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ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ: 
διαπιστώσεις, ερωτήματα και ερωτηματικά 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γεωργία Πετράκη 
 
Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 

δημιουργήθηκε το 2006 για να υπηρετήσει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες 

στα γνωστικά πεδία του φύλου στην κοινωνική πολιτική και την ανάλυση των 

πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό 

επίπεδο. Η ταυτότητα του Εργαστηρίου μας σφραγίζεται έντονα από την 

κοινωνική πολιτική, το ενδιαφέρον για την άσκηση των δημόσιων πολιτικών και 

κατά συνέπεια το ενδιαφέρον για την ανάδειξη των προβλημάτων όπως αυτά 

αποτυπώνονται και βιώνονται από τη σκοπιά του φύλου και των ίδιων των 



υποκειμένων στις έμφυλες σχέσεις εξουσίας. Η μελέτη αυτή ασχολείται με ένα 

θέμα που τον τελευταίο καιρό συγκλονίζει συχνά την ελληνική κοινωνία, 

δηλαδή με τον φόνο γυναικών. Γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους όχι λόγω 

κάποιου ατυχήματος, ούτε σε κάποια ληστεία, ούτε κατά λάθος, ούτε λόγω μιας 

κακιάς στιγμής, αλλά δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες, επειδή είναι 

κορίτσια. Η παρούσα έκδοση επιδιώκει να συμβάλει στην κατανόηση, την 

ορατότητα αλλά και την αντιμετώπιση του φαινομένου των γυναικοκτονιών 

του οποίου η ύπαρξη είναι ριζωμένη στην ιστορία των πατριαρχικών μας 

κοινωνιών. 

Στο τεύχος γράφουν οι Γεωργία Πετράκη, Βασιλική Αρτινοπούλου, Αλεξία 

Τσούνη, Μαρία Γκασούκα, Άννα Βουγιούκα, Άννα Μιχαλακέλη, Φωτεινή 

Μηλιώνη, Σοφία Βαγενά. 

 

Η Γεωργία Πετράκη σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Αθήνα (ΑΣΟΕΕ) και Κοινωνικές 

Επιστήμες στην École des Ηautes Études en Sciences Sociales (EHESS) στο Παρίσι, με υποτροφία 

από το γαλλικό κράτος. Έκανε το διδακτορικό της πάνω στη διαμόρφωση της εργατικής τάξης 

στο Λαύριο. Ασχολείται με θέματα που αφορούν την οργάνωση της εργασίας και την κοινωνική 

διαστρωμάτωση. Τα τελευταία χρόνια μελετάει μέσα από τις έρευνές της το νέο εργασιακό 

μοντέλο, τις ταξικές ανασυνθέσεις που διαμορφώνονται στον σύγχρονο καπιταλισμό, καθώς και 

τις νέες μορφές διαμαρτυρίας και συγκρούσεων. Από το 2015 είναι διευθύντρια του 

Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και ασχολείται με τα σύγχρονα φεμινιστικά κινήματα και την 

έμφυλη βία. 
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