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Ακινα, 19 Μαΐου 2022 

Δελτίο τφπου 

Γυναίκεσ ςτην ζρευνα ςτη διάρκεια τησ πανδημίασ  

Το Εργαςτιριο Σπουδϊν Φφλου του Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργάνωςε τον Απρίλιο δφο 

διαδικτυακζσ εκδηλώςεισ ςχετικά με τισ γυναίκεσ ςτθν ζρευνα ςτθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ 

ςτο πλαίςιο του ζργου ProGender: A Digital Hub on Gender, the Covid-19 Crisis and its 

Aftermath.   

Στισ 6 Απριλίου 2022 πραγματοποιικθκε θ διαδικτυακι διάλεξθ, με τίτλο «‘All the single 

ladies’ as the ideal academic during times of COVID‐19?». Τθ διάλεξθ ζδωςε θ Ea Høg 

Utoft, Μεταδιδακτορικι ερευνιτρια ςτο Danish Centre for Studies in Research and 

Research Policy (CFA), Τμιμα Πολιτικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Aarhus. Η 

ομιλιτρια αναφζρκθκε ςτισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι εργαηόμενεσ γυναίκεσ, λόγω 

τθσ μετατόπιςθσ τθσ εργαςίασ από το περιβάλλον ενόσ γραφείου το ςπίτι και τθσ 

επιβάρυνςθσ πρόςκετων αςχολιϊν φροντίδασ, οι οποίεσ κατζλθξαν ςε μειονζκτθμα 

ςταδιοδρομίασ και ςωρευτικζσ, μεγάλθσ κλίμακασ ανιςότθτεσ μεταξφ των φφλων. 

Παράλλθλα αναφζρκθκε και ςτισ δυςκολίεσ ατόμων, όπωσ θ ίδια, χωρίσ ευκφνεσ φροντίδασ 

άλλων μελϊν (παιδιϊν και ευάλωτων ατόμων), όπου όμωσ κλικθκαν να αντιμετωπίςουν 

άλλου είδουσ πιζςεισ όπωσ μια επιβεβλθμζνθ παραγωγικότθτα. Παρουςίαςε μια αυτό 

εκνογραφικι μελζτθ, ςτθν οποία αναλφει τισ εμπειρίεσ τθσ ςχετικά με τθν εργαςία από το 

ςπίτι, εςτιάηοντασ ςε τζςςερισ πτυχζσ: 

1. Στθν ακαδθμαϊκι παραγωγικότθτα, ωσ προχπόκεςθ του νεοφιλελεφκερου 

πανεπιςτθμίου, θ οποία ςτθν περίοδο του υποχρεωτικοφ εγκλειςμοφ μετατράπθκε 

ςε «τοξικι» παραγωγικότθτα. 

2. Στθν ζλλειψθ ιςορροπίασ μεταξφ επαγγελματικισ και προςωπικισ ηωισ, κακϊσ οι 

ϊρεσ εργαςίασ ιταν ακακόριςτεσ και κυρίευςαν το ςπίτι, μετατρζποντάσ ςε 

γραφείο. 

3. Στθν/ςτον ιδανικι/ό ακαδθμαϊκό που δείχνει πλιρθ αφοςίωςθ ςτθν εργαςία και 

τθν ζρευνα χωρίσ άλλεσ δεςμεφςεισ, παραβλζποντασ ότι μπορεί να υπάρχουν 

περιςςότερα ςτθ ηωι από τθν εργαςία και τθν οικογζνεια. 

4. Στο υπερβάλλον άγχοσ και ςτρεσ, που κατζδειξε ότι τελικά δεν ιταν ιδανικζσ οι 

ςυνκικεσ εργαςίασ ςε κατάςταςθ αποκλειςμοφ, για αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ 

https://progender.panteion.gr/
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Η δεφτερθ εκδιλωςθ ιταν θ δθμόςια ςυηιτθςθ με τίτλο «Γυναίκεσ ςτην Έρευνα ςτη 

διάρκεια τησ πανδημίασ», πραγματοποιικθκε ςτισ 28 Απριλίου 2022. Στθ ςυηιτθςθ 

ςυμμετείχαν:  

Η Ιωάννα Τςίγκανου (Διευκφντρια Ερευνϊν, Ινςτιτοφτου Πολιτικϊν Ερευνϊν Εκνικό Κζντρο 

Κοινωνικϊν Ερευνϊν) θ οποία αναφζρκθκε ςτισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ και του 

εγκλειςμοφ ςτισ γυναίκεσ ερευνιτριεσ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν. Στθ διάρκεια τθσ 

πανδθμίασ οι κοινωνικζσ και οι επαγγελματικζσ λειτουργίεσ αποςτράφθκαν τον κοινωνικό 

περίγυρο και περιορίςτθκαν ςε λειτουργίεσ ςτο εςωτερικό του νοικοκυριοφ. Τα άτομα 

βρζκθκαν περιοριςμζνα για μεγάλο διάςτθμα και θ προςλαμβάνουςα αντίλθψθ του 

κοινωνικοφ προζκυπτε μζςα ςτο κοινωνικό ομοίωμά του, δθλαδι μζςω τθσ εκτεταμζνθσ 

και κατευκυνόμενθσ αναπαράςταςθσ των ΜΜΕ. Η κοινωνικι ζρευνα από ζρευνα ηϊςα 

χωρίσ αποκλειςμοφσ, αντικαταςτάκθκε με διαδικτυακζσ ςυνεντεφξεισ που κζτουν 

ερωτιματα ωσ προσ τθν αξιοπιςτία τθσ ζρευνασ. Οι κοινωνικζσ επιςτθμόνιςςεσ, λόγω των 

περιοριςμϊν, δεν μπόρεςαν να παρζμβουν για τθν επίλυςθ των κοινωνικϊν αδιεξόδων 

παρά μόνο ετεροχρονιςμζνα.  

Η Μαρία Κλάπα (Επικεφαλισ του Εργαςτθρίου Μεταβολικισ Μθχανικισ και Βιολογίασ 

Συςτθμάτων, Ινςτιτοφτο Επιςτθμϊν Χθμικισ Μθχανικισ- Ίδρυμα Τεχνολογίασ και Ζρευνασ 

(ΙΕΧΜΗ- ΙΤΕ) και Πρόεδροσ του Δικτφου των Επιτροπϊν Ιςότθτασ των Φφλων του Ιδρφματοσ 

Τεχνολογίασ και Ζρευνασ). Η ομιλιτρια τόνιςε τθ δυςκολία που βίωςαν επιςτθμόνιςςεσ και 

ερευνιτριεσ που διεξάγουν πειράματα και υπό άλλεσ ςυνκικεσ κα ιταν αυτοπροςϊπωσ 

ςτο εργαςτιριο. Με δεδομζνο ότι δεν μποροφςαν να εργαςτοφν με τθλεργαςία, υπιρξε 

ανάγκθ διακοπισ των εργαςιϊν τουσ ιδίωσ τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ πανδθμίασ, γεγονόσ 

που αφξθςε το φόρτο εργαςίασ ςτθ ςυνζχεια. Τα παραδοτζα αςκοφςαν πίεςθ ςτουσ 

ερευνθτζσ και ςτουσ επικεφαλισ των εργαςτθρίων, οι οποίοι ζπρεπε να επιλφςουν 

λειτουργικά ηθτιματα, λαμβάνοντασ υπόψιν τα μζτρα αςφαλείασ και τισ ανάγκεσ των 

γονζων (κυρίωσ μθτζρων και ερευνθτϊν που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ). Επίςθσ οι 

χρόνοι παράδοςθσ των φοιτθτικϊν εργαςιϊν μετατοπίςτθκαν, χάκθκε θ προςωπικι 

επαφι, όμωσ αςκικθκε πίεςθ ςτθν παράδοςθ των εργαςιϊν. Αναδείχκθκε το πρόβλθμα 

των ζμφυλων ρόλων ςτθν κατανομι φροντίδασ, θ μεγάλθ ψυχολογικι πίεςθ και θ 

μειωμζνθ παραγωγικότθτα. Ιδιαίτεροσ φόρτοσ εργαςίασ παρουςιάςτθκε ςε γυναίκεσ 

ερευνιτριεσ λόγω ανιςορροπίασ επαγγελματικισ και προςωπικισ ηωισ και υπιρξε ςαφισ 

μείωςθ ςε προτάςεισ και προγράμματα κυρίωσ από τισ γυναίκεσ επιςτθμόνιςςεσ.  

Η Έφη Τριτοποφλου (Δρ. Χθμικόσ Μθχανικόσ, Πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Διπλωματοφχων 

Ελλθνίδων Μθχανικϊν) θ οποία αναφζρκθκε ςτθν ζλλειψθ τθσ ανκρϊπινθσ επαφισ και 

ςτισ διαςτάςεισ κοινωνικότθτασ ςτον εργαςιακό χϊρο. Συνθγορϊντασ με τισ προθγοφμενεσ 

ομιλιτριεσ, τόνιςε τθν αδυναμία ςυνδυαςμοφ εργαςίασ και ζρευνασ με τθν οικογζνεια, 

ειδικά ςε γυναίκεσ που είχαν αναλάβει ρόλουσ φροντίδασ. Κατά του διάρκεια του 

υποχρεωτικοφ εγκλειςμοφ, προκλικθκε ςφγχυςθ ςτισ γυναίκεσ και μείωςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ, δεν υπιρχε θ απαιτοφμενο αφοςίωςθ και ςυγκζντρωςθ. Τα εργαςτιρια 

ιταν ανζφικτο να ολοκλθρωκοφν διαδικτυακά και παρατθρικθκε ότι δεν υπιρχαν κανόνεσ 
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επικοινωνίασ μζςω του διαδικτφου. Σε νζα ζργα θ διαδικτυακι επικοινωνία ζγινε πιο 

εφκολα μεταξφ ανκρϊπων που γνωρίηονταν παρά με καινοφργιουσ εταίρουσ. Η ζλλειψθ 

κανόνων επικοινωνίασ μζςω διαδικτυακϊν ςυναντιςεων, δυςκόλεψε τθν επικοινωνία. Η 

ανκρϊπινθ επαφι που κα μποροφςε να επιφζρει τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ και ενδεχομζνωσ 

μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα, χάκθκε μαηί με τθν ζννοια του ωραρίου εργαςίασ επίςθσ. 

Τζλοσ, θ πανδθμία ματαίωςε τα ςυνζδρια και τισ θμερίδεσ με φυςικι παρουςία, και ζτςι 

χάκθκε ζνα κομμάτι τθσ κοινωνικότθτασ αλλά και τθσ δικτφωςθσ που είναι απαραίτθτθ για 

τθν ανάπτυξθ των ςυνεργαςιϊν.  

Η Ναταλία Αυλώνα (Νομικόσ, Ερευνιτρια και Υπ. Διδακτόριςςα ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ 

Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου τθσ Κοπεγχάγθσ) θ οποία ανζφερε ότι θ πανδθμία 

ανζδειξε τθν κρίςθ τθσ οικονομίασ φροντίδασ, μεγεκφνοντασ τα προβλιματα των 

ευάλωτων πλθκυςμϊν. Οι επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ όξυναν τισ υπάρχουςεσ ανιςότθτεσ 

και οι μεταπανδθμικζσ επιπτϊςεισ φαίνεται ότι κα πλιξουν τισ κθλυκότθτεσ και τισ 

ευάλωτεσ ομάδεσ δυςανάλογα. Επιςιμανε τθν ζμφυλθ εργαςιακι επιςφάλεια ςτα 

πανεπιςτιμια, μζςω δυο μορφϊν. Η πρϊτθ μορφι επιςφάλειασ αφορά τθν ίδια τθν 

ζρευνα, είναι θ εργαςιακά προερχόμενθ επιςφάλεια, που προκφπτει από τθ φφςθ τθσ 

ερευνθτικισ εργαςίασ, και θ δεφτερθ είναι θ επιςφάλεια που προζρχεται από τθν εργαςία 

φροντίδασ μζςα ςτθν ερευνθτικι εργαςία, δθλαδι αφορά τθν εργαςία φροντίδασ θ οποία 

μεταφράηεται ςε κακικοντα εξυπθρζτθςθσ και διοικθτικζσ εργαςίεσ εντόσ του 

πανεπιςτθμίου, τα οποία είναι ζμφυλα φορτιςμζνα.  

Παρατιρθςε ότι τα άρκρα που κατατζκθκαν από γυναίκεσ μειϊκθκαν. Ο Δείκτθσ 

ερευνθτικισ παραγωγικότθτασ των ερευνθτικϊν εκκζςεων που κατατζκθκαν δεν 

αντανακλοφν όλθ τθν εργαςιακι και προςωπικι πραγματικότθτα των γυναικϊν 

ερευνθτριϊν. Το βάροσ τθσ εργαςίασ φροντίδασ που επωμίςτθκαν οι γυναίκεσ και οι 

ςυνζπειεσ που είχε θ πανδθμία ςτθν ψυχικι τουσ υγεία, είναι ςτοιχεία που δεν μποροφν να 

αποτυπωκοφν με μετρίςιμο τρόπο. Το πλιγμα τθσ πανδθμίασ οφείλεται ςε υπάρχουςεσ 

ςυςτθμικζσ ανιςότθτεσ, και το ερϊτθμα που τίκεται είναι πϊσ μποροφν να καταγραφοφν 

και αν οι μζκοδοι που υπάρχουν είναι αρκετοί. 

Η Σίςςυ Τςαβδάρα (Υπ. Διδακτόριςςα ςτο Πάντειο Πανεπιςτιμιο, Μζλοσ του 

Πανελλαδικοφ Σωματείου Εργαηομζνων ςτθν Ζρευνα και τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ), 

αναφζρκθκε ςτισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ και του εγκλειςμοφ ςτθ ηωι των νζων 

ερευνθτριϊν και υποψιφιων διδακτοριςςϊν. Εκκινϊντασ από τθν ζρευνα των Research 

Critique (RC), παρουςίαςε τθν αποτφπωςθ τθσ επίδραςθσ τθσ καραντίνασ ςτθν εργαςιακι 

πραγματικότθτα των ςυμβαςιοφχων ερευνθτριϊν. Αναφζρκθκε ςτθν επιςφάλεια των 

ςυμβάςεων εργαςίασ, κατ’ επζκταςθ των μιςκϊν και των ςυνκθκϊν αςφάλιςθσ, ςτθν νζα 

ςυνκικθ προςαρμογισ με τθν τθλεργαςία, ςτον διαχωριςμό του εργαςιακοφ και 

ελεφκερου χρόνου, ςτθν απορφκμιςθ του εργαςιακοφ ωραρίου, ςτθν ανάλθψθ πολλαπλϊν 

ευκυνϊν που αποςτακεροποίθςαν τισ ϊρεσ εργαςίασ και διαβίωςθσ και τζλοσ ςτθν άμεςθ 

επίδραςθ που είχε ςτον ψυχιςμό των ερευνθτριϊν με αποτζλεςμα τθ μειωμζνθ 

ςυγκζντρωςθ και παραγωγικότθτα. Σε όλο αυτό το πιεςτικό πλαίςιο δεν υπιρχε κεςμικι 
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ςτιριξθ, ωςτόςο παρατθρικθκε μια μαηικι προςχϊρθςθ ςτο Σωματείο Εργαηομζνων ςτθν 

Ζρευνα και τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, λόγω τθσ ανάγκθσ των νζων ερευνθτριϊν να 

βιϊςουν το αίςκθμα του «ςυνανικειν».  

Στθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε οι ομιλιτριεσ απάντθςαν ςε ςυγκεκριμζνα ερωτιματα 

αναφορικά με τθν μεταπανδθμικι εποχι και τισ αλλαγζσ που πρζπει να ςυντελεςτοφν, 

λαμβάνοντασ υπόψιν το φφλο. Η Ιωάννα Τςίγκανου ανζφερε ότι προτεραιότθτα κα πρζπει 

να δοκεί ςτθν εργαςία και ςτθ κεςμικι κατοχφρωςθ των εργαηομζνων ςτθν ζρευνα. Η 

Μαρία Κλάπα ανζφερε ότι μζςω του δικτφου και τθσ ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν, τθσ 

ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν και τθσ δθμιουργίασ ομάδων εργαςίασ, μποροφν να προτείνουν 

προτυποποιθμζνουσ δείκτεσ για τθν επίδραςθ τθσ πανδθμίασ ςτθν ζρευνα. Η Έφη 

Τριτοποφλου τόνιςε πωσ θ τθλεργαςία είναι μια καλι πρακτικι και ζνα εργαλείο που 

μεταγενζςτερα κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για τθ διευκόλυνςθ των εργαηομζνων, 

αλλά όχι καταναγκαςτικά. Η Ναταλία Αυλώνα αναφορικά με τθν αποτίμθςθ των 

επιςτθμονικϊν δεικτϊν πρότεινε τθ δθμιουργία διεπιςτθμονικϊν ομάδων ςυνδυαςτικά με 

ερευνιτριεσ ανκρωπιςτικϊν και κετικϊν επιςτθμϊν για να δθμιουργιςουν ζναν πιο 

ςυμπεριλθπτικό τρόπο καταγραφισ. Τζλοσ θ Σίςςυ Τςαβδάρα αφορμόμενθ από τα 

προβλιματα των ςυμβαςιοφχων, και πωσ κα μποροφςαν να μετριαςτοφν οι πολλαπλζσ 

ταχφτθτεσ των εργαηομζνων, ανζφερε τθν καταγραφι και τθν χαρτογράφθςθ των όρων 

εργαςίασ των ερευνθτριϊν και τθ ςυηιτθςθ με κεςμικοφσ φορείσ.  

 
Τα βίντεο των εκδθλϊςεων βρίςκονται αναρτθμζνα ςτο Facebook @ProGenderproject 
αλλά και ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου https://progender.panteion.gr/video/. 
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