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Δελτίο Τφπου 

Γυναίκεσ, επιςτιμθ, πανδθμία  

Ακινα 18 Μαΐου 2021  

Το Εργαςτιριο Σπουδϊν Φφλου του Παντείου Πανεπιςτθμίου Κοινωνικϊν και Πολιτικϊν 

Επιςτθμϊν διοργάνωςε τον Απρίλιο δφο διαδικτυακζσ εκδθλϊςεισ ςχετικά με τθν τρίτθ 

κεματικι ενότθτα του προγράμματοσ ProGender «Γυναίκεσ ςτθν επιςτιμθ» και τισ 

επιπτϊςεισ που ζφερε θ πανδθμία.  

Τθν πρϊτθ εκδιλωςθ, τθ διάλεξθ με τίτλο «Επιςτθμόνιςςεσ ςτθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ» 

που πραγματοποιικθκε ςτισ 12 Απριλίου 2021 τθ διοργανϊςαμε ςε ςυνεργαςία με το 

Κζντρο Ερευνϊν Φφλου του Νορβθγικοφ Πανεπιςτθμίου Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ 

(NTNU). Στθ διάλεξθ ο Πρζςβθσ τθσ Νορβθγίασ ςτθν Ελλάδα Frode Overland Andersen 

ζκανε χαιρετιςμό αναφζροντασ ότι θ πανδθμία ανζδειξε νζα δεδομζνα και φανζρωςε τθν 

ζμφυλθ ανιςότθτα ακόμα και ςε ηευγάρια που κεωροφςαν ότι είχαν μεταξφ τουσ ιςότθτα.  

Τθν διάλεξθ ζκανε θ Sofia Moratti, ερευνιτρια ςτο Κζντρο Ερευνϊν Φφλου ςτο Νορβθγικό 

Πανεπιςτιμιο Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ (NTNU). Η παρουςίαςι τθσ αναφερόταν ςτθ 

μερολθψία προσ τισ γυναίκεσ και τα κορίτςια που επικυμοφςαν να ακολουκιςουν 

επιςτθμονικοφσ κλάδουσ, όπωσ καταγράφθκε ςε ςχετικι βιβλιογραφία. Λόγω τθσ 

υποτίμθςθσ των ικανοτιτων των γυναικϊν από άνδρεσ εκπαιδευτικοφσ, ςυνομιλικουσ 

ακόμα και από τισ ίδιεσ τισ οικογζνειζσ τουσ, οι γυναίκεσ και τα κορίτςια εςωτερικεφουν τθν 

προκατάλθψθ και κεωροφν ότι ζχουν περιοριςμζνεσ ικανότθτεσ ςε παραδοςιακοφσ 

«ανδρικοφσ» κλάδουσ. Επίςθσ θ μθτρότθτα και θ φροντίδα των παιδιϊν αποτελοφν 

παράγοντεσ που πυροδοτοφν διακρίςεισ εισ βάροσ των γυναικϊν και επιβαρφνουν τθν 

κατάςταςθ περιςςότερο των γυναικϊν παρά των ανδρϊν.   

Στθ ςυνζχεια αναφζρκθκε ςε ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν ςτθ διάρκεια τθσ 

πανδθμίασ και είτε μετροφςαν τθν ακαδθμαϊκι παραγωγικότθτα των γυναικϊν υπό το 

πρίςμα τθσ πανδθμίασ, είτε προςπακοφςαν να διερευνιςουν τον αντίκτυπο τθσ φροντίδασ 

των παιδιϊν και τθσ οικιακισ εργαςίασ ςτθν επαγγελματικι ηωι των γυναικϊν και ςτισ 

ευκαιρίεσ τουσ. Η πιο ςυχνι ερϊτθςθ ςχετικά με τον αντίκτυπο των γυναικϊν 

επιςτθμονιςςϊν κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ είναι «Πϊσ επθρεάςτθκε θ 

παραγωγικότθτά τουσ;». Το διάςτθμα τθσ καραντίνασ παρουςιάςτθκε ωσ μια ευκαιρία 

αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ ςε δθμοςιεφςεισ. Όμωσ δεν αναρωτικθκε κανείσ για τθν 
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ποιότθτα των εργαςιϊν και τον μειωμζνο αρικμό γυναικϊν ςυγγραφζων. Η υψθλι 

παραγωγικότθτα είναι ο κανόνασ ςτθν επιςτιμθ, ανεξάρτθτα από τισ περιςτάςεισ και 

μετριζται με τον αρικμό των δθμοςιεφςεων, το οποίο από τθν οπτικι του φφλου δεν κα 

ζπρεπε να αποτελεί το βαςικό κριτιριο τθσ παραγωγικότθτασ ςτθν επιςτιμθ.  

Παρόλα αυτά ο μειωμζνοσ αρικμόσ δθμοςιεφςεων από γυναίκεσ επιςτθμόνιςςεσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ πανδθμίασ αποτζλεςε τθ βαςικι ζκφραςθ τθσ ανιςότθτασ των φφλων, κακϊσ 

ο αντίκτυποσ τθσ φροντίδασ των παιδιϊν επιβαρφνει πολφ περιςςότερο τισ γυναίκεσ από 

ότι ςτουσ άνδρεσ. Ωςτόςο, όπωσ υποςτιριξε θ Morati, θ ςφνδεςθ τθσ ανιςότθτασ των 

φφλων ςτθν επιςτιμθ με τθ φροντίδα των παιδιϊν ζμμεςα ενιςχφει τισ εικόνεσ τθσ 

παιδικισ μζριμνασ ωσ κακικον τθσ γυναίκασ και αποτρζπει τισ ςυηθτιςεισ ςχετικά με τθν 

κατανομι τθσ φροντίδασ μεταξφ των ςυντρόφων.  

Στθν δεφτερθ εκδιλωςθ, θ δθμόςια ςυηιτθςθ με τίτλο «Ο αντίκτυποσ του Covid-19 ςτισ 

γυναίκεσ επιςτθμόνιςςεσ», πραγματοποιικθκε ςτισ 26 Απριλίου 2021 ςυμμετείχαν 

ερευνιτριεσ από το Ινςτιτοφτο για το Φφλο, τθν Ιςότθτα και τθ Διαφορά του 

Πανεπιςτθμίου τθσ Ιςλανδίασ (RIKK) και το Κζντρο Ερευνϊν για το Φφλο του Νορβθγικοφ 

Πανεπιςτθμίου Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ (NTNU). Στθ ςυηιτθςθ ςυμμετείχαν:   

 Η Eyja Margrét Brynjarsdóttir (Κακθγιτρια Φιλοςοφίασ και Εφαρμοςμζνθσ Ηκικισ 

ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Ιςλανδίασ RIKK), θ οποία ανζφερε ότι ςτθ διάρκεια τθσ 

πανδθμίασ μειϊκθκε θ παραγωγικότθτα των επιςτθμονιςςϊν ενϊ αυξικθκε το 

άγχοσ τουσ για διάφορουσ λόγουσ, όπωσ το κλείςιμο των ςχολείων και θ φροντίδα 

των παιδιϊν, θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, οι οικιακζσ εργαςίεσ. Σε πολλζσ 

περιπτϊςεισ ζπρεπε αν γίνει αναδιάρκρωςθ του χϊρου ςτο ςπίτι για να 

δθμιουργθκεί χϊροσ εργαςίασ. Ωσ αποτζλεςμα, οι γυναίκεσ ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο 

ζχουν μειωμζνο χρόνο και ενζργεια να αφιερϊςουν ςτθν επιςτθμονικι παραγωγι. 

Η διδαςκαλία ζγινε ψθφιακι και απομακρυςμζνθ και προςτζκθκαν αρμοδιότθτεσ 

για όλο το ακαδθμαϊκό προςωπικό, προκαλϊντασ περιςςότερο χρονικό περιοριςμό 

των γυναικϊν ακαδθμαϊκϊν. 

 Η Ξζνια Χρυςοχόου (Κακθγιτρια Κοινωνικισ και Πολιτικισ Ψυχολογίασ ςτο Πάντειο 

Πανεπιςτιμιο, Πρόεδροσ του Συλλόγου των Μελϊν ΔΕΠ του Παντείου 

Πανεπιςτθμίου και Πρόεδροσ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) παρουςίαςε ςτατιςτικά δεδομζνα για 

τθν κατανομι των ανδρϊν και γυναικϊν μελϊν ΔΕΠ ςτο Πάντειο Πανεπιςτιμιο ςτισ 

τρεισ ακαδθμαϊκζσ βακμίδεσ (Κακθγθτισ/τρια, Αναπλθρωτισ/τρια, Επίκουροσ/θ) 

και ζδειξε τθν ζμφυλθ ανιςότθτα ςτθν κατανομι των κζςεων. Περιςςότεροι άνδρεσ 
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κατζχουν κζςθ Κακθγθτι, ενϊ ςτθ βακμίδα των Αναπλθρωτϊν παρατθροφνται 

περιςςότερεσ γυναίκεσ ςτα περιςςότερα τμιματα του Παντείου Πανεπιςτθμίου. 

Επίςθσ από τα ςτοιχεία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ 

προκφπτει ότι ενϊ περιςςότερεσ γυναίκεσ που διεξάγουν ζρευνα κατζχουν 

Διδακτορικό τίτλο, οι άνδρεσ υπερεκπροςωποφνται ςτο ακαδθμαϊκό επίπεδο. Ο 

κορωνοϊόσ ιρκε να προςτεκεί ςε ιδθ υπάρχοντα ηθτιματα ανιςότθτασ. Με τθν 

τθλεργαςία χάκθκε ο διαχωριςμόσ τθσ ιδιωτικισ και τθσ επαγγελματικισ ηωισ, 

προςτζκθκε θ φροντίδα των παιδιϊν, οι οικιακζσ εργαςίεσ και αμελικθκαν οι 

ςυνκικεσ εργαςίασ.  

 Η Ιωάννα Τηουλάκθ (Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Επιδθμιολογίασ ςτθν Ιατρικι Σχολι 

του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και ςτο Imperial College του Λονδίνου), ανζφερε ότι 

ςτο ξεκίνθμα τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ όλοι όςοι/εσ εργάηονται ςτον Ιατρικό 

κλάδο ζδειξαν ενδιαφζρον να μελετιςουν το φαινόμενο, όμωσ όπωσ προζκυψε 

είχαν ελάχιςτο χρόνο. Οι επιςτιμονεσ και οι επιςτθμόνιςςεσ είχαν ευκαιρίεσ 

χρθματοδότθςθσ, νζα δίκτυα γνϊςεων, νζεσ δθμοςιεφςεισ, όμωσ οι πρϊτεσ 

δθμοςιεφςεισ για τον Covid ζγιναν με μειωμζνθ ςυμμετοχι των γυναικϊν. 

Παράλλθλα αναφζρκθκε και ςτθν αναπαράςταςθ των επιςτθμονιςςϊν ςτα μζςα 

ενθμζρωςθσ. Στθν αρχι υπιρχαν πολφ λίγεσ γυναικείεσ φωνζσ και κυριάρχθςαν οι 

άντρεσ επιςτιμονεσ που εξθγοφςαν τθν κατάςταςθ. Ακόμα και όταν γυναίκεσ 

εκπρόςωποι είχαν βιμα ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ αναπαράγονταν πολλά 

ςτερεότυπα και γυναίκεσ από επιςτθμονικοφσ τομείσ που κυριαρχοφνται από 

άνδρεσ απουςίαηαν από δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ. 

 Η Jorunn Dahl Norgård (Εκπρόςωποσ τθσ ForskerForbundet τθσ Νορβθγικισ Ζνωςθσ 

Ερευνθτϊν), παρουςίαςε μια ζρευνα που διεξιχκθ τον Σεπτζμβριο του 2020 ςε 

10,000 μζλθ τθσ Ζνωςθσ. Τα ευριματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι Διδακτορικοί και 

οι Μεταδιδακτορικοί ζχουν υψθλά επίπεδα άγχουσ, απογοιτευςθσ και 

απομόνωςθσ. Το 85% των Διδακτορικϊν και των Μεταδιδακτορικϊν κακυςτεροφν 

ςτθν ερευνθτικι τουσ πρόοδο. Το ακαδθμαϊκό προςωπικό περνά πολφ περιςςότερο 

χρόνο ςτθ διδαςκαλία ενϊ οι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν μειωκεί. Οι 

γυναίκεσ περιςςότερο από τουσ άνδρεσ αναφζρουν υψθλό επίπεδο αβεβαιότθτασ 

όςον αφορά τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και τθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία. Επίςθσ,  

φζρουν υψθλό επίπεδο ανθςυχίασ για το αποτζλεςα τθσ μάκθςθσ. Οι νζοι 

ερευνθτζσ/τριεσ ςτθ Νορβθγία είναι ευάλωτοι/εσ, αντιμετωπίηουν ζντονο 

ανταγωνιςμό και ιδθ πριν από τθν πανδθμία πολλζσ γυναίκεσ ερευνιτριεσ ιταν 
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λιγότερο πικανό να ςυνεχίςουν μια ςταδιοδρομία ωσ ερευνιτριεσ από τουσ άνδρεσ 

ςυναδζλφουσ τουσ.  

 Η Angelina Penner (Πρϊθν Πρόεδροσ τθσ DION, του Οργανιςμοφ Ενδιαφζροντοσ για 

Προςωρινοφσ Εργαηομζνουσ, Διδακτορικοφσ και Μεταδιδακτορικοφσ, ςτο NTNU), 

ανζφερε από τθν εμπειρία τθσ τα ςυναιςκιματα και τθν κατάςταςθ των 

Διδακτορικϊν και Μεταδιδακτορικϊν ςτθν αρχι τθσ πανδθμίασ. Οι διδακτορικοί 

φοιτθτζσ/τριεσ αντιμετϊπιςαν αφενόσ προβλιματα ςτον διαχωριςμό τθσ 

προςωπικισ και επαγγελματικισ ηωισ, αφετζρου και πρακτικά προβλιματα όπωσ θ 

κακοδιγθςθ από τουσ επιβλζποντεσ/ουςεσ κακθγθτζσ/τριεσ, θ ζλλειψθ κατάλλθλου 

χϊρου εργαςίασ και εργονομικοφ εξοπλιςμοφ. Στουσ ξζνουσ φοιτθτζσ/τριεσ πζραν 

τθσ ανθςυχίασ για τισ οικογζνειζσ τουσ, παρατθρικθκε μοναξιά και απομόνωςθ και 

αυτό επθρζαςε τθν επαγγελματικι πρόοδο.  

 

Το ζργο ProGender: A Digital Hub on Gender, the Covid-19 Crisis and its Aftermath, 
χρθματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών Σχζςεων του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χώρου τθσ περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014– 2021) που υπάγεται ςτο 
Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. Οι επιχορθγιςεισ ΕΟΧ αντιπροςωπεφουν τθ ςυμβολι τθσ 
Ιςλανδίασ, του Λιχτενςτάιν και τθσ Νορβθγίασ ςε μια πράςινθ, ανταγωνιςτικι και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ Ευρώπθ. Υπάρχουν δφο γενικοί ςτόχοι: θ μείωςθ των οικονομικών και κοινωνικών 
ανιςοτιτων ςτθν Ευρώπθ και θ ενίςχυςθ των διμερών ςχζςεων μεταξφ των δοτριών χωρών και 15 
χωρών τθσ ΕΕ ςτθν Κεντρικι και Νότια Ευρώπθ και ςτθ Βαλτικι. Οι τρεισ δότριεσ χώρεσ 
ςυνεργάηονται ςτενά με τθν ΕΕ μζςω τθσ ςυμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Για 
τθν περίοδο 2014-2021, οι επιχορθγιςεισ του ΕΟΧ ανζρχονται ςε 1,55 δις. Ευρώ. 
 

Τα βίντεο των εκδθλϊςεων ζχουν αναρτθκεί ςτθ ςελίδα ςτο Facebook @ProGenderproject   

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  

email progender@panteion.gr  

Facebook https://www.facebook.com/ProGenderproject ,  

Ιnstagram https://www.instagram.com/progenderproject/  

Twitter https://twitter.com/ProGender_hub    
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