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Στοιχεία Βιογραφικού 
Έχει σπουδάσει Πολιτική Eπιστήµη και Iστορία στα Πανεπιστήµια της Λωζάνης, της 
Γενεύης και των Παρισίων (Paris I) και είναι διδάκτωρ της E.H.E.S.S (1980). 
Kεντρικό αντικείµενο της επιστηµονικής της διερεύνησης αποτελούν οι πολιτισµικές 
συνιστώσες της πολιτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα η διαδικασία διαµόρφωσης και οι 
τρόποι έκφρασης της πολιτικής ταυτότητας των κοινωνικών υποκειµένων. Tο 
σύστηµα έµφυλων σχέσεων βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνητικών και 
θεωρητικών ενδιαφερόντων της. Ασχολείται ιδιαίτερα µε την έµφυλη διάσταση της 
ιδιότητας του πολίτη, τη σχετική ανισότητα σε σχέση µε τη θεωρία της δηµοκρατίας 
και τις πολιτικές για την αντιµετώπισή της, Έχει διευθύνει ή συµµετάσχει σε πολλά 
ερευνητικά προγράµµατα, ελληνικά και ευρωπαϊκά, και υπήρξε υπεύθυνη του 
ελληνικού σκέλους τριών προγραµµάτων του πέµπτου, έκτου και έβδοµου 
προγράµµατος πλαισίου: - Genre et gestion locale du changement dans les pays de l' 
Union Européenne. (CΝRS/FP5) - Policy frames and implementation problems: The 
case of gender mainstreaming (IWM/FP 6) - Quality in gender policy (IWM/ FP7). 
Στο Tµήµα ΠE∆∆, όπου είναι καθηγήτρια Πολιτικής Eπιστήµης, διδάσκει τα 
µαθήµατα Πολιτική Συµπεριφορά, Πολιτική Kουλτούρα και Kοινωνικοποίηση, 
Πολιτική Aνάλυση και Φεµινιστική Θεωρία, είναι υπεύθυνη των µαθηµάτων για το 
φύλο τα οποία προσφέρει το τµήµα ΠΕ∆∆ στο σχετικό διατµηµατικό πρόγραµµα του 
ΕΚΠΑ, ενώ στο Πρόγραµµα Mεταπτυχιακών Σπουδών διδάσκει το µάθηµα Φύλο και 
Θεωρία της ∆ηµοκρατίας. 
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