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«Γυναίκες και
Νευροεπιστήμες
στην Ελλάδα»:
Ένα βιβλίο για τις
ερευνήτριες
Νευροεπιστημών
Στο βιβλίο «Γυνα(κε5 και Νευροεπιστήμεβ
στην Ελλάδα» έντεκα επιφανείς γυναίκες
νευροεηιστήμονες pas δίνουν τη δική raus
εσωτερική ματιά για τον κόσμο ms
επιστημονικής έρευνας. Για το πώς προέκυψε
το βιβλίο αυτό pas μιλά η αναπληρώτρια
καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης Στέλλα Γιακουμάκη,
που έκανε την επιμέλεια.
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ΓΓΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ εντοπίζονται

ακόμη ανισότητε5 λόγω φύλου ônios προκύπτει

από 6ιεθνεί5 μελέτε5 όπω5 είναι η έκθεση ins
ΕυρωπαϊκήΞ Eniiponhs She Figures 2015 Στοιχεία

για us Tuvatos 2015 και η έρευνα σε παγκόσμιο
επίπεδο ίου Ινστιτούτου Στατιστικά ms UNESCO για
το 2017 Παρά την πρόοδο που έχει γίνει εντοπίζονται

ακόμη 6ιαφορέ5 στο ποσοστό συμμετοχή5 των
γυναικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση crious τομει'5 ms
επιστήμη και ms τεχνολογία και στην έρευνα Ανι

σότητε5 εμφανίζονται και oris εργασιακέ ouv6n«s
οι vuvates είναι πιο πιθανόν να εργάζονται με μερική

απασχόληση ή/και επισφαλείς συμφωνίεε ενώ οι

διακρίσε ανάμεσα στα δύο φύλα γίνονται ακόμα πιο

έντονες όταν διερευνηθεί η προαγωγή στην καριέρα
και η συμμετοχή στη λήψη ακαδημαϊκών αποφάσεων

Στο βιβλίο Tuvatos και Νευροεπιστήμε5 στην Ελλάδα

έντεκα επιφάνεια vuvatos νευροεπιστήμονε5
με σταδιοδρομία στπν Ελλάδα και στο εξωτερικό
που ηγούνται ομάδων και κατέχουν Θέσεΐ5 ευθύνη5
μα5 δίνουν τη δική tous εσωτερική ματιά για τον κόσμο

ms επιστημονική5 έρευνα5 Οι ερευνήτριε5 Φε

3ρωνία Αγγελάτου Κατερίνα Δερμών Κική Θερμού
Δόμνα Καραγωγέω5 Μαίρη Κοσμίδου Δήμητρα Μά

γκουρα Μαριγούλα Μαργαρίτη Ρεββέκα Μάτσα Μαρία

Παναγιωτακοπούλου Φωτεινή Στυλιανοπούλου
και Κατερίνα Ψαρροπούλου περιγράφουν όχι μόνο
τΐ5 προκλήσεΐ5 αλλά και για τΐ5 ανταμοιβέε που προσφέρει

η ενασχόληση με την έρευνα Οραματίζονται
το μέλλον των γυναικών mis Νευροεπιστήμες και δίνουν

συμβουλέε npos Tis νέε5 ερευνήτριε5 Μέσα
από Tis αφηγήσεΐ5 αυτέ5 αναδεικνύεται με πολύ

όμορφο τρόπο η συμβολή των γυναικών στην έρευνα

Το βιβλίο περιέχει και μια αναδρομή για την πορεία

ίων Νευροεπιστημών στην Ελλάδα από την επί

κουρη καθηγήτρια του Τμήματθ5 Κτηνιατρικήε του
ΑΠΟ Αναστασία Τσιγκοτζίδου

Για το neos προέκυψε το βιβλίο αυτό μιλά στο Πρίσμα

και στη Λήδα Αρνέλλου η αναπληρώτρια καθηγήτρια

του Τμήματο5 Ψυχολογία5 του Πανεπιστημίου
Κρήτη5 Στέλλα Γιακουμάκη που έκανε την επιμέλεια

Πώς προέκυψε η ιδέα για ένα βιβλίο

για τις γυναίκες νευροεπιστή
μονες στην Ελλάδα

Λίγο μετά που ξεκίνησα την αυτόνομη
ακαδημαϊκή σταδιοδρομία μου βρέθηκα

αντιμέτωπη με δυσκολίες και διλήμματα

που δεν είχα φανταστεί ότι συνοδεύουν

την ακαδημαϊκή ζωή Είχα από vojpis καταλάβει

ότι δεν πρόκειται για επάγγελμα αλλά
όπω5 συνηθίζω να λέω για τρόπο ζωής Όμως
και πάλι έπιασα πολλέ5 φορέ5 τον εαυτό μου
να αναρωτιέται neos μπορώ να διατηρήσω
ισορροπίες να είμαι συνεπής να μην αδικήσω
κάποιον να βάλω προτεραιότητες κ λπ Τότε
πολλές φορές θυμήθηκα Tis δασκάλε5 μου και

συζητήσει που είχα μαζί tous εντ05 και εκτ05
αμφιθεάτρου Συχνά η απάντηση στα ερωτή
ματά μου ήρθε από Tis συζητήσει αυτές οπότε

προέκυψε και η επιθυμία για το βιβλίο

Σε ποιες ερευνήτριες απευθυνθήκατε

Υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο

για το οποίο τις επιλέξατε
ι Το ευχάριστο είναι ότι στην Ελλάδα οι
γυναίκε5 δεν έλειψαν ποτέ από Tis

1 Νευροεπιστήμεε και σήμερα υπάρχει
ένας μεγάλθ5 αριθμ05 γυναικών που εργάζονται

συστηματικά και πολύ παραγωγικά στο πεδίο

Το δυσάρεστο είναι ότι δεν θα μπορούσαν
να συμπεριληφθούν όλε5 σε ένα βιβλίο για λό
Yous οικονομία5 Οπότε απευθύνθηκα σε ανθρώπους

από διαφορετικά επιμέρου5 πεδία
που συνέβαλαν στην καθιέρωση των Νευροεπιστημών

στη χώρα μας τόσο ως ιδρυτικά μέλη
Tns Ελληνικής Εταιρεία5 Νευροεπιστημών όσο
και μέσα από το έργο tous και που σήμερα
υπάρχει μια νεότερη γενιά νευροεπιστημό
νων που διδάχθηκαν από εκείνες Ελπίζω ότι

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκες και Νευροεπιστήμες
στην Ελλάδα ένα βιβλίο για τις
ερευνήτριες Νευροεπιστημών

luvaÎKes
Νευροεπιστήμεε
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
f ΠΙΜ,ί AI I Α

ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Στο Εθνικά Κέντρο
Τεκμηρίωσης ΕΚΤ το οποίο
ήταν στατιστικός εκπρόσωπος
της Ελλάδας για την έκδοση

She Figures 2015 μπορούν
να αναζητηθούν όλα τα
στοιχεία για την απασχόληση
των ερευνητριών στην Ελλάδα

θα υπάρξει ακόμα ένα βιβλίο με συνεντεύξεις
αυτή5 Tns νεότερης γενιάς

Ποιε5 είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις

που αντιμετώπισαν οι γυναίκες

νευροεπιστήμονε5 στη στα¬

διοδρομία tous σύμφωνα με Tis περιγραφές
tous στο βιβλίο

Κάθε πρόκληση είναι σημαντική για
τον άνθρωπο που τη βιώνει και από
κάθε ιστορία ζωή5 μπορούμε να μάθουμε

κάτι Οπότε θεωρώ εξίσου σημαντικές
και μεγάλε όλε5 Tis προκλήσεΐ5 που περιγράφονται

στο βιβλίο

Υπήρξε κάτι από τις ιστορίες που
aas περιέγραψαν που aas προκάλεσε

έκπληξη ή θεωρείτε αναπάντεχο

για τα δεδομένα της χώρας
Όχι Και οι δυσκολία και οι ιδιόμορ
φε ανταμοιβέ5 του χώρου είναι γνω
errés Μπορεί σήμερα κάποιε5 συνθήκες

που επικρατούσαν πριν από κάποια χρό¬

νια να μας παραξενεύουν αλλά τότε ήταν σύμ
φωνε5 με το ευρύτερο πλαίσιο

Στο βιβλίο αναφέρονται συμβουλές
που απευθύνονται σε νέες

ερευνήτριες Εσείς ποιες συμβουλές
θα δίνατε στις ερευνήτριες που ξεκινούν

σήμερα τη σταδιοδρομία τους
Να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα

εμπόδια Υπάρχουν δυσκο
I λίες κάποιες φορές πολλές και μεγάλες

αλλά με συστηματική δουλειά επιμονή και
αγάπη γι αυτό που κάνουμε μπορούν να ξεπεραστούν

Επίσης ότι η ζωή όλων των ανθρώπων
όχι μόνο των ερευνητών είναι ουσιαστικά

παραγωγική εφόσον χαρακτηρίζεται από

ισορροπία σε όλα τα επίπεδα Η καθημερινότητα
κρύβει πολλά σημαντικά ερωτήματα npos

μελέτη αλλά και απαντήσει σε ερευνητικά
ερωτήματα που χάνει ànoios μένει κλεισμένος
σε ένα εργαστήριο γραφείο κ λπ

Αφιερώνετε το βιβλίο στη μνήμη
της Χριστίνας Σπυράκη θα θέλατε
να μας πείτε λίγα λόγια για τη συμβολή

της στο πεδίο των Νευροεπιστημών
Είναι δύσκολο να συνοψίσει κάποιος
το έργο της Χριστίνας Σπυράκη σε λίγες

γραμμέβ Υπήρξε καθηγήτρια
Φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δίδαξε σε προγράμματα

μεταπτυχιακών σπουδών oris Νευ
ροεπιστήμες και επέβλεψε διδακτορικές διατριβές

που απέφεραν σημαντικές δημοσιεύσεις

Εργάστηκε ερευνητικά στο πεδίο των
Νευροεπιστημών για πολλά χρόνια και διαδραμάτισε

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της
Φαρμακολογίας της Συμπεριφοράς στην Ελλάδα

Μεταφέροντας στη χώρα μας γνώσεις που
αποκόμισε κατά την ερευνητική εργασία της
στον Καναδά έκανε πρωτοποριακές μελέτες
σχετικά με το νευρωνικό υπόστρωμα των εθι
στικών ουσιών και τις επιδράσεις τους στον
εγκέφαλο αλλά και σχετικά με τη Φαρμακολογία

της Κατάθλιψης Μέχρι και σήμερα οι ερ
γασίε5 στο ερευνητικό πεδίο της κάνουν αναφορά

στο έργο της το οποίο έλαβε διεθνή αναγνώριση

Ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της
Ελληνικής Εταιρεία5 Νευροεπιστημών και μέ
vTopas πολλών ερευνητών που σήμερα εργάζονται

στον χώρο

Το βιβλίο Γυνα(κΕ5 και Νευροεπιοτήμεβ
στην Ελλάδα κυκλοφορεί από Tis
εκδόσει GUTENBERG Τα έσοδα από tis
πώλησε του βιβλίου που αναλογούν
στην κ Γιακουμάκη έχουν παραχωρηθεί
από την ίδια στην Ελληνική Εταιρεία
Νευροεπιστημών
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