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Προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές όλων των τμημάτων του Δ.Π.Θ. 

Προς τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του Δ.Π.Θ., 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της (με βάση τον  Νόμο υπ’ αριθμ. 4589, άρθρο 33), διοργανώνει για δεύτερη φορά 
και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (εαρινό εξάµηνο) διαδικτυακά Διατμηματικό Κύκλο  
Διαλέξεων με γενικό τίτλο «Ειδικά Θέματα στις Σπουδές Φύλου ΙΙ».  
 
Ο κύκλος 5 διαδικτυακών διαλέξεων και 2 δια ζώσης εκδηλώσεων θα γίνει στο πλαίσιο θεματικών 
που επικεντρώνονται σε ζητήματα φύλου ή συζητούν, ανάμεσα σε άλλα, τη διάσταση του φύλου.  
 
 
Ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν 
Τις εισηγήσεις μπορούν να παρακολουθήσουν τόσο οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των τμημάτων 
του ΔΠΘ (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου) όσο και οι 
εργαζόμενοι/ες του Ιδρύματος. 
 
Βεβαίωση παρακολούθησης 
Δεν θα δοθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης. 
 
Πληροφορίες:  
https://duth.gr/Υπηρεσίες/Επιτροπές/Επιτροπή-Ισότητας-Φύλων  &  
https://www.facebook.com/genderequalityduth 
 
E-mail: genderequality@duth.gr 
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Ειδικά θέματα στις Σπουδές Φύλου ΙΙ 

Σκοπός 

Πρόκειται για σειρά διαλέξεων που στοχεύουν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν  τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες γύρω από διάφορους τομείς ενδιαφέροντος των Σπουδών του φύλου, 

προκειμένου να ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους και να προβληματιστούν σε θέματα έμφυλων 

διακρίσεων και ανισοτήτων.   

Επιμέρους στόχοι των διαλέξεων είναι να εισαγάγουν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε βασικά 

ζητήματα φύλου σε σχέση µε την έρευνα και διδασκαλία του αντικειμένου σε ποικίλα επιστημονικά 

πεδία. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται διάφορα κοινωνικά φαινόμενα με την οπτική του φύλου, 

σε χώρους όπως είναι η οικογένεια, η εκπαίδευση, η επιστήμη, η λογοτεχνία, η σεξουαλικότητα, οι 

έμφυλες διακρίσεις, η συντροφική βία κ.ά. 

  

Σύνδεσμος όλων των διαλέξεων 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a48f76a3d8a86462b856187a038b7fab6%40thread.tacv2/1647258422180?context=%7b
%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-
0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2253fdcdec-df77-407f-a564-d8f9aaae6447%22%7d 
 

 

Πρόγραμμα διαλέξεων και δράσεων 

Θέμα διαλέξεων Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα 

1. Φύλο και 
Ενδοοικογενειακή Βία 

Μ.Τετάρτη  
20/04/22 
9:00-11:00 π.μ. 

 
Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής 
Εργασίας, Δ.Π.Θ. 
 
 

2. Αυτός Για Αυτήν ΚΑΙ 
στην Λογοτεχνία 
 
 

Τετάρτη 
27/04/2022 
17:00-19:00 μ.μ. 

 
Ελένη Βαγγαία, Φοιτήτρια Τμήματος ΓΦΠΠΧ-ΔΠΘ 

3.  Φεμινιστική 
Συμβουλευτική και 
Ενδυνάμωση Γυναικών 
 
 

Τρίτη 
03/05/2022 
12:00-15:00 μ.μ. 

Αγάπη Κανδυλάκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, 
Δ.Π.Θ. 
 
 

4. Ζω -  Δε Φοβάμαι – 
Προστατεύομαι 
 
 
 

Κυριακή 
08/05/22  
11:00-15:00 μ.μ. 
 

Γεωργία Υφαντίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, Δ.Π.Θ. 
 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 
Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΤΕΦΑΑ 

5. KOMORUN  

ΙΣΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΔΟΧΗ-

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ   

 

               

Κυριακή 

22/05/2022 

18:00 μ.μ 

 

Γεωργία Υφαντίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, Δ.Π.Θ.  

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48f76a3d8a86462b856187a038b7fab6%40thread.tacv2/1647258422180?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2253fdcdec-df77-407f-a564-d8f9aaae6447%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48f76a3d8a86462b856187a038b7fab6%40thread.tacv2/1647258422180?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2253fdcdec-df77-407f-a564-d8f9aaae6447%22%7d


  
 

   

 

6. Η διάσταση του 
φύλου στις 
Βιοεπιστήμες 
 
 

Δευτέρα 
30/05/22 
9.30-11.30 π.μ. 
 

Αγλαϊα Παππά, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής, Δ.Π.Θ. 
 
 

6. Φύλο και 
σεξουαλικότητα 
 

Παρασκευή 
03/06/22  
09:00-11:00 π.μ. 

Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής 
Εργασίας, Δ.Π.Θ. 
 
 

 

Ομιλήτριες (κατ’ αλφαβητική σειρά) 
 
Ελένη Βαγγαία, Φοιτήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής 

Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. καθώς και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ίδιο τμήμα με αντικείμενο τις 

Νεοελληνικές και Βυζαντινές σπουδές. Κατά τη διάρκεια όλων των ετών φοίτησής της στο 

Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά ως εθελόντρια σε όλες τις ανάγκες του Τμήματος. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα τελευταία δύο έτη εργάζεται εθελοντικά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου 

Κομοτηνής και του Δήμου Ιάσμου.  

 
 
Αγάπη Κανδυλάκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Δ.Π.Θ. Τα ερευνητικά και διδακτικά 
της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην παιδική προστασία,  την ένταξη των ετεροτήτων στην 
εκπαίδευση και τη συμβουλευτική στην Κοινωνική εργασία, όπου έχει δημοσιεύσει βιβλία και 
άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Είναι Διευθύντρια του Διαπανεπιστημιακού 
Μεταπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών (ΕΚΠΑ_ ΔΠΘ και Πανεπιστημιο Κρήτης) στη 
Συμβουλευτική (Συμβουλευτική Ψυχολογία, Συμβουλευτική στην Κοινωνική Εργασία και 
Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση)  και Πρόεδρος  της Ειδικής Διατμηματικής- Διαπανεπιστημιακής 
Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Έχει υπάρξει υπεύθυνη και αναπληρώτρια 
υπεύθυνη σε Ευρωπαικά συγχρηματοδοτούμενα και ερευνητικά προγράμματα.  Από το 2017 είναι 
μέλος της επιστημονικής Επιτροπής της ΔΟΣΥΠ (Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του 
ΔΠΘ).  
 
 
Αγλαΐα Παππά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δ.Π.Θ.  Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέρονται εστιάζονται στους τομείς της Μοριακής Φυσιολογίας – 
Φαρμακολογίας και ειδικότερα στην κατανόηση των κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών 
ενδογενούς/εξωγενούς στρες και στη μελέτη βιοενεργών ουσιών φυσικών προϊόντων με 
ευεργετικές επιδράσεις για την υγεία. Έχει συνολικά 92 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά 
με κριτές, ετεροαναφορές >3800, h-index 29). Η έρευνά της μέχρι τώρα έχει χρηματοδοτηθεί από 
διάφορες ευρωπαϊκές και εθνικές (Horizon 2020, Marie Curie, Ελλάδα-Κίνα 2012-2014, ΕΣΠΑ κα). 
Είναι επιστημονικά υπεύθυνος για το ΔΠΘ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 Resbios 
(www.resbios.com), που σκοπό έχει την προώθηση των αρχών Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας 
στις Βιοεπιστήμες, μεταξύ των οποίων είναι και η προώθηση της ισότητας των φύλων.  
 
 
 



  
 
Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Δ.Π.Θ.  
Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΔΠΘ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν μεταξύ 
άλλων στα θέματα μεθοδολογίας ποιοτικής κοινωνικής έρευνας, ηθικής και δεοντολογίας, 
ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και παιδιών, έμφυλες και κοινωνικές ανισότητες,  
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Έχει συμμετάσχει σε πανελλήνια ερευνητικά προγράμματα μέσω 
αξιολόγησης ως επιστημονική υπεύθυνη, και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών και 
ανακοινώσεων σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια για τα παραπάνω 
αντικείμενα.   


