
   
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Οι Ιστορικοί για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου* διοργανώνουν τη 
σειρά μηνιαίων εισηγήσεων και συζητήσεων «Συναντήσεις για την ιστορία των γυναικών 
και του φύλου». Με ευρεία ποικιλία θεμάτων, οι «Συναντήσεις» είναι ανοιχτές και 
απευθύνονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα ακροατήρια. Θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 
2022 διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom, ενώ σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν 
αργότερα υβριδικά, με δυνατότητα διά ζώσης συμμετοχής σε χώρο που θα ανακοινωθεί.  
Ο σύνδεσμος πρόσβασης στις συναντήσεις είναι:  
https://authgr.zoom.us/j/98997310674?pwd=ejlWV0Q3aU9oT0lVWTNjKzB0MVJyQT09 .    
 
Το πρόγραμμα του πρώτου κύκλου των «Συναντήσεων για την ιστορία των γυναικών και 
του φύλου» έχει ως εξής: 
 
Τετάρτη 26-1-2022, ώρα 19:00  
Φύλο και δουλεία (18ος-19ος αιώνας)  
Μιλούν:  
-Γιώργος Πλακωτός (ιστορικός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), «Γυναικεία υποτέλεια, δουλεία και 
τα όρια της εμπειρίας στο έργο της Anna Maria Falconbridge Two Voyages to Sierra Leone 
(1794)» 
-Ευγενία Σηφάκη (θεωρητικός λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), «Ο διατλαντικός 
λόγος για την κατάργηση της δουλείας (abolitionist discourse) στον δραματικό μονόλογο 
της Elizabeth Barrett Browning The Runaway Slave at Pilgrim’s Point [Η φυγάς σκλάβα στον 
τόπο των προσκυνητών] (1848)» 
Συντονίζει ο Κωστής Γκοτσίνας (ιστορικός, Γαλλική Σχολή Αθηνών) 
 
Τρίτη 22-2-2022, ώρα 19:00  
Συζητώντας για το γυναικείο ζήτημα στην πρώιμη νεότερη Ιταλία  
-Ομιλήτρια: Μαριτίνα Λεοντσίνη (μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΕΚΠΑ), «Ο κανονιστικός 
λόγος περί γυναικείας χηρείας και ο ρόλος της χήρας ως ‘παιδαγωγού’ στην πρώιμη 
νεότερη Ιταλία».  
-Σχολιάστρια: Ανδρονίκη Διαλέτη (ιστορικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) 
Συντονίζει η Μαρία Πρέκα (ιστορικός) 
 
Τρίτη 29-3-2022, ώρα 19:00  
Το φύλο στον Μεσοπόλεμο  
-Ομιλήτρια: Μαρία Ρεπούση (ιστορικός, ΑΠΘ), «Οι ‘απειλητικές’ γυναίκες της δεκαετίας του 
1920: λόγοι και αντίλογοι για τα σώματα, τα επαγγέλματα και τις ιδέες των γυναικών»  
-Σχολιάστρια: Δήμητρα Σαμίου (ιστορικός) 
Συντονίζει η Έφη Αβδελά (ιστορικός, Πανεπιστήμιο Κρήτης) 
 
Τρίτη 19-4-2022, ώρα 19:00  
Δημόσιοι λόγοι για την ομοερωτική επιθυμία στην Ελλάδα του 19ου και των αρχών του 
20ού αιώνα  

https://authgr.zoom.us/j/98997310674?pwd=ejlWV0Q3aU9oT0lVWTNjKzB0MVJyQT09


Μιλούν:  
-Γαβριέλλα Ασπράκη (κοινωνική ανθρωπολόγος - ιστορικός), «Ελληνικός έρως: ιατρικός 
λόγος για την ανδρική ομοφυλοφιλία στην Ελλάδα (τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα)»  
-Ελένη Φουρναράκη (ιστορικός, Πανεπιστήμιο Κρήτης), «Από τους ‘θήλεις εραστάς’ στις 
‘ομοφρόνους της αρχαίας Λεσβίας Μεγίλλας’: Γυναικείες ερωτικές φιλίες υπό το φως της 
δημοσιότητας, στο γύρισμα του 19ου αιώνα» 
Συντονίζει η Δήμητρα Βασιλειάδου (ιστορικός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 
 
Τρίτη 31-5-2022, ώρα 19:00  
Πηγές της Ιστορίας των Γυναικών - Βυζάντιο 
-Ομιλήτρια: Άννα Μιχοπούλου (ερευνήτρια ιστορίας των γυναικών), «Μητερικόν: βίοι 
αγίων μητέρων, ζωές βυζαντινών γυναικών»  
-Σχολιαστής: Δημήτρης Κυρίτσης (ιστορικός, Πανεπιστήμιο Κρήτης) 
Συντονίζει η Σπυριδούλα (Ντένια) Αθανασοπούλου-Κυπρίου (εκπαιδευτικός, Δρ. Παν/μίου 
Μάντσεστερ) 
 

 

 
* Οι Ιστορικοί για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου αποτελούν το 
ελληνικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών 
(International Federation for Research in Women’s History, IFRWH). Δραστηριοποιούνται 
από το 2007 με οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, ενώ έχουν την ευθύνη για την 
«Ελληνική Βιβλιογραφία της Ιστοριογραφίας των Γυναικών και του Φύλου», που 
δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Νεοελληνικών 
Σπουδών «Ανέμη». 
 


