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Καθηµερινή 30/1/2005 

 

Γένους αρσενικού τα ελληνικά AEI 
Mόνο το 27% των µελών ∆EΠ είναι γυναίκες και καµία πρύτανης 

 

Tης Λινας Γιανναρου 

 

Tι γένους είναι το... πανεπιστήµιο; Mάλλον αρσενικού, εάν κρίνουµε από τα 

αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας του Πανεπιστηµίου Aθηνών σχετικά µε τη θέση 

των γυναικών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Όπως φαίνεται, τα ιδανικά της 

ίσης µεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών που πρεσβεύουν τα πανεπιστήµια 

αποτελούν µόνο θεωρία, καθώς οι ανισότητες και οι διακρίσεις εις βάρος των 

γυναικών στην ακαδηµαϊκή κοινότητα αποτελούν –εν πολλοίς– κατεστηµένο. 

∆ιαφορετικά, γιατί οι γυναίκες να εκπροσωπούν µόνο µια µειοψηφία του συνόλου 

των µελών του ∆ιδακτικού και Eρευνητικού Προσωπικού (∆EΠ) των AEI (27%) και 

µάλιστα να µειώνεται η παρουσία τους όσο ψηλότερα ανεβαίνουµε στις βαθµίδες των 

πανεπιστηµιακών; 

 

H έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος Προπτυχιακών 

Σπουδών για Θέµατα Φύλου και Iσότητας (ΘEΦYΛIΣ) του Πανεπιστηµίου Aθηνών 

και βασίστηκε σε στοιχεία από όλα τα AEI της χώρας που αφορούσαν στο 

ακαδηµαϊκό έτος 2003–2004 (για το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο και το Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο Aθηνών χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία των ετών 2002–2003 και 2001–

2002 αντίστοιχα). 

 

Στα υψηλά κλιµάκια 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι άντρες είναι συντριπτικά περισσότεροι από τις 

γυναίκες στην ανώτερη βαθµίδα (οι γυναίκες καθηγήτριες αποτελούν µόνο το 18,8% 

του συνόλου των καθηγητών). Ωστόσο, η µεγαλύτερη ανισότητα µεταξύ των δύο 

φύλων εµφανίζεται στις υψηλές διοικητικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων στα 

AEI. Ως γνωστόν, όλοι οι πρυτάνεις των ελληνικών AEI είναι άνδρες, όπως άλλωστε 

είναι και το 88% των αντιπρυτάνεων και το 90% των κοσµητόρων. Γένους 
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αρσενικού, αντίστοιχα, είναι και το 88% των προέδρων τµηµάτων και το 84,5% των 

αντιπροέδρων τµηµάτων. 

 

∆ιαχωρισµός των φύλων παρατηρείται επίσης και µε βάση το επιστηµονικό 

αντικείµενο, καθώς οι γυναίκες έχουν την τάση να απασχολούνται περισσότερο ως 

µέλη ∆EΠ στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, ενώ οι άνδρες στις θετικές 

και πολυτεχνικές επιστήµες. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες καθηγήτριες τµηµάτων 

Θετικών Eπιστηµών αποτελούν µόλις το 6,5% του συνόλου, ενώ το ποσοστό των 

καθηγητριών τµηµάτων Aνθρωπιστικών Eπιστηµών φθάνει το 31%. Tα ποσοστά των 

γυναικών ωστόσο αυξάνουν όσο χαµηλώνει η καθηγητική βαθµίδα. Xαρακτηριστικό 

είναι ότι οι γυναίκες λέκτορες τµηµάτων Θετικών Eπιστηµών είναι το 25% του 

συνόλου και οι γυναίκες λέκτορες τµηµάτων Aνθρωπιστικών Eπιστηµών το 62% του 

συνόλου. Aκόµα όµως και στα τµήµατα των ανθρωπιστικών επιστηµών, όπου η 

παρουσία των γυναικών κρίνεται ικανοποιητική, η κάθετη διάκριση παραµένει πολύ 

υψηλή, µε τους άνδρες να κατέχουν τις θέσεις εξουσίας. Eίναι ενδεικτικό ότι στα 

τµήµατα ανθρωπιστικών επιστηµών, οι άνδρες αποτελούν το 69% των προέδρων 

τµηµάτων, το 65% των αντιπροέδρων τµηµάτων, το 61% των διευθυντών τοµέων και 

το 76% των διευθυντών εργαστηρίων. 

 

Ίδια εικόνα και στην έρευνα 

 

Aνάλογη είναι η εικόνα και στον επιστηµονικό–ερευνητικό χώρο, όπως προκύπτει 

από έρευνα της κύριας ερευνήτριας του Eθνικού Kέντρου Kοινωνικών Eρευνών κ. 

Λάουρας Mαράτου–Aλιµπράντη σε 50 ερευνητικούς φορείς της χώρας. Σύµφωνα µε 

την έρευνα, το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται ως ερευνητές και ειδικοί 

λειτουργικοί επιστήµονες στα δηµόσια ερευνητικά κέντρα της χώρας δεν υπερβαίνει 

το 32,5% σε καµία πανεπιστηµιακή βαθµίδα, ενώ σχεδόν ανύπαρκτη είναι η 

παρουσία των γυναικών και στα συµβούλια που διοικούν και καθορίζουν τις 

δραστηριότητες των ερευνητικών κέντρων της Γενικής Γραµµατείας Eρευνας και 

Tεχνολογίας. 

 

Tα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν σε συµπόσιο που πραγµατοποιήθηκε 

πρόσφατα στο Πανεπιστήµιο Aθηνών µε θέµα «H θέση των γυναικών στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα και οι πολιτικές φύλου στα πανεπιστήµια», µε στόχο την 



 3

έναρξη του διαλόγου για τη χάραξη πολιτικής σχετικά µε την προώθηση των 

γυναικείων σπουδών και σπουδών φύλου στα ελληνικά AEI, αλλά και τη 

διαµόρφωση σχεδίου ενεργειών που θα διασφαλίσουν την ισότητα των δύο φύλων 

στα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της χώρας και θα άρουν τις διακρίσεις εις βάρος των 

γυναικών. 

 

Eκλέγονται «καθηγητής» 

 

«Eίναι χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες εκλέγονται ως “καθηγητής” και όχι ως 

“καθηγήτριες”. Aκόµα και σε αυτό υπάρχει διάκριση των δύο φύλων», αναφέρει 

χαρακτηριστικά στην «K» η καθηγήτρια του τµήµατος Aγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Aθηνών και υπεύθυνη υλοποίησης του προγράµµατος 

ΘEΦYΛIΣ, κ. Bασιλική ∆ενδρινού. «Eγώ έτυχε να είµαι σε ένα 

“γυναικοκρατούµενο” τµήµα, οπότε δεν αντιµετώπισα πρόβληµα. Aλλά όταν 

εξελέγην πρόεδρος του τµήµατος, στη Σύγκλητο ήµουν το 1%. Kαι έπρεπε να 

προσαρµόσω τον λόγο µου σε αυτόν των συναδέλφων µου, δηλαδή στον αντρικό 

λόγο». 

 

Ποσόστωση και σπουδές για ζητήµατα φύλου 

 

Για να κλείσει η ψαλίδα των ανισοτήτων στα AEI πρέπει «να υπάρξει περισσότερο 

ισότιµη κατανοµή της εξουσίας στα πανεπιστήµια και στην έρευνα», τονίζει η κ. 

∆ενδρινού. «Έχουµε φθάσει στο σηµείο να θεωρούν οι γυναίκες φυσιολογικό να 

δηµιουργείται µια επιτροπή χωρίς ποσόστωση. Eάν στα πανεπιστήµια δεν υπάρξει 

εκπαίδευση στα θέµατα αυτά, τότε η νοοτροπία της ανισότητας των δύο φύλων δεν 

θα αλλάξει ούτε στην κοινωνία». Eπιπλέον, όπως επισηµαίνει η ίδια, η διαµόρφωση 

πολιτικής ισότητας θα συµβάλει και στην αντιµετώπιση κρουσµάτων σεξουαλικής 

παρενόχλησης. «Έρευνες δείχνουν ότι το πρόβληµα είναι υπαρκτό, αλλά τα κορίτσια 

–ή τα αγόρια, γιατί υπάρχουν και τέτοια κρούσµατα– δεν έχουν πού να καταγγείλουν 

το περιστατικό χωρίς να φοβούνται ότι ο καθηγητής θα τους “κόψει”». 

 

Στο πλαίσιο του συµποσίου συγκροτήθηκε και µια διαπανεπιστηµιακή επιτροπή, που 

θα καταθέσει στο υπουργείο Παιδείας προτάσεις για την προώθηση των σπουδών 

φύλου. «Eίµαστε η µόνη χώρα που δεν παρέχει σπουδές για ζητήµατα φύλου. 
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Eισήχθησαν πέρυσι κάποια τέτοια µαθήµατα στο πλαίσιο συγκεκριµένου 

προγράµµατος –που ήταν πολύ δηµοφιλή ανάµεσα στους φοιτητές–, ωστόσο η 

χρηµατοδότησή του λήγει το 2005. Eλπίζουµε σε παράτασή του».  

 



Η Καθηµερινή 13 Μαρτίου 2005 

 

Mπορεί τελικά µια γυναίκα να γίνει Aϊνστάιν;  

Time 

Είναι άραγε αλήθεια ότι οι άνδρες είναι καλύτερα προικισµένοι από τις γυναίκες για 

επιστηµονική διάκριση; Mήπως οι γυναίκες υστερούν βιολογικά στα Mαθηµατικά; 

Mήπως είναι γελοίο ή και ολέθριο να τίθεται ένα τέτοιο ερώτηµα στο έτος 2005; Kι 

όµως, η εικόνα στις HΠA υποχρεώνει σε ανάλογα ερωτήµατα. Για παράδειγµα, ενώ 

οι γυναίκες κατέχουν στις πανεπιστηµιακές σχολές Kοινωνιολογίας και Ψυχολογίας 

το 35% των θέσεων διδασκόντων, στις σχολές Mαθηµατικών και Φυσικής διατηρούν 

µόλις το 8%. 

Eγκεφαλικές διαφορές 

Σήµερα γνωρίζουµε ότι υπάρχουν όντως σηµαντικές διαφορές µεταξύ του εγκεφάλου 

της γυναίκας και του άνδρα. Aλλά όπως παρατηρούν πολλοί µελετητές, αυτές οι 

διαφορές δεν είναι στατικές. «Kάθε απλοϊκή θεωρία είναι καταδικασµένη να 

αποτύχει», λέει ο Yu Xie, καθηγητής Kοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο του 

Mίτσιγκαν. «H Bιολογία µπορεί να δώσει εξηγήσεις. Aλλά γνωρίζω ότι οι βιολογικοί 

παράγοντες δεν παίζουν ρόλο εάν δεν ενεργοποιηθούν από τις κοινωνικές συνθήκες». 

Πάντως, σήµερα οι γυναίκες εµφανίζονται στις µελέτες να έχουν περισσότερες 

συνδέσεις µεταξύ των δύο ηµισφαιρίων του εγκεφάλου, ενώ σε συγκεκριµένες 

περιοχές διαθέτουν και περισσότερους νευρώνες. Eπίσης οι γυναίκες χρησιµοποιούν 

περισσότερα τµήµατα του εγκεφάλου για να εκτελέσουν κάποια καθήκοντα. Oι 

άνδρες σκέφτονται µε πιο συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου. «O αρσενικός 

εγκέφαλος έχει διαφορετική αρχιτεκτονική από τον θηλυκό, αλλά δεν ξέρουµε τι 

σηµαίνει αυτό», λέει ο Richard Haier, καθηγητής Ψυχολογίας. H ερευνητική οµάδα 

του Haier πρόσφατα ανακάλυψε ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται µε 

την ευφυΐα είναι διαφορετικές σε άνδρες και γυναίκες. 

Mπορεί να εξηγηθεί έτσι το γιατί οι άνδρες είναι πιο ικανοί στο να κατανοήσουν ένα 

τρισδιάστατο σχήµα, ενώ οι γυναίκες στο να κλίνουν ένα ρήµα; Mάλλον οι πιο 
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εντυπωσιακές διαφορές βρίσκονται εκτός εγκεφάλου. O Leonard Sax, φυσικός και 

ψυχολόγος, τονίζει ότι «η γυναίκα µπορεί να ακούσει, να µυρίσει και να δει 

πράγµατα που ο άνδρας δεν µπορεί». Αλλά καθώς τα µάτια, τα αφτιά και η µύτη είναι 

οι πύλες του εγκεφάλου, επηρεάζουν την ανάπτυξή του. Oι διαφορετικές αυτές 

δυνατότητες είναι αποτέλεσµα της µακραίωνης πάλης για επιβίωση. 

O ρόλος της εκπαίδευσης 

Tεράστιο ρόλο παίζει πάντως και η εκπαίδευση. Ο Sax τονίζει ότι «στην ηλικία των 

12 ετών υπάρχουν κορίτσια που δεν τους ελκύει η επιστήµη και αγόρια που 

απεχθάνονται το διάβασµα. O λόγος που το γυναικείο φύλο υποαντιπροσωπεύεται 

στον τοµέα της πληροφορικής δεν είναι γιατί δεν µπορούν, αλλά γιατί έτσι έχουν 

διδαχθεί». H ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει και να βελτιώνεται είναι µάλλον 

αυτό που µπορεί να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Πρόσφατο πείραµα που 

έγινε σε γυναίκες στο πανεπιστήµιο Temple απέδειξε ότι παίζοντας τέτρις µόλις δύο 

ώρες την εβδοµάδα, ύστερα από δέκα εβδοµάδες, απέκτησαν πολύ καλύτερη αίσθηση 

του χώρου! 

Φυσικά, υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι. Στην Iσλανδία και στη Σουηδία τα κορίτσια 

έχουν υπερκεράσει τα αγόρια στα Mαθηµατικά και στη Φυσική. Aυτό παρατηρείται 

ειδικά στον Bορρά. O λόγος είναι ότι τα κορίτσια θέλουν να κατέβουν στις µεγάλες 

πόλεις, ενώ τα αγόρια προσανατολίζονται να µείνουν στην ύπαιθρο. Aλλά και στις 

HΠA το γενετικό χάσµα κλείνει σιγά σιγά. Σήµερα το 50% των πτυχίων Xηµείας και 

το 60% της Bιολογίας δίνονται σε γυναίκες. 

Όµως, εάν δεν είµαστε προσεκτικοί, ίσως ο επόµενος «θηλυκός Aϊνστάιν» θα 

υπολογίζει φόρους σε ένα δικηγορικό γραφείο, αντί να ερµηνεύει το σύµπαν. 

Eλλάδα: µαθηµατικά γένους... αρσενικού 

Oι θετικές επιστήµες στην Eλλάδα είναι γένους αρσενικού! Tα αγόρια είναι το 68% 

των επιτυχόντων στην πρώτη δέσµη. Άνδρες είναι το 74% των µαθηµατικών και το 

67% των φυσικών στα σχολεία. Aποδεικνύουν όµως αυτά τα στοιχεία ότι τα κορίτσια 

µειονεκτούν από… DNA στις «πρακτικές επιστήµες» και είναι κατάλληλα µόνο για 

τα «θεωρητικά»; Όχι, απαντά ο Xρήστος Kάτσικας, ερευνητής της εκπαίδευσης, από 
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βιβλίο του οποίου προέρχονται και τα παραπάνω στοιχεία («Σχολείο, τάξη και 

ιδεολογία», εκδόσεις Eλληνικά Γράµµατα). «Η αλήθεια είναι ότι η “αρσενική” εικόνα 

των πανεπιστηµιακών τµηµάτων Mαθηµατικών ή Φυσικών δεν αντικατοπτρίζει τον 

βαθµό επιτυχίας του κάθε φύλου αλλά τον βαθµό συµµετοχής του». Mάλιστα, ο κ. 

Kάτσικας, επεξεργαζόµενος στοιχεία από τις εισαγωγικές, βρήκε ότι σε σχολές που 

κυριαρχούν τα µαθηµατικά και η φυσική τα κορίτσια αποτελούν το 27,8% των 

υποψηφίων και το 29,3% των επιτυχόντων. Άρα, καταγράφουν µεγαλύτερο ποσοστό 

επιτυχίας από τα αγόρια! 

Πώς εξηγείται όµως η χαµηλότερη επιλογή αυτών των σχολών από κορίτσια; «Η 

παράδοση, η ανατροφή των αγοριών και των κοριτσιών, οι διαφορετικού τύπου 

πολιτιστικές προσδοκίες και πιέσεις, οι κοινωνικοί ρόλοι των δύο φύλων, οι 

προκαταλήψεις γονέων και εκπαιδευτικών, ο ίδιος ο κοινωνικός καταµερισµός της 

εργασίας και ο διαχωρισµός των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία λιπαίνουν 

το έδαφος της διαφοροποίησης των επιλογών και των κλίσεων», τονίζει ο κ. 

Kάτσικας. 
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Καθηµερινή 19/9/2003 

 

Mεγαλώνει το χάσµα κοριτσιών – αγοριών 
 

Της Μαργαρίτας Πουρνάρα 

 

Xρόνο µε τον χρόνο, τα κορίτσια εξελίσσονται στο «ισχυρό φύλο» της εκπαίδευσης. 

Στην πρόσφατη έρευνα του Οργανισµού για την Ανάπτυξη και την Οικονοµική 

Συνεργασία, παίρνουν την πρωτιά από τους άρρενες συνοµηλίκους τους σε όλες τις 

χώρες του ανεπτυγµένου κόσµου. Aπό την πρώτη δηµοτικού µέχρι και τα 

µεταπτυχιακά, δείχνουν έτοιµα και αποφασισµένα να διακριθούν, να κατακτήσουν τις 

υψηλότερες θέσεις. Σε αντίθεση µε όσα πίστευαν παλαιότερα «παίρνουν τα 

γράµµατα» πολύ ευκολότερα, µαθαίνουν γρηγορότερα ξένες γλώσσες και αφήνουν 

τους συµµαθητές τους να ασχολούνται µε το ποδόσφαιρο και τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. H αγάπη τους για τις υψηλές επιδόσεις έχει ως αποτέλεσµα αυξηµένη 

αυτοπεποίθηση και όνειρα για το µέλλον. H εν λόγω έρευνα απέδειξε ότι τα 

περισσότερα 15χρονα κορίτσια είναι πεπεισµένα ότι θα ανεβούν πολύ άνετα στην 

εργασιακή ιεραρχία. 

 

Τα αγόρια –αντιθέτως– φαίνεται να γίνονται έρµαια της ευαισθησίας τους. 

Επηρεάζονται άµεσα από το οικογενειακό περιβάλλον και οποιοδήποτε µικρό ή 

µεγάλο πρόβληµα στο σπίτι αντικατοπτρίζεται αµέσως στο σχολείο. Kάµπτονται από 

το άγχος και τον ανταγωνισµό, πτοούνται και γενικώς «τα φορτώνουν στον κόκορα». 

Παρουσιάζουν πιο συχνά µαθησιακές δυσκολίες και παίρνουν περισσότερες 

αποβολές. Eκτονώνουν τον θυµό τους µέσα στην τάξη, ενώ βιώνουν εντονότερα, 

ίσως, την αγωνία για το επαγγελµατικό τους µέλλον. Oι στατιστικές δείχνουν καθαρά 

ότι χρειάζονται τις περισσότερες φορές βοήθεια από ειδικούς για να προχωρήσουν 

σωστά στο σχολείο. O µόνος τοµέας στον οποίο διακρίνονται είναι οι υπολογιστές, 

επειδή είναι πιο εξοικειωµένα, χάρις και στα διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

 

Μέχρι σήµερα έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες που προσπαθούν να δώσουν µια 

επαρκή απάντηση στην ερώτηση «Γιατί τα κορίτσια τα πάνε πολύ καλύτερα». Άλλες 

δίνουν βάση στην ψυχολογία, άλλες στη βιολογία, τη δοµή του εγκεφάλου κ.λπ. 
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Kαµιά δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει µε βεβαιότητα τους λόγους της µεγάλης αυτής 

διαφοράς. 

 

Σιγά–σιγά δηµιουργούνται και παγιώνονται συνθήκες ανισότητας, όπως 

αποδεικνύεται από το ποσοστό εισαγωγής στο πανεπιστήµιο. Στη Nέα Zηλανδία, το 

89% των µαθητριών ακολουθεί ανώτερες ή ανώτατες σπουδές σε σχέση µε το 62% 

των µαθητών. Στην Iσλανδία η διαφορά µεγαλώνει: 80% των κοριτσιών για το 42% 

των αγοριών. Aυτό σηµαίνει µε απλά µαθηµατικά ότι σε µερικές δεκαετίες, 

ενδεχοµένως οι περισσότερο σηµαντικές οικονοµικές, πολιτικές και πανεπιστηµιακές 

θέσεις θα κατέχονται από γυναίκες. H «ισότητα» των δύο φύλων δεν θα επιτευχθεί 

µόνο µε τους νόµους –που έτσι και αλλιώς δεν εφαρµόζονται πάντοτε στην πράξη– 

αλλά µε την πάροδο του χρόνου. 

 

Aν στην Eυρώπη το θέµα των µικτών σχολείων έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες, στις 

Hνωµένες Πολιτείες επανέρχεται στο προσκήνιο. H κυβέρνηση του Tζορτζ Mπους 

θέλει να δώσει περισσότερα κίνητρα για να αυξηθούν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που 

είναι αποκλειστικώς αρρένων ή θηλέων. H εκπαίδευση –χωρίς διακρίσεις στο φύλο 

και τη φυλή– που κατακτήθηκε µε πολλούς αγώνες έχει µπει στο στόχαστρο. Aυτοί 

που προωθούν τα µέτρα θεωρούν ότι τα παιδιά έχουν καλύτερους βαθµούς σε αυτά τα 

σχολεία. Πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που χώρισαν τους µαθητές 

των δύο φύλων και έφτιαξαν εκ νέου τις τάξεις, το επιβεβαιώνουν. Βέβαια, πρέπει να 

σκεφτεί κανείς τι έχει µεγαλύτερη σηµασία στην εφηβεία: Οι σχολικές επιδόσεις ή το 

φλερτ; 
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