Επιτέλους, Αναπνέω Ελεύθερη! Γυναικείες Μαρτυρίες
Ειρήνη Καμπερίδου

Η Πολυεθνική Δουλεία. Το Χαρέμι αποτελεί ένα εργαλείο παρατήρησης για
την κατανόηση και ερμηνεία ολόκληρης τ ης Οθωμανικής κοινωνίας, η οποία
βασιζόταν στο θεσμό της δουλείας, από την υπόδουλη Αθήνα έως την υπόδουλη Θεσσαλονίκη, α
 πό την Κωνσταντινούπολη έως την Τραπεζούντα, κτλ.
Το βιβλίο πραγματεύεται την πραγματική καθημερινή ζωή της γυναίκας στο
"επίκεντρο της ίντριγκας", σύμφωνα με τις επιτόπιες μαρτυρίες 210 δυτικών
περιηγητριών και έγκλειστων στα χαρέμια γυναικών του 17ου, 18ου, 1
 9ου
και αρχές 20ου αιώνα.
Θεματολογία: γυναικεία περιήγηση· μαρτυρίες ιστορικών γεγονότων· δουλεμπόριο· σκλαβοπάζαρα· εξισλαμισμός· ευνουχισμός· νεομάρτυρες· κρυπτοχριστιανοί· "προνομιακός βιασμός"· Ελληνίδες σουλτάνες· γ υναικοκρατούμενη κυβέρνηση· γυναικεία δίκτυα· πελατειακές σχέσεις· παιδικό χαρέμι·
αποδράσεις· αποστασία από το Ισλάμ· ήθη και έθιμα· γάμος· διαζύγιο· μοιχεία· εκπαίδευση· αντιλήψεις για το σώμα· χορός, μ
 ουσική και εκγύμναση ως
σύμβολα κοινωνικής κατωτερότητας· γυναικεία λουτρά· χαμάμ· υπερκατανάλωση τροφών και ναρκωτικών ο
 υσιών· παχυσαρκία· το πάχος ένδειξη ανώτερου κοινωνικού στάτους· χοροί και μουσική των υποτελών λαών: Ελλήνων,
Αρμενίων, Τ
 σιγγάνων, κ.ά.

Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός
Ειρήνη Καμπερίδου
Η συγγραφέας πραγματεύεται τις σύγχρονες συζητήσεις για το φύλο και το
κοινωνικό κεφάλαιο υπό την οπτική της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της
ισότιμης συμμετοχής και μεταχείρισης στα αθλητικά δρώμενα.
Εστιάζει στο θέμα της προώθησης της έμφυλης ισότητας στη Φυσική Αγωγή κ
 αι
τον Αθλητισμό επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο σ
 το γυναικείο φύλο. Κοινωνικές διακρίσεις προκύπτουν και λόγω εθνικότητας, κ
 οινωνικής τάξης, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής αναπηρίας,
ηλικίας κ.ά.
Θεματολογία: κοινωνικό φύλο, αθλητική ταυτότητα, διαχρονικότητα 
του
γυναικείου αποκλεισμού, γυναικεία υποεκπροσώπηση στην αθλητική ηγεσία, ελλειμματική κάλυψη του γυναικείου αθλητισμού στα ΜΜΕ, σεξιστική
προβολή της αθλήτριας και των εμπορευματοποιημένων-μοντελοποιημένων
αθλητών/τριών, η κρίση των αρρένων με το σώμα τους (σύνδρομο του Άδωνη), αθλητισμός από ισλαμική σκοπιά, μουσουλμάνες αθλήτριες, ανάπτυξη
μηχανισμών για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων, μετανάστευση
και ξενοφοβία, παιδεία ειρήνης σήμερα, η χρήση του αθλητισμού στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών βίας: σεξιστικής, ρατσιστικής, ενδοσχολικής
(bullying), ηλεκτρονικής (cyberbullying), κ.ά.
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