
		 	 	 	 	 	 																																																	

Αγαπητές	και	Αγαπητοί,	

Θα	θέλαμε	να	σας	καλωσορίσουμε	στο	σεμινάριο	επιμόρφωσης	με	θέμα	την	"Ευαισθητοποίηση	στην	
αντιμετώπιση	 περιστατικών	 σεξουαλικής	 παρενόχλησης	 στο	 πανεπιστήμιο”	 που	 υλοποιείται	 στο	
Πάντειο	Πανεπιστήμιο	στο	πλαίσιο	του	Ευρωπαϊκού	Προγράμματος	USVReact	(http://usvreact.eu).	

Στόχος	 του	 8-ωρου	 σεμιναρίου	 που	 θα	 παρακολουθήσετε	 είναι	 να	 παρέχει	 μια	 πρώτη	
ευαισθητοποίηση	 στο	 θέμα	 της	 αντιμετώπισης	 της	 σεξουαλικής	 παρενόχλησης	 στο	 πανεπιστήμιο,	
ζήτημα	το	οποίο	δεν	έχει	αποτελέσει	μέχρι	σήμερα	αντικείμενο	πολιτικής	ή	έρευνας,	για	λόγους	που	
συνδέονται	 τόσο	 με	 θεσμικούς	 όσο	 και	 με	 κοινωνικο-πολιτισμικούς	 παράγοντες.	 Λείπουν	 επίσης	
συγκεκριμένες	 παρεμβάσεις	 αλλά	 και	 πρακτικές	 που	 να	 διευκολύνουν	 την	 αντιμετώπιση	 τέτοιων	
περιστατικών	 στο	 πλαίσιο	 του	 πανεπιστημίου,	 με	 στόχο	 την	 υποστήριξη	 των	 θυμάτων,	 τα	 οποία	
πολλές	φορές	δε	γνωρίζουν	που	να	απευθυνθούν	αλλά	και	πως	να	αντιδράσουν.	Να	σημειώσουμε	ότι	
τα	 ζητήματα	 της	 σεξουαλικής	παρενόχλησης	 και,	 ενίοτε	 και,	 της	 σεξουαλικής	 βίας	 απασχολούν	πια	
συστηματικά	τα	Ευρωπαϊκά	ιδρύματα	ανώτατης	εκπαίδευσης,	τα	οποία	πολλές	φορές	αναπτύσσουν	
εξειδικευμένες	υπηρεσίες	για	την	υποστήριξη	των	θυμάτων.	Οι	πρωτοβουλίες	αυτές	αναπτύσσονται	
στο	 πλαίσιο	 της	 εφαρμογής	 της	 ευρωπαϊκής	 νομοθεσίας	 για	 την	 ισότητα	 των	 φύλων	 και	 την	
καταπολέμηση	 των	 διακρίσεων	 στην	 ανώτατη	 εκπαίδευση	 και	 την	 έρευνα,	 αλλά	 και	 την	
ευαισθητοποίηση	των	φοιτητών	και	φοιτητριών	σε	ζητήματα	δικαιωμάτων.	Το	Πάντειο	Παν/μιο	είναι	
το	πρώτο	ίδρυμα	στην	Ελλάδα	που	υλοποιεί	τέτοιο	πρόγραμμα	ευαισθητοποίησης.		

Ευελπιστούμε	 ότι	 η	 ευαισθητοποίηση	 αυτή	 θα	 σταθεί	 αφορμή	 για	 να	 αναπτυχθεί	 ένας	
προβληματισμός	γύρω	από	το	θέμα,	το	οποίο	συνδέεται	στενά	με	το	ευρύτερο	ζήτημα	της	έμφυλης	
βίας	 στις	 διαφορετικές	 της	 εκφάνσεις.	 Η	 επιμόρφωση	 γίνεται	 σε	 μικτές	 και	 ολιγομελείς	 ομάδες	
προκειμένου	 να	 διευκολυθούν	 η	 συζήτηση,	 οι	 ερωτήσεις	 και,	 γενικότερα,	 η	 κατανόηση	 των	
διαφορετικών	 πτυχών	 του	 θέματος,	 που	 δεν	 αφορά	 μόνο	 στην	 προστασία	 των	 ατομικών	
δικαιωμάτων,	αλλά	και	στην	ενίσχυση	των	διαπροσωπικών	σχέσεων	και	στην	ψυχολογική	ευημερία	
του	ατόμου.		

Θα	 θέλαμε	 να	 ευχαριστήσουμε	 τις	 συνεργάτιδες	 του	 Προγράμματος	 που	 επιμελήθηκαν	 το	
εκπαιδευτικό	υλικό	και	θα	συντονίσουν	το	σεμινάριο,	Κα	Ματίνα	Παπαγιαννοπούλου,	κοινωνιολόγο-
εγκληματολόγο,	 συνεργάτιδα	 του	 Κέντρου	 Ερευνών	 για	 Θέματα	 Ισότητας,	 και	 Κα	 Κική	
Πετρουλάκη,	ψυχολόγο,	Ινστιτούτο	Υγείας	του	Παιδιού	και	Ευρωπαϊκό	Δίκτυο	κατά	της	Βίας	(EAVN). 
		
Είμαστε	 στη	 διάθεσή	 σας	 για	 όποιες	 περαιτέρω	 διευκρινίσεις	 χρειάζεστε.	 Για	 θέματα	 της	
επιμόρφωσης	 μπορείτε	 να	 επικοινωνείτε	 με	 την	 Κα	 Βούλα	 Τουρή	 στο	 τηλέφωνο	 210-9201516	 και	
στο		email:	genderpanteion@gmail.com.	

Σας	ευχαριστούμε	πολύ	για	το	ενδιαφέρον	και	τη	συνεργασία	σας.	

Εκ	μέρους	του	Προγράμματος,	

Αθηνά	Αθανασίου,	Αν.	Καθηγήτρια,	Τμ.	Κοινωνικής	Ανθρωπολογίας,	Επιστημονικά	Υπεύθυνη		
Αλεξάνδρα	Ζαββού,	Ερευνήτρια,	Εργαστήριο	Σπουδών	Φύλου,	Τμ.	Κοινωνικής	Πολιτικής	
Βούλα	Τουρή,	Ε.Τ.Ε.Π,	Εργαστήριο	Σπουδών	Φύλου,	Τμ.	Κοινωνικής	Πολιτικής	
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Η	Αλεξάνδρα	Ζαββού	σπούδασε	Κοινωνιολογία	στο	Πάντειο	Παν/μιο.	Έκανε	μεταπτυχιακές	σπουδές	
στην	 Κριτική	Ψυχολογία	 και	 στη	 συνέχεια	 εκπόνησε	 τη	 διδακτορική	 της	 διατριβή	 στο	Manchester	
Metropolitan	 University,	 με	 θέμα	 τις	 έμφυλες	 διαστάσεις	 της	 ένταξης	 των	 μεταναστών	 στο	 αντι-
ρατσιστικό	κίνημα	στην	Αθήνα.	Από	το	2008-2013	εργάστηκε	ως	βασική	ερευνήτρια	στα	Ευρωπαϊκά	
ερευνητικά	 προγράμματα	 MIG@NET:	 Transnational	 digital	 networks,	 migration	 and	 gender	
(www.mignetproject.eu)	 και	 GEMIC:	 Gender,	 migration	 and	 intercultural	 interactions	 in	 South-East	
Europe	and	 the	Mediterranean	 (www.gemic.eu)	που	συντόνισε	 το	Εργαστήριο	Σπουδών	Φύλου	του	
Τμήματος	 Κοινωνικής	 Πολιτικής	 του	 Παντείου	 Παν/μιου.	 Αντικείμενα	 έρευνας	 αποτέλεσαν	 οι	
θρησκευτικές	 ταυτότητες	 και	 πρακτικές	 των	 Μουσουλμάνων	 μεταναστριών,	 η	 μεταναστευτική	
σεξουαλική	 εργασία,	 και	 οι	 πολιτικές	 της	 διαπολιτισμικής	 εκπαίδευσης	 και	 η	 ένταξη	 των	 παδιών	
μεταναστών	 στο	 σχολείο.	 Στο	 παρελθόν	 έχει	 συνεργαστεί	 ως	 κοινωνιολόγος	 με	 τη	 ΜΚΟ	 Αρσις-	
Κοινωνική	Οργάνωση	Υποστήριξης	Νέων	και	με	το	Αθηναϊκό	Κέντρο	Μελέτης	του	Ανθρώπου	(ΑΚΜΑ),	
όπου	 συντόνισε	 επιμορφωτικά	 προγράμματα	 για	 ομάδες	 νέων,	 εκπαιδευτικών	 και	 επαγγελματιών	
υγείας	και	πρόνοιας.	Πρόσφατες	δημοσιεύσεις	της	περιλαμβάνουν	την	συνεπιμέλεια	του	συλλογικού	
τόμου	 Φύλο,	 Μετανάστευση,	 Διαπολιτισμικότητα	 (με	 τις	 E.	 Καμπούρη	 και	 Μ.	 Στρατηγάκη,	 Νήσος,	
2013),	 άρθρα	 σε	 συλλογικούς	 τόμους	 Το	 Φύλο	 της	 Μετανάστευσης	 (Μεταίχμιο,	 2009),	 Gender	 and	
Migration	 (Zed,	 2010),	 Immigrant	 Protest	 (SUNY,	 2014),	 και	 σε	 επιστημονικά	 περιοδικά,	 όπως	
Citizenship	 Studies,	 forthcoming	 (με	 τις	 Δ.	 Σιατίτσα	 και	 Π.	 Κουτρολίκου),	 Επιθεώρηση	 Κοινωνικών	
Ερευνών,	140-141,	Β’-Γ’,	2013,	Feminist	Review	94,	2011	(με	την	Ε.	Καμπούρη).	

Η	 Ματίνα	 X.	 Παπαγιαννοπούλου	 σπούδασε	 Κοινωνιολογία	 στο	 Πάντειο	 Παν/μιο.	 Έκανε	
μεταπτυχιακές	 σπουδές	 στην	 Εγκληματολογία	 (Πάντειο	 Παν/μιο)	 και	 στις	 Διεθνείς	 Σπουδές	
Ασφάλειας	(Πανεπιστήμιο	Reading,	UK).	Έχει	εμπειρία	στην	οργάνωση	και	εποπτεία	συμβουλευτικών	
δράσεων/υπηρεσιών	σε	γυναίκες,	όπως	επίσης	στον	συντονισμό	και	διεξαγωγή	ερευνών	για	θέματα	
φύλου,	βίας	κατά	των	γυναικών,	μετανάστευσης	κ.λπ.	Το	2001-2009	εργάστηκε	στο	Κέντρο	Ερευνών	
για	Θέματα	Ισότητας	(ΚΕΘΙ)	ως	Υπεύθυνη	Τμήματος	Ερευνών/Μελετών	και	Εκδόσεων.	Το	2010-2012	
εργάστηκε	στη	Γενική	Γραμματεία	 Ισότητας	των	Φύλων	(ΓΓΙΦ)	ως	ειδικό	επιστημονικό	προσωπικό	
σε	θέματα	πολιτικών	για	την	ισότητα	των	φύλων	ή/και	την	ένταξη	της	διάστασης	του	φύλου	σε	όλες	
τις	 πολιτικές,	 ενώ	 υπήρξε	 μέλος	 της	 Επιστημονικής	 Επιτροπής	 για	 την	 Ένταξη	 της	 Ισότητας	 των	
Φύλων	 στις	 Δημόσιες	 Πολιτικές	 και	 της	 Επιτροπής	 για	 την	 επικαιροποίηση	 του	 Εθνικού	
Προγράμματος	Δράσης	για	την	Ισότητα	των	Φύλων	(Συντονίστρια:	«Πρόληψη	και	καταπολέμηση	της	
βίας	 κατά	 των	 γυναικών»).	 Από	 το	 2013	 έως	 σήμερα	 συνεργάζεται	 με	 το	 ΚΕΘΙ	 και	 συντονίζει	
επιστημονικά	δομές	του	Δικτύου	για	την	πρόληψη	και	την	καταπολέμηση	της	βίας	κατά	των	γυναικών,	
ενώ	 παράλληλα	 είναι	 μέλος	 του	 Μητρώου	 Διδασκόντων/-ουσών	 του	 Εθνικού	 Κέντρου	 Δημόσιας	
Διοίκησης	και	Αυτοδιοίκησης	(ΕΚΔΔΑ),	όπου	συμμετέχει	από	το	2006	ως	διδάσκουσα	σε	θέματα	βίας	
κατά	των	γυναικών,	gender	mainstreaming	κ.ά.	 	Ενδεικτικά,	δημοσιεύσεις	της	περιλαμβάνουν	άρθρα	
σε	 συλλογικούς	 τόμους	Γυναικεία	 μετανάστευση	 στην	 Ελλάδα:	 Οδικός	 χάρτης	 πολιτικών	 κοινωνικής,	
(ΕΚΚΕ,	 2014),	 	 Ενδο-οικογενειακή	 βία:	 Διεπιστημονική	 προσέγγιση	 στην	 πρόληψη	 και	 αντιμετώπιση,	
(Εκδ.	 ΑΩ,	 2005),	 εγχειρίδια	 συμβουλευτικής	Οδηγός	 Συμβουλευτικής	 για	 γυναίκες-θύματα	 διεθνικής	
σωματεμπορίας	(με	τον	Η.	Μαρκούση)	(ΚΓΜΕ-Διοτίμα,	2008)	κ.λπ.	

Η	 Κική	 Πετρουλάκη	 είναι	 Πρόεδρος	 (Δ.Σ.)	 του	 Ευρωπαϊκού	 Δικτύου	 κατά	 της	 βίας	 (EAVN).	 Έχει	
πτυχίο	 Ψυχολογίας	 και	 Διδακτορικό	 στην	 Πειραματική	 Ψυχολογία	 από	 το	 Τμήμα	 Ψυχολογίας	 του	
Παν/μίου	Κρήτης.	Έχει	πολυετή	εμπειρία	σε	θέματα	μεθοδολογίας	έρευνας,	ενδοοικογενειακής	βίας,	
βίας	 μεταξύ	 ερωτικών	 συντρόφων	 (ΒΕΣ),	 έμφυλης	 βίας	 κατά	 γυναικών	 και	 κοριτσιών	 και	
κακοποίησης-παραμέλησης	 παιδιών.	 Από	 το	 1997,	 έχει	 διδάξει	 μαθήματα	 και	 Εργαστήρια	
Μεθοδολογίας	 της	 Έρευνας	 και	 Πειραματικής	Ψυχολογίας	 στα	 Τμήματα	Ψυχολογίας	 του	 Παν/μίου	
Κρήτης	και	του	Παντείου	Παν/μίου	και	στο	Τμήμα	ΦΠΨ	του	Παν/μίου	Ιωαννίνων.	Ήταν	Συντονίστρια	
δύο	 Ευρωπαϊκών	 Προγραμμάτων	 DAPHNE	 για	 τη	 Βία	 μεταξύ	 Ερωτικών	 Συντρόφων	 (ΒΕΣ)	 (στο	
Κέντρο	 Έρευνας	 και	 Πρόληψης	 Ατυχημάτων	 της	 Ιατρικής	 Σχολής	 του	 ΕΚΠΑ).	 Επίσης,	 ήταν	 η	
Επιστημονική	Υπεύθυνη	σε	εθνικό	και	ευρωπαϊκό	επίπεδο	δύο	Προγραμμάτων	DAPHNE	III	με	τίτλο	
Gender	Equality	Awareness	Raising	against	Intimate	Partner	Violence	(GEAR	against	IPV	Ι	και	ΙΙ,	στο	
Ευρωπαϊκό	Δίκτυο	κατά	της	Βίας).	Έχει	πολυάριθμες	ανακοινώσεις	σε	Ελληνικά	και	διεθνή	συνέδρια	
αλλά	 και	 δημοσιεύσεις	 στα	 θέματα	 της	 ενδοοικογενειακής	 βίας	 και	 της	 κακοποίησης-παραμέλησης	
των	 παιδιών.	 Έχει	 διοργανώσει	 εκπαιδεύσεις,	 σε	 εθνικό	 και	 ευρωπαϊκό	 επίπεδο,	 με	 στόχο	 την	
ευαισθητοποίηση	επαγγελματιών	που	εργάζονται	στην	πρόληψη	και/ή	αντιμετώπιση	της	βίας.	Έχει	
εκπαιδεύσει	φοιτητές/-τριες	ιατρικής,	επαγγελματίες	υγείας	και	εκπαιδευτικούς	στα	θέματα	της	βίας	
μεταξύ	 ερωτικών	 συντρόφων	 (ΒΕΣ)	 και/ή	 της	 ισότητας	 των	 φύλων	 και	 της	 κακοποίησης-
παραμέλησης	 των	 παιδιών.	 Τέλος,	 έχει	 υλοποιήσει	 προγράμματα	 ευαισθητοποίησης	 α)	 μαθητών/-
τριών	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	σε	θέματα	ΒΕΣ	και	β)	ανδρικού	πληθυσμού.
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