
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Την Πέµπτη 9 Μαρτίου, στις 7.30 µµ, στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «Ξενία», 

(Σοφ. Βενιζέλου 16, Ρέθυµνο), το διεπιστηµονικό Εργαστήριο Έρευνας και 

Εκπαίδευσης για το Κοινωνικό Φύλο µε έδρα το Τµήµα Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε την οµάδα Ιστορικοί για την Έρευνα 

στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου, διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση µε 

αφορµή την έκδοση του συλλογικού τόµου 

 

Το Φύλο στην Ιστορία: Αποτιµήσεις και Παραδείγµατα (εκδ. Ασίνη, Αθήνα 2015) 

επιµ. Γ. Γκότση, Α. ∆ιαλέτη, Ε. Φουρναράκη  

 

Για το βιβλίο θα µιλήσουν: 

 

Ελευθερία Ζέη, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Ανδρονίκη ∆ιαλέτη, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Ελένη Φουρναράκη, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Βασιλική Πετούση, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

Περιγραφή:  

Παρά την τριακονταετή παραγωγή ιστορικών µελετών για τις γυναίκες και το φύλο 

στην Ελλάδα, απουσίαζε ένα συλλογικό έργο που να επιχειρεί να αποτιµήσει τις 

συµβολές αυτής της παραγωγής σε διαφορετικά ιστορικά πεδία και συγχρόνως να 

συζητήσει τη χρήση του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας στην ελληνική 

ιστοριογραφία, σε σχέση και µε τα διεθνή συµφραζόµενα. Αυτό ακριβώς το κενό 

στην ελληνική βιβλιογραφία αποπειράται να καλύψει ο τόµος αυτός, συµβάλλοντας 

ευρύτερα στην έρευνα και διδασκαλία για το φύλο στις κοινωνικές επιστήµες.  

Οι συγγραφείς του τόµου είναι µέλη της οµάδας Ιστορικοί για την Έρευνα στην 

Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου. Τα κείµενά τους αφορούν κυρίως (αν και όχι 

αποκλειστικά) τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και καλύπτουν ευρύ φάσµα 

ιστοριογραφικών πεδίων, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η οικογένεια, η πολιτική, η 

τέχνη, το σώµα, ο αθλητισµός, η σεξουαλικότητα, ο χώρος. Τα άρθρα του τόµου 

συζητούν τα πεδία αυτά µέσα από την οπτική του φύλου, αλλά µε διαφορετικούς 

τρόπους: άλλοτε µε τη µορφή ιστοριογραφικών αποτιµήσεων που αναδεικνύουν 

σηµαντικά µεθοδολογικά και επιστηµολογικά ζητήµατα στην ιστορική έρευνα και 

γραφή, και άλλοτε µέσα από συγκεκριµένα ερευνητικά παραδείγµατα τα οποία 

προτείνουν στην ιστορία των γυναικών και του φύλου νέους ερευνητικούς 

προσανατολισµούς ή εµπλουτίζουν ήδη µελετηµένα αντικείµενα µε νέα ερωτήµατα. 

Οι πολλαπλές αυτές συµβολές, µαζί και µε την εκτενή εισαγωγή που τις συνοδεύει, 

δεν απευθύνονται µόνο σε «ειδικούς» αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό, φοιτητικό και 

άλλο, που ενδιαφέρεται για τις ιστορικές σπουδές του φύλου και τη φεµινιστική 

οπτική στην ιστορία. 

 

      


