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Θ Σαποφτι-Μπελατεκαλίμ (1200 π.Χ.), 
αρωματοποιόσ από τθ Βαβυλϊνα

Θ Τπατία (370 – 415 μ.Χ.), 
μεγάλθ αςτρονόμοσ 

και μακθματικόσ, 
διευκφντρια τθσ νεοπλατωνικισ 

ςχολισ 
ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου.



Σθν εποχι του Βυηαντίου 
θ κόρθ του αυτοκράτορα Αλζξιου Α’,

Άννα Κομνθνι (1083 – 1148 μ.Χ.) 
είναι γνωςτι 

και για τισ μθχανικζσ καταςκευζσ τθσ 
που χρθςιμοποιοφνταν 

από τον ςτρατό.



Σον Μεςαίωνα εμφανίηονται 
κάποια ονόματα  γυναικϊν 

που είχαν ςχζςθ ευρφτερα με τον χϊρο των επιςτθμϊν, 
Θ Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν ζγραψε 

εννιά (9) τόμουσ φυςικισ ιςτορίασ. 

Θ Αναγζννθςθ δεν ευνόθςε 
τθν «εμπλοκι» των γυναικϊν ςτισ επιςτιμεσ 

αφοφ τα πανεπιςτιμια κράτθςαν 
τισ πόρτεσ τουσ κλειςτζσ για αυτζσ.



τα τζλθ του 18ου αιϊνα, με τον Διαφωτιςμό, αρχζσ 19ου

ζχουμε 
μεγάλεσ προςωπικότθτεσ:

• Καρολάϊν Χζρςελ (1750 – 1848), γερμανίδα αςτρονόμοσ.



• Μαίρθ όμερβιλ (1780 – 1872), αγγλίδα αςτρονόμοσ 
και θ πρϊτθ γυναίκα μζλοσ τθσ Royal Astronomical 

Society.



1o υνζδριο Solvay (Βρυξζλλεσ, 1911)

24 άτομα 
*23 άνδρεσ, 1 γυναίκα (!) 

και από τουσ 23 άνδρεσ μόνο ο Σηζιμσ Σηθνσ χωρίσ μουςτάκι (!)+



5o υνζδριο Solvay (Βρυξζλλεσ, 1927)

29 άτομα 
*28 άνδρεσ, 1 γυναίκα (!) και από τουσ 28 άνδρεσ αρκετοί (!) χωρίσ μουςτάκι+



Λίηε Μάιτνερ (1878 – 1968)

Αυςτριακι φυςικόσ.
Με τουσ Όττο Χαν και Φριτσ τράςςμαν
αντιλιφκθκαν τθ διάςπαςθ του πυρινα
ουρανίου όταν βομβαρδιςτεί από
νετρόνια. 
Σο 1944 δεν τθσ απονεμικθκε,
μαηί με τον Χαν, το νόμπελ Χθμείασ.
Δόκθκε ςτο χθμικό ςτοιχείο 109 το
το όνομά τθσ (Μαϊτνζριο).



Μαρία κουοντόφςκα-Κιουρί (1867 – 1934)

Πολωνι φυςικόσ & χθμικόσ.

1903 Νόμπελ Φυςικισ με τον Ανρί
Μπεκερζλ και τον ςφηυγό τθσ
Πιζρ Κιουρί
(ςτα φαινόμενα ακτινοβολίασ).

1911 Νόμπελ Χθμείασ
(για τθν ανακάλυψθ των ςτοιχείων 
ράδιο και πολϊνιο).



ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ ΠΘΡΑΝ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΟΜΠΕΛ ΦΤΙΚΘ - ΧΘΜΕΙΑ

• Ιρζν Ηολιό-Κιουρί (Γαλλίδα, Νόμπελ Χθμείασ 1935), για τθ ςφνκεςθ 
νζων ραδιενεργϊν πυρινων.

• Μαρία Γκζπερτ Μάγιερ (Γερμανοαμερικανίδα, Νόμπελ Φυςικισ 1963), για τθν ανάπτυξθ 
του προτφπου των φλοιϊν για τουσ ατομικοφσ πυρινεσ.

• Ντόροκι Κρόουφουτ-Χότηκιν (Βρετανίδα, Νόμπελ Χθμείασ 1964), για τον προςδιοριςμό 
τθσ δομισ βιοχθμικϊν ενϊςεων με χριςθ ακτίνων Χ (ανάλυςθ τθσ δομισ τθσ βιταμίνθσ Β12).



Διδακτικό προςωπικό 
τμθμάτων Φυςικισ – Χθμείασ ςτθν Ελλάδα

Σμιματα Φυςικισ: 86% άνδρεσ και 14% γυναίκεσ.

Σμιματα Χθμείασ: 75% άνδρεσ και 25% γυναίκεσ.

Και για τα δυο τμιματα ςε ςφνολο 462 μελϊν ΔΕΠ 
ζχουμε 373 άνδρεσ και 89 γυναίκεσ.

Δθλαδι 80% άνδρεσ και 20% γυναίκεσ.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα!

Σμιμα Χθμείασ ΑΠΘ: ςε ςφνολο 66 μελϊν ΔΕΠ, οι 22 είναι γυναίκεσ (33%)!



Θ εικόνα του επιςτιμονα: Άνδρασ, Μοναχικόσ 
και ςυχνά Ατθμζλθτοσ.

Θ ιδιοφυία και θ χάρθ ζρχεται μόνο ςε όςουσ 
δεν ενδιαφζρονται για τα εγκόςμια.



Ποια είναι τα αίτια;



• Οι γυναίκεσ αποκλείονται ςχεδόν ολοκλθρωτικά από τα πανεπιςτιμια τθσ 
Ευρϊπθσ, μζχρι και το δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα όπωσ και από τουσ κεςμικά 
κατοχυρωμζνουσ χϊρουσ όπου αςκείται θ επιςτθμονικι ζρευνα.

• Θ αρρενωπότθτα ζχει ςυνδεκεί με τον ορκολογιςμό και τθν αντικειμενικότθτα,
ςτοιχεία που ζχουν να κάνουν με τθ μεκοδολογία των φυςικϊν επιςτθμϊν, 
ςε αντίκεςθ με τθ κθλυκότθτα που ςυνδζεται με τθν ομορφιά και τθν οικογζνεια. 

• Θ Φυςικι ςυνδζκθκε μετά τον Β’ Π.Π. με το αμερικανικό αμυντικό ςφςτθμα 
και τα μεγάλα ανταγωνιςτικά ερευνθτικά εργαςτιρια των ΘΠΑ.

• Σα παιχνίδια των ανδρϊν είναι διαφορετικά από αυτά των γυναικϊν. Σο αγόρι 
παίηει με τθν μπάλα και ζχει τθν αίςκθςθ του χϊρου του δθμόςιου, ςε αντίκεςθ 
το κορίτςι που παίηει με τισ κοφκλεσ που του δίνει τθν αίςκθςθ τθσ ιδιωτικισ και 
οικογενειακισ εςτίασ.

• τα ςχολικά βιβλία γίνεται ςυςτθματικά αναφορά ςε άνδρεσ επιςτιμονεσ 
και όχι ςε γυναίκεσ.





Εξαιτίασ όλων αυτϊν, ενϊ ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ δεν παρατθροφμε 
ςθμαντικζσ ζμφυλεσ διαφορζσ, 

ςτο τζλοσ τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ τα αγόρια
αξιολογοφν τισ φυςικζσ επιςτιμεσ ωσ περιςςότερο ςθμαντικζσ 

ενϊ υπερεκτιμοφν
και τισ δυνατότθτζσ τουσ ςε ςχζςθ με τα κορίτςια.



Ποςοςτό γυναικϊν που ειςιχκθςαν ςτο τμιμα Φυςικισ του ΑΠΘ 
τα τελευταία 5 χρόνια:

37, 5 % Γυναίκεσ

Ποςοςτό γυναικϊν που ειςιχκθςαν ςτο τμιμα Χθμείασ του ΑΠΘ 
τα τελευταία 5 χρόνια:

71 % Γυναίκεσ!
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ασ ευχαριςτϊ!


