
2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο: «Το φύλο και η συμπεριφορά του»

(παράλληλα με το έβδομο Πανόραμα Ομοφυλοφιλικών Ταινιών)

Διοργάνωση συνεδρίου:

● Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας

● με τη στήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

Οργανωτική Επιτροπή: 

Πρόεδρος: Θεοφανώ Παπαζήση, αναπληρώτρια καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Αντιπρόεδρος: Νίκος Χατζητρύφων, πρόεδρος Σύμπραξης Κατά της Ομοφυλοφοβίας.

Γραμματέας: Κλεοπάτρα Σεραφειμίδου, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. 

Ταμίας: Οδυσσέας Αναστασόπουλος.

Μέλος: Σορόπουλος Μαυρίδης, δικηγόρος. 

Το  Φεστιβάλ  Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με  τη Σύμπραξη 
Κατά της Ομοφυλοφοβίας, το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe και το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης  διοργανώνει  και  φέτος,  για  έβδομη  συνεχή  χρονιά,  το  Πανόραμα 
Ομοφυλοφιλικών Ταινιών  από τις  13  έως  τις  15  Μαΐου  στο  Ολύμπιον –  Galaxia 
Vacation Club, στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας». Στο πλαίσιο του κινηματογραφικού 
αφιερώματος  παρουσιάζονται  επιλεγμένες  ταινίες  με  προσανατολισμό  στις 
διαπροσωπικές σχέσεις. 

Παράλληλα,  η  Σύμπραξη  κατά  της  Ομοφυλοφοβίας  διοργανώνει  το  2o 
διεπιστημονικό  συνέδριο  –ανοιχτό  στο κοινό--  με  θέμα «Οικογένεια  από ζευγάρια 
ίδιου  φύλου»,  στο  οποίο  θα  παρουσιάσουν  τις  εισηγήσεις  τους  επιστήμονες-
ερευνητές ειδικευμένοι στο αντικείμενο. Ταυτόχρονα, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου θα 
φιλοξενηθεί στο Ολύμπιον έκθεση ζωγραφικής του Στέλιου Ρουκουνάκη.

Πρόγραμμα συνεδρίου

Εγγραφές  (γενικά:  10€,  φοιτητές/τριες:  5€,  περιλαμβάνει:  τεύχος  περιλήψεων, 
βεβαιώσεις). Ελεύθερη παρακολούθηση. 

Πέμπτη 12 Μαΐου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: «Έννομη τάξη» 

16.30-17.00: Εγγραφές.

17.00: Έναρξη, χαιρετισμοί.

17.15: Θεωφανώ Παπαζήση, αν. καθηγήτρια Τμ. Νομικής Α.Π.Θ.: «Η οικογένεια των 
προσώπων του αυτού φύλου». 

Λίνα  Παπαδοπούλου,  λέκτωρ,  Τμ.  Νομικής  Α.Π.Θ.:  «Νομολογία  Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα 
ζητήματα ομόφυλων ζευγαριών».



Λίνα Χατζηαθανασίου, δικηγόρος, μεταπτυχιακό στο Αστικό Δίκαιο: «Η υιοθεσία 
στο πλαίσιο των ομοφυλοφιλικών σχέσεων».

18.00: Παρεμβάσεις, συζήτηση.

18.30: Διάλειμμα.

18.45: Παναγιώτης  Δαμάσκος,  κοινωνιολόγος  (Ο.Λ.Κ.Ε.):  «Παιδιά  σε οικογένειες  με 
γονείς ίδιου φύλου».

Οδυσσέας  Αναστασόπουλος,  φοιτητής  Ψυχολογίας  (ΣΥΜΠΡΑΞΗ),  Νίκος 
Χατζητρύφων  (ΣΥΜΠΡΑΞΗ):  «Επιλογές  συγκατοίκησης  από  ομοφυλόφιλα  και 
αμφιφυλόφιλα άτομα και η γνώμη τους για τη θεσμοθέτηση πολιτικού γάμου για 
άτομα του ίδιου φύλου».

Βαγγέλης  Γιαννέλος,  κοινωνιολόγος  (Ε.Ο.Κ.):  «Γάμος,  συντροφικότητα, 
οικογένεια, πρόσφυγες».

19.30: Παρεμβάσεις, συζήτηση.

22.30: Λήξη πρώτης ενότητας. 

Παρασκευή 13 Μαΐου 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:  «Κοινωνιολογία  και  ανθρωπολογία  της  οικογένειας  προσώπων του 
αυτού φύλου»

17.00: Νίκος Βλάχος, θεολόγος, μεταφραστής: «Εκκλησιαστικές ευχές μέχρι τον 13ο 
αιώνα για ενώσεις ομόφυλων προσώπων».

Δήμητρα  Κογκίδου,  καθηγήτρια  Τμ.  Παιδαγωγικής  Α.Π.Θ.:  «”Νέοι”  τρόποι 
οργάνωσης της οικογενειακής ζωής. “Νέες” πολιτικές;».

Βενετία  Καντσά,  Λέκτωρ  Τμ.  Κοινωνικης  Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου:  «Σχέσεις  οικογενειακές, σχέσεις ομόφυλες:  διερευνήσεις  και 
επανασημασιοδοτήσεις της οικογένειας».

17.45: Παρεμβάσεις, συζήτηση.

18.15: Διάλειμμα.

18.30: Κρίτων  Χριστιανόπουλος,  ψυχίατρος,  παιδοψυχίατρος,  διευθυντής 
Παιδοψυχιατρικού  Τμήματος  Ιπποκράτειου  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης: 
«Ψυχολογικές προσεγγίσεις σχετικά με το μόνιμο ερωτικό δεσμό και την επιθυμία 
οικογένειας από άτομα του ίδιου φύλου».

Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου, υπ. δρ κοινωνιολογίας EHESS Paris: «Κινήματα 
από γονείς του ίδιου φύλου. Το παράδειγμα της Γαλλίας».

Γεωργία  Τζαμαλούκα,  δρ  κοινωνιολόγος,  Επ.  Συν.  ΤΕΙ  Κρήτης,  σύμβουλος 
ψυχικής υγείας: «Σύγχρονες έρευνες που αφορούν το σχηματισμό και τη διατήρηση 
των στερεοτύπων που έχουν οι οικογενειακοί θεραπευτές και οι σύμβουλοι γάμου 
που εργάζονται με ομοφυλόφιλα ζευγάρια».

19.15: Παρεμβάσεις, συζήτηση.

20.30: Λήξη δεύτερης ενότητας.



Σάββατο 14 Μαΐου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: «Προσανατολισμοί ομοφυλοφιλικού / αμφιφυλοφιλικού κινήματος»

11.00: Ευαγγελία Βλάμη (Ο.Λ.Κ.Ε.), Παναγιώτης Δαμάσκος, κοινωνιολόγος (Ο.Λ.Κ.Ε.), 
Δημήτρης Τσαμπρούνης  (Ο.Λ.Κ.Ε.):  «Ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ως 
δικαίωμα. Βήματα για την κατάκτησή του».

Κώστας  Τορπουζίδης,  δικηγόρος  (Π.Ο.Ε.Κ.):  «Αμφισβητώντας  τις  κυρίαρχες 
μορφές οικογένειας».

Ν. Χατζητρύφων (ΣΥΜΠΡΑΞΗ): «Δυνατότητες και επιλογές του ομοφυλοφιλικού 
κινήματος στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη θεσμοθέτηση της οικογένειας για πρόσωπα 
του αυτού φύλου».

11.45: Παρεμβάσεις, συζήτηση.

12.15: Διάλειμμα.

12.30: Σύνοψη,  πορίσματα  (Θ.  Παπαζήση,  Δ.  Κογκίδου,  Κρ.  Χριστιανόπουλος,  Ν. 
Χατζητρύφων)

13.00: Λήξη συνεδρίου.


