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Σε συνέχεια των συναντήσεων που έχουν διοργανωθεί τους τελευταίους μήνες
σχετικά με τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης και τις διαμαρτυρίες πένθους που
ακολούθησαν την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου/ της Zackie Oh στις 21
Σεπτεμβρίου 2018, το ερευνητικό πρόγραμμα Queer Πολιτική/ Δημόσια Μνήμη
καλεί στην τρίτη και τελευταία ανοιχτή συζήτηση του προγραμματισμένου κύκλου
δημόσιων παρεμβάσεων.
Την συζήτηση συντονίζουν:
Αθηνά Αθανασίου, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Δημήτρης Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Παρεμβαίνουν:
Μαρία Λιάπη, κοινωνιολόγος-ερευνήτρια, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του
Κέντρου Διοτίμα
Η Μαρία Λιάπη έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και άλλα
προγράμματα για την προώθηση της έμφυλης ισότητας. Συντονίζει τις παρεχόμενες
από το κέντρο Διοτίμα υπηρεσίες υποστήριξης προς επιζώσες/επιζώντες έμφυλης
βίας (ψυχο-κοινωνική υποστήριξη και νομική βοήθεια) για τον προσφυγικό
πληθυσμό. Έχει αναπτύξει πολυσχιδή δράση στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων
αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων, μέσα από τη συμμετοχή της σε δίκτυα, ομάδες
εργασίας, συνέδρια, κινηματικές δράσεις κ.α. Δραστήριο μέλος του φεμινιστικού
κινήματος στην Ελλάδα, και πρόσφατα μέλος της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού
φεμινιστιqα

Lauretta Macauley, πρόεδρος της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών Αφρικής
Η Lauretta Macauley είναι ιδρύτρια και πρόεδρος της Οργάνωσης Ενωμένων
Γυναικών Αφρικής. Μετανάστρια η ίδια από τη Sierra Leone δραστηριοποιείται
ακτιβιστικά στον χώρο των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Ελλάδα, της ισότητας
των φύλων και τον Μαύρο Φεμινισμό. Πέραν της ίδρυσης και ενεργού δράσης της
στην συγκεκριμένη οργάνωση, με σκοπό την αναγνώριση και υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των Αφρικανών γυναικών, έχει συμμετάσχει εθελοντικά και σε άλλες
ακτιβιστικές οργανώσεις όπως είναι το Φεμινιστικό Κέντρο Αθηνών, ενώ είναι μέλος
του «Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών», του «Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών» και του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών
«ΔΙΟΤΙΜΑ»
Σούλα Μαρινούδη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος
Πήρα το διδακτορικό μου από την Κοινωνική Ανθρωπολογία του Παντείου
Πανεπιστημίου και εργάζομαι έκτοτε στην ειδική αγωγή. Έχω επίσης εργαστεί ως
μεταδιδακτορική ερευνήτρια σε ερευνητικά προγράμματα και δίδαξα ως
συμβασιούχος στο τμήμα ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο ΤΕΑΠΗ του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αυτό το έτος στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο, όπου και εκπονώ μεταδιδακτορική έρευνα.
Στέλλα Μπελιά, εκπαιδευτικός, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο
Η Στέλλα Μπελιά σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Αθήνας
(σημερινό ΤΕΑΠΗ) και έχει ειδικευτεί στο Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΠΤΔΕ του
ΕΚΠΑ) Συμμετέχει σε πολλές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών
(«Οικογένειες Ουράνιο Τόξο», ‘Πολύχρωμο Σχολείο», «Υπερήφανοι Γονείς» κ.ά.)
και σε επιστημονικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΟΜΕΡ –Παγκόσμια
Οργάνωση για την Προσχολική Εκπαίδευση, Σύλλογος Δασκάλων Νηπιαγωγών
Κορυδαλλού- Αγ. Βαρβάρας, Συντονιστικό Νηπιαγωγών, Νηπιαγωγοί σε Δράση κ.ά.)
με στόχο ένα καλύτερο κόσμο όπου όλες . όλοι και όλα να νιώθουν ότι χωράνε και
είναι ασφαλείς. Έχει γράψει δύο βιβλία για παιδιά που μιλούν για την πολυμορφία

των οικογενειακών σχηματισμών ( « Τα δύο μικρά αυγά» Αθήνα, 2014, «Η Αλίκη
κοιτάζει στον καθρέφτη» Αθήνα 2016)

Νάνσυ Παπαθανασίου, PhD, Κλινική Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Orlando
LGBT+.
Επιστημονικά υπεύθυνη και συνιδρύτρια του Orlando LGBT+ Ψυχική Υγεία Χωρίς
Στίγμα και επιστημονικά υπεύθυνη στη Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528 για
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τις οικογένειές τους και εκπαιδευτικούς. Έχει σπουδάσει Κλινική
Ψυχολογία (Διδακτορικό Δίπλωμα και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ΕΚΠΑ),
και Διαμεσολάβηση Συγκρούσεων και Οργανωτική Αλλαγή (MA in Conflict
Facilitation & Organizational Change, Processwork Institute, Portland, OR, ΗΠΑ).
Διδάσκει το μάθημα "Ταυτότητα και Φύλο" στο Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο
Πανεπιστήμιο και «Σεξουαλικός Προσανατολισμός & Έμφυλες Ταυτότητες» στο
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Αττικής. Τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις διακρίσεις και την αντίληψή τους,
την προσαρμογή και την ψυχική υγεία ομάδων υπό αντιξοότητα, και το θεωρητικό
μοντέλο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας.

Αθηνά Παπαναγιώτου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια - νομικός, Τμήμα Ιστορίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Η Αθηνά Παπαναγιώτου σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο φύλο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η
διδακτορική της έρευνα (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Birkbeck Law
School), εστιάζοντας στην ομόφυλη συντροφικότητα, προβληματοποιεί την
ερμηνευτική μεθοδολογία του δικαίου και μελετά τις κριτικές δυνατότητες της
νομικής ερμηνείας, αξιοποιώντας τη θεωρία της ντεριντιανής αποδόμησης. Τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κριτική νομική θεωρία, την
πολιτική θεωρία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φεμινιστική και queer θεωρία, τη
βιοπολιτική, τη σχεσιακότητα. Η διδακτική της εμπειρία εστιάζει στο αστικό δίκαιο
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο

Υπουργείο Υγείας (2015-2019). Εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ANTISOMATA. Αντιγόνες: Σώματα
Αντίστασης στον Σύγχρονο Κόσμο.
Κλειώ Παπαπαντολέων, Δικηγόρος
Η Κλειώ Παπαπαντολέων είναι δικηγόρος με κύρια ενασχόληση το ποινικό δίκαιο
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρξε για χρόνια μέλος του ΔΣ της Ελληνικής
¨Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στην οποία διετέλεσε και Πρόεδρος.
Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ενώ έχουν δημοσιευτεί άρθρα και
μελέτες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τζίνα Πολίτη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ
Η Τζίνα Πολίτη πήρε το Διδακτορικό της στην Αγγλική Λογοτεχνία από το
Πανεπιστήμιο Cambridge UK, όπου και δίδαξε επί σειρά ετών ως Fellow στο
Churchill College, Cambridge. Το 1980 εκλέχτηκε στην έδρα Αγγλικής Λογοτεχνίας
στο ΑΠΘ. Το1998 το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας της απένειμε το Βραβείο
Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας και Έρευνας. Το 2011, η Ελληνική
Εταιρεία Συγγραφέων της απένειμε το Βραβείο Διδώ Σωτηρίου για την προσφορά
της στην έρευνα της ελληνικής και ξένης φιλολογίας. Το 2012 το Μουσείο Μπενάκη
την τίμησε για την προσφορά της στον τομέα της κριτικής Θεωρίας
Αλεξάνδρα Χαλκιά, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Η Αλεξάνδρα Χαλκιά είναι Καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Bryn Mawr College, ΗΠΑ και έλαβε
μεταπτυχιακό δίπλωμα και διδακτορικό από το τμήμα Επικοινωνίας του
Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ. Στο Πάντειο διδάσκει
μαθήματα που αφορούν το φύλο, τη σεξουαλικότητα και την κοινωνική θεωρία.
Βιβλία που έχει συγγράψει είναι Το Άδειο Λίκνο της Δημοκρατίας: σεξ, έκτρωση και
εθνικισμός στη σύγχρονη Ελλάδα ([2004]2007) και το Έμφυλες Βιαιότητες: εξουσία,
λόγος, υποκειμενικότητες (2011). Έχει επιμεληθεί με τη Μάρθα Μιχαηλίδου το Η
Παραγωγή του Κοινωνικού Σώματος (Δίνη-Κατάρτι 2005) και με την Άννα

Αποστολέλλη το Σώμα, Φύλο, Σεξουαλικότητα: ΛΟΑΤΚ πολιτικές στην Ελλάδα
(2012). Στα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διασταύρωση
του εθνικισμού με σύγχρονες νοηματοδοτήσεις του έμφυλου «Άλλου» καθώς και η
σχέση ανθρώπινου/μη ανθρώπινου.

Άσπα Χαλκίδου, postdoctoral research fellow (Centre for the Study of Women and
Gender, University of Warwick).
Η Άσπα Χαλκίδου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Centre for the Study of
Women and Gender, του πανεπιστημίου του Warwick. Έχει σπουδάσει Φιλοσοφία
και Κοινωνικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και Ανθρωπολογία του
Φύλου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπου επίσης ολοκλήρωσε τη διδακτορική της
διατριβή με τίτλο «BDSM πρακτικές, κοινωνικότητες,
σεξουαλικότητες: ανθρωπολογικές προσεγγίσεις».

