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Οι μελέτες αυτού του τόμου εξετάζουν τις επιστημολογικές και μεθοδολογικές μεταβολές
που έφερε η ενασχόληση με το φύλο στα επιστημονικά πεδία της ανθρωπολογίας και της
ιστορίας, καθώς και την αξιοποίηση αυτών των μεταβολών σε κριτικές προσεγγίσεις του
σύγχρονου πεδίου της βιοεπιστήμης. Αντλώντας από το ευρύ φάσμα της αγγλόφωνης και
γαλλόφωνης βιβλιογραφικής παραγωγής από τη δεκαετία του 1970 μέχρι τις μέρες μας,
παρακολουθούν τον προβληματισμό, τη θεματολογία, τα μεθοδολογικά και επιστημολογικά
ερωτήματα γύρω από το φύλο που απασχόλησαν ερευνήτριες και ερευνητές, αποτιμούν τη
συμβολή τους στη διαμόρφωση των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων και στον μεταξύ
τους διάλογο και διερευνούν την πολιτική σημασία του εγχειρήματος. Η σχέση θεωρίας και
πολιτικής, η «φυσικοποίηση» άνισων κοινωνικών σχέσεων και οι διαδικασίες νομιμοποίησης
κανόνων αποκλεισμού απασχολούν ρητά ή άρρητα την πλειονότητα των κειμένων που
μελετούν οι τρεις συγγραφείς, επιβεβαιώνοντας ότι η διατήρηση της αναλυτικής κατηγορίας
του φύλου μάς επιτρέπει να ιστορικοποιήσουμε και να εξετάσουμε κριτικά αυτά τα
ζητήματα.

Οι συντελεστές του τόμου:
Η Αθηνά Αθανασίου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Πήρε το διδακτορικό της
δίπλωμα από το New School for Social Research της Νέας Υόρκης και έκανε μεταδιδακτορική
έρευνα στο Pembroke Center for Teaching and Research on Women του Πανεπιστημίου
Brown των ΗΠΑ. Κυριότερες δημοσιεύσεις της: Ζωή στο όρια: Δοκίμια για το σώμα, το φύλο
και τη βιοπολιτική (Εκκρεμές, 2007), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική (επιμ., νήσος,
2006), Rewriting Difference: Luce Irigaray and ‘the Greeks’ (επιμ. με Ε. Τζελέπη, State University
of New York Press, 2010). Προετοιμάζονται τα: Βιοκοινωνικότητα: Θεωρήσεις στην
ανθρωπολογία της υγείας και της κοινωνικής οδύνης (επιμ., νήσος) και Επιτελεστικότητα και
επισφάλεια: Η Judith Buttler στην Αθήνα (επιμ. νήσος). Αυτό τον καιρό εργάζεται στη
συγγραφή μονογραφίας για τη φεμινιστική πολιτική της μνήμης και του πένθους.
Η Ράνια Αστρινάκη είναι λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου. Απόφοιτη του Τμήματος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
(Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών), έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο
(D.E.A., Πανεπιστήμιο Paris I-Sorbonne), σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία (Maîtrise,
Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre) και εκπόνησε τη διατριβή της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η
βασική έρευνά της αφορά τις ορεινές κοινότητες της Δυτικής Κρήτης. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται σε ζητήματα πολιτικής, βίας, φύλου,
συγκρότησης ταυτοτήτων και ιστορικών μετασχηματισμών. Επίσης έχει ασχοληθεί με
μεταφράσεις και επιμέλειες ανθρωπολογικών έργων.
Η Βασιλική Γαλανή-Μουτάφη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σπούδασε κοινωνική
ανθρωπολογία στις Η.Π.Α. και πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα το 1990 από το Graduate
School του City University of New York. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα
επικεντρώνονται στον τουρισμό (φύλο, εργασία, πολιτισμική αλλαγή), την ταυτότητα, την
κατανάλωση καθώς και σε ζητήματα κοινωνικού μετασχηματισμού. Έχει δημοσιεύσει
άρθρα στα επιστημονικά περιοδικά Journal of Modern Greek Studies, Annals of Tourism
Research, Journeys: The International Journal of Travel and Travel Writing, Anatolia: An
International Journal of Tourism and Hospitality Research, καθώς και κεφάλαια σε συλλογικούς
τόμους. Στο συγγραφικό της έργο συμπεριλαμβάνεται και το βιβλίο Έρευνες για τον τουρισμό
στην Ελλάδα και την Κύπρο: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση (2002).
Η Βενετία Καντσά είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ειδικεύτηκε στη φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στην ανθρωπολογία στο
London School of Economics and Political Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου το 2001.
Έχει ασχοληθεί με τις ερωτικές σχέσεις μεταξύ γυναικών στη σύγχρονη Ελλάδα, τις
πολιτικές του φύλου και της σεξουαλικότητας, και η πρόσφατη έρευνά της αφορά τη
συγγένεια και τις τεχνολογίες αναπαραγωγής. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν το
δοκίμιο Δυνάμει φίλες. Δυνάμει ερωμένες (Πολύχρωμος Πλανήτης, 2010), τους συλλογικούς
τόμους Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα (επιμ. με Β. Μουτάφη και Ε.
Παπαταξιάρχη, Αλεξάνδρεια, 2010) και Language and Sexuality (through and) beyond Gender
(επιμ. με C. Canakis και K. Yannakopoulos, Cambridge Scholars Publishing, 2010), ενώ

προετοιμάζεται το Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία
(επιμ. Αλεξάνδρεια).

Ο Ευθύμιος Παπαταξιάρχης έκανε προπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική ανθρωπολογία
(London School of Economics) και στις κοινωνικές επιστήμες (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Πήρε
το διδακτορικό του στην κοινωνική ανθρωπολογία από το LSE το 1988. Από το 1987 διδάσκει
στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου
σήμερα είναι καθηγητής. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Αθηνών
και Κρήτης, στην École des Hautes Études en Sciences Sociales και στο Boğaziçi
Üniversitesi. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε ζητήματα φύλου, εξουσίας και κοινωνικότητας,
συγκρότησης του πολιτικού στον αγροτικό χώρο και πολιτισμικής διαχείρισης της
περιθωριακότητας, ενώ έχει επιμεληθεί αφιερώματα στην ελληνική εθνογραφία και την
ανθρωπολογία σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Τα πιο πρόσφατα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κατασκευή της διαφοράς στην ελληνική κοινωνία, την
ιστορία των ανθρωπολογικών ιδεών στην Ελλάδα του 20 ου αιώνα και τη μικροϊστορία του
Τανζιμάτ. Βιβλία του: Κοινότητα, κοινωνία και ιδεολογία: Ο Κ. Καραβίδας και η
προβληματική των κοινωνικών επιστημών (επιμ. με Μ. Κομνηνού, Παπαζήσης, 1990),
Contested Identities: Gender and Kinship in Modern Greece (επιμ. με P. Loizos, Princeton
University Press, 1991), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα: Ανθρωπολογικές
προσεγγίσεις (επιμ. με Θ. Παραδέλλη, Καστανιώτης, 1992, Αλεξάνδρεια, 2000),
Ανθρωπολογία και παρελθόν: Συμβολές στην κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας (επιμ.
με Θ. Παραδέλλη, Αλεξάνδρεια, 1993), Lilies of the Field: Marginal People Who Live for the
Moment (επιμ. με S. Day και M. Stewart, Westview Press, 1999), Περιπέτειες της ετερότητας:
Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα (επιμ. Αλεξάνδρεια, 2006),
Κόσμοι της οικιακής εργασίας: Φύλο, μετανάστευση και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί στην
Αθήνα του πρώιμου 21 ου αιώνα (με Π. Τοπάλη και Α. Αθανασοπούλου, Αλεξάνδρεια, 2008),
Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα (επιμ. με Β. Καντσά και Β. Μουτάφη,
Αλεξάνδρεια, 2010).

Η Ποθητή Χαντζαρούλα είναι λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνονται η ιστορία
της έμμισθης οικιακής εργασίας στην Ελλάδα, η ιστορία και ιστοριογραφία του φύλου και
της σεξουαλικότητας, η διαπλοκή της ταξικής και έμφυλης ανισότητας, η μνήμη και η
ιστορία του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και η ιστορία των συναισθημάτων. Είναι ένα από
τα ιδρυτικά μέλη και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Ιστορείν/Historein: A
Review of the Past and Other Stories. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται: “Public
discources on sexuality and narratives of sexual violence of domestic servants in Greece (1880 1945)” ειδικό αφιέρωμα “Re-visiting Sex and Gender in Contemporary Greek Ethnography”,
Journal of Mediterranean Studies, 18 (2), 2010 και “The Dynamics of the Mistress-Servant
Relationship” στο Antoinette Fauve-Chamoux (επιμ.), Domestic service and the formation of
the European identity, Peter Lang 2005.

