται να 
ενοχοποιούνται στην εμφάνιση του φαινομένου,  γ) η διερεύνηση της στάσης και της 
αντίδρασης των γυναικών απέναντι στη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. δ) η 
παρουσίαση προτάσεων ποινικοποίησης της εν λόγω συμπεριφοράς σχετικά με την ανάπτυξη 
της πρόληψης και την αντιμετώπιση του φαινομένου στο πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής 
ενεργητικών πολιτικών για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλική παρενόχληση, ∆ιακρίσεις, Νομοθεσία, Εργασία, Ίσες ευκαιρίες, 
Εμπειρική έρευνα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν από το δικτυακό τόπο του ΚΕΘΙ, http://www.kethi.gr 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1801 [αποτελεί έρευνα που έχει δημοσιευτεί στο ΚΕΘΙ - βλ. τεκμήριο 
1375] 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αρτινοπούλου, Β. & Παπαθεοδώρου, Θ. (2006) Η Σεξουαλική 
Παρενόχληση στην Εργασία, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη. 
Σελίδες: 190   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του φαινομένου 
της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, η οποία, παρά τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομική 
τυποποίησή της, παραμένει για τον Έλληνα νομοθέτη όρος άγνωστος και ασαφής. Η 
σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία αποτελεί πρόβλημα αντικειμενικό και υποκειμενικό: 
αντικειμενικό, γιατί πλέον αναγνωρίζεται παντού στην Ευρώπη ως μορφή διάκρισης λόγω 
φύλου, άνισης μεταχείρισης, προσβολής της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και καταχρηστικής 
συμπεριφοράς σε βάρος των θυμάτων· υποκειμενικό, γιατί τα θύματα αυτής της 
συμπεριφοράς βιώνουν τις συνέπειές της στο επαγγελματικό, οικογενειακό και κοινωνικό τους 
περιβάλλον. Στην αρχή του έργου προσεγγίζεται θεωρητικά η σεξουαλική παρενόχληση, ενώ 
εξετάζονται ζητήματα ορισμού και ποινικοποίησης. Στη συνέχεια, ερευνάται η νομική διάσταση 
της σεξουαλικής παρενόχλησης και ειδικότερα η ποινικοποίησή της σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το ισχύον νομικό καθεστώς στην Ελλάδα, ενώ επισημαίνονται οι πολιτικές 
πρόληψης του φαινομένου με τη βοήθεια και εμπειρικών δεδομένων. Το έργο συμπληρώνεται 
με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, με Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με αλλοδαπή 
νομολογία και με εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση μοντέλων κατάλληλης συμπεριφοράς 
στον εργασιακό χώρο. Περιεχόμενα: I. H οριοθέτηση της έννοιας της σεξουαλικής 
παρενόχλησης από τα ευρωπαϊκά όργανα.  Α. Η αρχική αναγνώριση του φαινομένου από τα 
ευρωπαϊκά όργανα.  Β. Η Οδηγία 2000/43/ΕΚ. Γ. Η Οδηγία 2002/73/ΕΚ. ∆. Η Οδηγία 
2004/113/ΕΚ. Συμπέρασμα. II. Θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της σεξουαλικής 
παρενόχλησης. A. Σεξουαλική παρενόχληση και κοινωνικό φύλο. B. Η εγκληματολογική 
θεώρηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. 1. Το ζήτημα του ορισμού.  2. Το 
ζήτημα της ποινικοποίησης. 3. Η θέση της φεμινιστικής εγκληματολογίας. 4. Οι ερμηνευτικές- 
ερευνητικές προσεγγίσεις του φαινομένου. II. Η νομική διάσταση του φαινομένου της 
σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Α. Η ποινικοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης 
στην εργασία σε χώρες της Ε.Ε. 1. Ιρλανδία.  2. Βρετανία. 3. Ισπανία  4. Γαλλία. 5. Βέλγιο.  
Συμπέρασμα. Β. Το ισχύον νομικό καθεστώς στην Ελλάδα ιδιαίτερα 1. Η κατοχύρωση της ίσης 
μεταχείρισης στην εργασία. . Η κατάχρηση δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ).  3. Η θέση της 
ελληνικής νομολογίας. 4. Η θέση της ΓΣΕΕ.  5. Το ισχύον καθεστώς κατά τον Ποινικό Κώδικα.  
Γ. Πρόταση ποινικοποίησης της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Πολιτικές πρόληψης 
της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Νομικό καθεστώς, Απασχόληση, Σεξουαλικότητα, Σεξουαλική 
παρενόχληση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 30 € 
ΙSΒΝ:  960-272-367-X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 762 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Βλάχου, Β. (2003) Γυναίκα - θύμα άσκησης σωματικής βίας και το 
σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Τμήμα 
Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 380.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Εγκλήματα κατά των γυναικών, Βία, ∆ίκαιο, Νομοθεσία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1774 
Οργανισμός: Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Ιστοσελίδα: Εκδόσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.isotita.gr/index.php/publication/c7/ 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Σε αυτό το τμήμα δημοσιεύονται πληροφορίες για τις έντυπες εκδόσεις Εθνικών 
Εκθέσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων και μελετών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και 
παρέχονται πληροφορίες για επικοινωνία. Όλες οι εκδόσεις διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα 
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Εκδόσεων της Γ.Γ.Ι.  
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Πολιτικές, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1773 
Οργανισμός: Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
Ιστοσελίδα: Πολιτικές για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.isotita.gr/index.php/docs/c3/ 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Κεντρικός στόχος της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Ι. είναι η ανάδειξη του πολιτικού, 
οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας, η άμεση 
σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη - απασχόληση- 
κοινωνική συνοχή). 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ισότητα των φύλων, Κοινωνική πολιτική, Πολιτικές ισότητας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, http://www.isotita.gr/index.php/docs/c3/ 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1368 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γενική Γραμματεία Ισότητας (2000) 4η & 5η Εθνική Έκθεση της 
Ελλάδας, Περίοδος 1994-2000, Προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής 
∆ιάκρισης σε Βάρος των Γυναικών. Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εθνική έκθεση της Ελλάδας προς την επιτροπή του ΟΗΕ για τις εθνικές πολιτικές 
όσον αφορά την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών στους τομείς της 
οικογένειας, της απασχόλησης,  της βίας κατά των γυναικών, τις εκπαιδευτικές πολιτικές που 
αφορούν το φύλο. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, Γυναίκες, Ισότητα ευκαιριών, ΟΗΕ, Θετικές δράσεις υπέρ της 
ισότητας, Έμφυλες διακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1775 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γενική Γραμματεία Ισότητας (2006) Βασικές Προτεραιότητες 
Ανάπτυξης της Ισότητας των Φύλων ενόψει της Κατάρτισης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης 2007-2013. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.isotita.gr/index.php/docs/c3/ 
Ημερομηνία Επίσκεψης: 14/11/2006 
Περίληψη: Το κείμενο αφορά στα 12 σημεία  βασικές προτεραιότητες της Ισότητας των δύο 
φύλων για την κατάρτιση του Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 καθώς και στις προτάσεις 
ενσωμάτωσής τους σε τομεακές και περιφερειακές και στρατηγικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Πολιτικές, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, http://www.isotita.gr/index.php/docs/c3/ 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1680 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) (επιμ.) (1999) Οι δομές για την ισότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αθήνα, 
ΕΕΤΑΑ. 
Σελίδες: 127 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η έλλειψη στοιχείων για τις τοπικές δομές στήριξης γυναικών και για τα Γραφεία 
Ισότητας των Νομαρχιών, ώθησε την ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος REDA "Σύστημα 
ενθάρρυνσης, στήριξης και προώθησης της απασχόλησης των γυναικών", να συγκροτήσει 
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ομάδα ειδικών επιστημόνων, προκειμένου να καταγραφούν όχι μόνο τα παραπάνω στοιχεία 
αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται ή έχουν τη δυνατότητα - νομοθετικά 
και πρακτικά - να κινηθούν αυτές οι δομές. Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται οι ανάγκες, 
τα προβλήματα, αλλά και οι πιθανές λύσεις σε ό,τι αφορά στην ίδρυση και λειτουργία δομών 
στήριξης γυναικών. Αν και η καταγραφή των στοιχείων αναφέρεται στην τριετία 1996-1998, 
τα βασικά συμπεράσματα και οι προτεινόμενες λύσεις παραμένουν επίκαιρες και γι αυτό 
χρήσιμες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική, Νομικό καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό:   
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από την ΕΕΤΑΑ 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
ΙSΒΝ: 960-7509-26-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1776 
Οργανισμός: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Παρακολούθησης ∆ράσεων  Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου 
Ιστοσελίδα: Πολιτικές Προτεραιότητες ΕΚΤ - Ισότητα των Φύλων. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η ιστοσελίδα αναφέρεται στην ισότητα των φύλων ως πολιτική προτεραιότητα 
στα πλαίσια της δράσης του ΕΚΤ και μεταξύ άλλων περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την  
πρόοδο που έχει συντελεστεί τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτικές, Γυναίκες, Ισότητα των φύλων, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1778 
Οργανισμός: Επιτροπή Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Ιστοσελίδα: Χάρτης Πορείας για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών 2006-2010. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europa.eu/scadplus/leg/el/s02310.htm 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο χάρτης πορείας καθορίζει ορισμένους υφισταμένους τομείς και προτείνει άλλους 
τομείς δράσης εντελώς νέους. Συνολικά προτείνονται έξι τομείς προτεραιότητας: οικονομική 
ανεξαρτησία επί ίσοις όροις για γυναίκες και άνδρες, αρμονικός συνδυασμός ιδιωτικής και 
επαγγελματικής ζωής, ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων, εξάλειψη όλων των μορφών 
βίας με βάση το φύλο, εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων και προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Αγορά Εργασίας, Ισότητα των φύλων, Πολιτικές, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1779 
Οργανισμός: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ιστοσελίδα: Ισότητα Ευκαιριών για Γυναίκες και Άνδρες 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europa.eu/scadplus/leg/el/s02310.htm 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ηλεκτρονική σελίδα η οποία περιέχει βασικά κείμενα, εκθέσεις και θεσμικά θέματα  
για την αρχή του "gender mainstreaming" (ενσωμάτωση της ισότητας των δύο φύλων).  Η 
σελίδα  αναφέρεται στην ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης, της εργασίας, της 
επαγγελματικής κατάρτισης και τους συναφείς τομείς. Η σχετική κοινοτική νομοθεσία, μαζί με 
τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποτελούν ένα τεράστιο, 
συνεκτικό και σαφώς καθορισμένο νομικό πλαίσιο. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Πολιτικές, Ευρωπαϊκή Ένωση, mainstreaming, 
Ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
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Κωδικός τεκμηρίου: 1116 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Η Πρωτοβουλία Daphne (1999) "Γυναίκες 
πρόσφυγες - Να σταματήσει η σεξουαλική εκμετάλλευση και διακίνηση των γυναικών". 
Τελέσιλλα, τομ. 30, σελ. 1-27. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί άρθρο για τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πάταξη του 
φαινομένου της διακίνησης γυναικών με στόχο τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες πρόσφυγες, Κοινωνική πρόνοια, Πρόσφυγες, Κοινωνικές υπηρεσίες, 
Φύλο, Μετανάστευση, Γυναίκες, Νομικό καθεστώς, Νομοθεσία, Βία, Σεξουαλική 
εκμετάλλευση, Trafficking 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:  
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1780 
Οργανισμός: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Ιστοσελίδα: Ισότητα Ανδρών και Γυναικών στην Εργασία. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1103.html 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η ιστοσελίδα αναφέρεται περιληπτικά στις πολιτικές ισότητας που προωθεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στους τομείς στους οποίους αναφέρονται οι πολιτικές αυτές. 
Περιλαμβάνει κείμενα μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, Πολιτικές, Αγορά εργασίας, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1781 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Εφημερίς Της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής ∆ημοκρατίας (2006) 
Nόμος υπ’ αριθ. 3488 
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση 
στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις 
συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις.  Εθνικό Τυπογραφείο. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, Ισότητα των φύλων, Απασχόληση, Συνθήκες εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, 
http://www.isotita.gr/var/uploads/Ν.%203488%20Εφαρμογή%20της%20ίσης%20μεταχείρισ
ης.pdf 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1474 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ιωαννίδου, Λ. (1999) "Η λεκτική βία ως μορφή θυματοποίησης της 
γυναίκας – Η νομική και η κοινωνιολογική διάσταση του φαινομένου". Ποινικό δίκαιο, τομ. 4, 
σελ. 386-391. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο κάνει λόγω για την διεύρυνση της νομικής προστασίας των γυναικών 
απέναντι στην βία και στην αναγνώριση της λεκτικής βίας ως βίας που ασκείται εναντίον των 
γυναικών στην βάση του κοινωνικού τους φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Νομοθεσία, Βία, Λεκτική βία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSSN:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1117 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καβουνίδη, Τ. (2000) "Το πρώτο ελληνικό πρόγραμμα 
νομιμοποίησης μεταναστών: Προβλήματα και προοπτικές". Πρακτικά Συνεδρίου: 
Μετανάστευση στην Ελλάδα: Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ξενοφοβία και Πολιτικές Ενσωμάτωσης 
στην Αγορά Εργασίας και Κοινωνία, Αθήνα. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Γίνεται κριτική αποτίμηση του πρώτου ελληνικού προγράμματος νομιμοποίησης 
μεταναστών. Αναφέρονται τα προβλήματα από την πλευρά του φύλου. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Νομικό καθεστώς, Προστασία, Φύλο, Γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1118 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Καίσαρη, Τ. & Ύπατη Αρμοστεία Των Ηνωμένων Εθνών Για Τους 
Πρόσφυγες (1997) Κατευθυντήριες αρχές για την προστασία των γυναικών προσφύγων. 
Αθήνα, Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες. Αναφέρεται το 
νομικό πλαίσιο και ο στόχος των κατευθυντήριων αρχών για την προστασία των προσφύγων 
και ιδιαίτερα των γυναικών που κινδυνεύουν άμεσα από την κακοποίηση, τη φτώχεια και την 
εκμετάλλευση. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αξιολόγηση και εκτίμηση του προγράμματος για 
την προστασία των γυναικών προσφύγων. Στο τρίτο αναφέρονται  τα ζητήματα της 
προσωπικής ασφάλειας, οι νοµικές διαδικασίες και τα κριτήρια για τον καθορισµό του 
καθεστώτος του πρόσφυγα. Στο τέταρτο γίνεται εκτενής περιγραφή των παροχών προστασίας 
(καταυλισμοί, τρόφιμα, αγαθά, νερό, υγειονομική περίθαλψη, οικονομικές δραστηριότητες). 
Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παρακολούθηση και αναφορά των προβλημάτων 
προστασίας των προσφύγων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες πρόσφυγες, Κοινωνική πρόνοια, Πρόσφυγες, Κοινωνικές υπηρεσίες, 
Φύλο, Μετανάστευση, Νομικό καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο σε pdf από την ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας για τους 
Πρόσφυγες 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1373 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κοσμάτος, Κ. (2002) Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες στην Ελλάδα: Συλλογή βασικής νομοθεσίας, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες: 483 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, ∆ιακρίσεις, Άτομα με ειδικές ανάγκες, Κοινωνική πολιτική, Παιδί 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 44,00 
ΙSΒΝ: 960-301-633-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 464 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κουκούλη Σπηλιωτοπούλου, Σ. (1998) "Ισότητα των φύλων στην 
απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση". Στο Μαγγανάρα, Ι. (επιμ.) Εργασία, Συνδικαλισμός και 
Ισότητας των Φύλων. Αθήνα, Οδυσσέας, σελ. 193-230. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο παρουσιάζει τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, εθνικές και 
κοινοτικές, καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις, όσον αφορά την απασχόληση των ελληνίδων και 
την κοινωνικής τους ασφάλιση. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Νομοθεσία, Κοινωνική ασφάλιση, Συλλογικές 
συμβάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
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Ενδεικτική Τιμή: € 10,97 
ΙSΒΝ: 960-210-326-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1354 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κραβαρίτου, Γ. (1996) Φύλο και ∆ίκαιο, Αθήνα, Εκδόσεις 
Παπαζήση. 
Σελίδες: 252 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό διερευνά την προβληματική της βαρύτητας των νομικών 
ρυθμίσεων στις Έμφυλες Ταυτότητες και στις έμφυλες κοινωνικές σχέσεις. Πρόκειται για μια 
συστηματική εξέταση των σχέσεων ανάμεσα στο δίκαιο, την ισότητα των δύο φύλων και τη 
συγκρότηση της έμφυλης ταυτότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Έμφυλες ταυτότητες, ∆ίκαιο, Νομοθεσία, Πολιτική, Οικογενειακές σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 € 
ΙSΒΝ: 960-02-1192-2 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 769 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Λευκόχειρ, Α. (2002) Όψεις θυματοποίησης των γυναικών 
χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Μεταπτυχιακή διατριβή, Αθήνα, ∆ιατμηματικό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες", κατεύθυνση 
Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 204.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Εγκλήματα κατά των γυναικών, Βία, Εγκληματικότητα, 
Θυματοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1602 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μουσούρης, Ε. (2006) Το δημογραφικό πρόβλημα και η κοινωνική 
προστασία της μητρότητας, του παιδιού και της οικογένειας, Αθήνα - Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα. 
Σελίδες: 455 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η μελέτη αναφέρεται στην κοινωνική προστασία η οποία παρέχεται για τη 
μητρότητα, το παιδί και την οικογένεια κατά διάφορους τρόπους, όπως είναι τα οικογενειακά 
επιδόματα και οι φορολογικές εκπτώσεις και αναλύονται οι διεθνείς συνθήκες που ισχύουν για 
την παροχή της προστασίας αυτής και εξετάζεται λεπτομερώς το δημογραφικό πρόβλημα της 
Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται από τους λεγόμενους δημογραφικούς συντελεστές, 
δηλαδή την υπογεννητικότητα, τη θνησιμότητα, την μετανάστευση καθώς και τους άλλους 
παράγοντες που το επιδεινώνουν. Επίσης εξετάζονται οι επιπτώσεις που συνεπάγεται το 
πρόβλημα αυτό σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής και 
κυρίως στην Εθνική Άμυνα, στην Παιδεία, τον τομέα της υγείας και τη κοινωνική ασφάλιση. 
Τέλος, επισημαίνονται οι πιθανές πηγές από τις οποίες πρέπει να αντληθούν τα αναγκαία ποσά 
για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος ικανού να οδηγήσει στην δημογραφική ανάκαμψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Μητρότητα, Νομοθεσία, Ελλάδα, ∆ημογραφικό πρόβλημα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 48,00 € 
ΙSΒΝ: 960-15-1578-Χ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1370 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαθεοδώρου, Θ., Καρύδης, Β. & Βιδάλη, Σ. (2001) Η 
Σεξουαλική Παρενόχληση στην Εργασία: Πρόταση Ποινικοποίησης της Συμπεριφοράς στην 
Ελλάδα. Αθήνα, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αναλύονται οι απαρχές της ανάδειξης της 
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ανάγκης καταπολέμησης του φαινομένου (Ι), η εγκληματολογική του διάσταση (ΙΙ), οι 
σύγχρονες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (ΙΙΙ) και 
τέλος διατυπώνεται μια πρόταση για την ενδεχόμενη ποινικοποίηση της πράξης από τον 
έλληνα νομοθέτη (ΙV) 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλική παρενόχληση, ∆ιακρίσεις, Νομοθεσία, Εργασία, Ίσες ευκαιρίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν από το δικτυακό τόπο του ΚΕΘΙ, http://www.kethi.gr 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1603 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαμιχαήλ, Σ. (2005) Κοινωνικές αναπαραστάσεις της 
κακοποίησης των γυναικών από τους συζύγους/συντρόφους τους, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα. 
Σελίδες: 208 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί μια ανάλυση των κοινωνικών αναπαραστάσεων της ενδοοικογενειακής 
βίας και των επιπτώσεων που έχουν αυτές στην επίλυση του κοινωνικού αυτού προβλήματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Βία, Πολιτισμός, Αναπαραστάσεις, Ενδοοικογενειακή βία, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 20,00€ 
ΙSΒΝ: 978-960-15-1485-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1376 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαχαραλάμπους, Χ. (2002) Νομοθετικές Προτάσεις Επί του 
Σχεδίου Νόμου για την Εμπορία Ανθρώπων, τη Γενετήσια Ελευθερία, την Πορνογραφία 
Ανηλίκων, την Οικονομική Εκμετάλλευση της Γενετήσιας Ζωής και την Αρωγή στα Θύματα 
των Σχετικών Πράξεων. Αθήνα, ΚΕΘΙ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, Trafficking, Πορνεία, Παιδί 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν από το δικτυακό τόπο του ΚΕΘΙ http://www.kethi.gr 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1608 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πετούση, Β. (2001) "Η 'φύση' της γυναίκας και ο ιπποτισμός του 
άνδρα: Κλασικές θεωρίες και προτάσεις για τη γυναικεία εγκληματικότητα". Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 106 Γ', σελ. 105-138. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: ∆ιάφορες εγκληματολογικές προσεγγίσεις που κατά καιρούς εστίασαν στη 
γυναικεία εγκληματικότητα προσέδωσαν στο φαινόμενο κάποιο βαθμό 'ανωμαλίας' και, σε 
μεγάλη έκταση, στήριξαν τις ερμηνείες τους σε αναπόδεικτες, σεξιστικές υποθέσεις αναφορικά 
με τη 'φύση' των γυναικών και τον 'ιπποτισμό' των ανδρών. Η βάση αυτών των υποθέσεων 
βρίσκεται στις λεγόμενες 'κλασικές' ερμηνείες της γυναικείας εγκληματικότητας οι οποίες 
επηρέασαν σημαντικά μεταγενέστερες ερμηνείες του φαινομένου. Στη παρούσα μελέτη 
παρουσιάζονται οι 'κλασικές' θεωρητικές ερμηνείες της γυναικείας εγκληματικότητας όπως 
αναπτύχθηκαν από τους Lombroso, Ferrero, W. I. Thomas, Otto Pollak. Η ανάλυση των 
προτάσεών τους γίνεται με βάση τις θέσεις του φεμινιστικού εγκληματολογικού 
παραδείγματος. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Νομικό καθεστώς, Εγκληματικότητα, Έμφυλες ταυτότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1610 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Πουλοπούλου, Έ. (2003) "Εμπορία γυναικών και κοριτσιών για τη 
βιομηχανία του sex: Η περίπτωση της Ελλάδας". Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 110, 
σελ. 271-307. 
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Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών για την εμπορική βιομηχανία του sex και την 
πορνογραφία υφίσταται σε όλες τις κοινωνίες. Η Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική χώρα 
προορισμού και σε μικρότερο βαθμό διακίνησης. Αφού παρουσιαστούν εκτιμήσεις και 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη νόμιμη ή παράνομη κατάσταση, την εθνικότητα, την ηλικία, 
την εκπαιδευτική και οικογενειακή κατάσταση, η εργασία αναλύει τα αίτια της εμπορίας στις 
χώρες προέλευσης και προορισμού, καθώς και το ρόλο των εμπόρων. Η εμπορία εξετάζεται ως 
α) παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων και επικερδής επιχείρηση 
για τους εγκληματίες εμπόρους (τα ετήσια κέρδη υπολογίστηκαν στα 1130 εκατομμύρια ευρώ 
το έτος 2000) και β) έγκλημα που διαπράχθηκε από τους εμπόρους και υποστηρίχθηκε από τη 
διαφθορά κρατικών λειτουργών, ιδιαίτερα της αστυνομίας, με συμμετοχή των πελατών και 
των Μ.Μ.Ε. Παρουσιάζονται επίσης οι πολιτικές για την εμπορία γυναικών και την 
εξαναγκαστική πορνεία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βία, Σεξουαλικότητα, Πορνεία, Εμπορία γυναικών, Ελλάδα, 
Πορνογραφία 
Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 778 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σαρέλη, Α. (1999) Βιασμός. Η τυποποίηση του στο Ελληνικό 
Ποινικό ∆ίκαιο, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για ανάλυση του βιασμού από την οπτική της εγκληματολογίας και της 
νομοθεσίας όπως έχει τυποποιηθεί στο Ελληνικό Ποινικό ∆ίκαιο. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, Γυναίκες, Φύλο, Βιασμός, Βία, Νομικό καθεστώς, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 35 € 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 780 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσιγκρής, Ά. (1996) Βιασμός. Το Αθέατο Έγκλημα, Αθήνα, 
Εκδόσεις Σάκκουλα. 
Σελίδες: 567σ. · 24x17εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για έργο που έχει στηριχτεί στη διατριβή του συγγραφέα και 
πραγματεύεται το έγκλημα του βιασμού από εγκληματολογικής πλευράς. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Έγκλημα, Εγκληματίες, Βία, Νομικό καθεστώς, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 26,41  
ΙSΒΝ: ISBN 960-232-491-0  
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 782 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Τσιγκρής, Ά. (1998) Χωρίς συναίνεση. Εγκληματολογική και 
νομολογική προσέγγιση του βιασμού στην Ελλάδα, Αθήνα. 
Σελίδες:   
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Εγκληματολογική και νομολογική προσέγγιση του βιασμού στην Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Έγκλημα, Εγκληματίες, Βία, Νομικό καθεστώς, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: άγνωστη 
Ενδεικτική Τιμή:   ---- 
ΙSΒΝ:   
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1128 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Ύπατη Αρμοστεία Των Ηνωμένων Εθνών Για Τους Πρόσφυγες 
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(2000) Ετήσια Έκθεση για την Προστασία των Προσφύγων στην Ελλάδα το 1999. Αθήνα, 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πρόκειται για έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες. Περιέχει 
κεφάλαιο ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες  που κινδυνεύουν άμεσα από την 
κακοποίηση, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση, καθώς επίσης αξιολογούνται οι πολιτικές για 
την προστασία των γυναικών προσφύγων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες πρόσφυγες, Κοινωνική πρόνοια, Πρόσφυγες, Κοινωνικές υπηρεσίες, 
Φύλο, Μετανάστευση, Γυναίκες, Νομικό καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από τον Οργανισμό 
Ενδεικτική Τιμή: ∆ωρεάν 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1784 
Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. 
Ιστοσελίδα: Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική 
Ένταξη 2006-2008. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/index_en.htm 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η Έκθεση αυτή περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία των δράσεων που 
υλοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική 
ενσωμάτωση καθώς και το προγραμματικό πλαίσιο των ετών 2006-08 για την υιοθέτηση των 
ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων πολιτικής στις εθνικές στρατηγικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτικές, Ισότητα των φύλων, Αγορά εργασίας, Ενσωμάτωση της αρχής της 
ισότητας, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/nap/greece_el.pdf 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
 

Ελληνική βιβλιογραφία 1974-1995 (επιλογή) 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1176 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αθανασάτου, Γ. (1995) "Η επανεμφάνιση φεμινιστικών 
διεκδικήσεων στη μεταδικτατορική Ελλάδα και η άσκηση πολιτικών του κράτους: Μεταξύ 
"παράδοσης" και "εκσυγχρονισμού"". Στο Σπανού, Κ. (επιμ.) Κοινωνικές διεκδικήσεις και 
κρατικές πολιτικές. Αθήνα - Κομοτηνή, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 295-307. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η συγγραφέας αναλύει την περίπτωση των φεμινιστικών διεκδικήσεων και των σε 
απάντησή τους θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Επισημαίνει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές, παρά τον ατελή τους χαρακτήρα, στον προβληματισμό για τον 
περαιτέρω προσανατολισμό των φεμινιστικών διεκδικήσεων αναδεικνύοντας το θεμελιακό 
δίλημμα που θέτει η αποδοχή θεσμών και η συνακόλουθη νομιμοποίηση των προϊόντων 
λειτουργίας τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Κρατικές πολιτικές, Νομικό καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 14,67 € 
ΙSΒΝ: 960-232-234-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1318 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Αλεβίζου, Φ. & Παπαγιαννάκη, Μ. (1986) "Νομική ισότητα, 
κοινωνική ανισότητα". ∆ίνη, τευχ. 1,  σελ. 65-69. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει τις κοινωνικές, ιστορικές και πολιτικές παραμέτρους της 
αντίφασης ανάμεσα στη νομική θεσμοθέτηση και κατοχύρωση της ισότητας των φύλων και 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 561

στην εμπράγματη, κοινωνική ανισότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινισμός, Νομοθεσία, 
Οικογενειακές σχέσεις, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1074 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κονιόρδος, Μ. (1994) "Απασχόληση και ελληνική μεταναστευτική 
πολιτική". Στο Θεοδωρόπουλος, Χ. & Συκιώτου, Α. (επιμ.) Η προστασία των δικαιωμάτων των 
μεταναστών εργατών και των οικογενειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση. Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σελ. 167-174. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Πραγματεύεται τα ζητήματα της προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών 
εργατών και των οικογενειών τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Φύλο, Γυναίκες, Οικογένεια, Προστασία, Νομικό καθεστώς, 
Ανθρώπινα δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 10 € 
ΙSΒΝ: 960-05-0578-0 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1072 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κούρτοβικ, Ι. (1994) "Το νομικό καθεστώς των μεταναστών στην 
Ελλάδα". Στο Θεοδωρόπουλος, Χ. & Συκιώτου, Α. (επιμ.) Η προστασία των δικαιωμάτων των 
μεταναστών εργατών και των οικογενειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση. Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σελ. 182-193. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύεται το νομικό καθεστώς των μεταναστών και των οικογενειών τους στην 
Ελλάδα. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, Νομολογία, Πρόσφυγες, Κοινωνικές υπηρεσίες, Ελλάδα , Φύλο, 
Γυναίκες, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 11 € 
ΙSΒΝ: 960-05-0578-0 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1069 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κωστοπούλου, Β. (1995) "Τα αποτελέσματα της κρίσης ασύλου και 
των διαδικασιών των διεθνών οργανισμών στις γυναίκες πρόσφυγες: Η ιδιαιτερότητα της 
γυναίκας -πρόσφυγα". Εκλογή, τομ. 107, σελ. 398-406. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αναλύει το νομικό καθεστώς για το άσυλο των προσφύγων και τις ιδιαιτερότητες 
των γυναικών προσφύγων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Μετανάστευση, Πρόσφυγες, Νομικό καθεστώς, Ανθρώπινα 
δικαιώματα, Άσυλο  
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδάστες/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1188 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μάνεσης, Α. ∆ίκαιο, Σύνταγμα, Πολιτική, Θεσσαλονίκη, 
Παρατηρητής. 
Σελίδες: 145 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου, ο συγγραφέας ασχολείται διεξοδικά με τη 
συνταγματική καθιέρωση της ισονομίας ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα μέσα από το 
Σύνταγμα του 1975. Μετά από μια ιστορική αναδρομή και ανάλυση της συνταγματικής αρχής 
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της ισότητας στα ελληνικά Συντάγματα, παρουσιάζει την προβληματική γύρω από τους 
θεσμούς και κανόνες του νεου Οικογενειακού ∆ικαίου, όπως αυτοί εφαρμόστηκαν με τον 
Ν1329/1982. Συμπερασματικά καταλήγει ότι η αρμόδια επιτροπή, αν και δεν δίστασε να 
προχωρήσεις σε βαθιές τομές για την εναρμόνιση θεσμών και διατάξεων, εντούτοις φρόντισε 
κατά κανόνα να αποφύγει τις υπερβολικά ριζοσπαστικές ρυθμίσεις που θα προσέκρουσαν με 
οξύ τρόπο σε ορισμένα από τα κρατούντα ήθη. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Συνταγματική μεταρρύθμιση, Νομικό καθεστώς, Ισότητα των 
φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: € 14,56 
ΙSΒΝ: 960-260-014-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1609 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Μαυρής, Μ. (1988) "Γυναικεία εγκληματικότητα". Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, τομ. 68Α, σελ. 150-162. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη. 
Λέξεις Κλειδιά: Έγκλημα, Φύλο, Έμφυλοι ρόλοι, Γυναίκες, Εγκληματικότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12 €/τεύχος 
ΙSSN: 0013-9696 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1770 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Νικολακοπούλου Στεφάνου, Η. (1986) Οι Συνέπειες του 
∆ιαζυγίου. ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σελ. 250.  
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Αποτελεί ανάλυση των επιπτώσεων του  διαζυγίου από την πλευρά του 
οικογενειακού δικαίου, και κυρίως τις οικονομικές και νομικές συνέπειές του (διατροφή, 
επιμέλεια παιδιών, περιουσιακή αυτοτέλεια κλπ). 
Λέξεις Κλειδιά: Οικογένεια, Γάμος, ∆ιαζύγιο, Νομικό καθεστώς, Οικογενειακό δίκαιο, 
Μονογονεϊκές οικογένειες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1382 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Νικολάου, Κ. (1994) Η Θέση της Γυναίκας στη Βυζαντινή 
Κοινωνία, Αθήνα, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν. 
Σελίδες: 53 σ., 22 εκ. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Συνιστά ανάλυση της θέσης των γυναικών στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και 
ιδιαίτερα από την πλευρά του ισχύοντος νομικού καθεστώτος. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Νομικό καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 6 € 
ΙSΒΝ: 960-7079-12-4 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1592 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Παπαντωνίου, Ν. Σ. (1980) "Ο εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού 
∆ικαίου - Ισονομία Ανδρών Γυναικών". Πολίτης, τομ. 33, σελ. 23-28. 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Ο συγγραφέας αναλύει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του Οικογενειακού ∆ικαίου 
στην Ελλάδα με στόχο να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και κυρίως σε 
σχέση με το θέμα 'ισότητα των φύλων'. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Οικογένεια, ∆ίκαιο, Ισότητα των φύλων, Νομοθεσία, Οικογενειακό 
∆ίκαιο  
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Επιδιωκόμενο κοινό: σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: εξαντλημένο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSSN: δεν έχει 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1783 
Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. 
Ιστοσελίδα: Ισότητα Ευκαιριών. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ypakp.gr/ 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Περίληψη: Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει βασικά κείμενα πολιτικής για την ισότητα των φύλων 
στην ελληνική αγορά εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτικές, Ισότητας των φύλων, Αγορά εργασίας, Ελλάδα, Νομικό Καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: δωρεάν 
 
 
 

Ξενόγλωσση  βιβλιογραφία 2000-2006 (επιλογή) 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1383 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Chunn, D. E. & Lacombe, D. (επιμ.) (2000) Law as a Gendering 
Practice. Oxford, Oxford University Press. 
Σελίδες: 250 σ., 23 εκ. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
σύγχρονες φεμινίστριες που διδάσκουν ερευνούν και γράφουν για το ∆ίκαιο και το νομικό 
καθεστώς. Στόχος των επιμελητών είναι να εδραιώσουν το φεμινιστικό επιχείρημα ότι ο νόμος 
δεν μπορεί να θεωρείται ότι απλώς προσδιορίζει και καθορίζει την "γυναίκα" αλλά αποτελεί 
ένα πεδίο πάλης για τα νοήματα του φύλου, άρα για το ∆ίκαιο, τη νομοθεσία κλπ ως μια 
"έμφυλη πρακτική". . 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Γυναίκες, Νομικό καθεστώς, Έμφυλες διακρίσεις, Καναδάς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £13.99   
ΙSΒΝ: 0-19-541295-8 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1601 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Diduck, A. & Kaganas, F. (επιμ.) ( 2005) Family Law, Gender and 
the State. Hart Publishing. 
Σελίδες: 800  
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα του Οικογενειακού ∆ικαίου, 
τοποθετώντας το στα κοινωνικά και ιστορικά του συμφραζόμενα, ενθαρρύνοντας τους 
σπουδαστές σε μια κριτική 'ανάγνωση' του φαινομένου. Εξετάζονται από φεμινιστική σκοπιά 
μερικές από τις σημαντικότερες παραδοχές του δικαίου σε σχέση με το φύλο, το σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την τάξη, τον πολιτισμό κλπ. Εξετάζεται η ιδεολογία της οικογένειας και 
κυρίως ο ρόλος του δικαίου στην αναπαραγωγή αυτής της ιδεολογίας. Το βιβλίο δομείται γύρω 
από τα θέματα της πρόνοιας, της ισότητας και της οικογενειακής ιδιωτικής ζωής και 
αναφέρονται συγκεκριμένες έρευνες ως παραδείγματα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Νομοθεσία, Γυναίκες, Οικογενειακό ∆ίκαιο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £27.00 
ΙSΒΝ: 1841134198 
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Κωδικός τεκμηρίου: 650 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Epps, B. S., Valens, K. & Johnson González, B. (επιμ.) (2005) 
Passing lines: sexuality and immigration. Cambridge, Mass. ; London, Harvard University 
Press. 
Σελίδες: xvii, 485 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Ο τόμος αυτός συγκεντρώνει προσεγγίσεις τόσο ακαδημαϊκών όσο και μελετητών 
που σχετίζονται με τα ζητήματα της σεξουαλικότητας και του σεξουαλικού προσανατολισμού 
μεταναστών από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική προς τις ΗΠΑ. Εξετάζονται η 
συνθετότητα, τα προβλήματα και τα παράδοξα της μετανάστευσης από την πλευρά της 
σεξουαλικότητας, τόσο από θεωρητική όσο και από πολιτική και πρακτική άποψη.  . 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μετανάστευση, Παλιννόστηση, ΗΠΑ, Σεξουαλικότητα, Νομικό 
καθεστώς, Πολιτική για την ομοφυλοφιλία, Ομοφυλοφιλία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $24.95 
ΙSΒΝ: 0674018850 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 655 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Gostin, L. O. (2004) The AIDS pandemic: complacency, injustice, 
and unfulfilled expectations, Chapel Hill ; London, University of North Carolina Press. 
Σελίδες: xli, 445 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει το ζήτημα της ασθένειας του AIDS  από κοινωνικο-
οικονομικής και  νομικής πλευράς. Υποστηρίζεται ότι το Aids αποτελεί την ασθένεια που έχει 
προκαλέσει την μαζικότερη θέσπιση νόμων και το μεγαλύτερο αριθμό δικών στη σύγχρονη 
ιστορία.  Αναφέρεται εκτενώς στα νομικά ζητήματα που αφορούν την ασθένεια και 
καταδεικνύει τη σύνθετη διαντίδραση των κοινωνικο-πολιτικών δυνάμεων και του ∆ικαίου. . 
Λέξεις Κλειδιά: Aids, Ασθένεια, Υγεία, Κοινωνική πολιτική, Κοινωνικές συνθήκες, Νομικό 
καθεστώς 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $34.95 
ΙSΒΝ: 0807828300 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1371 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Jensen, V. (2001) Why Women Kill: Homicide and Gender 
Equality, Boulder, Lynne Riener Publications. 
Σελίδες: 193 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αναλύει τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες που κατηγορούνται 
για τη διάπραξη ανθρωποκτονίας από τη δικαιοσύνη και την αστυνομία των ΗΠΑ. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, ΗΠΑ, Ανθρωποκτονία, ∆ικαιοσύνη, Γυναίκες, Έμφυλες 
διακρίσεις, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 49,95$   
ΙSΒΝ: 1-58826-027-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1510 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Kofman, E. (2001) "Migrant Women and Exclusion in Europe". 
Στο Fink, J., Lewis, G. & Clarke, J. (επιμ.) Rethinking European Welfare. London, Sage 
Publications. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την είσοδο των 
μεταναστριών σε χώρες της Ε.Ε. και τις επιπτώσεις αυτών πάνω στα κοινωνικά και πολιτικά 
δικαιώματα αυτών των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνικές συνθήκες, Νομοθεσία, 
Πολιτικά δικαιώματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: £18.99 
ΙSΒΝ: 076197279X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1367 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Loutfi, M. F., ∆ιεθνής Οργάνωση Υγείας & ∆ιεθνές Γραφείο 
Εργασίας (2001) Women, gender and work: what is equality and how do we get there? 
Geneva, International Labour Office. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η έκθεση αποτελεί ενδελεχή επισκόπηση των πολιτικών και θετικών δράσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των έμφυλων διακρίσεων και υπέρ των ίσων ευκαιριών για τις 
γυναίκες στο χώρο απασχόλησης και για όλες τις μορφές εργασίας (άτυπη και τυπική εργασία, 
πλήρης και μερική απασχόληση). 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, Έμφυλες διακρίσεις, Ισότητα ευκαιριών, Εργασία, Φύλο, 
Γυναίκες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Θετικές δράσεις υπέρ της ισότητας 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:  
  
 
Κωδικός τεκμηρίου: 692 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Marshall, A.-M. (2005) Confronting sexual harassment: the law 
and politics of everyday life, Aldershot, Ashgate. 
Σελίδες: vii, 216 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό εξετάζει το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της νομικής 
αντιμετώπισής της στις ΗΠΑ. Το ζήτημα αυτό εξετάζεται από φεμινιστική, νομική, 
επαγγελματική σκοπιά και αναλύονται οι κοινωνικές πολιτικές που έχουν στόχο την 
αντιμετώπισή του στους χώρους κυρίως της απασχόλησης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Σεξουαλική κακοποίηση, Σεξουαλική παρενόχληση, 
Νομικό καθεστώς, ΗΠΑ 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες, μαθητές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $89.95 
ΙSΒΝ: 0754625206 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1106 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Medecins Du Monde - Greece & International Blue Crescent Relief 
and Development Foundation (2005) Trafficking in women : a major human rights violation : 
Istanbul, 21-22 May 2005 : Trabzon, 4-5 June 2005. Istanbul, Medecins du Monde-Greece. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το παρόν εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Raising Public Awareness 
about Woman Trafficking in Turkey: Anti-Trafficking Fora and Creation of a Civil Society 
Network", το οποίο υλοποιείται στην Τουρκία από τους Γιατρούς του Κόσμου - Ελλάδος και το 
International Blue Crescent Relief and Development Foundation (Τουρκία). Το παρόν 
εκδόθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο παρόν παρουσιάζονται 
εισηγήσεις από τις συναντήσεις των δύο φορέων στις 21-22 Μαϊου 2005 (Istanbul) και στις 4-
5 Ιουνίου 2005 (Trabzon). 
Λέξεις Κλειδιά: Trafficking , Νομικό καθεστώς, Ελλάδα, Πρόσφυγες, Λαθρεμπόριο, 
Λαθρομετανάστες, Ανθρώπινα δικαιώματα, Εγκλήματα κατά του προσώπου, Μετανάστριες, 
Απασχόληση, Φύλο, Μετανάστευση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: δεν πωλείται 
Ενδεικτική Τιμή:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1700 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Petoussi, V. (1998) From Reified Abstractions to Situated 
Contexts: Feminist Jurisprudence, Paradigm Shift, and Legal Change. ∆ιδακτορική διατριβή 
(Ph.D.), Blacksburg - Virginia, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Virginia Polytechnic Institute and State 
University,  ΗΠΑ.  
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η διατριβή αυτή πραγματεύεται την πιθανή επίδραση της φεμινιστικής θεωρίας 
του δικαίου στη  νομοθετική και κοινωνική μεταβολή προς την κατεύθυνση της μείωσης της 
ανισότητας των φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, Νομοθεσία, Εγκληματικότητα, Κοινωνική μεταβολή, Φεμινιστική 
θεωρία, Θεωρίες ∆ικαίου 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο στο διαδίκτυο, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-1598-162149/ 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 308 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sohrab Adiba, J. (2000) "European Equality Legislation on Social 
Security". Στο Rossili, M. (επιμ.) Gender Policies in the European Union. New York, Peter 
Lang Publishing, σελ. 107-129. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το άρθρο εντοπίζει τους λόγους που εξακολουθούν να υφίστανται κενά ως προς 
την ισότητα των δύο φύλων, στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Γυναίκες, Φύλο, Νομοθεσία, Νομοθεσία για την ισότητα των 
φύλων, Κοινωνική ασφάλιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 5 € 
ΙSΒΝ: 0820445088 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1626 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Sotiriadou, A. (2003 of Conference) "Gender Equality in South 
Eastern Europe". Institutional Support to the Countries of South Eastern Europe, Phase B, 
2nd Workshop, Athens. 
Περίληψη. 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Λέξεις Κλειδιά: Ισότητα των φύλων, Θεσμικό πλαίσιο, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ελλάδα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: μη διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή:   --- 
ΙSΒΝ: ISBN 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 740 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Unnithan-Kumar, M. (επιμ.) (2004) Reproductive agency, 
medicine and the state: cultural transformations in childbearing. Fertility, reproduction and 
sexuality ; v. 3, New York ; Oxford, Berghahn. 
Σελίδες: vi, 255 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί συγκριτική μελέτη του νομικού καθεστώτος και των 
ρυθμίσεων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής στο ∆υτικό κόσμο. 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογίες αναπαραγωγής, Συγκριτική έρευνα, Νομικό καθεστώς, Υγεία, 
Μητρότητα, Εγκυμοσύνη, Γονιμότητα, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $25.00 
ΙSΒΝ: 1571816488 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1374 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Van Der Gaag, N. (2004) The no-nonsense guide to women's 
rights, Oxford 
London, New Internationalist  
Verso. 
Σελίδες: 139 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο αποτελεί εύχρηστο οδηγό για τα δικαιώματα των γυναικών στη 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 567

Βρετανία. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, Πολιτικά δικαιώματα, Ανθρώπινα δικαιώματα,  Ισότητα των 
φύλων, Έμφυλες διακρίσεις, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ: 1-84467-502-5 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 753 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Zippel, K. S. (2006) The politics of sexual harassment: a 
comparative study of the United States, the European Union, and Germany, Cambridge, 
Cambridge University Press. 
Σελίδες: xviii, 255 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Η σεξουαλική παρενόχληση, ειδικά στο χώρο της εργασίας, αποτελεί κεντρικό 
αντικείμενο του βιβλίου, το οποίο παρέχει μια συγκριτική ανάλυση του νομικού καθεστώτος 
όσον αφορά το ζήτημα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλική παρενόχληση, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομικό καθεστώς, 
Απασχόληση, Συγκριτική έρευνα 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $34.99 
ΙSΒΝ: 9780521609944 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1369 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, Α. (επιμ.) (1994) Women's Rights: 
Human Rights. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας» 
Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου. 
Σελίδες: 359 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιλήψεις στα Ελληνικά 
Περίληψη: Η συλλογή περιέχει άρθρα που αφορούν τις νομικές ρυθμίσεις και τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις των δικαιωμάτων των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, ∆ικαιώματα γυναικών,  Ισότητα των φύλων, Έμφυλες διακρίσεις, 
Θετικές δράσεις υπέρ της ισότητας, Φεμινισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 12,22 € 
ΙSΒΝ: 960-05-0592-6 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1372 
Βιβλιογραφικά στοιχεία: Κουκούλη Σπηλιωτοπούλου, Σ. (2001) From formal to substantive 
gender equality: the proposed amendment of directive 76/207. Comments and suggestions, 
Αθήνα, Βρυξέλλες, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Etablissements Emile Bruylant. 
Σελίδες: 130 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περίληψη: Το βιβλίο βασίζεται σε ανακοίνωση στην Επιτροπή ∆ικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις 
θετικές δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των ευκαιριών στην 
Ε.Ε. 
Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, Ανθρώπινα δικαιώματα, Πολιτικά δικαιώματα,  Ισότητα των 
φύλων, Έμφυλες διακρίσεις, Θετικές δράσεις υπέρ της ισότητας, Φεμινισμός, Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
Επιδιωκόμενο κοινό:  μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο 
Ενδεικτική Τιμή: 17,61 
ΙSΒΝ: 960-15-0502-4 
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ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Επιμορφωτικές ταινίες και ντοκιμαντέρ για ζητήματα φύλου και ισότητας 

 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1406 
Τίτλος:  Afghan Women, Faces of Change,  film/video Essay Series. Documentary 
Educational Resources. Cross-cultural documentary film for educational use. 
Μέσον: έγχρωμο, dvd/vhs/ 16 mm 
∆ιάρκεια: 17 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για ντοκιμαντέρ για τη ζωή των γυναικών σε αγροτικές κοινότητες στο 
Αφγανιστάν και τα προβλήματα και τις ικανοποιήσεις που αντλούν στην καθημερινότητά τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τρίτος κόσμος, Αγροτικές κοινότητες, Αγροτική κοινωνία, Αφγανιστάν, 
Έμφυλοι  ρόλοι, Συνθήκες εργασίας, Κοινωνικά προβλήματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $145, ενοικίαση: $40 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1408 
Τίτλος:  Andean Women, Faces of Change, film/video Essay Series. Documentary Educational 
Resources. Cross-cultural documentary film for educational use. 
Μέσον: έγχρωμο, DVD 
∆ιάρκεια: 17 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Οι γυναίκες Αymara εκφράζουν ένα κοινό παράδοξο. Στο έργο εκφράζουν τη 
συμφωνία τους με το κυρίαρχο Ισπανικό ιδανικό ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι υποτελείς 
στους άνδρες και να περιορίζονται σε δραστηριότητες που τους επιτρέπουν η μειωμένη 
δύναμη και ευφυΐα τους, αλλά στην κουλτούρα των Αymara αναγνωρίζεται η ίση συνεισφορά 
των γυναικών στην επιβίωσή τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πολιτισμός, Τρίτος κόσμος, Ισότητα ευκαιριών, Ισότητα των φύλων, 
Πατριαρχία, Στάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $145, ενοικίαση: $40 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1409 
Τίτλος:  Boran Women, film/video Essay Series, Faces of Change. Documentary Educational 
Resources. Cross-cultural documentary film for educational use. 
Μέσον: έγχρωμο, DVD 
∆ιάρκεια: 18 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η εκπαίδευση και άλλες πλευρές του εκσυγχρονισμού συμβάλλουν στην μεταβολή 
των στάσεων των γυναικών Boran, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Εξακολουθούν να 
θεωρούν πολύ σημαντικό τον παραδοσιακό ρόλο των γυναικών και να ξεφεύγουν ελάχιστα 
από τις παραδοσιακές γυναικείες δραστηριότητες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αγροτικές κοινότητες, Τρίτος κόσμος, 
Εκσυγχρονισμός, Ανάπτυξη, Στάσεις, Αντιλήψεις, Έμφυλοι ρόλοι, Καταμερισμός της εργασίας, 
Παράδοση, Κοινωνική μεταβολή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $145, ενοικίαση: $40 
ΙSΒΝ:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1407 
Τίτλος:  Three Island Women, Faces of Change, film/video Essay Series. Documentary 
Educational Resources. Cross-cultural documentary film for educational use. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Μία νέα,  μια μεσήλικας και μια ηλικιωμένη γυναίκα συμφωνούν ότι η ζωή σε ένα 
μικρό κινέζικο νησί στα χωρικά ύδατα του Χογκ-Κογκ είναι καλύτερη τώρα παρά στο 
παρελθόν. Συμμετέχοντας με πλήρη ισοτιμία στις αποφάσεις και την οικονομική ζωή, 
μοιράζονται με τους άνδρες την χειρωνακτική εργασία και τις δυσκολίες της. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Αγροτικές κοινότητες, Απασχόληση, Κίνα, Καταμερισμός της εργασίας, 
Οικονομική ζωή, Ισότητα των φύλων 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $145, ενοικίαση: $40  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1410 
Τίτλος:  (1996) Dry Days In Dobbagunta, A Woman's Place - Short Stories Series. Bullfrog 
Films. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 11 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για μια ταινία που παρακολουθεί τις γυναίκες ενός χωριού στις  νότιες 
Ινδίες που συμμετέχουν σ' ένα εθνικό πρόγραμμα αλφαβητισμού με στόχο να αντιμετωπίσουν 
τα οικογενειακά προβλήματα και κυρίως τον αλκοολισμό των συζύγων τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εκπαίδευση, Τρίτος κόσμος, Ινδίες, Πολιτισμός, Αλκοολισμός, 
Κοινωνική πολιτική, Κακοποίηση γυναικών, Οικογένεια, Κοινωνικά προβλήματα, 
Αλφαβητισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: (VHS) $59, ενοικίαση: (VHS) $20 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-56029-666-6 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1411 
Τίτλος: (1996) A Woman's Place - Short Stories, Series of 6 programs. Bullfrog Films. 
Μέσον: έγχρωμο 
∆ιάρκεια: 70 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για μια σειρά έξι μικρού μήκους ταινιών για τις γυναίκες και την 
ανάπτυξη. Οι δεκάλεπτες ταινίες που γυρίστηκαν για τη Συνδιάσκεψη των Η.Ε. για τις 
Γυναίκες στο Πεκίνο έχουν γυριστεί από γυναίκες σκηνοθέτιδες και αφορούν σε ζητήματα 
όπως η οικογενειακή βία στην Καραϊβική, το πρόγραμμα αλιείας στα νησιά Φίτζι κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τρίτος κόσμος, Ανάπτυξη, Κοινωνικά προβλήματα, Γυναίκες 
δημιουργοί, Απασχόληση, Κακοποίηση γυναικών, Βία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση (VHS): $155, ενοικίαση (VHS): $95 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-56029 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1412 
Τίτλος: Achnas, N. T. & Harmayn, S. (1997) Invisible Garments: Expensive Soles. Indonesia, 
Not the Numbers Game Series. Bullfrog Films. 
Μέσον: VHS 
∆ιάρκεια: 11 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η Νike και άλλες πολυεθνικές εταιρίες μεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες 
σαν την Ινδονησία. Το έργο αναφέρεται στην 22χρονη Wiwid που δουλεύει σε ένα από τα 
εργοστάσια της Nike στη Τζακάρτα. Κερδίζοντας 2 δολ. την ημέρα, θα χρειαστεί χρόνια για να 
αγοράσει ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια η ίδια. Ο νέος διεθνής καταμερισμός της εργασίας 
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που διευκολύνει την βιομηχανική εργασία των γυναικών από αγροτικές περιοχές συνιστά 
οικονομική απελευθέρωση ή μια νέα μορφή καταπίεσης για τις γυναίκες;. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τρίτος κόσμος, Εργασία, Απασχόληση, Καταμερισμός της εργασίας, 
Πολυεθνικές επιχειρήσεις, Παγκοσμιοποίηση, Ινδονησία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση (VHS): $59, ενοικίαση (VHS): $20 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-56029-707-7 
 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1413 
Τίτλος:  Agarwal, S. S. (2005) Ordinary Lives, Documentary Educational Resources. Cross-
cultural documentary film for educational use. 
Μέσον: έγχρωμο, DVD 
∆ιάρκεια: 38 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία αναφέρεται στις παραγκουπόλεις της Βομβάης της μεγαλύτερης πόλης στην 
Ασία, όπου ζει ο μισός περίπου πληθυσμός (7 εκατ.) της πόλης. Η ταινία παρακολουθεί τη ζωή 
μιας δεκαμελούς οικογένεια τριών γενεών που εκπροσωπεί τον πυθμένα της κοινωνικής 
ιεραρχίας στις Ινδίες. Οι φτωχοί, κυρίως νέοι και γυναίκες, έχουν άλλες ανησυχίες και άλλες 
προσδοκίες από την κυβέρνηση, τις μη - κυβερνητικές οργανώσεις κλπ που θέλουν να 
αντικαταστήσουν τις παραγκουπόλεις με την νέα ανάπτυξη τύπου Σανγκάης. Μέσα από 
συνεντεύξεις με κατοίκους των παραγκουπόλεων αλλά και με ανθρώπους  που ζουν έξω απ' 
αυτές, η ταινία επανεξετάζει τα ζητήματα της φτώχειας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της 
ισότητας των φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Οικογένεια, Τρίτος κόσμος, Φτώχεια, Οικονομική ζωή, Ινδίες, 
Κοινωνικά προβλήματα, Κοινωνική πολιτική, Ανθρώπινα δικαιώματα, Ισότητα των φύλων, 
Ανάπτυξη, Υπό ανάπτυξη χώρες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: Ιδρύματα: $175.00,  ιδιώτες: $50   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1414 
Τίτλος: Alvin, R. M. (2001) Our Bodies, our Minds, The Cinema Guild, Inc. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 68 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Αυτό το βίντεο εξετάζει τη σχέση μεταξύ σύγχρονου φεμινισμού, ελευθερίας της 
έκφρασης και της βιομηχανίας του σεξ. Η σκηνοθέτις παίρνει συνεντεύξεις από φεμινίστριες 
που υποστηρίζουν την ανοχή σε ζητήματα σεξουαλικών επιλογών, σεξουαλικής ταυτότητας 
και είναι υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη βιομηχανία του σεξ (πόρνες, εκδότες 
πορνογραφικού υλικού κλπ). Οι γυναίκες συζητούν τα στερεότυπα και τους μύθους γύρω από 
την εργασία στη βιομηχανία του σεξ, την επαγγελματική τους εμπειρία, τα ζητήματα των 
εργασιακών δικαιωμάτων και του συνδικαλισμού, τα ζητήματα της λογοκρισίας και του 
νομικού πλαισίου και τη  διαφορά με τις απόψεις των παραδοσιακών φεμινιστριών που 
θεωρούν τη βιομηχανία του σεξ και όλες τις εκφάνσεις της ως μέσον πατριαρχικής καταπίεσης 
και υποτέλειας των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Πορνογραφία, Βιομηχανία σεξ, Φεμινισμός, Πορνεία, 
Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $295,  ενοικίαση: $95  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1415 
Τίτλος:  Armstrong, M. & Hubert, N. (1990) Five Feminist Minutes, National Film Board of 
Canada. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 113' 40'' 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για μια σύνθεση από 15 μικρά φίλμ τα οποία γυρίστηκαν από Καναδές 
σκηνοθέτιδες γύρω από φεμινιστικά ζητήματα. Περιστρέφονται γύρω από την κακοποίηση, 
την εργασία, την πολιτική, την έκτρωση, τη φτώχεια, το ρατσισμό, την ομοφυλοφοβία, τον 
ιμπεριαλισμό, τον πολιτισμό, τη μουσική κ.ά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Νέες γυναίκες, Γυναικείο κίνημα, Γυναικείες εμπειρίες, 
Βία, Πολιτική, Οικογένεια, Υγεία, Έκτρωση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: άγνωστη 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1416 
Τίτλος: Asch, T. & Chagnon, N. (1974) Firewood, Yanomamo Series. Documentary 
Educational Resources. Cross-cultural documentary film for educational use. 
Μέσον: έγχρωμο, DVD 
∆ιάρκεια: 10 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία παρακολουθεί την κοπιώδη εργασία μιας γυναίκας η οποία κόβει ένα 
μεγάλο κορμό δέντρου για τη φωτιά του σπιτιού της. ∆ίπλα της παίζουν τα δύο της παιδιά και 
που και που σταματάει για να φροντίσει το μικρότερο. Τα ξύλα φορτώνονται σε ένα μεγάλο 
καλάθι το οποίο τοποθετεί στο κεφάλι της και γυρνά αργά προς το χωριό έχοντας το 
μικρότερο παιδί στην αγκαλιά της. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εργασία, Καταμερισμός της εργασίας, Τρίτος κόσμος, Αγροτικές 
κοινότητες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $145, ενοικίαση: $30 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1417 
Τίτλος:  Asch, T. & Chagnon, N. (1975) Bride Service, Yanomamo Series. Documentary 
Educational Resources. Cross-cultural documentary film for educational use. 
Μέσον: έγχρωμο, DVD 
∆ιάρκεια: 10 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία παρέχει υλικό για την ανάλυση των κατά φύλο σχέσεων, του καταμερισμού 
της εργασίας και των οικογενειακών υποχρεώσεων στη φυλή  Yanomano. Πιο συγκεκριμένα, 
παρακολουθεί μια καθημερινή δραστηριότητα σε ένα χωριό Yanomano όπου ο γιος του 
Dedeheiwa γυρνάει από κυνήγι με μια άγρια γαλοπούλα και ένα καλάθι φρούτα και τα πετάει 
μπροστά στα πόδια του πεθερού του γιατί δεν έχει το δικαίωμα να τα προσφέρει άμεσα. Ο 
Dedeheiwa φωνάζει ότι κάποιος πρέπει να μαζέψει την προσφορά και η γυναίκα του πεθερού 
στέλνει τη δεύτερη και νεώτερη γυναίκα του άντρα της να φέρει τα τρόφιμα. Παρόλη τη μικρή 
της ηλικία καταφέρνει να μεταφέρει το καλάθι και τη γαλοπούλα και να τα παραδώσει. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Οικογένεια, Τρίτος κόσμος, Ανθρωπολογία, Καταμερισμός της 
εργασίας, Φυλή Yanomamo 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $145, ενοικίαση: $41 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1418 
Τίτλος:  Asch, T. & Chagnon, N. (1975) Tapir Distribution, Yanomamo Series. Documentary 
Educational Resources. Cross-cultural documentary film for educational use. 
Μέσον: έγχρωμο, DVD 
∆ιάρκεια: 15 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Στην ταινία αυτή ο Moawa ένας από τους σημαντικότερους φυλάρχους του χωριού 
των Yanomano σκότωσε ένα θήραμα και το πρόσφερε στον κουνιάδο του που έχει σημαντική 
πολιτική δύναμη στο χωριό. Το δώρο αυτό προσφέρεται προκειμένου να υπάρξει σύσφιξη των 
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σχέσεων μεταξύ τους. Η ταινία παρακολουθεί τη διαδικασία μαγειρέματος και της διανομής 
του φαγητού. Η επιλογή του κρέατος ακολουθεί την κοινωνική ιεραρχία του χωριού, καθώς τα 
καλύτερα κομμάτια πάνε στους άντρες, και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν εξουσία στο χωριό,  το 
λίπος και τα αποφάγια πάνε στις γυναίκες και τα παιδιά, και τέλος οι σκύλοι γλύφουν τα 
κόκαλα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φυλή Yanomamo, Καταμερισμός της εργασίας, Έθιμα, ∆ιατροφή, 
Έμφυλες διαφορές, Παραδοσιακές κοινωνίες, Τρίτος κόσμος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: Ιδρύματα: $145.00, Ιδιώτες: $49.95 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1419 
Τίτλος:  Asch, Τ. & Chagnon, N. (1970) The Feast, The Yanomamo Series. Documentary 
Educational Resources. Cross-cultural documentary film for educational use. 
Μέσον: έγχρωμο, DVD 
∆ιάρκεια: 29 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Οι γιορτές των Yanomano συνιστούν τελετουργικά, κοινωνικά, οικονομικά και 
πολιτικά συμβάντα. Αποτελούν ευκαιρίες για τους άνδρες να στολίσουν το σώμα τους με 
χρώματα και φτερά, να παρουσιάσουν τη δύναμή τους σε χορούς και τελετουργοποιημένη 
επιθετικότητα. Ταυτόχρονα συνάπτονται ή επιβεβαιώνονται εμπορικές σχέσεις και 
δημιουργούνται ή δοκιμάζονται συμμαχίες. Η ταινία παρακολουθεί μια τέτοια γιορτή και την 
προσπάθεια δύο χωριών να αναθερμάνουν τη σχέση τους που είχε διαταραχθεί μερικά χρόνια 
πριν εξαιτίας της βίαιης υφαρπαγής μιας γυναίκας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ανθρωπολογία, Παραδοσιακές κοινωνίες, Φυλή Yanomamo, 
Τελετουργίες, Έθιμα, Καταμερισμός της εργασίας, Παράδοση, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $195, ενοικίαση: $50 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1420 
Τίτλος: Attie, B. & Goldwater, J. (2005) Rosita, Bullfrog Films. 
Μέσον: DVD-R, έγχρωμο / Stereo 
∆ιάρκεια: 58 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία παρακολουθεί τον αγώνα ενός εννιάχρονου κοριτσιού από τη Νικαράγουα 
το οποίο έμεινε έγκυος μετά από βιασμό. Οι γονείς της - αγράμματοι αγρότες που δουλεύουν 
στη Κόστα Ρίκα, ζήτησαν να επιτραπεί μια 'θεραπευτική' άμβλωση προκειμένου να μην 
διακινδυνεύσει η ζωή της μικρής από την εγκυμοσύνη και τον τοκετό σ' αυτήν την ηλικία αλλά 
η κυβέρνηση, το ιατρικό κατεστημένο και η εκκλησία αρνούνται κατηγορηματικά να 
συναινέσουν. Η ιστορία γίνεται παγκόσμια γνωστή μέσω των ΜΜΕ και έχει αντίκτυπο σε 
Λατινική Αμερική και Ευρώπη. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Βία, Βιασμός, Υγεία, Εγκυμοσύνη, Νικαράγουα, Τρίτος κόσμος, 
Αμβλώσεις, Παιδί, Σεξουαλική κακοποίηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση (VHS)/(DVD): $250, ενοικίαση (VHS)/(DVD): $85 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-59458-279-3 (DVD): 1-59458-280-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1421 
Τίτλος:  Basu, N. (1997) Mothers of Malappuram, India, Not the Numbers Game Series. 
Bullfrog Films. 
Μέσον:DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 10 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η πρόσβαση στη μόρφωση και οι υπηρεσίες υγείας μειώνουν τη δημογραφική 
έκρηξη στην Ινδία. Η ταινία παρακολουθεί τη ριζική μεταβολή που φέρνει η εκπαίδευση των 
γυναικών και η δημογραφική πολιτική της κυβέρνησης της Ινδίας στους ρυθμούς 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 574

δημογραφικής ανάπτυξης και στη μείωση του αριθμού των γεννήσεων. 40.000 γυναίκες στη 
Κarnataka έχουν εκλεγεί στα συμβούλια των χωριών και συμβάλλουν στην αναδιοργανώνουν 
της αυστηρής πατριαρχικής κοινωνίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Εκπαίδευση, Αγροτικές κοινότητες, Τρίτος κόσμος, Ινδίες, 
Πληθυσμός, ∆ημογραφικό πρόβλημα, Υπηρεσίες υγείας, Αλφαβητισμός, Κοινωνική πολιτική, 
Πατριαρχία, Καταμερισμός της εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση (VHS): $59, ενοικίαση (VHS): $20 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-56029-706-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1422 
Τίτλος:  Blake, J. & Alling, E. (2000) The Power of Girls: Inside and Out, WAVE: Women's 
Audiovisuals in English. Media Projects, Inc. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 20 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πέντε νέες γυναίκες συζητούν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μεγαλώνοντας, 
ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την εικόνα του σώματος, την αυτό-εκτίμηση και τη 
σεξουαλικότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έφηβες , Αυτο-εικόνα , Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος, 
Ταυτότητα, ∆ιαφήμιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $150 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1423 
Τίτλος:  Booth, M. (2000) The Double Burden: Three Generations of Working Mothers, New 
Day Films. 
Μέσον: VHS, 16 mm 
∆ιάρκεια: 56 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία αφορά το "διπλό φορτίο" της οικογενειακής και επαγγελματικής εργασίας. 
Μέσα από τα πορτραίτα μιας Μεξικάνας, μιας Αμερικανίδας, μιας Πολωνο-Αμερικάνας και μιας 
Αφρο-Αμερικανίδας, τρεις γενεές γυναικών από διαφορετικές τάξεις, φυλές και τρόπους ζωής 
μιλούν για το συνδυασμό οικογένειας και απασχόλησης και τις δυσκολίες που συνάντησαν και 
συναντούν. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Οικιακή εργασία, Έμφυλοι  ρόλοι, 
Καταμερισμός της εργασίας, Πολιτισμός 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: Ιδρύματα (Κολέγια/ Πανεπιστήμια)  $250, Τοπική κοινωνία/ Σχολεία/ 
∆ημόσιες Βιβλιοθήκες $99, Ενοικίαση $80 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1424 
Τίτλος: Bradshaw, S. (2004) The Millennium Goals Dream or Reality? Life 4 Series. Bullfrog 
Films. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 27 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία εξετάζει το αναπτυξιακό πρόγραμμα Millennium Development Goals των 
Ηνωμένων Εθνών καθώς και τις δυσκολίες στην εφαρμογή. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων 
αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, την υγεία, την καταπίεση των γυναικών και των 
παιδιών, την εκπαίδευση κλπ. Αναφέρεται σε χώρες όπως η Κίνα, το Μπάγκλαντες, η 
Τζαμάικα, η Ινδία, η Σρι Λανκα, η Ζάμπια και η Αιθιοπία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ανάπτυξη, Τρίτος κόσμος, Ηνωμένα Έθνη, Κοινωνικά προβλήματα, 
Κοινωνική πολιτική, Εκπαίδευση, Έμφυλοι  ρόλοι, Φτώχεια, Υγεία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό  
Ενδεικτική Τιμή: αγορά (VHS)/ (DVD):* $195, ενοικίαση  (VHS)/ (DVD):* $45 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-59458-197-5,  (DVD): 1-59458-198-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1425 
Τίτλος:  Broadbent, L. (2001) Lines in the Dust, City Life Series. Bullfrog Films. 
Μέσον: DVD-R,  έγχρωμο 
∆ιάρκεια: 27 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία αφορά τα προγράμματα στη Βόρεια Γκάνα και στην Ινδία όπου 
αμφισβητούνται ο παραδοσιακός κατά φύλο καταμερισμός της εργασίας και καταβάλλονται 
προσπάθειες για να μορφωθούν οι αναλφάβητοι ενήλικες. Παρακολουθούνται συζητήσεις ως 
προς την ανισότητα του καταμερισμού μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα προγράμματα 
αλφαβητισμού των  ενηλίκων κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Τρίτος κόσμος, Εκπαίδευση, Αλφαβητισμός, Γκάνα, Ινδίες, Έμφυλοι ρόλοι, 
Φύλο, Αναλφαβητισμός, Εργασία, Καταμερισμός της εργασίας, Παραδοσιακές κοινωνίες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση:  (VHS)/ (DVD): $195, ενοικίαση (VHS)/ (DVD): $45 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-56029-946-0, (DVD): 1-59458-153-3 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:1426 
Τίτλος: Bruce, A. (1999) Helping Ourselves! Life 4 Series. Bullfrog Films. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 25 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία αφορά δύο κοινοτικά προγράμματα στα πλαίσια του προγράμματος 
Millennium Development Goal των Ην. Εθνών  τα οποία υλοποιούνται στην  Ινδία για την 
εξάλειψη της φτώχειας και τη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τρίτος κόσμος, Ανάπτυξη, Παραδοσιακές κοινωνίες, Φτώχεια, 
Κοινωνική πολιτική, Ηνωμένα Έθνη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση (VHS)/  (DVD): $195, ενοικίαση (VHS)/  (DVD): $45 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-59458-199-1, (DVD): 1-59458-200-9 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:1427 
Τίτλος: Bruce, A. (2000) Credit Where Credit is Due, Bullfrog Films. 
Μέσον: DVD-R, έγχρωμο 
∆ιάρκεια: 24 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία αναφέρεται στο Μπαγκλαντές, μια από τις πολυπληθέστερες και 
φτωχότερες χώρες του κόσμου, και πιο ειδικά στην κοινωνική μεταβολή που επέρχεται στις 
συνθήκες ζωής των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων, χάρη στο πρόγραμμα επιδότησης 
και παροχής μικρών δανείων . Η 'Bangladesh Rural Advancement Committee' δίνει μικρά 
δάνεια μέχρι 300 δολ. σε 3 εκατ. κατοίκους, οι περισσότερες γυναίκες,  προκειμένου να 
βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και υγείας της οικογένειάς τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Τρίτος κόσμος, Ανάπτυξη, Αγροτικές κοινότητες, Φτώχεια, Εξάλειψη 
της φτώχειας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση (VHS)/ (DVD): $195, ενοικίαση (VHS)/ (DVD): $45 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-56029-855-3, ISBN (DVD): 1-59458-480-X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1428 
Τίτλος: Bussink, A. (2005) The Angelmakers, The Cinema Guild Inc. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 34 λεπτά 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για την ιστορία ενός μικρού χωριού στην Ουγγαρία, μετά τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου δολοφονήθηκαν περίπου 140 άντρες με αρσενικό. Σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες μαρτυρίες, υλικό, συνεντεύξεις κλπ  που χρησιμοποιήθηκαν για την ανασύσταση 
του σκηνικού και της ιστορίας, οι άντρες αυτοί δολοφονήθηκαν από τις συζύγους τους, οι 
οποίες υφίσταντο κακοποίηση μετά την επιστροφή των ανδρών από τον πόλεμο. Εξετάζονται 
οι κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες αυτής της ακραίας εξέγερσης των 
γυναικών στο χωριό, οι οποίες ακόμα και σήμερα παλεύουν για λίγη ελευθερία και 
περιορισμένα προνόμια. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλες σχέσεις, Έμφυλοι ρόλοι, Έγκλημα, Συζυγοκτονία, 
Κακοποίηση γυναικών, Γάμος, Οικογένεια, Οικογενειακές σχέσεις, Ουγγαρία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $195, ενοικίαση: $65 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1429 
Τίτλος:  Camerini, M. & Robertson, S. (1991) Kamala and Raji, Documentary Educational 
Resources. Cross-cultural documentary film for educational use. 
Μέσον: έγχρωμο, DVD 
∆ιάρκεια: 31 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία αφορά δύο νέες γυναίκες που ζούν στο Ahmedabad πρωτεύουσα του 
ινδικού κρατιδίου Gujarat. Και οι δύο έχουν ξεφύγει από την ένδεια και την πολιτική αδυναμία 
χάρη στη συμμετοχή τους σε μια εναλλακτική γυναικεία οργάνωση με την επωνυμία  SEWA 
(Self Employed Women's Association)  που βοηθά γυναίκες που εργάζονται μόνες τους. 
Εξετάζονται οι οικογενειακές τους σχέσεις και η επαγγελματική και πολιτική τους ζωή. 
Λέξεις Κλειδιά: Τρίτος κόσμος, Φύλο, Κοινωνικά προβλήματα, Κοινωνική πολιτική, 
Ανάπτυξη, Κοινωνική μεταβολή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $195, ενοικίαση: $60  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1430 
Τίτλος:  Chandavy, Y. & Rudman, A. (1997) Land of Widows, Cambodia, Not the Numbers 
Game Series. Bullfrog Films. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 11 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία αφορά τις συνθήκες εργασίας και υγείας στη μεταπολεμική Καμπότζη. 
Παρακολουθεί τη ζωή μιας γυναίκας η οποία έχει δέκα παιδιά και με πόση δυσκολία 
αντεπεξέρχεται στα καθημερινά προβλήματα. Στην Καμπότζη μετά από 25 χρόνια πολέμου 
χιλιάδες άντρες έχουν σκοτωθεί και 75% των αγροτικών νοικοκυριών έχουν γυναίκα αρχηγό. 
Η ταινία παρακολουθεί επίσης της Τοh μια γυναίκα της τοπικής κοινωνίας η οποία αφιερώνει 
τον ελεύθερό της χρόνο στην παροχή βοήθειας σε άλλες φτωχές γυναίκες σε μια περιοχή με 
τον υψηλότερο δείκτη  θνησιμότητας κατά τον τοκετό και όπου οι υπηρεσίες υγείας δεν 
υφίστανται. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πόλεμος, Παγκοσμιοποίηση, Φτώχεια, Κοινωνικά προβλήματα, Υγεία, 
∆ημογραφικό πρόβλημα, Γυναικεία εργασία, Καταμερισμός της εργασίας, Οικογένεια, Τρίτος 
κόσμος, Καμπότζη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση (VHS): $59, ενοικίαση (VHS): $20 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-56029-708-5 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1431 
Τίτλος:  Child, A. (1989) Mercy: Is This What You Are Born For?, WAVE: Women's 
Audiovisuals in English. Cinenova. 
Μέσον: DVD / VHS 
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∆ιάρκεια: 10 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Αποτελεί επισκόπηση της εικονοποιίας του σώματος από τα ΜΜΕ. Μέρος 7 της 
Συλλογής 'The Abigail Child Video Collection'. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έφηβες, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος, 
Ταυτότητα, ∆ιαφήμιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή:   
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1432 
Τίτλος:  Cilinska, A. (1998) Girls from Chaka Street Latvia, A Question of Rights. Bullfrog 
Films. 
Μέσον: έγχρωμο, VHS 
∆ιάρκεια: 15 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Αναφέρεται στην ιστορία των νέων γυναικών των Βαλτικών χωρών οι οποίες μετά 
την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έχουν ελάχιστες εναλλακτικές επιβίωσης και ωθούνται 
πολύ συχνά στην πορνεία. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξ, Υγεία, Πορνεία, Βιομηχανία  σεξ, Πρώην Σοβ. Ένωση, Φτώχεια, 
Λιθουανία, Εσθονία, Βαλτικές Χώρες, Νέες γυναίκες, Βιασμός 
Επιδιωκόμενο κοινό:  ιδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση (VHS): $59, ενοικίαση (VHS): $20 
ΙSΒΝ:(VHS): 1-56029-762-X 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1433 
Τίτλος:  Collard, M.-F. (2000) Working Women of the World, First Run / Icarus Films. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 53 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία ακολουθεί την μετεγκατάσταση μεγάλων βιομηχανιών σε χώρες του τρίτου 
κόσμου και αναλύει τις συνθήκες εργασίας των απασχολούμενων γυναικών στην Ινδονησία, 
τις Φιλιππίνες, την Τουρκία όπου οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί και δεν υπάρχουν δικαιώματα 
για τους εργαζόμενους. Επίσης παρουσιάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
στον πρώτο κόσμο όταν κλείνουν τα εργοστάσια και μένουν άνεργες. Πιο ειδικά, η σκηνοθέτις 
παίρνει συνεντεύξεις από γυναίκες που απολύθηκαν όταν έκλεισαν εργοστάσια ενδυμάτων 
στην Γαλλία και το Βέλγιο, από τους συνδικαλιστές εκπρόσωπους των εργαζομένων και 
τεκμηριώνονται οι συνθήκες εργασίας, το μισθολογικό ζήτημα και οι διαπραγματεύσεις με τη 
διοίκηση του εργοστασίου. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Εργασία, Απασχόληση, Παγκοσμιοποίηση, Καταμερισμός της εργασίας, 
Φτώχεια, Ανεργία, Τρίτος κόσμος, Βιομηχανία , Αποβιομηχάνιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $390, ενοικίαση/video: $75  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1434 
Τίτλος:  Costa, R. D. (1997) On the Way. Peru, Not the Numbers Game Series. Bullfrog 
Films. 
Μέσον: VHS 
∆ιάρκεια: 11 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία αφορά την ιστορία μιας 17χρονης ο οποία όταν έμεινε έγκυος από έναν 
γείτονα εκδιώχτηκε από το σπίτι των γονιών της. Η πατριαρχική ιδεολογία, η επιρροή της 
καθολικής εκκλησίας και η απουσία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι οι τρεις βασικοί 
παράγοντες για τα υψηλά ποσοστά εφηβικής εγκυμοσύνης σε  όλη τη Λατινική Αμερική. 
Παρουσιάζεται το πρόγραμμα IMPARES που βοηθά τις κοπέλες να έχουν υπεύθυνη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση. 
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Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ανάπτυξη, Τρίτος κόσμος, Εκπαίδευση, Σεξουαλικότητα, Εγκυμοσύνη, 
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Νέες γυναίκες, Παιδί, Εφηβεία, Λατινική Αμερική, Περού, 
Κοινωνικά προβλήματα, Κοινωνική πολιτική 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση (VHS): $59, ενοικίαση (VHS): $20 
ΙSΒΝ: (VHS): 1-56029-710-7 
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1435 
Τίτλος: Crilly, A. (1988) Mother Ireland, The Cinema Guild, Inc. 
Μέσον: έγχρωμο, VHS 
∆ιάρκεια: 52 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται εδώ και αιώνες η Ιρλανδία ως 
γυναίκα και συζητούνται οι κοινωνικές λειτουργίες αυτών των ρομαντικών στερεοτύπων για 
την ιρλανδική γυναικεία ταυτότητα και τον εθνικιστικό αγώνα και τις γυναίκες σήμερα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Στερεότυπα, Μητρότητα, Πατρίδα, Εθνικισμός, Πολιτισμός, 
Αναπαραστάσεις, Έμφυλες ταυτότητες, Εθνική ταυτότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $295,  ενοικίαση: $90 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1436 
Τίτλος:  Farano, M. (2000) Body Image: Let's Get Real, WAVE: Women's Audiovisuals in 
English. Films for the Humanities and Sciences. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 18 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Ασχολείται με τα ζητήματα των επιδράσεων των μέσων, της πίεσης των 
συνομιλήκων και της αυτό-εικόνας σε σχέση κυρίως με το σώμα. Αυθόρμητες μαρτυρίες 
εφήβων οδηγούν σε χρήσιμες συμβουλές για να αυξήσουν την αυτό-εκτίμηση των νέων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έφηβες, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος, 
Ταυτότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: Πώληση: $89.95 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1437 
Τίτλος: Garcia, A.-M. (1982) La Operacion, The Cinema Guild Inc. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 40 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Το Πούερτο Ρίκο έχει τον υψηλότερο ποσοστό γυναικείας στείρωσης στο κόσμο. 
Πάνω από το ένα τρίτο των γυναικών σε ηλικία αναπαραγωγής έχουν υποστεί στείρωση. Η 
επέμβαση αυτή είναι τόσο κοινή που την αποκαλούν ‘la operacion'. Η ταινία χρησιμοποιώντας 
υλικό από την κυβερνητική προπαγάνδα, τον ημερήσιο τύπο και την τηλεόραση και 
συνεντεύξεις γυναικών, γιατρών, ειδικών στον έλεγχο των γεννήσεων και πολιτικών εξετάζει 
το ζήτημα της στείρωσης ως μέσο ελέγχου της δημογραφικής αύξησης. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Έκτρωση, Έλεγχος των γεννήσεων, ∆ημογραφικό 
πρόβλημα, Κοινωνική πολιτική, Λατινική Αμερική, Τρίτος κόσμος, Πουέρτο Ρίκο, Υγεία, Νέες 
γυναίκες 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $195, ενοικίαση: $75 
ΙSΒΝ:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1438 
Τίτλος: Garneau, K. & Davis, L. (1995) Chore Wars, First Run / Icarus Films. 
Μέσον: color, DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 48 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία αναφέρεται στο ζήτημα της οικιακής εργασίας και το δίλημμα της 
γυναικείας απασχόλησης και του συνδυασμού οικογένειας και καριέρας. Παρακολουθεί 
τέσσερα νοικοκυριά και μέσα από τις συνεντεύξεις αναφαίνονται οι δυσκολίες, τα προβλήματα 
και οι εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι σε σχέση με τη δίκαιη κατανομή της οικιακής εργασίας. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Έμφυλοι ρόλοι, Οικογένεια, Οικιακή εργασία, Απασχόληση, 
Καταμερισμός της εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση/video-dvd: $375, ενοικίαση/video: $75 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1439 
Τίτλος:  Gembala, G. (1999) The Cult of the Beautiful Body: Observations form the Plane of 
Body Consciousness, WAVE: Women's Audiovisuals in English. Films for the Humanities and 
Sciences. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 30 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Παρατηρεί πώς το φλερτ περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη φυσική έλξη, πώς οι 
άνδρες πιέζονται να μοιάζουν στα πρότυπα του ανδρισμού και το ρόλο των μέσων σε αυτή τη 
διαδικασία. Παραγωγή της γερμανικής τηλεόρασης το 1996. 
Λέξεις Κλειδιά: Αξίες, Πολιτισμός, ∆υτικός πολιτισμός, Εικόνα σώματος, ΜΜΕ, Εικόνες των 
ΜΜΕ, Έρωτας, Ντοκιμαντέρ, Πρότυπα ομορφιάς, Έμφυλες σχέσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: Ενοικίαση: $75; Πώληση: $129 
ΙSΒΝ:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1440 
Τίτλος: Gillooly, J. (2002) Leonas's Sister Gerri, New Day Films 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για την ανασύσταση της βιογραφίας μιας νέας γυναίκας η οποία πέθανε  
το 1964 εξαιτίας μιας αποτυχημένης έκτρωσης. Η σκηνοθέτις δίνει ένα ανθρώπινο πρόσωπο 
στις στατιστικές. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Σεξ, Σεξουαλική αγωγή, Έκτρωση, Κοινωνικά προβλήματα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: άγνωστη 
ΙSΒΝ:   

 
Κωδικός τεκμηρίου: 1441 
Τίτλος:  Hall, S. (1998) You, Your Body, and Your Self-Image, WAVE: Women's Audiovisuals 
in English. Films for the Humanities & Sciences. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 28 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Tο πρόγραμμα αυτό  εξετάζει τα στερεότυπα του φύλου στη σύγχρονη κοινωνία και 
πώς έχουν αρνητικές επιπτώσεις πάνω στους εφήβους, αγόρια και κορίτσια. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έφηβες, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος, 
Ταυτότητα, ∆ιαφήμιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $89.95 (vc), $114.95 (DVD) 
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ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1442 
Τίτλος:  Haskin-O'reggio, J. (1999) The Mirror Lied, WAVE: Women's Audiovisuals in English. 
Filmakers Library. USC School of Cinema & Television. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 27 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για την ιστορία μιας παχύσαρκης νέας Αφρο-Αμερικανίδας η οποία 
αποφασίζει να πάει στο σχολείο αφήνοντας τα μαλλιά της στη φυσική τους μορφή, ενάντια 
στα πρότυπα λευκής ομορφιάς που επιβάλλουν  ίσια μακριά μαλλιά και αδύνατες γυναίκες. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, Στερεότυπα, Εικόνα σώματος, Πρότυπα ομορφιάς, Αφρο-
Αμερικανοί, Επιδράσεις των ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ενοικίαση: $55, πώληση: $275 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1443 
Τίτλος:  Holmquist, P. & Khardalian, S. (2005) Βullshit, The Cinema Guild Inc. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 73 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για το πορτραίτο της Vandana Shiva, μίας πυρηνικής φυσικού και 
ακτιβίστριας για το περιβάλλον η οποία ακολουθείται επί μια διετία σε διάφορες χώρες του 
τρίτου κόσμου καθώς παίρνει μέρος σε διαμαρτυρίες για τις μεταλλαγμένες τροφές, τις 
πολυεθνικές στις φτωχές χώρες, τις αμερικανικές βιοτεχνολογικές βιομηχανίες, την Κόκα - 
Κόλα που κατηγορείται ότι μολύνει τον νερό στην Ινδία κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φτώχεια, Τρίτος κόσμος, Περιβάλλον, Ακτιβισμός, Πυρηνική ενέργεια, 
Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνικά προβλήματα, Κοινωνικές συνθήκες, Πολιτική διαμαρτυρία, 
Πολιτική, Μεταλλαγμένα τρόφιμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $295,  ενοικίαση: $85  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1444 
Τίτλος:  Katz, J. & Rudavsky, O. (1999) And Baby Makes Two, Documentary films.net. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Οι σκηνοθέτιδες ακολουθούν μια ομάδα εννέα γυναικών στην Ν. Υόρκη, οι οποίες 
μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους. Οι γυναίκες αυτές μιλούν για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν αλλά και για τη συναισθηματική πληρότητα και ικανοποίηση που τους χαρίζει 
η καθημερινή ενασχόληση με την φροντίδα και ανατροφή των παιδιών παρά τις δυσκολίες. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Οικογένεια, Μητρότητα, Μονογονεϊκές οικογένειες, Εργασία, 
Απασχόληση, Παιδί, Καταμερισμός της εργασίας 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: άγνωστη 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1445 
Τίτλος:  Kilbourne, J. (1996) Slim Hopes: Advertising and the Obsession with Thinness, 
WAVE: Women's Audiovisuals in English. Media Education Foundation. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 30 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Σύνοψη: Πρόκειται για ντοκιμαντέρ που εστιάζει στο ζήτημα της ανορεξίας και της βουλιμίας, 
καταδεικνύοντας με ποιο τρόπο η γυναικεία φιγούρα απεικονίζεται στις διαφημίσεις και έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών. Χωρίζεται σε επτά τμήματα:  'Impossible 
Beauty', 'The Waif Look', 'Constructed Bodies', 'Food and Sex', 'Food and Control', 'The 
Weight-Loss Industry', και 'Freeing Imaginations'. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έφηβες, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος, 
Ταυτότητα, ∆ιαφήμιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $250 (πανεπιστήμια), $215 (λύκεια και μη κερδοσκ. Οργανισμοί υγείας) 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1446 
Τίτλος:  Kilbourne, J. (2000) Killing Us Softly III, WAVE: Women's Audiovisuals in English. 
California Newsreel. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 34 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Εξετάζοντας τον στερεότυπο τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται οι γυναίκες στα 
ΜΜΕ, η  Kilbourne επισημαίνει ποια υποσυνείδητα μέσα προσλαμβάνουν τα κορίτσια σε σχέση 
με τη φυσική τελειότητα και ομορφιάς. Επίσης αναφέρεται στη γυναικεία εκμετάλλευση, τις 
βίαιες σκηνές και την γυναικεία παθητικότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έφηβες, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος, 
Ταυτότητα, ∆ιαφήμιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $150 (δημόσιες βιβλιοθήκες και λύκεια), $295 (κολλέγια και πανεπιστήμια) 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1447 
Τίτλος:  King, K. & Alper, L. (2002) Playing Unfair: The Media Image of the Female Athlete, 
Media Education Foundation. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 30 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία εξετάζει τον τρόπο με τον οποία τα μέσα απεικονίζουν τις γυναίκες 
αθλήτριες, διαφορετικά και λιγότερο από τους άνδρες, παρά το νόμο για την ισότητα των δύο 
φύλων. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, Αθλητισμός, Εικόνες των ΜΜΕ, ∆ιακρίσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $225 (κολέγια και πανεπιστήμια), $125 (λύκεια και μη-κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί) 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1448 
Τίτλος: Kitchell, M. (1990) Berkeley in the Sixties, Documentary films.net. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια:   
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στη δεκαετία του 60 και 70 και τα 
κινήματα κατά του πολέμου του Βιετνάμ, το γυναικείο κίνημα, το κίνημα των πολιτικών 
δικαιωμάτων και τη γέννηση των Μαύρων Πανθήρων στις ΗΠΑ. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτική, Φύλο, Γυναικείο κίνημα, Φοιτητικό κίνημα, ΗΠΑ, ∆εκαετία του 
1960, ∆εκαετία του 1970, Μαύροι πάνθηρες, Κοινωνικά δικαιώματα, Πολιτική διαμαρτυρία, 
∆ιαδηλώσεις, Βιετνάμ 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: άγνωστη 
ΙSΒΝ:   
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Κωδικός τεκμηρίου: 1449 
Τίτλος:  Lazarus, M. & Wunderlich, R. (2000) Beyond Killing Us Softly: The Strength to 
Resist, Cambridge Documentary Films. University of Wisconsin System.  Women's Studies 
Librarian. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 33 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Στην ταινία αυτή μέσα από συνεντεύξεις με ψυχολόγους και φεμινίστριες καθώς και 
αποσπάσματα από διαλέξεις και διαφημίσεις, αναλύεται η διαδικασία βάση της οποίας η αυτο-
εικόνα των  κοριτσιών στην εφηβεία συγκροτείται μέσα από τις εικόνες της σύγχρονης λαϊκής 
κουλτούρας που προωθούν το πρότυπο της πολύ αδύνατης γυναίκας, της υποτέλειας, ενώ 
χρησιμοποιείται πολύ συχνά σχεδόν πορνογραφικό υλικό στη διαφήμιση διάφορων προϊόντων. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έφηβες, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος, 
∆ιαφήμιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ενοικίαση: $50; πώληση: $185 (δικαιώματα δημόσιας προβολής) 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1450 
Τίτλος: Liebman, J. (2000) In and out of Focus, The Cinema Guild, Inc. . 
Μέσον: έγχρωμο, VHS 
∆ιάρκεια: 66 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Το βίντεο αφορά τις γυναίκες που εργάζονται στην κινηματογραφική βιομηχανία και 
τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν την οικογενειακή ζωή, την μητρότητα, την προσωπική 
τους ζωή κλπ με την καριέρα. Έχει τραβηχτεί σε μια πενταετία και περιλαμβάνει συνεντεύξεις 
από γυναίκες σκηνοθέτιδες, παραγωγούς, σεναριογράφους κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Εργασία, Απασχόληση, Οικογένεια, Καταμερισμός της εργασίας, 
Μητρότητα, Καριέρα, Απασχόληση στα ΜΜΕ 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $295,  ενοικίαση: $95 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1451 
Τίτλος: Lippold, L. (1995) Birth Stories, The Cinema Guild Inc. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 30 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Αποτελείται από μια σειρά συνεντεύξεων γυναικών που διηγούνται την προσωπική 
τους ιστορία σε σχέση με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Περιλαμβάνει όλο το φάσμα των 
πιθανών συναισθηματικών αντιδράσεων των γυναικών, καθώς και τις απόψεις τους και τις 
στάσεις τους σε σχέση με τη μητρότητα, το σώμα τους και τον τοκετό. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Μητρότητα, Νέες γυναίκες, Υγεία, Στάσεις, Τοκετός, Παιδί, Σώμα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: άγνωστη 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1452 
Τίτλος:  Machado, L. (2002) Margaret Cho: Notorious C.H.O., WAVE: Women's Audiovisuals 
in English. Wellspring Media. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 95 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η Κορεο-Αμερικανή κωμικός Margaret Cho κάνει μια επανεκτίμηση της ζωής της 
στους πιο πρόσφατους μονόλογους της που προσφέρουν ένα σχόλιο πάνω στα θέματα της 
εικόνας του σώματος, του σεξ και της εθνικότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Τέχνη, Θέατρο, Κωμικός, Επιτέλεση, Σώμα, Σεξ, Φύλο 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $14.98 (βιντεοκ.), $19.98 (DVD) 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1453 
Τίτλος: Majstorovic, D. (2004) Counterpoint for Her, The Cinema Guild Inc. 
Μέσον: VHS, DVD 
∆ιάρκεια: 30 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Αυτή τη ταινία εκθέτει την βίαιη πραγματικότητα του ανθρώπινου trafficking. 
Ακολουθεί άντρες και γυναίκες που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους στο κύκλωμα της 
εμπορίας ανθρώπων και της πορνείας. Παρακολουθεί τη ζωή ενός κοριτσιού από τη Βοσνία 
που είχε πουληθεί στην Ιταλία το 1992. Από το 1995 θεωρείται ότι  το κέρδος από την 
εμπορία κοριτσιών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι τουλάχιστον 7 δις δολ.  
∆ιερευνώνται οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες οι οποίες επέτρεψαν στο 
trafficking  να αναπτυχθεί τόσο πολύ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Πορνεία, Σεξουαλική κακοποίηση, Σεξουαλική καταπίεση, Βία, Νέες 
γυναίκες, Ανατολική Ευρώπη, Κοινωνικά προβλήματα, Κοινωνικές συνθήκες, Φτώχεια, 
Trafficking, Εμπορία ανθρώπων 
Επιδιωκόμενο κοινό:σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $195, ενοικίαση: $55 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1454 
Τίτλος:  Marciano, E. & Woods, L. (1994) Beyond the Looking Glass: Self-Esteem and Body 
Image, WAVE: Women's Audiovisuals in English. Human Relations Media. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 32 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Εξετάζει την εικόνα του σώματος με σχόλια από έφηβες κοπέλες και ψυχολόγους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο,  ΜΜΕ, Έφηβες, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $49.95 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1455 
Τίτλος:  Mc Keown, C. (2004) One in Eight: Janice's Journey, Fanlight Productions. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 56:40 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η σκηνοθέτιδα παρακολούθησε την Janice Fine από το 1994-2003 από την αρχική 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού, την θεραπεία της και την ανάρρωση της που στάθηκε 
ορόσημο για τη μετέπειτα ζωή της. Ακολουθεί τη φυσική, συναισθηματική και πνευματική της 
πορεία στη διάρκεια της ασθένειάς της. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Υγεία, Σώμα, Καρκίνος, Ψυχολογικοί παράγοντες, Θηλυκότητα, 
Ασθένεια 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: άγνωστη 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1456 
Τίτλος: Nitoslawska, M. (2001) Bad Girl, The Cinema Guild Inc. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 58 λεπτά 
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Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Το βίντεο ασχολείται με το ζήτημα της πορνογραφίας και της σχέσης φεμινισμού, 
σεξ και ελευθερίας της έκφρασης. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις από φεμινίστριες, 
κινηματογραφιστές, ανθρωπολόγους, σεξολόγους, παραγωγούς πορνό,  ακτιβιστές και 
ακτιβίστριες οι οποίες είναι κατά της λογοκρισίας και υπέρ της ελεύθερης έκφρασης των 
σεξουαλικών προτιμήσεων περιλαμβανομένων και των πορνογραφικών ταινιών, πρακτικών 
κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Πορνεία, Πορνογραφία, Βιομηχανία σεξ, 
Κινηματογράφος, Αναπαραστάσεις 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $295,  ενοικίαση: $95  
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1457 
Τίτλος: Noon, S. (2000) Body: The Value of Women, Elemental Films. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 78 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Αναλύει το τρόπο με τον οποίο τα μέσα επικοινωνίας επιδρούν αρνητικά στη εικόνα 
που έχουν οι γυναίκες για τον εαυτό τους μέσω των τεχνητών εικόνων για την φυσική 
τελειότητα. Ενθαρρύνει τις γυναίκες να βρουν άλλες αξίες και ικανότητες στον εαυτό τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έφηβες, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος, 
Ταυτότητα 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $24.95 (άτομα), $150 (ιδρύματα $215) 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1458 
Τίτλος:  Now (2002) Redefining Liberation, WAVE: Women's Audiovisuals in English. National 
Organization for Women (NOW) Foundation. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 30 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Το κάπνισμα, η μόδα, και το αλκοόλ επηρεάζουν τη ζωή των γυναικών, την υγεία 
και την αυτό-εικόνα. Η οργάνωση NOW (National Organization for Women)  παρουσιάζει μια 
ταινία πάνω στις επιδράσεις της διαφήμισης αυτών των βιομηχανιών. Περιλαμβάνει ένα 'Love-
Your-Body Day Kit'. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Εφηβεία, Κορίτσια, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα 
σώματος, Ταυτότητα, ∆ιαφήμιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: 20$ 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1459 
Τίτλος: Oskouel, M. (2004) The Other Side of Burka, The Cinema Guild, Inc. . 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 52 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η ταινία αφορά την υποχρέωση των γυναικών κατοίκων του Qeshm, ενός νησιού 
στο Περσικό Κόλπο που ανήκει στο Ιράν, και οι οποίες είναι υποχρεωμένες να φορούν ένα 
ιδιότυπο είδος 'μπούρκας' που καλύπτει το κεφάλι, το μέτωπο, τη μύτη και το στόμα. Παρά 
τους αυστηρούς θρησκευτικούς κανόνες, οι γυναίκες αυτές μιλούν ανοιχτά στην ταινία 
σχετικά με την φυσική και συναισθηματική οδύνη που βιώνουν καθημερινά στη ζωή τους, την 
υποτελή θέση τους στην τοπική κοινωνία και τις ελάχιστες διεξόδους διαφυγής που διαθέτουν. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Ισότητα των φύλων, Πατριαρχία, Ισλάμ, Ενδυμασία, Σώμα, 
Παραδοσιακές κοινωνίες, Ιράν 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
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∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $295,  ενοικίαση: $85 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1460 
Τίτλος:  Petzall, J.-E. (1989) Rule of Thumb, Women Make Movies. Films by and about 
women. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 22 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Το βίντεο εξερευνά την ενδοοικογενειακή βία μέσω συνεντεύξεων γυναικών που 
κατάφεραν και εγκατέλειψαν σχέσεις στις οποίες υφίσταντο κακοποίηση. Πέντε γυναίκες από 
διαφορετικούς κοινωνικο-οικονομικούς χώρους συζητούν τον τρόπο με τον οποίο εξάλειψαν 
τη βία από την προσωπική τους ζωή. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Βία, Κακοποίηση γυναικών, Ενδοοικογενειακή βία 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση ιδρύματα: $225.00,  ενοικίαση: $60.00 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου:1461 
Τίτλος:  Schon, J. (1987) Marianne Moore: In Her Own Image (1887-1972), Voices and 
Visions II: The Lives and Works of America's Greatest Female Poets. Media for the Arts. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 60 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: ρόκειται για ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο της ποιήτριας  Marianne Moore. 
∆ιατίθεται σε πεντάτομο σύνολο που περιλαμβάνει και άλλους τίτλους. 
Λέξεις Κλειδιά: Ποίηση, Ποιητές, Βιογραφίες γυναικών, Λογοτεχνία, Πολιτισμός, Φύλο 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $69.98 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1462 
Τίτλος:  Sher, E. (2001) Younger, Thinner, Smoother, I.V. Studios. University of California 
Extension. Center for Media and Independent Learning. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 51 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για μια χιουμοριστική προσέγγιση της αισθητικής χειρουργικής μέσω 
συνεντεύξεων και στιγμιότυπων από παλιές ταινίες και κόμικς προκειμένου να γίνει κατανοητή 
η μανία των αμερικανών για τις επεμβάσεις για λόγους αισθητικής. 
Λέξεις Κλειδιά: Σώμα, Εικόνα σώματος, ΗΠΑ, Πλαστική χειρουργική, Αυτο-εικόνα, Αυτο-
εκτίμηση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $250 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1463 
Τίτλος:  Soe, V. (1992) Picturing Oriental Girls: A [Re] Educational Videotape, NAATA. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 12 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι Ασιάτισσες απεικονίζονται στα αμερικανικά μέσα. 
Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, Φύλο, Φυλή, Ρατσισμός, Εικόνες των γυναικών, Στερεότυπα, Ασιάτες-
Αμερικανοί 
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Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ενοικίαση: $40, πώληση: $125 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1464 
Τίτλος:  Solberg-Ladd, H. (1974) The Emerging Woman, The Cinema Guild, Inc. 
Μέσον: B&W, VHS 
∆ιάρκεια: 40 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Αποτελεί μια επισκόπηση στην ιστορία των γυναικών στις ΗΠΑ από τις αρχές του 
19ου αιώνα μέσα από την ανάπτυξη του γυναικείου κινήματος. Με βάση το υπάρχον υλικό 
δίνει διάφορες πληροφορίες γύρω από τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εμπειρίες 
των γυναικών, τις προσωπικές τους στάσεις και απόψεις κλπ. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Φεμινισμός, Ιστορία, ΗΠΑ, Γυναικείο κίνημα, Πολιτική, Πολιτική 
συμμετοχή 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $150, ενοικίαση: $60 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1465 
Τίτλος:  Stoeltje, G. (1999) Bionic Beauty Salon, New Day Films. WAVE: Women's 
Audiovisuals in English. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 22 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: ∆ιδάσκει τα κορίτσια να εκτιμούν στον εαυτό τους άλλα χαρίσματα εκτός από την 
εξωτερική εμφάνιση και παρέχει ένα πλαίσιο για να απορρίψουν κριτικά τις εικόνες των μέσων 
σε σχέση με την γυναικεία ομορφιά και τελειότητα. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έφηβες, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: ενοικίαση: $65, πώληση: $79 (ομάδες κοινότητας/δημόσιες βιβλιοθήκες), 
$185 (ιδρύματα, οργανισμοί) 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1466 
Τίτλος:  Tessem, R. (1992) Contraception: The Stalled Revolution, The Cinema Guild Inc. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 58 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Η δημοσιογράφος Linda Ellerbee εξετάζει το ζήτημα της αντισύλληψης στις ΗΠΑ 
σήμερα, περιλαμβάνοντας συνεντεύξεις γυναικών οι οποίος αναφέρονται στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν με τις υπάρχουσες μεθόδους. Επίσης εξετάζεται ο δισταγμός των Αμερικανών 
να μιλήσουν ειλικρινά για το σεξ και να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της αντισύλληψης, της 
εγκυμοσύνης και του AIDS αποτελεσματικά. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλική αγωγή, Αντισύλληψη, ΗΠΑ, Σεξ, Υγεία, Εγκυμοσύνη 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $350, ενοικίαση: $95 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1467 
Τίτλος:  Van Den Brul, C. (1990) Teenage Mothers: A Global Crisis, The Cinema Guild, Inc. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 55 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Σύνοψη: Εξετάζει την παγκόσμια έκρηξη στην εγκυμοσύνη έφηβων κοριτσιών λαμβάνοντας 
ως παράδειγμα τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις:έφηβες μητέρες στην Γκάνα, την Αγγλία, 
την Κούβα και τις ΗΠΑ και παρέχει μια διαπολιτισμική εξήγηση για την αύξηση των ποσοστών 
της εγκυμοσύνης στην εφηβεία. Συζητούνται τα προβλήματα της πρόωρης μητρότητας για τη 
ζωή, την υγεία, την απασχόληση κλπ των νέων κοριτσιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Εγκυμοσύνη, Υγεία, Νέες γυναίκες, Εφηβεία, 
Κοινωνική πολιτική, Κοινωνικά προβλήματα, Σεξουαλική αγωγή, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, 
∆ικαιώματα γυναικών 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, σπουδαστές/τριες, μαθητές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: πώληση: $295, ενοικίαση: $90 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1468 
Τίτλος:  Werby Willy & Werby Wendy (1993) Never Too Thin, WAVE: Women's Audiovisuals 
in English. Landmark Media. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 20 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Σε μια προσπάθεια να αποδεχτούν οι γυναίκες το σώμα τους και το βάρος τους, η 
ταινία εξετάζει πώς έχουν αλλάξει τα πρότυπα ομορφιάς κοινωνικά και ιστορικά, αναλύει τα 
πρότυπα ομορφιάς που μεταδίδουν τα μέσα επικοινωνίας, τι αρέσει και τι όχι στους άνδρες και 
την επίδραση των μέσων και της βιομηχανίας της δίαιτας στην αυτοεικόνα των γυναικών. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έφηβες, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος, 
Ταυτότητα, ∆ιαφήμιση 
Επιδιωκόμενο κοινό:  διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $195 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1469 
Τίτλος:  Young, J. (2002) Understanding Eating Disorders, Human Relations Media. 
Μέσον: DVD / VHS 
∆ιάρκεια: 35 λεπτά 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Σύνοψη: Κάνει ανασκόπηση στους ψυχολογικούς παράγοντες και τις σοβαρές επιπτώσεις σε 
τρεις περιπτώσεις 'διαταραχής της όρεξης', μέσα από τις ιστορίες ζωής ανδρών και γυναικών 
που υπήρξαν θύματα ανορεξίας, βουλιμίας και άλλων παρεμφερών διαταραχών από τις οποίες 
πάσχουν περίπου 11 εκατ. Αμερικανοί. 
Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, ΜΜΕ, Έφηβες, Αυτο-εικόνα, Επιδράσεις των ΜΜΕ, Εικόνα σώματος, 
Ταυτότητα, ∆ιαφήμιση 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: αγορά από το εξωτερικό 
Ενδεικτική Τιμή: $139.95  (∆ικαιώματα ∆ημόσιας Προβολής) 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1715 
Τίτλος:  Γιακουμάκη, Β. & Θοχάρης, Χ. (2005) Ετς Χαγιίμ - ∆έντρο της Ζωής: Φωνές γύρω 
από μια Συναγωγή, Εθνογραφικό Ντοκιμαντέρ. Μεσογειακές Φωνές: Προφορική Ιστορία και 
Πολιτισμική Πρακτική σε Πόλεις της Μεσογείου. Mαρία Κούση, Τμήμα Κοινωνιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 74100, kousis@social.soc.uoc.gr. 
Μέσον: DVD 
∆ιάρκεια: 40 λεπτά 
Γλώσσα: Ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους 
Σύνοψη: Την ταινία αυτή απασχολούν θέματα συλλογικής μνήμης στα Χανιά της Κρήτης, 
μέσα από τη διερεύνηση της πολυπολιτισμικής ιστορίας της πόλης. Με αφορμή την 
αναστήλωση της Συναγωγής Ετς Χαγιίμ στην πρώην Εβραϊκή γειτονιά της πόλης, μελετάται η 
ανάδυση μιας νέας 'κοινότητας' γύρω από αυτήν, και συνάμα η προσπάθεια της Συναγωγής να 
λειτουργήσει ως πρωτοβουλία για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Ευρύτερος σκοπός της 
ταινίας η συμβολή της στη συζήτηση για το θέμα των πολιτικών πολυπολιτισμικότητας στην 
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Ελλάδα σήμερα, ιδιαίτερα υπό το φως της συμμετοχής της Ελλάδας στη διαδικασία της 
Ευρωπαϊκής ενοποίησης και άρα της υιοθέτησης νέων προσεγγίσεων για την επίσημη 
διαχείριση της εθνοτικής διαφοράς, ζήτημα που συνδέεται άμεσα και με τα ζητήματα της 
διαχείρισης των έμφυλων ταυτοτήτων, ρόλων και διακρίσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Πολυπολιτισμικότητα, Ελλάδα, Θρησκεία, Χανιά 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από τη Συντονίστρια του Ερευνητικού Προγράμματος 
"Μεσογειακές Φωνές", kousis@social.soc.uoc.gr, +302831077477 
Ενδεικτική Τιμή:    ---- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1716 
Τίτλος:  Θεοχάρης, Χ. & Βαρδάκη, Έ. (2005) Χανιά: Σταυροδρόμι Πολιτισμών, Εθνογραφικό 
Ντοκιμαντέρ. Μεσογειακές Φωνές: Προφορική Ιστορία και Πολιτισμική Πρακτική σε Πόλεις της 
Μεσογείου. Mαρία Κούση, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 74100, 
kousis@social.soc.uoc.gr. 
Μέσον: DVD 
∆ιάρκεια: 60 λεπτά 
Γλώσσα: Ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους 
Σύνοψη: Το ντοκιμαντέρ αυτό διερευνά τον πολυ-πολιτισμικό χαρακτήρα των Χανίων μέσα 
από συνεντεύξεις που καλύπτουν ένα χρονικό διάστημα από το πρώτο τέταρτο του 20ου 
αιώνα έως σήμερα. Μελετάμε διαδικασίες μέσα από τις οποίες μετανάστες, πρόσφυγες και 
άλλοι 'μη ντόπιοι' γνωρίζουν και ζούνε σ' ένα χώρο μη οικείο, όπως είναι αυτός της χώρας 
υποδοχής τους. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην πολιτιστική έκφραση των νέων εθνοτικών 
ομάδων ως μέσο για να υποδηλώσουν την παρουσία τους αλλά και να πετύχουν την αποδοχή 
τους από την τοπική κοινωνία. Επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο η κατανόηση της 
πολυπολιτισμικής διάστασης των μεσογειακών αστικών χώρων στη σύγχρονη εποχή, διάσταση 
η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις έμφυλες ταυτότητες και διακρίσεις. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, Πολυπολιτισμικότητα, Ελλάδα, Χανιά 
Επιδιωκόμενο κοινό: μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες, διδάσκοντες/ουσες 
∆ιαθεσιμότητα: διαθέσιμο από τη Συντονίστρια του Ερευνητικού Προγράμματος 
"Μεσογειακές Φωνές", kousis@social.soc.uoc.gr, +302831077477 
Ενδεικτική Τιμή:  ---- 
ΙSΒΝ:   
 
 
Κωδικός τεκμηρίου: 1786 
Τίτλος:  Υ.Π.Ε.Π.Θ. (2000) Σεξουαλική Αγωγή-∆ιαφυλικές Σχέσεις για μαθητές Γυμνασίου, 
ΕΠΕΑΕΚ - Ενέργεια 1.1. ΣΤ2 Αγωγή Υγεία στα Σχολεία. 
Μέσον: Cd 
∆ιάρκεια: 50 λεπτά 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Σύνοψη: Πρόκειται για μάθημα σεξουαλικής αγωγής για χρήση των μαθητών του σχολείου. 
Τα παιδιά μαθαίνουν, μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι σε μορφή κόμικ και ανάλογα με τις 
επιλογές των ηρώων, για την σεξουαλικότητά τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλική αγωγή, Φύλο, Παιδί 
Επιδιωκόμενο κοινό: διδάσκοντες/ουσες, μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες 
∆ιαθεσιμότητα: ανήκει στο ΥΠΕΠΘ / διατίθεται μόνο στη βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου 
Ενδεικτική Τιμή: --- 
ΙSΒΝ:   
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Καππή, Χ. 592 
Καραγιάννης, Θανάσης 1703 
Καραγιάννης, Στ. 477 
Καραθανάση Κατσαούνου, Αρετή 171, 1572, 1573 
Καραμάνου, Άννα 94, 437, 436 
Καραμεσίνη, Μ. 439, 469, 445, 444, 441, 443, 442, 

438, 440 
Καραντινός, ∆ημήτρης 446, 447, 448 
Καρατάσος, Στυλιανός 765 
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Καρβέλη, Μ. 406 
Καρζής, Θόδωρος 1684, 1683, 1687, 1686, 1682 
Καρόγλου, Μ. 97 
Καρύδης, Βασίλης 1370 
Κασίμης, Χ. 533 
Κασιμάτη, Κούλα 449, 1121, 451, 450, 1740 
Κασσελούρη - Χατζηβασιλειάδη, Ελένη Β. 1673 
Κασσελούρη, Σ. 406 
Κατή, ∆. 119 
Κατηφόρης, Γ 437 
Κατούντα, Σύλβια 1671 
Κατσίκα, Χ. 375 
Κατσανέβας, Θεόδωρος 452 
Καυκά, Μαίρη 122 
Καυταντζόγλου, Ρωξάνη 1612, 1353 
Καφφέ Γιδαράκου, Ισαβέλλα 453 
Κεντεποζίδη, Αναστασία 454 
Κετσετζοπούλου, Μ. 458, 457, 448 
Κικίλιας, Ηλίας 363 
Κιντή, Β. 1587 
Κιοσέογλου, Γ. 772 
Κιουσοπούλου, Αντωνία 817 
Κογκίδου, ∆ήμητρα 1558, 1316 
Κοζυράκης, Γ. 1249 
Κοκκινίδου, Α. 1043 
Κοκκόλα, Αγγέλα 1253 
Κολοβός, Νίκος 1044, 997 
Κονδύλη, Μαριάννα 1186 
Κονιόρδος, Μ. 1074 
Κονιόρδος, Σωκράτης 1606 
Κοντογεωργοπούλου, Λυδία 1760 
Κοντογιάννη, Χ. 1073 
Κοντογιάννης, Κ 95 
Κοντοθανάση, Άννα 1254 
Κοράκη, Μαρία 766 
Κορασίδου, Μαρία 818 
Κοσμάτος, Κώστας 1373 
Κοσμαράς, Γ. 462 
Κοτταρίδη, Γίτσα 1479 
Κουζής, Γιάννης 438, 370 
Κουκιάδης, Γ. 463 
Κουκουτσάκη, Αφροδίτη 767 
Κουκούλη Σπηλιωτοπούλου, Σοφία 465, 466, 464, 1372 
Κουμάντος, Γ. 1740 
Κουρουτσίδου, Μαρία 1045 
Κουτσιβίτου Α. κ. ά. 341 
Κουϊμτζή, Ελένη 162 
Κούρτη, Μ. 768 
Κούρτης, Α. 768 
Κούρτοβικ, Ι.  
Κούρτοβικ, Ιωάννα 1072, 1480 
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Κρίβας, Σ. 474 
Κραβαρίτου Μανιτάκη, Γιώτα 472, 473, 470 
Κραβαρίτου, Γιώτα 1740, 469, 467, 1354, 468 
Κρεατσάς, Γεώργιος 1577 
Κροντήρη, Τίνα 1679 
Κυράτσου, Ελένη 1046 
Κυρίδης, Αργύρης 1766 
Κυριαζή, Ν. 1170 
Κυριακίδου, Μαρία 1741, 1642 
Κυρτάτας, ∆. 1588 
Κωνσταντέλλη, Ελένη 1047 
Κωνσταντινίδου, Χριστίνα 1048, 998 
Κωστάκη, Α. 417 
Κωστάρας, Βασίλης 1389 
Κωσταβάρα Παπαρήγα, Καίτη 1482, 1557, 1481, 538 
Κωστοπούλου, Β. 1069 
Κωστόπουλος, Ι. 474 
Κωτσοβέλου, Βίκυ 1742, 411 
Κωττή Πετράκη, Α. 476 
Κόλλιας, Γ. 460 
Κόντου, Μαρία 461 
Λάζος, Γρηγόρης 1123, 1669, 1670 
Λάμπρου, Α. 552 
Λάμψα, Ρένα 1556 
Λαδά, Σάσα 1404, 120 
Λαλαγιάννη, Βασιλική 1049 
Λαλιώτου, Ι. 1400 
Λαμπριανίδης, Λόης 477, 1483 
Λαμπρινίδη, Χριστιάνα 1050 
Λαμπροπούλου, Βούλα 1792, 1793, 1794 
Λαμπροπούλου, Ζωή 1708 
Λαχανιώτη, Στυλιανή 1051 
Λεβεντάκος, ∆ιαμάντης 1053, 1052 
Λεονάκη, Μάρα 478 
Λεοντίδου, Ευτυχία 1698 
Λεοντσίνη, Μαίρη 1550 
Λεπτοκαρίδης, Στέργιος 1256 
Λευκόχειρ, Αδαμαντία 769 
Λεφωσέρ, Ν., Φαλκονέ, Ζ. 999 
Λιάπη, Μαρία 478, 1039, 551 
Λινάρδος Ρυλμόν, Π. 477, 1071 
Λούβρου, Ελένη 205 
Λυμπεράκη, Αντιγόνη 479, 1483 
Λυμπεροπούλου Τρύφωνος, Χριστίνα 480 
Λόππα Γκουνταρούλη, Ελένη  164, 1709 
Μάνεσης, Αριστόβουλος 1188 
Μάρας, Στάθης 1696 
Μήτσου-Παππά, Μαριλίζα 1001 
Μίχου, Ιωάννα Αθηνά 1675 
Μαγγανάρα, Ιωάννα 481, 1564, 1484, 482 
Μαγγιώρου, Μαρία 1187 
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Μαγδαληνός, Μιχάλης 593, 592 
Μακάφυ, Κάθυ 1739 
Μακέδου, Κ. 768 
Μακουίλαν, Μάρτιν 1058 
Μακρίδου, Ευθαλία 483 
Μακρυνιώτη, ∆ήμητρα 1355 
Μανιτάκη, Γιώτα 484 
Μανώλογλου, Ευδοκία 485 
Μαράτου Αλιμπράντη, Λάουρα 1287, 167, 85, 1615, 1617, 489, 488, 

1619, 492, 486, 592, 491, 1623, 1618, 
1625, 1606 

Μαρίνου, Ειρήνη 770 
Μαραγκουδάκη, Ελένη 178, 165, 166 
Μαρκαντώνης, Ι.Σ. 788 
Μαρματάκη, Μαρία 493 
Μαρούγκα, Α. 1170 
Μαρούλη, Χριστίνα 494 
Μαστοράκη, Ε. 495 
Ματσούκα Ζαχαρή, Πόπη 96 
Μαυρής, Μιχάλης 1609 
Μαυραγάνη , Ελένη 1054 
Μαυρομαράς, Γ Κωνσταντίνος 430 
Μελετίδου, Ε. 496 
Μενίκη, Βίλμα 168 
Μεσημέρη, Μαρία 154 
Μηνιάτη, Αγγελική 1189 
Μητράκος, Μ Θεόδωρος 430 
Μητσού, Μ. 1545 
Μητσός, Τρύφωνας 497, 498 
Μιμίκου, Γ. 340 
Μισέλ, Αντρέ 1486 
Μιχαηλίδου, Μάρθα 1056, 1055 
Μιχαλακοπούλου Βεϊκου, Χ. 1589 
Μιχοπούλου, Άννα 1744, 1743 
Μοροπούλου, Α. 97 
Μοσσέ, Κλώντ 1590 
Μουρίκη, Αλίκη 502, 499, 500, 501, 448 
Μουσούρης, Ευάγγελος 1602 
Μουσούρου, Λουκία 509, 1487, 1078, 1575, 1488, 1576, 

1562, 508, 1076, 507, 506, 505, 504 
Μουσταϊρας, Παναγιώτης 1710 
Μπάτρα, Εύη 100, 98 
Μπένστον, Μάργκαρετ 1739 
Μπίμπου, Α. 772 
Μπίστα, Πολυξένη 1764 
Μπακαλάκη, Αλεξάνδρα 1315, 1057 
Μπακοπούλου Χωλς, Αλίκη 754 
Μπακόπουλος, Α 510 
Μπαλούρδος, ∆ιονύσης 1620, 592 
Μπαλτάς, Α. 1591 
Μπεζεβέγκης, Ηλίας 1622, 1572, 1573, 171 
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Μπενβενίστε, Ρ 1400 
Μπερν, Ελεάνορ 1058 
Μπεσίλα Μακρίδη, Ελισάβετ 511 
Μπουρνούδη, Ε. 512 
Μπουρντιέ, Πιέρ 1356 
Μπουσχότεν, Ρίκη Βαν 1746 
Μπουτζουβή, Αλέκα 1747 
Μπρούσκου, Αίγλη 1636 
Μπόμπολου, Λ 1070 
Μυλωνάκου Κέκε, Ζαφειρία 1769 
Μόσχου-Σακορράφου, Σάσα 1745 
Νάζου, ∆έσποινα 1699 
Ναζίρη, ∆έσποινα 755, 1555 
Νασιάκου, Μαρία 1554 
Νικολάου, Κατερίνα 1382 
Νικολακοπούλου Στεφάνου, Ηρώ 1770 
Νικολακόπουλος, Ηλίας 1190 
Νικολαϊδου, Βασιλική Σίλια 513 
Νικολαϊδου, Μάγδα 514, 515 
Ντάσιος, Λ 517 
Ντέρη, Ι. 518 
Ντίεζ, Μ 1191 
Νταγιάκης, Α 169 
Ντερμανάκης, Ν. 520, 519, 1782 
Ντότσικα, Μ 521 
Νόβα Καλτσούνη, Χριστίνα 1574 
Ξανθάκη, Μ. 1170 
Ξανθάκου, Γ. 108 
Ξενίδου Schild, Βάλια 1677 
Ξηραδάκη, Κούλα 1748 
Οικονομίδου, Σούλα 1551 
Οικονόμου, Γεωργία 773 
Ομάδα Γυναικείων Σπουδών Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

1357 

Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος 1749 
Πάντειο Πανεπιστήμιο - Κ.Ε.Κ.Μ.Ο.Κ.Ο.Π. 526 
Παζαρζή, Ε. 522 
Παμούκτσογλου, Αναστασία 170 
Παμπούκη, Ελένη 1070 
Πανίδης, ∆. 768 
Παναγιωτοπούλου, Ρόη 397, 524, 1606, 1192 
Παναγιωτόπουλος, Ν 523 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών. Κέντρο Ερευνών για Θέματα 
Ισότητας 

175 

Πανοπούλου, Αγγελική 1004 
Πανουτσοπούλου, Κασσιανή 1080 
Πανούσης, Γιάννης 1059 
Παντίσκα, Π. 175 
Πανταζή-Τζίφα, Κ. 525 
Παντελίδου Μαλούτα, Μάρω 1190, 1257, 1199, 1200, 1196, 1195, 
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1194, 1260, 1262, 1259, 1258, 1197, 
1193, 1263, 1261, 1198 

Πανόπουλος, Παναγιώτης 1637 
Παπάζογλου Μητροπούλου, Α. 537 
Παπάνου, Γ. 174 
Παπαγαρουφάλη Ιακώβου, Ελένη 528 
Παπαγαρουφάλη, Ε. 1264 
Παπαγεωργίου, Γιώτα 1266, 1265, 1202, 1267, 529, 1201 
Παπαγεωργίου, Νώντας 206 
Παπαγιάννη, Β. 1119 
Παπαγιαννάκη, Μαρίνα 1318 
Παπαγιαννοπούλου, Μ. 530, 1375 
Παπαδάκη Κλαυδιανού, Α. 531 
Παπαδήμου, Χριστίνα 162 
Παπαδημητρίου, Γ. 1740 
Παπαδημητρίου, Κ. 532 
Παπαδόπουλος, Γ. 533, 535, 534 
Παπαζήση, Θ. 536, aa24 
Παπαθεοδώρου, Θεόδωρος 1370, 1375 
Παπακωστόπουλος, Παναγιώτης Γ. 1711 
Παπαμιχαήλ, Στυλιανή 774, 1375, 1603 
Παπανδρέου, Μαργαρίτα 1750 
Παπαντωνίου, Ν. Σ. 1592 
Παπαπάνου, Γ. 175 
Παπαπέτρου, Γ. 552 
Παπαρούνη, Ρ. 411, 530 
Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος 1359 
Παπαχαραλάμπους, Χάρης 1376 
Παπαχρίστου, Α. Κ. 1740 
Παππά, Ξανθή 775 
Παππάς, Π. 592 
Παραδέλλης, Θόδωρος 1359 
Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. 1572, 1573 
Παρασκευόπουλος, Ιωάννης 171 
Παρρέν, Καλλιρόη 838 
Πατελοδήμος, Γεώργιος 1767 
Παυλάκου, ∆. 539 
Παυλίδου, Ελένη 540 
Παυλίδου, Θ. 1005 
Παυλόπουλος, Βασίλης 1622 
Παϊδούση, Χρύσα 1003, 1002 
Πελαγίδης, Θ. 541 
Πετούση, Βασιλική 1608 
Πετράκη Κώττη, Αθηνά 542 
Πετράκου, Ηλέκτρα 1125 
Πετρίδου, Β. 140 
Πετρινιώτη, Ξανθή 543, 1077, 546, 544, 545, 547 
Πετρονώτη, Μαρίνα 549, 1489, 550 
Πετροπούλου, Σ. 340 
Πετρόγλου, Π. 548 
Πιτσούλη, Θ. 789 
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Πλεξουσάκη, Ε. 1268 
Πολίτη, Αφροδίτη 1017 
Πολίτης, Φώτης 172 
Πολύζος, Νίκος 173 
Ποντίσκα, Π. 174 
Πουλοπούλου, Έμκε 1610 
Πούχνερ, Βάλτερ 1387, 1672 
Πρυνεντύ, Ζ. 1060 
Ρήγα, Αναστασία - Βαλεντίνη 552, 788, 776, 1668 
Ραβάνης, Κώστας 175, 121, 174 
Ρανός, Κ. 1170 
Ρεντετζή, Μαρία 122, 1403, 104, 103, 102 
Ρεπούση, Μαρία 1269, 1204, 1203, 1742, 1751, 1270, 

551 
Ρηγοπούλου, Πέπη 777 
Ριζάκη, Ειρήνη 1548 
Ροζανβαλλόν, Πιέρ 1205 
Ρομπόλης, Σ. 554, 553 
Ροσάντα, Ροσάνα 1206 
Ρουσέτου Κακούλλου, Άννα 555 
Ρουσοπούλου, Αγνή 556 
Ρουφαγάλη, Α. 1249 
Σέλντον, Καρολάιν 1007 
Σαββίδου Ιακωβίδου, Μ. 105 
Σαββίδου, Τ. 176 
Σακέλλης, Γιάννης 557 
Σακκά, ∆έσποινα 1761 
Σαλίμπα, Ζιζή 1377 
Σαλούρου, Βασιλική 1396 
Σαμίου, ∆ήμητρα 1273, 1208, 1207, 1752, 1272, 1753, 

1271, 1209 
Σαμαρτζή, Μαρία 592, 558 
Σαπουντζάκη, Π. 559 
Σαρέλη, Αγγελική 778 
Σαφιλίου, Κ. 560 
Σαχινίδου, Νικολέττα 1062 
Σαϊτη, Άννα 177 
Σγούρου, Αγγελική 1061 
Σεβαστίδης, Χ. 561 
Σερελέα, Γαρυφαλιά 806 
Σερεμέτης 535, 534 
Σερεμετάκη, Νάντια 840, 839, 820 
Σιάνου, Ελένη 178 
Σιανού, Φ. 562 
Σιδηροπούλου ∆ημακάκου, ∆έσποινα 563, 564, 790, 1712 
Σινόπουλος, Π 565 
Σκαρτσίλας, Παναγιώτης 1710 
Σκλαβενίτη, Κωστούλα 815 
Σκοπελίτου, Θ. 417 
Σκορδίλη, Σοφία 1239 
Σκουτέρη ∆ιδασκάλου, Ν. 1598, 1597, 1596, 1595, 1594, 1593 
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Σκουτέρη ∆ιδασκάλου, Νόρα 821 
Σκόδρα, Ελένη 1571 
Σκύφτη Μουστακάκη, Ζωή 566 
Σουμέλη, Ε. 374, 568, 567 
Σουσαμίδου Καραμπέρη, Αικατερίνη 1713 
Σούμας, Θ. 1010, 1009 
Σπυριδάκης, Ε. 1375 
Σπυροπούλου, Ζ. 180 
Σπυρόπουλος, Ρ. 437 
Στέκα, Χρυσούλα 1553 
Στέλλου, Σταυρούλα 571 
Στασινοπούλου, Όλγα 570, 1210 
Σταυρίδου, Ελένη 1062, 1704 
Σταφίδας, ∆ημήτριος 1705 
Στεφάνου, Αναστάσιος 1063 
Στούμπος, Γ. 1170 
Στρατηγάκη, Μαρία 125, 124, 573, 352, 351, 578, 1575, 

574, 572, 1497, 577, 576 
Στρατούλης, ∆. 579 
Συλλογικό 1275 
Συμβούλιο της Ευρώπης 1171 
Συμεωνίδου, Χάρις 589, 585, 584, 583, 582, 593, 588, 

587, 581, 580, 591, 1491, 590, 458, 
592, 1604, 586 

Συρίγου Ρήγου, Ελένη 1126 
Σωτηριάδου, Αναστασία 1397, 1500, 1629, 1628, 1127 
Σύνδεσμος για τα ∆ικαιώματα της γυναίκας – 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

594 

Τάκαρη, Ντίνα 595 
Ταμπούκου, Μαρία 1547 
Ταστσόγλου, Ευ. 1623 
Τεντοκάλη Σκούρτη, Ευαγγελία 1765 
Τεντοκάλη, Β. 1011 
Τεπέρογλου, Αφροδίτη 1621, 1567 
Τεπέρογλου, Ε. 1211 
Τεργοπούλου, Μιράντα 1390 
Τερζοπούλου, Μ., Ψυχογιού, Ελ. 1012 
Τζέπογλου, Στέφανος 596 
Τζιοβάρας, Γρηγόρης 1276 
Τμήμα Τεκμηρίωσης και ∆εικτών 167 
Τομαρά Σιδέρη, Ματούλα 1616 
Τρέσσου Μυλωνά, Ελένη 126, 127, 182 
Τσάρτας, Πάρις 601, 399, 602, 598, 600, 599, 597, 451 
Τσίγκανου, Ιωάννα 1611 
Τσίχλα, Σοφία 841 
Τσαγκουρνή, Ελένη 779 
Τσαμπαρλή Κιτσάρα, Αναστασία 1492, 1613 
Τσαντηρόπουλος, Αριστείδης 1768 
Τσεμπέρη, Καλλιόπη 1493 
Τσιγκρής, Άγγελος 781, 1494, 1495, 782, 780 
Τσιλιμιγκάκη, Β. 412 
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Τσιμπιρίδου, Φωτεινή 1064 
Τσουκαλάς, Κ 603 
Υ.Π.Ε.Π.Θ. 1786 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

137 

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής 
Προστασίας 

1784, 1783 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Γενική Γραμματεία Ισότητας 

161 

Υπουργείο Εργασίας - Τμήμα Ισότητας 604 
Υπουργείο Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης 

1129, 1278, 1277 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 1785 
Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης- Γενική 
Γραμματεία Ισότητας 

1212 

Υφαντόπουλος, Γιάννης 1620 
Φίλιας, Β. 1740 
Φακιολάς, Ρ. 1618 
Φολερού, Φανή 184 
Φουρναράκη, Ελένη 1279, 842 
Φράγκος, ∆. 474 
Φραγκουδάκη, Α. 1013 
Φραντζή, Κυριακή 1759 
Φρειδερίκου, Αλεξάνδρα 184, 183 
Φρονίμου, Έμυ 412 
Φρόση, Λίνα 185, 186, 162 
Φώκιαλη, Π. 108 
Φώκιαλη, Πέρσα 1066 
Χάφτον, Ε. 843 
Χέρμπεργκ, Χάικε 93 
Χίτογλου, Α. 768 
Χαλκιά, Αλεξάνδρα 1056 
Χαντζαρούλα, Ποθητή 1398, 1362 
Χαραλαμπόπουλου Παπασταύρου, Μ 605 
Χασεκίδου, Θ. 1543 
Χατζηαργυρίου, Τριαντάφυλλος 1067 
Χατζημιχάλης, Κωστής 353 
Χατζηχρήστου, Χ. 1361 
Χατζόγλου, ∆. 1599 
Χενς, Ντίτριχ 1570 
Χιονίδου Μοσκοφόγλου, Μαρία 188, 187 
Χιωτάκη Πούλου, Ειρήνη 1280 
Χλέτσος, Μιχάλης 607, 606 
Χουρδάκης, Αντώνης Γ. 1068 
Χριστοφοράτος, Χ. 609, 608 
Χριστοφόρου, Βασιλική 1614 
Χρονάκη Παπαμίχου, Ζώγια 1281 
Χρονάκη, Ζ. 1740 
Χρονάκη, Ζώγια 610, 352 
Χρυσικοπούλου, Νάντια 109 
Χρόνη, Άνη 1401 
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Χρόνη, Αγγελική 1714 
Ψάλτη, Α. 512 
Ψαρά, Μ. 1211 
Ψαρρά, Αγγέλικα 1283, 1214, 1014, 1186, 828, 1282, 

1284, 1213, 1175 
Ψημμένος, Ιορδάνης 1638 
Ψυχογιού, ∆ήμητρα 1285 
Ψυχογιού, Ελένη 1390 
Ψυχογιός, ∆ημήτρης 1762 
Ψωινός, ∆. 611 
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Πίνακας 1. Τομείς και Ειδικότητες των δημόσιων ΤΕΕ (ΥΠΕΠΘ) 
 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Α΄ κύκλος Β΄ κύκλος 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

- Κομμωτικής Τέχνης 
- Αισθητικής Τέχνης 

- Αισθητικής Τέχνης 
- Κομμωτικής Τέχνης 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- Επιχειρηματικής Γεωργίας 
- Φυτοτεχνικών 

Επιχειρήσεων – 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

- Τεχνολογίας Τροφίμων & 
Εμπορίας (Μάρκετινγκ) 
Γεωργικών Προϊόντων 

- Περιβάλλοντος & 
Αγροτουρισμού 

- Φυτικής παραγωγής 
- Κηποτεχνίας 
- Τεχνολογίας & Ελέγχου 

τροφίμων 
- Επιχειρήσεων  

Αγροτουρισμού & 
Αγροβιοτεχνίας 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

- Σχεδιασμού Εσωτερικών 
Χώρων 

- Γραφικών Τεχνών 
- Συντήρηση έργων τέχνης 

– Αποκατάστασης 
- Επιπλοποιίας 
- Κεραμικής – 

Πηλοπλαστικής 
- Ψηφιδογραφίας – 

Υαλογραφίας. 
- Αργυροχρυσοχοϊας 
- Ωρολογοποιίας 

- Σχεδιασμού Εσωτερικών 
Χώρων 

- Γραφικών Τεχνών 
- Συντήρηση έργων τέχνης 

– Αποκατάστασης 
- Επιπλοποιίας 
- Κεραμικής – 

Πηλοπλαστικής 
- Ψηφιδογραφίας – 

Υαλογραφίας. 
- Αργυροχρυσοχοϊας 
- Ωρολογοποιίας 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

- Ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων κτιρίων 

- Ηλεκτρολογικών 
συστημάτων αυτοκινήτου 

- Εγκαταστάσεων κτιρίων & 
βιομηχανικών χώρων 

- Ηλεκτρομηχανικών 
συστημάτων & 
αυτοματισμού 
αυτοκινήτου 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

- Ηλεκτρονικός συσκευών - 
Εγκαταστάσεων & 
Υπολογιστικών Μονάδων 

 

- Ηλεκτρονικός 
Οπτικοακουστικών 
Συστημάτων  

- Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστικών 
συστημάτων και ∆ικτύων 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
- Σχεδιαστών τεχνικών 

έργων με χρήση Η/Υ 
- Κτιριακών έργων 

- Σχεδιαστών τεχνικών 
έργων  με χρήση Η/Υ 

- Κτιριακών έργων 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΣΗΣ 

- Υφάσματος / Ένδυσης - Υφάσματος / Ένδυσης 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

- Μηχανών και συστημάτων 
αυτοκινήτου 

- Βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων 

- Θερμικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων 

- Ψυκτικών εγκαταστάσεων 
& Κλιματισμού 

- Μηχανοσυνθετών 

- Μηχανών και συστημάτων 
αυτοκινήτου 

- Εργαλειομηχανών C.N.C. 
- Συντηρητών κεντρικής 

θέρμανσης 
- Ψυκτικών εγκαταστάσεων 

& Κλιματισμού 
- Μηχανοσυνθετών 

αεροσκαφών 
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ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Α΄ κύκλος Β΄ κύκλος 
αεροσκαφών 

- Αμαξωμάτων 

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ 

- Πλοιάρχων εμπορικού 
ναυτικού 

- Μηχανικών εμπορικού 
ναυτικού 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

- Υπαλλήλων οικονομικών 
υπηρεσιών 

- Υπαλλήλων διοίκησης. 
- Ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων 

- Υπαλλήλων οικονομικών 
υπηρεσιών 

- Υπαλλήλων διοίκησης 
- Ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
- ∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 

- Υποστήριξης 
Συστημάτων 
Υπολογιστών 

- Υποστήριξης Συστημάτων 
- Εφαρμογών και 
∆ικτύων Η/Υ 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

- Βοηθών νοσηλευτών 
- Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων 
- Βοηθών Οδοντοτεχνιτών 
- Βοηθών Ιατρικών -

Βιολογικών -
Ακτινολογικών-
Εργαστηρίων & 
Φαρμακείων 

- ∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας 
- Κοινωνικών φροντιστών 
- Βοηθών 

Φυσικοθεραπευτών 

- Βοηθών νοσηλευτών 
- Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων 
- Βοηθών Οδοντοτεχνιτών 
- Βοηθών Ιατρικών & 

Βιολογικών Εργαστηρίων 
- ∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας 
- Κοινωνικών φροντιστών 
- Βοηθών 

Φυσικοθεραπευτών 
- Βοηθών Φαρμακείων 
- Βοηθών Ακτινολογικών 

Εργαστηρίων 
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

- Χημικών εργαστηρίων & 
Ποιοτικού ελέγχου 
υλικών 

- Χημικών Εργαστηρίων 
και Ποιοτικού Ελέγχου 
Υλικών 

Πηγή: ΥΠΕΠΘ 
 
 

Πίνακας 2. Τομείς και Ειδικότητες των δημόσιων ΙΕΚ (ΟΕΕΚ) 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - 
∆ΙΚΤΥΩΝ 

Ομάδα Πληροφορικής  
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (multimedia) 
Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής 
Τεχνικός Η/Υ., Επικοινωνιών και ∆ικτύων  
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ∆ικτύων και Αυτοματισμού 
Γραφείων 
Τεχνικός ∆ιαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών 
INTRANET – INTERNET 
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
Τεχνικός Συστημάτων Υπολογιστών 
Τεχνικός ∆ικτύων Υπολογιστών 
Τεχνικός Τεχνολογίας INTERNET  
Τεχνικός Τηλεπληροφορικής 
Τεχνικός ∆ικτύων 
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ΤΟΜΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ομάδα ∆ιοικητικών 
Γραμματέας ∆ιεύθυνσης 
Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων 
Τειρεσίας : ΄Ατομα με προβλήματα όρασης χειριστές τηλεφωνικού 
Κέντρου 
Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών 
Τεχνικός ∆ιανομής 
Ομάδα Οικονομικών 
Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών 
Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών 
Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών 
Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
∆ιοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων 
Ειδικός κοστολόγησης στη Βιομηχανία- Βιοτεχνία 
Στέλεχος κοστολόγησης στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία 
Ειδικός Εμπορίας, ∆ιαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων 
(Marketing) 
Ειδικός Πωλήσεων 
Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και ∆ημοσκοπήσεων 
Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων 
Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS) 
Υπεύθυνος Προμηθειών και ∆ιαχείρισης Αποθήκης 
Κτηματομεσίτης – ∆ιαχειριστής ακίνητης περιουσίας 
Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών 
Ειδικός Χρηματιστηριακών Εργασιών 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ομάδα Μεταφορών 
Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών 
Επιμελητής Πτήσεων 
Υπάλληλος Αεροδρομίου 
Τεχνικός Μεταφοράς Εμπορευμάτων Αερομεταφορών 
Οδηγός Ταξί  
Ομάδα Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 
Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και τροφοδοσίας 
Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας 
Ειδικός Ξενοδοχειακής ψυχαγωγίας 
Ομάδα Τροφίμων 
Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (Catering) 
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης 
Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής 
Υπάλληλος Μπαρ 
Ομάδα Τουριστικών Υπηρεσιών 
Υπάλληλος Τουριστικού γραφείου 
Ειδικός Αεροπορικών Εταρειών 
Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης 
Ειδικός ∆ιαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων 
Στέλεχος Τουρισμού Υπαίθριων ∆ραστηριοτήτων 
Επιμελητής Ξεναγός Εθνικών δρυμών και Χώρων Αναψυχής 
Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου 
Τουριστικός Συνοδός 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 
Ομάδα Αξιοποίησης Φυσικού Πλούτου 
Τεχνικός Ανθοκομίας 
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ΤΟΜΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 
Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας 
Τεχνικός ∆ενδροκομίας και Μεταποίησης – Επεξεργασίας Προϊόντων 
Ελιάς – Φυστικιάς 
Τεχνικός Θερμοκηπίων 
Τεχνικός Αρδεύσεων 
∆ιαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 
Ειδικός ∆ασικής Προστασίας 
Τεχνικός Βιολογικής – Οικολογικής Γεωργίας 
Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων 
Ομάδα Αξιοποίησης Ζωϊκού Πλούτου  
Τεχνικός Πτηνοτροφίας 
Τεχνικός Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

Ομάδα Τεχνολογίας Τροφίμων 
Τεχνικός Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιίας 
Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

Ομάδα Ηλεκτρονικών 
Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου 
Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων 
Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών ∆ιατάξεων  
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Βιομηχανικών Εφαρμογών 
Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών 
Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας 
Τεχνικός Ιατρικός Οργάνων 
Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών 
Ομάδα Μηχανολογίας 
Τεχνικός Αερίων Καυσίμων 
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 
Τεχνικός Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου C.N.C.  
Τεχνικός Μηχανημάτων ΄Εργων 
Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων 
Τεχνικός Φανοποιίας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχημάτων 
Τεχνικός Μηχανοτρονικής 
Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και Σκαφών Αναψυχής 
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων  
Ομάδα Ηλεκτρολογίας 
Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων 
Τεχνικός Αυτοματισμών 
Τεχνικός Ανελκυστήρων 
Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών 
Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών 

∆ΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Ομάδα ∆ιαδικασιών Σχεδιασμού 
Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ 
Τεχνικός Τοπογραφικών εφαρμογών 
Ομάδα ∆ομικών 
Τεχνικός ∆ομικών ΄Εργων 
Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS  
Τεχνικός Επισκευής και Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών 
Κτιρίων 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Ομάδα Χημικής Παραγωγής 
Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων 
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ΤΟΜΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 
Τεχνικός Ελέγχου Υλικών 
Ομάδα Μετάλλων 
Τεχνικός Μεταλλικών Επιφανειών 
Τεχνικός Επιμεταλλώσεων 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

Ομάδα Εκτυπώσεων- Γραφικών Τεχνών  
Γραφίστας ΄Εντυπου και Ηλεκτρονικών Μέσων 
Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος 
Εκτυπωτής – Λιθογράφος 
Βιβλιοδέτης 
Εικονογράφος – Σκιτσογράφος 
Ομάδα Φωτογραφίας 
Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας 
Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας 
Ομάδα Συντήρησης 
Τεχνικός Συντήρησης ΄Εργων Τέχνης 
Τεχνικός Συντήρησης ΄Εργων Ζωγραφικής 
Τεχνικός συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού 
Τεχνικός χειροποίητης κεραμικής 
Τεχνικός παραγωγικής κεραμικής 
Αργυροχρυσοχοϊα 
Ωρολογοποιίας 
Ομάδα ∆ιακόσμησης – Σχεδίασης 
Τεχνικός ∆ιακόσμησης 
Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών 
Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας 
Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλου 
Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής 
Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος 
Τεχνικός Σχεδιασμού – Κοσμήματος 
Τεχνικός Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας (Βιτρό) 
Τεχνικός Υαλουργός Επιστημονικών Οργάνων 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ομάδα Περιβάλλοντος 
Τεχνικός Ελέγχου Βιομηχανικού και Εργασιακού Περιβάλλοντος 
Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης 

ΥΓΕΙΑΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ομάδα Υγείας 
Νοσηλευτικής – Τραυματολογίας 
Τεχνικός Προθετικών – Ορθωτικών και λοιπών Μέσων 
Αποκατάστασης  
Νοσηλευτικής Χειρουργείου 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων 
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας  
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις 
Ειδικός Κινησιοθεραπείας 
Βοηθός Φυσιοθεραπευτή σε ιαματικές πηγές και λουτρά 
Βοηθός Αναισθησιολογίας 
Τεχνικός Εφαρμογών Οπτικής 
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου 
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και 
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 
Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων 
Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας 
Οδοντοτεχνικής Ορθοδοντικής 
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ΤΟΜΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 
Οδοντοτεχνικής Πορσελάνης 
Βοηθός Οδοντιάτρου 
Ιατρικός Επισκέπτης 
Ομάδα Αισθητικής 
Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής 
Ειδικός Εφαρμογών ∆ιαιτητικής 
Κομμωτής – Τεχνικός Περιποίησης Κόμης  
Αισθητικός Αρωματοθεραπείας 
Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών 
Αισθητικός Σύμβουλος Εμφάνισης (STYLIST) 
Επαγγελματικό Μακιγιάζ 
Ομάδα Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ημιουργίας και ΄Εκφρασης 
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες 
Στέλεχος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Παιδικών Κατασκηνώσεων 
Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Ομάδα Επικοινωνίας 
∆ημοσιογραφίας, Συντάκτες και Ρεπόρτερς 
Αθλητική ∆ημοσιογραφία 
∆ιαφήμισης 
Ομάδα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Monter) 
Εικονολήπτης 
Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής (Παραγωγός) 
Ηχολήπτης 

ΕΝ∆ΥΣΗΣ & ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ 

Ομάδα Ένδυσης 
Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας 
Τεχνικός ∆ερμάτινης ΄Ενδυσης – Αξεσουάρ ∆ερμάτινων Ειδών και 
Υπόδησης 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ομάδα Αθλητισμού  
Προπονητής Αθλήματος 
∆ιοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού 
Προπονητής Σκάκι  
Ομάδα  Πολιτισμού 
Ειδικός Καρναβαλικών Κατασκευών 
Τεχνικός καρναβαλικής Ενδυμασίας 
Εφαρμοσμένων Τεχνών Χορού 
Μουσική με Τεχνολογία 
Σεναριογράφος 
Σκηνοθέτης 
Βοηθός Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος 
Μακιγιάζ Θεάτρου – Σκηνής 
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 
Τεχνικός Μουσικός ∆ισκογραφίας και Ζωντανών Εμφανίσεων 

Πηγή: ΟΕΕΚ, 2006 
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Πίνακας 3. Κατανομή ειδικοτήτων ανά ΙΕΚ του ΟΑΕ∆ (2006-2007) 
 

ΙΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ (8) Ειδικότητες χειμερινού εξαμήνου  

ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Τηλ. 210 - 5989 455, 
Πλαπούτα 11, ΤΚ.122 43  
 

* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
(MULTIMEDIA) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (α’, γ’ εξ) 
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (α’, γ’ εξ) 

ΙΕΚ ΑΛΙΜΟΥ 
Τηλ. 210 - 9960 129, ∆. 
Γούναρη 2, ΤΚ. 174 56 

* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ 
* ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (α’, γ’ εξ) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ∆ΙΚΤΥΩΝ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (α’, γ’ εξ) 
* ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (α’, γ’ εξ) 

ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Τηλ. 210 - 2110871, Λ. 
Γαλατσίου 13, ΤΚ 111 41 

* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET 
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ 
* ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
(MULTIMEDIA) 

ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ  
Τηλ. 210 - 9925 288, 
∆ωδεκανήσου 6 -12, ΑΛΙΜΟΣ, 
ΤΚ 174 56  

* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
* ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (α,γ’ εξ) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
(α’, γ’ εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (α’, 
γ’ εξ) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (α’, γ’ εξ) 
* ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (γ’ εξ) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (γ’ εξ) 

ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
Τηλ. 210 - 800 2693, Γ. Λύρα 
140, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΚ 145 64  

* ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ (MARKETING) 
* ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ (ΕΠΙΠΕ∆Ο Ι)  
* ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (γ’ εξ) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (γ’εξ) 
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (γ’εξ) 

ΙΕΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Τηλ. 210 - 5548 911, παλ. 
Εθν. Οδ.Αθηνών - Θηβών, 
ΜΑΝ∆ΡΑ, ΤΚ 196 00 

* ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
* ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
* ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (α’, γ’ εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ∆ΙΚΤΥΩΝ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (α’, γ’ εξ) 
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (α’, γ’ εξ) 
* ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (γ΄εξ) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (γ’ εξ) 

ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
Τηλ. 210 - 4818 654, 
Θεσσαλονίκης 47, ΜΟΣΧΑΤΟ, 
ΤΚ 183 45 

* ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
* ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
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* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ-/ΑΞΕΣΟΥΑΡ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (α’, 
γ’ εξ) 
* ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ( β, γ’ εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ -
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (γ’εξ) 

ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ 
Τηλ. 210 - 3478 594, Π. 
Ράλλη 83 & Κηφισού, 
ΡΕΝΤΗΣ, ΤΚ.182 33 

* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
(MULTIMEDIA) (α’, γ’ εξ)* ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (α’, γ’ εξ) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ (α’, γ’ εξ) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (α’, γ’ εξ) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (α’, 
γ’ εξ) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (α’, 
γ’ εξ) 

ΙΕΚ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(20) Ειδικότητες χειμερινού εξαμήνου 

ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 
Τηλ. 27520 - 21 721, Λεωφ. 
Αργους - Ναυπλίου 4 χλμ., 

ΑΡΓΟΣ, ΤΚ 211 00 

* ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
* ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
* ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(γ΄εξάμηνο)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (γ΄εξάμηνο)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (γ΄εξάμηνο)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(γ΄εξάμηνο) 

ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Τηλ. 23310 - 23 813, Περ. 
Ασωμάτων προς Νοσοκομείο, 
ΒΕΡΟΙΑ, ΤΚ 591 00 

* ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
(MULTIMEDIA) (α’, γ΄εξ)  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (α’, γ΄εξ)  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (α’, γ΄εξ)  

ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ 
Τηλ. 24210 - 80 766, Αθηνών 
64, Πεδίον ¶ρεως, ΒΟΛΟΣ, 
ΤΚ.383 34  

* ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ  
* ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
* ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  
* ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ  
* ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ (α’, γ΄εξ)  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (α’, γ΄εξ)  

ΙΕΚ ∆ΡΑΜΑΣ 
Τηλ. 25210 - 81 305, 7ο χλμ 
∆ράμας – Κ. Νευροκοπίου, 
∆ΡΑΜΑ, ΤΚ 661 00 

* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (α’, 
γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ & 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (α’, γ΄εξ)  

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Τηλ. 2810 - 256 049, Ξ. 
Χρηστομιχάλη Ξυλούρη 64, 
Γιόφυρο, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΚ 710 

* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
* ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (α’, γ΄εξ)  
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02  * ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ∆ΙΚΤΥΩΝ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (α’, 
γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (γ’ εξ)  

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τηλ. 2310 - 740 897, 
Λαγκαδά 117 - 119, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 561 23 

* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
* ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ  
* ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (γ΄εξάμηνο)  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (γ΄εξάμηνο)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (γ΄εξάμηνο) 

ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλ. 26510 - 48 191, 3ο 
χιλ.Εθν.Οδ. Ιωαννίνων - 
Αθηνών, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΚ 450 
00 

* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
(GIS) 
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (γ΄εξάμηνο) 

ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Τηλ. 2510 - 839 088, 
Περιγιάλι 2, ΚΑΒΑΛΑ, ΤΚ 651 
00 

* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ∆ΙΚΤΥΩΝ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (α’, 
γ΄εξ)  

ΙΕΚ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
Τηλ. 24410 - 71 576, Τέρμα 
οδού Τρικάλων, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ, 
ΤΚ.431 00  

* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ( 
MULTIMEDIA)  
* ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (α’, 
γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ∆ΙΚΤΥΩΝ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γ΄εξ)  

ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Τηλ. 24610 - 20 259, 11ο 
χλμ. Κοζάνης - Λάρισας, 
ΚΟΖΑΝΗ, ΤΚ.501 00 

* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
* ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ & 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
(MULTIMEDIA) (α’, γ΄εξ)  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (α’, γ΄εξ) 

ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Τηλ. 25310 - 20 363, Χίλια 
∆ένδρα, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΚ 691 
00 

* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET -ΙNTERNET 
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (α’, γ΄εξ)  

ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 
Τηλ. 22310 - 51 086, Μεγάλη 
Βρύση, ΛΑΜΙΑ, ΤΚ 351 00 

* ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ 
* ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
(MULTIMEDIA)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (γ΄εξ) 

ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Τηλ. 2410 - 530 082, 
Ερμογένους 10, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΚ 

* ΚΟΜΜΩΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  
* ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
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414 47  * ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET (γ΄εξ)  
* ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ( γ΄εξ)  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(γ΄εξ)  

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ 
Τηλ. 25410 - 66 991, 
Λαχανόκηποι 2, ΞΑΝΘΗ, 
ΤΑΧ.ΘΥΡ.106, ΤΚ 671 00 

* ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΠΙΠΕ∆Ο Ι)  
* ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΠΙΠΕ∆Ο Ι)  
* ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
* ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET 

ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 
Τηλ. 25520 - 23 886, Αρχή 
Κων/πόλεως, ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α, ΤΚ 
682 00 

* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ  
* ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
* ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
(ΕΠΙΠΕ∆Ο Ι)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
(MULTIMEDIA) (α’, γ΄εξ)  
* ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(α’, γ΄εξ) 

ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 
Τηλ. 2610 - 910 042, 
Πανεπιστημίου 21, ΡΙΟ, ΤΚ 
265 04  

* ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ  
* ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(α’, γ΄εξ)  
* ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (γ΄εξ)  

ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 
Τηλ. 24630 - 80 447, Περιοχή 
Κουρί, ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α, ΤΚ 502 
00  
 

* ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ  
* ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
(ΕΠΙΠΕ∆Ο Ι)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ∆ΙΚΤΥΩΝ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γ΄εξ)  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ( γ΄εξ) 

ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ 
Τηλ. 26210 - 330 12, 4ο χλμ. 
Λεωφ. Πύργου - Πατρών, 
ΛΑΣΤΕΙΚΑ, ΤΚ 272 00  

* ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  
* ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
* ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ 
Τηλ. 23210 - 500 96, 6ο χιλ 
Εθν.Οδ. Σερρών - Θεσ/κης, 
ΣΕΡΡΕΣ, ΤΚ 621 00 

* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ 
ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ  
* ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ  
* ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ (ΕΠΙΠΕ∆Ο Ι)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ∆ΙΚΤΥΩΝ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (α’, γ΄εξ)  

ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Τηλ. 2310 - 698 223, 
Θεσσαλονίκης 18, 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΚ 570 13 

* ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΗΣ (ΕΠΙΠΕ∆Ο Ι)  
* ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ (ΕΠΙΠΕ∆Ο Ι)  
* ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (α’, γ΄εξ)  
* ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (α’, γ΄εξ)  
* ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ (α’, γ΄εξ)  
* ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (α’, γ΄εξ)  
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Πίνακας 4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.ate.gr/books.shtml 
 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
http://www.academyofathens.gr/ 
 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ DEREE 
http://www.acg.edu/acg/collegelib.shtml 
 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
http://www.library.asfa.gr/ 
 
ΑΡΓΩ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
http://argo.ekt.gr/ 
 
Archive 
http://www.archive.gr/index.php 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://web.lib.auth.gr/portal/ 
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
http://www.ics.forth.gr/library/material/online-bases-gr.html 
 
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.ifa.gr/francais/mediatheque/indexmedia.htm 
 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://library.aua.gr/gr/library.htm 
 
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.lib.duth.gr/ 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
http://www.nlg.gr/ 
 
ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
http://www.eie.gr/ 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
http://www.lib.uoa.gr/ 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.ekdd.gr/opac2/zconnectell.html 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
http://www.ekt.gr/ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://lib.eap.gr/ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ELIAMEP) 
http://www.eliamep.gr/eliamep/content/home.aspx/ 
 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.eplc.gr/library/library.php 
 
Ι∆ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ∆ΟΥ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.eugenfound.edu.gr/opac/opaccat.htm 
 
Ι∆ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ) 
http://www.iobe.gr/all.htm 
 
Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.iesl.forth.gr/library/ 
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Γ.Σ.Ε.Ε 
http://www.inegsee.gr/ 
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE ΑΘΗΝΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.goethe.de/ins/gr/ath/wis/bib/elindex.htm 
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.ΜΕ.ΠΟ.): ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.imepo.gr/library-imepo-gr.html 
 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
http://www.cieel.gr/gr/library.jsp 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.kepe.gr/gr/library_gr.htm 
 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΧΑΝΙΑ): ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www1.maich.gr/p/library/ 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.lib.aueb.gr/ 
 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.pi-schools.gr/library/ 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.lib.aegean.gr/index.htm 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_hp.asp 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
 http://www.lib.uoi.gr/ 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ 
http://www.lib.uoc.gr/showan2.cfm 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.upatras.gr/services/library/library.php 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.unipi.gr/bibliothiki/biblio_index.html 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.uop.gr/library.shtml 
 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.panteion.gr/gr/library/ 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
http://artemis.cslab.ntua.gr/search/ 
 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
http://www.synigoros.gr/ 
 
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.library.teiath.gr/_lores/index.htm 
 
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.lib.teithe.gr/ 
 
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 
http://www.teiep.gr/index.php 
 
Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 
http://www.teikav.edu.gr/ 
 
Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
http://www.teikal.gr/ 
 
Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 
http://www.teilam.gr/ 
 
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 
http://library.teilar.gr/ 
 
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
http://www.lib.teiher.gr/ 
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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http://library.tee.gr/library/library.htm 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΤΜΗΜΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
http://www.bankofgreece.gr/bank/library/GenInfo.asp 
 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
http://www.hua.gr/Library/default_gr.htm 
 

 
 
 

Πίνακας 5. Ι∆ΡΥΜΑΤΑ – ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 
 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
http://www.eetaa.gr/ 
 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών 

http://www.eie.gr/editions/editions-ine-gr.html 
 
Εθνικό Τυπογραφείο 
http://www.et.gr/ 
 
Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας 
 
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο 
http://www.elia.org.gr/ 
 
Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων 
 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού 
http://www.emne-mnimon.gr/html/societygr.html 
 
Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού«Νίκος Πουλατζάς» 
http://www.eppnp.gr/ 
 
Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 
 
Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια 
http://www.childfamily.gr/_gr/_content/ 
 
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 
http://www.fhw.gr/ 
 
Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν 
 
Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος 
http://www.emporiki.gr/cbg/gr/press/ 
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Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου 

http://www.mfhr.gr/ 
 
Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη 
http://www.lrf.gr/greek_new/abc.html 
 
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών 
http://www.imm.gr/contact-gr.html 
 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 
http://www.inegsee.gr/ 
 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 
http://www.kepe.gr/gr/publications_gr.htm 
 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 
http://www.miet.gr/web/gr/archive/default.htm 
 
Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών 
http://www.genderissues.org.gr/Diotima 
 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (ΟΑΕ∆) 
http://www.oaed.gr/ 
 
Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων  
http://www.iom.gr/ 
 



 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη 
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 662

Πίνακας 6. Γυναικείες οργανώσεις – Γυναικεία Τμήματα 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. ΦΙΛΑΘΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ " Η 
ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑ∆Α 4, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, 1ΟΣ 
ΟΡΟΦΟΣ 

2. "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ" ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26, 11634 
ΑΘΗΝΑ 

3. A∆ΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 109, 11472 ΑΘΗΝΑ 

4. EURO-AMERICAN WOMEN'S COUNCIL 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 6, ΣΟΥΙΤΑ 20, 106 
71 

5. FOREIGN WOMEN'S NETWORK ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 101 117 45 ΑΘΗΝΑ 

6. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Ι.∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 160Α, 11256 ΑΘΗΝΑ 

7. ΑΝΩΤΑΤΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ,  

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 22, 10553 ΑΘΗΝΑ 

8. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΙΝΑ 30, 10672 

9. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 5, 15452 

10. ∆ΙΚΤΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΥΤΕΡΠΗΣ 18-20, 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

11. ∆ΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΣΤΙΑΣ 25, 11526 

12. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΒΟΥΛΗΣ 38 10557 ΑΘΗΝΑ 

13. ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 53 10439 ΑΘΗΝΑ 

14. ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΤΖΙΤΖΙΦΙΑΝΑΚΗ 7 73100 ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ 
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

15. ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 18 10563 ΑΘΗΝΑ 

16. ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε∆ΕΜ) 

ΛΕΚΚΑ 23-25, 105 62 

17. ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (AFEM) ΟΜΗΡΟΥ 51, 10672 

18. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 60,   10679 ΑΘΗΝΑ 

19. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ-UNESKO 

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 30& Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
54655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

20. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
(ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

ΑΛΚΑΙΟΥ 10 15771 ΙΛΙΣΙΑ 

21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ 13 11523 ΑΘΗΝΑ 

22. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΟΜΠΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 36ΤΚ 10673 
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23. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΑΛ.ΣΟΥΤΣΟΥ 18 10671ΚΟΛΩΝΑΚΙ 

24. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ 
ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Ν.ΟΥΡΑΝΟΥ 33 11471 ΑΘΗΝΑ 

25. ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΛΕΚΚΑ 12 10562 ΑΘΗΝΑ 

26. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΡΗΝΗ "ΚΕ∆Ε" 

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 124β, 11526 

27. ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 
=∆ΙΟΤΙΜΑ 

ΝΙΚΗΣ 24.10557 

28. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 97,  15451 Ν. 
ΨΥΧΙΚΟ (ΟΙΚΙΑ: ΠΛΕΙΑ∆ΩΝ 79, 14564 
Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 

29. ΚΙΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 8-10, 10678 

30. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΜΗΡΟΥ 35 10672 ΑΘΗΝΑ 

31. ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 14 10673 ΑΘΗΝΑ 

32. ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΙΚΤΙΝΟΥ 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54622 

33. ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 21/23 18536  

34. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΕΙΡΗΝΗ 

ΑΜΟΡΓΟΥ 22,   11256 ΑΘΗΝΑ 

35. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΕΡΕΧΘΕΙ∆ΕΣ 

ΜΑΓΚΡΙΩΤΟΥ 5.ΠΛ.ΠΕΡΙΜΕΝΗ 17121 

36. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ   (ΟΓΕ) ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 120, ΝΕΑΠΟΛΗ  11472 

37. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 10683 ΑΘΗΝΑ 

38. ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΜΙΧ.ΝΟΜΙΚΟΥ 33 ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 
11253 ΑΘΗΝΑ 

39. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 10561 ΑΘΗΝΑ 

40. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 82 16232 ΒΥΡΩΝΑΣ-ΑΘΗΝΑ 

41. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 53-55 10439 ΑΘΗΝΑ 

42. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ16 11635 ΑΘΗΝΑ 

43. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΥΠΑΝΤΡΩΝ 
ΜΗΤΕΡΩΝ  

ΑΝΘΕΩΝ 19 13562 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

44. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 21/23 18536  

45. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 
ΜΗΤΕΡΩΝ (ΠΑ.Σ.Ε.Μ.) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, 104 33, ΑΘΗΝΑ 

46. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΤΜΗΜΑ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 

ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 31 (7ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) 
10432 ΑΘΗΝΑ 
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47. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΤΕΡΠΗΣ 18-20, 155 61, ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

48. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΑΤΟΜΗΣ 4, 15771, ΑΘΗΝΑ 

49. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ 3, 15343 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

50. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ ∆ΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 9 10675 

51. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΡ. ΠΑΠΠΑ 2, 115 21 ΑΘΗΝΑ 

52. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΣΟΛΩΝΟΣ 41 10672 ΑΘΗΝΑ 

53. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΩΤΗΡΟΣ 11 10558 ΠΛΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ 

54. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ & ΕΠΙΧ/ΤΙΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΓ.ΖΩΝΗΣ 57 11256 ΑΘΗΝΑ 

55. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 30 & Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
54655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

56. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10 10557 ΑΘΗΝΑ 

57. Χ Ε Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 18 54624 

58. Χ Ε Ν  ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11  10672 ΑΘΗΝΑ 

59. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
(Ο.ΓΥ.ΣΩ.) 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2, 10561 

60. ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (AFEM) ΟΜΗΡΟΥ 51, 10672 

61. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
(AFEM) 

ΟΜΗΡΟΥ 51, 10672 

62. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΓΟ∆ΗΚ) 

ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 50, 1080, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

63. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΡΙΑ∆ΝΗΣ 34 7 ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

64. ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΣΣΟΥ 12 10680 

65. ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΦΡΑΞΙΑ ΑΕΚΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΚΕΙΟΥ 
10555 

66. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΚΑΡΥΤΣΗ 3, 10581 ΑΘΗΝΑ 

67. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ 2 54626 (8ος. ορ.) 

68. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ  ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 52 10445 ΑΘΗΝΑ 

69. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΙΤΑΝΟΥ, 3 71603 
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70. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 63-65, 10681 

71. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 25, 10682 ΕΞΑΡΧΕΙΑ 

72. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΠΝΟΚΟΠΤΗΡΙΟΥ 4, 10433 

73. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑ∆Α ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΑΚΡΙΤΑ 42,   12461 ΧΑΪ∆ΑΡΙ 

 

 

 

Πίνακας 7. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α∆Ε∆Υ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΚΚΑ 23 - 25 

ΠΑΣΕΓΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16, 11526 

ΓΣΕΕ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69  & ΕΝΙΑΝΟΣ 2 

10434 

ΕΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48,10433 

ΟΤΟΕ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32, 54623 

ΟΤΟΕ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 10672 

ΟΜΕ - ΟΤΕ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 15, 10561 

 

 

 

Πίνακας 8. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ 

 

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 

10553 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΟΚ ΚΩΛΕΤΤΗ 25-27 10677 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΚΕ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 145, 14231 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν.∆. ΑΓ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, 10437 
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Πίνακας 9. Ιστοσελίδες – ∆ιευθύνσεις Ελλήνων Εκδοτών 

 
Εκδόσεις Άγκυρα 
http://www.agyra.gr/  
 
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 
http://www.alexandria-publ.gr/main.php 
 

    Άμμος 
 Ιπποκράτους 42, 106 80 Αθήνα, 210-3633083, 210-3636415 (fax) 
 
Εκδόσεις Ατραπός 
http://www.atrapos-editions.gr/ 
 
Εκδόσεις Γκοβοστή 
http://www.govostis.gr/  
 
Βιβλιοπωλείο της 'Εστίας' 
http://www.hestia.gr/ 
 

   Γνώση 
 Γραβιάς 9-13, 106 78 Αθήνα,  210-3807689, 210-3810892 (fax) 
 
Εκδόσεις ∆ίαυλος 
http://www.diavlos-books.gr/ 
 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 
http://www.dioptra.gr  
 

  Εκδόσεις ∆ωδώνη 
 Ασκληπιού 3, 106 79 Αθήνα, 210- 3637973, 210- 3637067 (fax) 
 
Εκδόσεις Έλλην 
http://www.iwn.gr/ 
 
Εκδόσεις Ενάλιος 
http://www.enalios.gr/ 
 
Εκδόσεις Gutenberg 
http://www.dardanosnet.gr/home/ 
 
Εκδοτική Αθηνών 
http://www.addgr.com/comp/ekdotiki/  
 
Εκδόσεις Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
http://www.ekke.gr/ 
 
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 
http://www.forthnet.gr/ellgr/ellgr.htm  
 
Εκδόσεις Επίκεντρο 
http://www.epikentro.gr/ 
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Εκδόσεις Εξάντας 
http://www.exandasbooks.gr/ 
 
Εκδόσεις Ερμής 
http://www.ermis-ekdotiki.gr/Details.asp?IdProduct=400 
 
Εκδόσεις Θεμέλιο 
http://www.themelio-ekdoseis.gr/ 
 
Εκδόσεις Θυμάρι 
http://www.thymari.gr/ 
 

Εκδόσεις Ιανός 
http://www.ianos.gr/  
 
Εκδόσεις Κάκτος 
http://www.kaktos.gr/  
 
Εκδόσεις Καρατζάς 
http://www.caratzas.com/  
 
Εκδόσεις Καστανιώτη 
http://www.kastaniotis.com/  
 
Εκδόσεις Κατάρτι 
http://www.katarti.gr/oroi.asp 
 
Εκδόσεις Κάτοπτρο 
http://www.katoptro.gr/  
 
Εκδόσεις Κέδρος 
http://www.kedros.gr/  
 
Εκδόσεις Κοχλίας 
http://www.kochlias.gr/company.asp 
 
Εκδόσεις Κριτική 
http://www.kritiki.gr/ 
 
Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη 
http://www.kyriakidis.gr/ 
 
Εκδόσεις Μαλλιάρης 
http://www.malliaris.gr/Μαλλιάρης  
 
Εκδόσεις Μεταίχμιο 
http://www.metaixmio.gr/1/index.scr 
 

   Εκδόσεις Μπουκουμάνης 
 Μαυρομιχάλη 1, 106 79 Αθήνα, 210- 3618502, 210-3630669 (fax) 
 
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη 
http://www.livanis.gr/  
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Εκδόσεις Νεφέλη 
http://www.nnet.gr/ 
 
Εκδόσεις νήσος 
http://www.nissos.gr/ 
 
Εκδόσεις Οδυσσέας 
http://www.odisseas.gr/ 
 
Εκδόσεις Οξύ 
http://www.oxy.gr/ 
 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
http://www.pek.uch.gr/  
 
Εκδόσεις Παπαδήμα 
http://www.papadimasbooks.gr/index.html 
 
Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
http://www.picturebooks.gr/  
 
Εκδόσεις Παπαζήση 
https://www.papazisi.gr/Default.asp 
 
Εκδόσεις Παρατηρητής 
http://www.paratiritis.gr/  
 
Εκδόσεις Πατάκης 
http://www.patakis.gr/  
 

  Εκδόσεις  Περίπλους 
Σπυρ. Τρικούπη 38, 106 83 Αθήνα,  210-8254053, 210-8254053 (fax) 
 
Εκδόσεις Σαββάλα 
http://www.savvalas.gr/  
 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 
http://www.ant-sakkoulas.gr/  
 

    Εκδόσεις Σάκκουλα 
    www.sakkoulas.gr/ - 
 
    Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. 
    http://www.stamoulis.gr/ 
 
Εκδόσεις Στάχυ  
Μεσολογγίου 5, 106 81 Αθήνα,  210-3303590, 210-3825255 (fax) 
 
Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή   
Σόλωνος 130, 106 81 Αθήνα,  3820835, 3813354 (fax) 
   
Εκδόσεις Τραυλός 
http://www.travlos.gr/ 
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Τυπωθήτω - Γιώργος ∆αρδανός 
http://www.dardanosnet.gr/home/ 

 
Εκδόσεις Φιλιππότης 
Σόλωνος 69, 106 79 Αθήνα,  210-3918457, 210-3819167 (fax) 
 
Εκδόσεις Ψυχογιός 
http://www.psichogios.gr/  

 
Εκδόσεις Ωκεανίδα 
http://www.oceanida.gr 
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