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ΓΥΝΑΙΚΕΣ AΠΟΦΟΙΤΕΣ  ΘΕΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

και η περίπτωση των εκπαιδευτικών1 
 

Kυριακή Φραντζή 
 

This paper examines the ways in which factors such as gender and class co-exist 

and interact in the history of both twentieth century Greek education and 

employment. It begins with the historical data regarding women’s participation in 

Science, the unilateral theoretical orientation of the Greek educational institutions, 

the quantitative data and the personal evidence. The paper focuses on the main 

conclusions of a research referring to women Science graduates who worked as 

teachers in the Greek secondary education during the pre- and the post-war 

periods. 
 

Τα διεθνή και ιστορικά δεδοµένα 
Η σχέση των γυναικών µε τις θετικές επιστήµες στην Ελλάδα και παγκόσµια συνιστά 

περιθωριακό κεφάλαιο  στην ιστορία της επιστήµης και των  εκπαιδευτικών θεσµών από 

την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Αν και ο 20ός αιώνας µε τη µαζική είσοδο των γυναικών 

στα πανεπιστήµια και στα πιο απρόσιτα επαγγέλµατα εµφανίζεται ως  σηµαντική τοµή 

σ΄αυτό το ζήτηµα, οι γυναίκες που ασχολήθηκαν µε τις θετικές επιστήµες είναι σε 

γενικές γραµµές αµφισβητούµενη  κατηγορία µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

προβλήµατα. 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές που υπάρχουν για το θέµα είναι λίγες, οι πιο σύγχρονες από 

αυτές προέρχονται κυρίως από  τις αγγλοσαξωνικές χώρες και  εστιάζονται  σε ιστορικά, 

κοινωνικά και ψυχολογικά αίτια. Αναλύσεις µε φιλελεύθερο προσανατολισµό αποδίδουν 
                                                           
1 ∆ηµοσιεύτηκε στο συλλογικό τόµο Close El., M.Tsianikas, G. Frazis (επιµ.) (2005) Greek 

Research in Australia. Proceedings of the fifth Biennial Conference of Greek Studies, Flinders 

University, Adelaide, April 2003, (Πρακτικά της 5ης διετούς ∆ιάσκεψης για την Ελληνική Έρευνα 

στην Αυστραλία, Αδελαΐδα, Απρίλος του 2003) Adelaide: Πανεπιστήµιο Flinders, σσ. 513-530.  
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την περιορισµένη παρουσία των γυναικών σε αυτό τον τοµέα σε βιολογικούς  

παράγοντες και αντιµετωπίζουν τις εξαιρέσεις ως χάρισµα2, ενώ παράλληλα τονίζουν την 

ανάγκη αξιοποίησης του γυναικείου επιστηµονικού δυναµικού για τις ανάγκες της 

σύγχρονης τεχνολογίας3. Αναλύσεις µε µαρξιστικό–φεµινιστικό προσανατολισµό 

συνδέουν το φαινόµενο µε τον κοινωνικό και φυλετικό καταµερισµό της εργασίας στο 

πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής καθώς και τις ιδεολογίες (π.χ. βιολογικός 

ντετερµινισµός) που παράγει για να συντηρείται. Οι ριζοσπαστικές φεµινιστικές 

αναλύσεις αποδίδουν την περιθωριακή αυτή σχέση  στον αντρικό τρόπο αντίληψης  και 

ερµηνείας του κόσµου που επικρατεί στην επιστήµη, ο οποίος εµποδίζει τις γυναίκες να 

αξιοποιήσουν την υποκειµενική τους εµπειρία και αντίληψη όταν ασχολούνται µε 

επιστηµονικά θέµατα. Μια πιο µετριοπαθής τέλος άποψη  που προέρχεται επίσης από 

φεµινιστικές επιστηµολογικές προσεγγίσεις εισάγει τον  όρο δυναµική αντικειµενικότητα4 

που θεωρεί αναγκαία τη χρήση και της υποκειµενικής εµπειρίας στην επιστήµη. 

Η πρώτη και ευρέως γνωστή  ιστορική καταγραφή που υπάρχει για το θέµα προέρχεται 

από την Αλεξάνδρεια των πρωτοχριστιανικών χρόνων  και αφορά στην Μαθηµατικό και 

φιλόσοφο Υπατία η οποία δολοφονήθηκε ως ειδωλολάτρισα µε υποκίνηση 

εκκλησιαστικών παραγόντων από τον χριστιανικό όχλο  της πόλης  αφού προηγουµένως 

είχε επιδείξει εξαιρετικές ικανότητες  στη θεωρία και τη διδασκαλία των Μαθηµατικών, 

αλλά και έντονη ανάµειξη στα κοινά5. 

Οι λιγοστές γυναίκες που διακρίθηκαν στις θετικές επιστήµες µέχρι και τα µέσα του 

19ου αιώνα στη ∆υτική Ευρώπη και Αµερική  ήταν κόρες επιστηµόνων ή πλούσιων 
                                                           
2 Οι απόψεις αυτές  στηρίζονται κυρίως στη θεωρία του βιολογικού ντετερµινισµού η οποία αποδίδει 
κοινωνικά , φυλετικά και άλλα χαρακτηριστικά και διαφορές των ανθρώπων σε βιολογικούς παράγοντες.  
Elisabeth Fee, 1983:54-56, Dorinda Outram “Fat, Gorillas and Misogyny: Women’s History in Science”, 
The British Journal for the History of Science 24, no.82 (September 1991): 361-368.  
 
3 Plaister Robyn, Girls-mathematics, science and career resources. From the project: Ιncreasing the 
Participation of Girls in Mathematics, Commonwealth Schools Commission, Australia, 1982-83. 
 
4 Evelyn Fox Keller, A Feeling for the Organism: The Life and Work of Barbara Mc Clintock, W.H. 
Freeman, San Francisco, 1983 και   Reflections on Gender and Science, New Haven: Yale University Press, 
1985. 
 
5 J. H. Mozans, Woman in Science, 1913, reprint (Cambridge, Mass: M.I.T. Press, 1974), αλλά και Arnulf 
Zitelmnn, Υπατία, Φιλόσοφος στην Αλεξάνδρεια του 4ου µ.Χ. αι., Αϊβαλή, 1996. To όνοµά της εξ άλλου 
συναντάµε συχνά σε τίτλους περιοδικών και βιβλίων για τις γυναίκες στις θετικές επιστήµες: Susan 
Schacher, Hypatia’s Sisters: Biographies of Women Scientists, Seattle, WA: Feminists Northwest, 1976, 
Margaret Alic, Hypatia’s Heritage: A History of Women in Science from Antiquity to the Late Nineteenth 
Century, Boston, Beacon Press, 1986. 
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αστών και σε πολλές περιπτώσεις υπόκεινταν σε κάποιο είδος προστασίας ή εξάρτησης 

είτε από κάποιο µέλος της  οικογένειας τους είτε από κάποιο καλλιεργηµένο σύζυγο,  

εραστή ή φίλο  που στήριξε  ψυχολογικά ή πρακτικά την πρόοδό τους.6 

Το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα αποτελεί τοµή στο θέµα που εξετάζουµε εδώ για δυο 

λόγους: 

    (α) γιατί αναδεικνύει τους άνδρες στο χώρο της µεγάλης Επιστήµης και αφήνει τις 

γυναίκες ερευνήτριες στο περιθώριο, µια και οι βιοµηχανικές επανάστασεις είχαν πλέον 

εγκαθιδρύσει τη διχοτόµηση ανάµεσα στην δηµόσια και ιδιωτική ζωή των ανθρώπων, και 

     (β) γιατί  δίνει στις γυναίκες  µετ΄εµποδίων  τη δυνατότητα  να εισαχθούν σε πολύ 

αργούς ρυθµούς στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. 

Η παρουσία τους  σ’ αυτά θα αυξηθεί σηµαντικά µέσα στο χρόνο, θα παραµείνει ωστόσο  

ισχνή στις πανεπιστηµιακές σχολές θετικής κατεύθυνσης και ισχυρά αµφισβητούµενη 

στους συναφείς επαγγελµατικούς χώρους τουλάχιστον µέχρι τα πρώτο µισό του 20ού 

αιώνα. 

Ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος δεν  άλλαξε θεαµατικά την εικόνα. Όσον αφορά στην 

επαγγελµατική τους εξέλιξη οι γυναίκες στις θετικές επιστήµες από το 1950 και εξής 

έπαψαν σε σηµαντικό βαθµό να παράγουν πρωτότυπο θεωρητικό έργο και 

µετακινήθηκαν σε θέσεις βοηθητικού ή «θηλυκού» προσωπικού στην παραγωγή της 

γνώσης. Ήταν π.χ., αστρονόµοι και ασχολήθηκαν µε τη συλλογή και ταξινόµηση 

στοιχείων, ήταν χηµικοί και εργάστηκαν στην αισθητική, ή ήταν γεωλόγοι και 

µετακινήθηκαν στις ανθρωπιστικές επιστήµες όπως η αρχαιολογία και ανθρωπολογία. 

Στην Αµερική το 1960 οι φοιτήτριες  ιδιαίτερα στα Μαθηµατικά  είχαν µειωθεί στις 

µισές  σε σχέση µε τα δεδοµένα των πρώτων δεκαετιών του αιώνα. Στην Ελλάδα- όπως 

προέκυψε από την έρευνά µου- αυξήθηκε η προτίµηση των γυναικών για  σπουδές 

θεωρητικού χαρακτήρα και οι φοιτήτριες στις θετικές επιστήµες είχαν αισθητά 

χαµηλότερες επιδόσεις από τις συναδέλφους τους της προπολεµικής εποχής.7 

                                                           
6 Χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις της Γκαµπριέλ-Εµιλύ Λε Τονελί ντε Μπρετέιγ, συζύγου του Μαρκήσιου 
του Σατελέ και ταυτόχρονα ερωµένης του Βολταίρου, καθώς της Μαρίας συζύγου του Πιερ Κιουρί. Βλ. 
Uneasy Careers and Intimate Lives. Women in Science 178 –1979, edit. By Penina G. Ab-Iram and 
Dorinda Outram, Rutgers University Press, New Brunswick and London, 1987. 
7 Κ. Φραντζή,1998:36 και 82, καθώς και στο κεφάλαιο: Χαρακτηριστικά σπουδών και σταδιοδροµίας,σελ. 
218.  
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Για την Ελλάδα η εξήγηση είναι καταρχήν πολιτική. Την έκρηξη ιδεών και κινηµάτων 

για την κοινωνική αλλαγή και την ισότητα που χαρακτήριζαν το µεσοπόλεµο διαδέχτηκε 

η ανελευθερία της δικτατορίας του Μεταξά και ο κοινωνικός συντηρητισµός που 

επέβαλε η παράταξη που επικράτησε µετά τον εµφύλιο. Η προέλευση εξάλλου των  

φοιτητριών της µεταπολεµικής περιόδου από χαµηλότερα, άρα πιο συντηρητικά στο 

ζήτηµα των φύλων κοινωνικά στρώµατα, πρέπει να δηµιούργησε εντονότερες 

συγκρούσεις ρόλων που µε τη σειρά τους είχαν αντίκτυπο  και στις επιδόσεις στο 

πανεπιστήµιο και στις επαγγελµατικές τους επιλογές.8 

 

∆εν έδωσα την πρώτη χρονιά. ∆ε µ’αφήνανε οι γονείς µου. Τότε τα ταξίδι από την Κρήτη 

στην Αθήνα θεωρούνταν διηπειρωτικό να το  πούµε. Και ο πατέρας µου είχε τη νοοτροπία 

να καθίσω να παντρευτώ - τότε δε σπουδάζανε. Είχε φόβους ο άνθρωπος, πού θα πάω πού 

θα µείνω, τι θα κάνω.Πληρώναµε τότε τα πάντα εµείς. Μέχρι να δώσουµε εξετάσεις 

τριάντα δραχµές, που τριάντα δραχµές ήταν το ηµεροµίσθιο ενός εργάτη. Πληρώναµε για 

να γραφτούµε. Τα βιβλία, το ενοίκιο κόστιζαν. Ήταν ένα σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα. 

Θα γινόµουνα γιατρός. Ούτε που το έθεσα καθόλου Τότε… οι χειρότεροι µαθητές, αυτοί 

που δεν τα κατάφερναν στα Μαθηµατικά, πήγαιναν στην Ιατρική. Αρκεί να είχαν 

οικονοµική άνεση να σπουδάσουνε µια δεκαετία9 . 

 

Από τη  δεκαετία του’60 ως τις µέρες µας , αντίθετα µε την εντύπωση που επικρατεί, 

παρά την αναµφισβήτητη αριθµητική αύξηση των γυναικών  διαπιστώνεται επίσης 

φυλετικό έλλειµα στις θετικές επιστήµες. To 1993   στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο 

αριθµός των γυναικών φοιτητριών ΑΕΙ/ΤΕΙ που επέλεγαν ειδικότητες µηχανικού 

(αρχιτέκτονα, µηχανολόγου, µηχανικού) ήταν υποτετραπλάσιος του αριθµού των ανδρών 

που κατευθύνονταν σε αυτούς τους κλάδους9. Την ίδια χρονιά, σε εθνικής κλίµακας 

έρευνα για το επιστηµονικό δυναµικό της Μεγάλης Βρεττανίας που τέθηκε υπόψη του 

πρωθυπουργού της χώρας, οι γυναίκες στις θετικές επιστήµες και στην τεχνολογία 

χαρακτηρίζονται υποαπασχολούµενες. Μαθηµατικοί, ηλεκτρονικοί και µηχανικοί 

                                                           
8 Ό.π.: 83-93. 
9 Μαρτυρία  Αφ. Μ. – Λ., Φυσικού, έτος εισαγωγής στη Φυσικοµαθηµατική σχολή 1956. Ό.π.: 218. 
9 Πηγή Eurostat (ηλεκτρονικά δεδοµένα:http://europa.eu.int/comm./Eurostat/Public/datashop/print-
cataloque/EN?cataloque=Eurostat). 
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βρέθηκαν ελάχιστες, χηµικοί λίγες, και οι γυναίκες βιολόγοι, οι οποίες  ξεπερνούσαν 

αριθµητικά τους συναδέλφους τους φοιτητές  στα πανεπιστήµια, απασχολούνταν κυρίως  

ως τεχνίτριες εργαστηρίων.10 Στη Ελλάδα την 35ετία 1962-1997 οι γυναίκες απόφοιτοι 

Πολυτεχνικών σχολών εγγεγραµµένες στο Τεχνικό Επιµελητήριο ήταν το 20% του 

συνόλου και εργάζονταν µε µερική ως επί το πλείστον απασχόληση σε υπαλληλικές 

θέσεις στις δηµόσιες υπηρεσίες.11 Γενικότερα οι ελλειµµατικοί σήµερα σε γυναίκες 

χώροι εντοπίζονται: σε κλάδους µε υψηλό κύρος, στις µεταπτυχιακές σπουδές και στο 

διδακτικό προσωπικό των πανεπιστηµίων, στην έρευνα, καθώς και στην ελεύθερη και 

ισότιµη απασχόληση, ιδίως στη βιοµηχανία. 

 

Τα παραπάνω είναι κυρίως επίσηµα στοιχεία και  θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν 

επιχειρηθεί σχετικά µε το θέµα. Η δική µου έρευνα αφορά τις γυναίκες που σπούδασαν 

στις ελληνικές φυσικοµαθηµατικές σχολές, και πιο συγκεκριµένα τις 1194 φοιτήτριες 

που γράφτηκαν στη Φυσικοµαθηµατική της Αθήνας  από το 1910 ως το 1964, τη 

µορφωτική και επαγγελµατική πορεία των οποίων παρακολούθησα από τις εγκύκλιες 

σπουδές τους µέχρι σήµερα. Η έρευνα βασίστηκε κυρίως σε ποσοτικά στοιχεία 

(στατιστικά, πανεπιστηµιακά και κρατικά αρχεία) καθώς και σε προσωπικές µαρτυρίες 

των γυναικών οι οποίες  καταγράφηκαν  και αναλύθηκαν µε τη µέθοδο της προφορικής 

ιστορίας. 

Παραθέτω  συνοπτικά  τι προέκυψε από αυτά τα στοιχεία: 

 

Φύλο, τάξη και θετικές επιστήµες στην Ελλάδα 
Οι σπουδές των γυναικών στις θετικές επιστήµες αντιµετωπίζονταν στην Ελλάδα 

αρνητικά και από τον πανεπιστηµιακό περίγυρο και από την κοινωνία της εποχής τους. Η 

πρώτη γυναίκα που το 1892 επιχείρησε να σπουδάσει στο Μαθηµατικό του  

Πανεπιστηµίου Αθηνών  εγκατέλειψε γρήγορα την προσπάθεια και ακολούθησε την 

επιλογή της αδελφής της να σπουδάσει Ιατρική για να µπορεί  ο πατέρας τους να 

                                                           
 
10 Nancy J. Lane, Women in Science, Engineering and Technology, The Rising Tide Report and Beyond, 
στο συλλογικό τόµο: Science and the Construction of Women, edit. By Mary Maynard, USL Press Limited, 
London, 1997. 
11 Ευρωπαϊκό  Συνέδριο: Γυναίκες ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί µπροστά στις Προκλήσεις της Απασχόλησης 
και της Κατάρτισης, 1997: 45-59, εισηγήσεις των  µηχανικών  Θεοδώρας Κόκλα και Σοφίας Μιγάδη. 
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συνοδεύει και τις δύο  στο αµφιθέατρο όπου οι συµφοιτητές τους τις υποδέχονταν µε 

µπαστουνοκρουσίες και κραυγές «Στην κουζίνα ! Στην κουζίνα!».12 

[Παρένθεση :  Η ιδιόλεκτος του φυλετικού ρόλου αντιµετωπιζόταν ανάλογα και στη 

µεταπολεµική εποχή: 

 

Όλοι µου οι καθηγητές µέχρι τώρα  ήταν άντρες... 

Θυµάµαι ήρθε µια φορά δίπλα µου και µου λέει. Ήταν ο καθηγητής µου της Ανοργάνου 

Χηµείας. Μου λέει «Τι είναι αυτό που έχεις εκεί;» Λέω «Συνταγή». «Συνταγή λένε τα 

κουλουράκια! Να πας σπίτι σου να φτιάξεις κουλουράκια!». Με έστειλε σπίτι µου, γιατί 

αντί να του πω η µέθοδος, του είπα η συνταγή.13] 

 

∆έκα συνολικά φοιτήτριες γράφτηκαν  στο Μαθηµατικό και Φυσικό τµήµα του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών από το 1892 ως το 1911, σε µια περίοδο που η σχολή τους 

ανήκε διοικητικά στη Φιλοσοφική σχολή, επειδή σύµφωνα µε τις αντιλήψεις της εποχής 

οι θετικές επιστήµες  είναι υποδεέστερες των φιλολογικών και οι απόφοιτοι αυτών των  

σχολών προσανατολίζονταν κυρίως στη Μέση Εκπαίδευση,14όπου επίσης 

αντιµετωπίζονταν ως καθηγητές δεύτερης κατηγορίας.15 Καθοριστικό ρόλο σ’ αυτή  την 

υποβάθµιση έπαιξε ο προκαπιταλιστικός χαρακτήρας της ελληνικής  οικονοµίας της 

περιόδου, η ανύπαρκτη βιοµηχανική παραγωγή άρα και ζήτηση των αποφοίτων στην 

ελληνική αγορά, καθώς και η διόγκωση του τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών στον οποίο 

προσέβλεπαν για κοινωνική άνοδο οι απόφοιτοι των πανεπιστηµίων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 1878-1921 στην Αθήνα σπούδαζε στη Νοµική σχολή  το 

                                                           
12  Εκπαίδευση και φύλο. Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληµατισµός, 1993:333-415, 339-40, 348, 
368. 
13 Κ.Σ. Βιοχηµικός, ερευνήτρια στο ∆ηµόκριτο,ό.π. Κυριακή Φραντζή,1998: 246.    
14  Μιχαήλ Στεφανίδης,  1948:17 και Θεόδωρος Κρητικός, 1995: 34. 
15 ∆εν εθεωρούντο π.χ. τόσο χρήσιµοι όσο οι Φιλόλογοι. Υπήρχε δε και διαβάθµιση ανάλογα µε την 
ειδικότητά τους. Οι πρώτοι Χηµικοί  που διορίστηκαν στα σχολεία πριν από τον πόλεµο αντιµετωπίζονταν 
ως υποδεέστεροι των καθηγητών Φυσικής και τους ανέθεταν καθήκοντα άσχετα µε την ειδικότητά τους. 
«∆ιορίστηκα στο Λύκειο Αγίου Νικολάου Κρήτης! Όταν πήγα λοιπόν εκεί πέρα, έµεινα κατάπληκτη. Γιατί 
έπρεπε να διδάσκω-αντί Χηµείας να διδάσκω- χορό». Μαρτυρία της Χηµικού Ειρ. Σκ, µε έτος εισαγωγής 
στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή 1919, έτος πρώτου διορισµού 1935. Ό.π. Κυριακή Φραντζή,1998: 255. 
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50,02%  των φοιτητών, στη Φιλοσοφική το 15,5%, στην Ιατρική το 26%, στη Θεολογία 

2,1%, στη Φαρµακευτική 3,8% και στη Φυσικοµαθηµατική µόλις το 1,07%.16  

Η µεταπολεµική εποχή στην Ελλάδα σηµατοδότησε κάποιες αλλαγές  στις αντιλήψεις για 

την αξία των θετικών επιστηµών ιδίως την περίοδο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 

Γ.Παπανδρέου, της οποίας ορισµένα χαρακτηριστικά17 λειτούργησαν θετικά για τη 

συνολική αύξηση του αριθµού των σπουδαστών και ειδικότερα για την φοίτηση  των 

γυναικών στις σχολές θετικής κατεύθυνσης. Στην πράξη όµως οι αλλαγές που έγιναν 

ήταν ελάχιστες. Υπονοµεύτηκαν από τους υπέρµαχους της αρχαιολατρείας, την  

γενικότερη αδυναµία της ελληνικής βιοµηχανίας να απορροφήσει απόφοιτους των 

θετικών σχολών, και µαταιώθηκαν εξ ολοκλήρου το 1967 µε την επιβολή της 

δικτατορίας. 

Σύµφωνα µε την έρευνά µου 151 φοιτήτριες φοίτησαν στη ΦΜΣ της Αθήνας πριν από 

τον πόλεµο και 1043 την περίοδο 1940-1964. Τα µεγαλύτερα ποσοστά τους 

συγκεντρώνονται στις περιόδους που ακολούθησαν τις µεγάλες εκπαιδευτικές 

µεταρρυθµίσεις της β΄ κυβέρνησης Βενιζέλου (1929) και Γεωργίου Παπανδρέου (1964) 

και αποφοίτησαν κυρίως από ειδικότητες που εξασφάλιζαν απασχόληση στη Μέση 

Εκπαίδευση. Η εισαγωγή τους έγινε µε εξετάσεις. Έναν άτυπο τύπο εισαγωγικών 

εξετάσεων, καθολικό, εφάµιλλο ή και ανώτερο των εισαγωγικών εξετάσεων 

αποτελούσαν και τα πιστοποιητικά πολιτικών φρονηµάτων που υποχρεώνονταν να 

καταθέτουν όσες ανάµεσά τους µπήκαν στη σχολή την περίοδο 1949-1964. 

Ο µηχανισµός όµως επιλογής αυτών των γυναικών δεν ήταν µόνο πολιτικός. Ο 

σηµαντικότερος παράγοντας που διατρέχει τα µετρήσιµα χαρακτηριστικά τους είναι ο 

ταξικός. Η ύπαρξή του διαπιστώνεται από την αλληλουχία και σύνδεση της κοινωνικής 

και µορφωτικής προέλευσης τους  µε τον τόπο καταγωγής και διαµονής, τη δυνατότητα 

                                                           
 
16 Παραποµπή : Σ. Τουλιάτος, "Από την επανάσταση του 1821 µέχρι την περίοδο κυβέρνησης Βενιζέλου 
(1821-1928)" Πρακτικά Α' Συνεδρίου ΟΙΕΛΕ, σελ 40, στο  Σήφης Μπουζάκης, 1986: 98-108. 
17 Τέτοια χαρακτηριστικά ήταν η δηµιουργία του δικτύου τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και η 
αύξηση της οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας. Ό.π. Σήφης Μπουζάκης 1986: 98-108, καθώς και  
Ανδρέας Καζαµίας και  Μιχάλης Κασσωτάκης, 1995: 277. Για το θέµα του χαρακτήρα της ελληνικής 
βιοµηχανίας της περιόδου βλ. επίσης Κ. Κασιµάτη, Γ. Κουµάντος, Γ. Κραβαρίτου, Γ. Παπαδηµητρίου, 
Α.Κ. Παπαχρήστου, Β. Φίλιας, Ζ. Χρονάκη, 1982: 13-15, όπου αναφέρεται ότι την περίοδο 1961 – 71 
ιδιαίτερα, παρατηρείται σηµαντική µείωση της απασχόλησης σε σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία, 
επειδή παρά την αύξηση της βιοµηχανίας οι επενδύσεις στράφηκαν στις βιοµηχανίες έντασης εργασίας.   
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µετακίνησης σε αστικές περιοχές, το είδος σχολείου που φοίτησαν, τις γυµνασιακές τους 

επιδόσεις, τις καθυστερήσεις που σηµείωσαν στην εισαγωγή τους στη σχολή, τη διάρκεια 

των σπουδών, τις επιδόσεις τους στο πανεπιστήµιο, και  τις επαγγελµατικές τους 

επιλογές. 

Τα  πεδία αναφοράς στα οποία κυρίως αυτή η σύνδεση ανιχνεύεται είναι η σύγκριση  στα 

χαρακτηριστικά (α) των πτυχιούχων που αποφοίτησαν από διαφορετικά τµήµατα της 

Φυσικοµαθηµατικής σχολής, ορισµένα από τα οποία µπορούν να χαρακτηριστούν 

λαϊκότερα από τα υπόλοιπα και (β)  των  εκπαιδευτικών και των πτυχιούχων που 

απασχολήθηκαν σε χώρους έξω από την εκπαίδευση. 

Οι πτυχιούχοι που δεν απασχολήθηκαν στη δηµόσια Μέση Εκπαίδευση (62% του 

συνόλου) προέρχονταν από αστικό περιβάλλον, υπήρξαν δηλαδή  ευνοηµένες από 

κοινωνική και µορφωτική άποψη. Γεννήθηκαν σε µεγάλα ποσοστά στην Αθήνα ή 

µετακινήθηκαν σε µεγάλα επίσης ποσοστά εκεί µέχρι το τέλος των γυµνασιακών 

σπουδών τους. Προέρχονταν κυρίως από οικογένειες που ανήκαν στα ανώτερα ή µεσαία 

στρώµατα και µεταπολεµικά οι γονείς τους ήταν σε µεγάλο ποσοστό ελεύθεροι 

επαγγελµατίες. Την προπολεµική εποχή, όταν ο µισός περίπου πληθυσµός της χώρας 

αποτελούνταν από αγράµµατους, οι πατεράδες τους ήταν απόφοιτοι πανεπιστηµίου και 

µεταπολεµικά είχαν συγκριτικά υψηλή µόρφωση. Ένας αξιοσηµείωτος αριθµός ανάµεσά 

τους τελείωσαν σχολεία της Κύπρου (16%) και του εξωτερικού, ή αποφοίτησαν από τα 

καλύτερα δηµόσια και τα πιο ακριβά ιδιωτικά της Αθήνας (15%), όπως ήταν το 

Αρσάκειο, η Ράλλειος, οι Γαλλικές και Γερµανικές σχολές, τα Αµερικανικά Κολλέγια 

και η Σχολή Αηδονοπούλου. Οι επιδόσεις τους στο σχολείο ήταν εξαιρετικές. 

Με την είσοδό τους στη Φυσικοµαθηµατική σχολή το 1/3 ανάµεσά τους είχαν ήδη 

προσανατολιστεί σε επαγγέλµατα εκτός εκπαίδευσης, αφού γράφτηκαν στα δυσκολότερα 

τµήµατα, δηλαδή στο Χηµικό και   Φυσικό  Τµήµα, στα οποία µεταπολεµικά 

τουλάχιστον φοιτούσε η ελίτ των γυναικών της σχολής, δηλαδή πολλές Αθηναίες, οι 

µεγαλοαστές και µεσοαστές, οι απόφοιτες ξένων πανεπιστηµίων, οι ξένες υπήκοοι, µε τις 

καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και τις µικρότερες ηλικίες εισαγωγής στη σχολή. 

Ήταν γενικότερα οι γυναίκες που εφόσον συνέχισαν τις σπουδές τους διεύρυναν την 

ακαδηµαϊκή τους µόρφωση µε µεταπτυχιακές σπουδές και απασχολήθηκαν στη συνέχεια 

σε θέσεις εργασίας µε υψηλό κύρος και αρκετά έως εξαιρετικά ικανοποιητικές απολαβές. 
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Ως προς τις περιοχές απασχόλησης τους, ενδεικτικά αναφέρω:  ερευνητικό και  διδακτικό 

προσωπικό  στα πανεπιστήµια.,  ερευνητικά ιδρύµατα όπως το Κέντρο Πυρηνικών 

Ερευνών ∆ηµόκριτος, εργοστάσια υφαντουργίας, τροφίµων, λιπασµάτων και 

καλλυντικών, χαρτοποιίες, φαρµακοβιοµηχανίες και φαρµακευτικές εταιρείες,  το Γενικό 

Χηµείο του Κράτους  και   διάφορα νοσοκοµεία .18 

 

38% των πτυχιούχων της περιόδου 1910-1964 έγιναν εκπαιδευτικοί. Κατάγονταν από 

την επαρχία, κυρίως την Πελοπόννησο και είχαν γονείς κατά κύριο λόγο από τα 

µικροαστικά στρώµατα, µικροϋπαλλήλους, επαγγελµατίες, δηµοδιδάσκαλους καθώς και 

µεσαίους υπαλλήλους στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Η πλειοψηφία των αρσενικών 

γονιών τους ιδίως µεταπολεµικά είχαν στοιχειώδη µόρφωση ή ήταν αγράµµατοι, 

ελάχιστοι ανάµεσά  τους απόφοιτοι πανεπιστηµίων. Σχετικά µέτριες οι επιδόσεις τους 

στο  Γυµνάσιο και στο Πανεπιστήµιο και µεγαλύτερες οι καθυστερήσεις τους  στη 

διάρκεια των εισαγωγικών. Αποφοίτησαν από τα λαϊκότερα τµήµατα της σχολής, το 

Μαθηµατικό και το Φυσιογνωστικό, που είχαν σαφέστερο προσανατολισµό στη Μέση 

εκπαίδευση. Από την άποψη αυτή   η επιλογή τους να γίνουν καθηγήτριες ήταν σε 

σηµαντικό βαθµό ταξικά προσδιορισµένη, δηλαδή  οδηγήθηκαν σ΄αυτή την 

επαγγελµατική λύση για λόγους ανάγκης. 

Οι γυναίκες αυτές εργάστηκαν κυρίως σε µεικτά και σχολεία θηλέων, κυρίως στα 

Γυµνάσια και πολύ λιγότερες στα Λύκεια,  και  οι µισές µέχρι την σύνταξη έφτασαν 

εικονικά ως το βαθµό του Γυµνασιάρχη και του Λυκειάρχη, αφού οι περισσότερες πήραν 

τον τίτλο χωρίς να ασκήσουν τον αντίστοιχο ρόλο. 

Το θέµα του χαµηλού κύρους του  επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού µετά τον πόλεµο 

φαίνεται ότι απασχολούσε σοβαρά όλες  τις απόφοιτες της ΦΜΣ , αφού, σύµφωνα µε 

στοιχεία  που προκύπτουν από την Εφηµερίδα της Kυβερνήσεως, 10% από αυτές  είχαν 

απορρίψει προηγούµενους διορισµούς τους χωρίς ποτέ να διοριστούν στο δηµόσιο, 17% 

                                                           
18 Στοιχεία  κυρίως για τις Χηµικούς, και κατά δεύτερο λόγο τις Φυσικούς ή Φυσιογνώστριες που 

προέρχονται από τα  Μητρώα Μελών της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών (Εκδόσεις 1974 και 1985) και τους 

καταλόγους του ερευνητικού προσωπικού του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών ∆ηµόκριτος. 
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τους απέρριψαν πριν τελικά διοριστούν, και 10% ανάµεσά τους παραιτήθηκαν στα 10 

πρώτα χρόνια  υπηρεσίας. 

Στη στάση τους αυτή είναι πιθανό να έπαιξε ρόλο η ιδιαιτερότητα του  αντικειµένου που 

είχαν σπουδάσει. Επειδή είχαν καταφέρει να πετύχουν σε ένα παραδοσιακά 

ανδροκρατούµενο, «σκληρό» για τις γυναίκες ακαδηµαϊκό χώρο, πρέπει να είχαν 

διαµορφώσει διαφορετικές προσδοκίες και υψηλότερα πρότυπα επιτυχίας από τις 

συναδέλφους τους άλλων σχολών , καθώς και την αίσθηση ότι ήταν διαφορετικές. Στα 

σχολεία υποχρεώνονταν να µοιραστούν την προδιαγραµµένη πορεία των άλλων  

γυναικών εκπαιδευτικών, καθώς και το γεγονός ότι τοποθετούνταν στις κατώτερες 

βαθµίδες της εκπαίδευσης σε µεγαλύτερα ποσοστά  από εκείνες. Το τελευταίο ήταν 

προφανώς ένα επί πλέον τίµηµα που πλήρωναν  επειδή δίδασκαν σε ένα χώρο επιστητού 

που ήταν παραδοσιακά αντρικός. 

 

Φύλο, σπουδές και σταδιοδροµία 
Γενικότερα, ο φυλετικός παράγοντας εµφανίζεται καθοριστικός στην γενικότερη 

προσωπική, µορφωτική και επαγγελµατική  πορεία του συνόλου των γυναικών της 

έρευνας µε τους εξής τρόπους: 

(1) Προπολεµικά ολοκλήρωσαν τις εγκύκλιες σπουδές τους  σε σχολεία  του 

υποβαθµισµένου γυναικείου δικτύου εκπαίδευσης, επί το πλείστον δηλαδή σε σχολεία 

θηλέων 19 και ιδιωτικά, Παρθεναγωγεία  και διδασκαλεία, τα οποία είχαν  κατά κανόνα   

οικοτεχνικό και θεωρητικό προσανατολισµό 

(2) Προπολεµικά και µεταπολεµικά σπούδασαν  (και αργότερα  εργάστηκαν)   υπό τη 

σκιά αντιλήψεων που θεωρούσαν τις θετικές επιστήµες είτε πολύ «βαρειές» για  τις 

αναπαραγωγικές και νοητικές τους ικανότητες, είτε πολύ αντρικές για το φύλο και τον 

κοινωνικό προορισµό τους. 

 

Βρέθηκα στο Χηµικό. Μ' έγραψε ο πατέρας µου για να βαρεθώ να τα παρατήσω. Αρκεί να 

σας πω ότι είχαµε γραφτεί στον α' χρόνο 99 αγόρια και µια εγώ εκατό. Όπως και τον 

                                                           
19Μέχρι και τη β΄ εκπαιδευτική µεταρρύθµιση Βενιζέλου (1929) απαγορευόταν επίσηµα η µεικτή φοίτηση. 
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προηγούµενο χρόνο ήτανε πάλι µία. Ξέρετε πόσοι πήραµε δίπλωµα από τους εκατό; Καµιά 

τριανταριά. Οι περισσότεροι έφυγαν, διότι τα βρίσκανε δύσκολα20 

(3)   Η οικογένεια εµφανίζεται γενικά ουδέτερη απέναντι σ' αυτή καθαυτή την προτίµησή 
τους για τις θετικές επιστήµες. Οι καθηγητές τους στο Γυµνάσιο στις σχετικές 

ειδικότητες µε την προϋπόθεση ότι είχαν εξαιρετικές επιδόσεις τις ενθάρρυναν ν' 

ακολουθήσουν και τους πιο απαιτητικούς κλάδους στις θετικές κατευθύνσεις. Οι 

αντιρρήσεις του στενού του περιβάλλοντος δεν έθεταν ως επί το πλείστον σε 

αµφισβήτηση την κλίση τους στις θετικές επιστήµες, αλλά αυτό καθαυτό το γεγονός ότι 

ήθελαν να σπουδάσουν στο σχολείο και στο πανεπιστήµιο και µάλιστα σε κλάδους που 

αψηφούσαν τις οικογενειακές ανάγκες και στρατηγικές απασχόλησης ή ξεπερνούσαν την 

µετριότητα και την παράδοση των υποβαθµισµένων γυναικείων επαγγελµάτων.21 
Το ∆ηµοτικό το τέλειωσα το΄47. Να σας πω γιατί για να καταλάβετε γιατί δεν ήθελαν να 

πάω στο σχολείο.΄Οταν έγινα 7 χρονών πήγα στο ∆ηµοτικό.Το σπίτι µας ήταν το τελευταίο 

του χωριού  και το ∆ηµοτικό ήταν κάτω από την πλατεία, αν έχετε πάει στη Μακρυνίτσα. Ε, 

αφού πήγα κανα δυο µήνες, πιάσανε τα χιόνια και µε σταµατήσανε. Ε, περάσαν δυο χρό-

νια , και ήρθε η χρονιά να πάει ο αδελφός µου που ήταν αγόρι µετά από µένα, να πάει στο 

∆ηµοτικό. Κι έπρεπε κάποιος να τον  προσέχει. Ε, και στείλανε εµένα. Έτσι λοιπόν επήγα 9 

χρονών στο σχολείο.22 

Ήθελα να δώσω στο Πολυτεχνείο. Αγαπούσα επίσης τη Χηµεία πάρα πολύ. Μόνο αυτήν 

την απόφαση είχα: να πάω Χηµικός Μηχανικός Και εµποδίστηκα από το σπίτι µου διότι 

είχε θεωρηθεί εντελώς αντρικό επάγγελµα23  

                                                           
20 Ελένη Σκουλουδάκη, Χηµικός, Κ. Φραντζή,1998: 217, 223. Η Ελένη Σκουλουδάκη υπήρξε µία από τις 
πέντε Ελληνίδες Χηµικούς που το 1928 συνυπέγραψαν αίτηση προς το Υπουργείο Οικονοµικών στην 
οποία καταγγέλλουν τον αποκλεισµό των γυναικών Χηµικών από το Χηµικό εργαστήριο του Υπουργείου. 
Bλ Σκουλουδάκη Ελένη, Ποταµιάνου Ελένη κλ., "Ο διωγµός της γυναίκας", Ο Αγώνας της Γυναίκας, 1928: 
6-7. Επίσης:Ελένη Φουρναράκη, 1987: 59-60, 387-389, 396. 
21K.Φραντζή, 1998: 171.  
22 Μ.Ζ., καθηγήτρια Μαθηµατικός, γυµνασιάρχης,ό.π.:241-243. 
23 Ε.Α., Μαθηµατικός, το 1987 διευθύντρια µηχανογράφησης Υπουργείου Προεδρίας. Ό.π., Κ.Φραντζή, 
1998:213. H επιρροή εξ άλλου του πατέρα, ως προς την επιλογή του τοµέα θετικές επιστήµες και την 
επαγγελµατική εκπλήρωση, εµφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή. Στην Ελλάδα οι πρώτες φοιτήτριες στις θετικές 
επιστήµες ήταν  κόρες µεγαλοαστών, διανοουµένων, καθηγητών και δασκάλων. Και υπάρχει µία µοναδική 
µαρτυρία ανοιχτής ενθάρρυνσης που πατέρα προς την κόρη να  ξεφύγει από τα στερεότυπα «Ο πατέρας 
µου µας έλεγε συχνά να είσαστε γυναίκες, αλλά όχι να καταντήσετε γυναικούλες..∆ε θα µείνετε µέσα στο σπίτι, 
δε θα κλειστείτε µέσα στην οικογένεια, δε θα είσαστε νοικοκυρές ή µόνο νοικοκυρές Και αυτό το τήρησα σε 
όλη µου τη ζωή» Ειρ. Κ., Χηµικός, διευθύντρια ελέγχου ποιότητας έρευνας και τεχνολογίας στη Χαρτοποι-
ία  Softex,ό.π.: 219. 
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(4) Έπαιξε  κυρίαρχο ρόλο σε διάφορες φάσεις της ζωής τους:  

• πριν από τις εισαγωγικές  εξετάσεις στο πανεπιστήµιο 

• την περίοδο λήψης του πτυχίου που συµπίπτει µε την επιλογή του επαγγέλµατος 

αλλά και µε την απόφαση του γάµου, ο οποίος  συνιστά µεγάλη αλλαγή στην 

επαγγελµατική τους συνείδηση µε µακρόχρονες επιπτώσεις 

 

Ήταν µια δύσκολη περίοδος στη ζωή µου γιατί ήθελα ν’ αποφασίσω. Με είχαν δεχτεί στη 

βιοµηχανία του  του Μηναϊδη  - Φωτιάδη. ∆εν ξέρω τότε, δεν είχα την ετοιµότητα να πω 

ναι και να µπω  στην βιοµηχανία. Αλλά δεν είχα και χρόνο για να… Τον Ιούνιο τελείωσα, 

τον Ιούλιο παντρεύτηκα, το Σεπτέµβριο διορίστηκε ο άντρας µου και τον Οκτώβριο έκανα 

εγώ τα χαρτιά µου και διορίστηκα το ∆εκέµβριο. Και όλα αυτά έγιναν µέσα σε 6 µήνες.24 

 

• στα 10-15 πρώτα χρόνια της σταδιοδροµίας που συµπίπτουν µε τα βιολογικά όρια 

της µητρότητας και είναι τα περισσότερο δηµιουργικά και καθοριστικά για την 

επαγγελµατική εξέλιξη. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων υπάρχουν απαιτήσεις 

κινητικότητας (π.χ., µετακινήσεις σε άλλη πόλη ή χώρα) από τον επαγγελµατικό 

χώρο, στις οποίες οι άντρες ανταποκρίνονται µε άνεση, ενώ οι γυναίκες συχνά τις 

απορρίπτουν λόγω των υποχρεώσεων της µητρότητας και της οικογενειακής 

ζωής.  

(5) Επηρέασε αποφασιστικά τις προσλήψεις, τις προαγωγές, τις οικονοµικές απολαβές  

και το κύρος  που απολάµβαναν. Επίσης τον τρόπο µε το οποίο αντιµετωπίζονταν στο 

καθηµερινό περιβάλλον της εργασίας τους, καθώς επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο οι 

ίδιες αντιµετώπιζαν τις άλλες γυναίκες. 

 
Λοιπόν...Το Γυµνάσιο, το 10ο Γυµνάσιο αρρένων  εθεωρείτο να πούµε ένα από τα 

καλύτερα γυµνάσια της Αθήνας και κρατούσε πάντοτε πάρα πολύ καλό προσωπικό, όλο 

άντρες. Είχε όνοµα Όταν κάναµε την πρώτη συνεδρία για να µοιράσουµε τα µαθήµατα, τις 

τάξεις και τα λοιπά, ένας Κ. συνάδελφος µου λέει «Άκουσε να σου πώ. Είχε τοποθετηθεί 
                                                                                                                                                                             
24 Β.Γκ., Χηµικός, γυµνασιάρχης,ό.π.: 303.   
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µια άλλη γυναίκα εδώ, αλλά µετά από λίγο καιρό πέθανε.». Λέει: «Τη φάγαµε.». Ήταν 

πλέον από τριάντα καθηγητές στην αίθουσα, εκεί που γινότανε η συνεδρίαση. Του λέω: 

«Εκείνη τη φάγατε. Αλλά εγώ θα σας φάω όλους.»25 

 

(6)  Η παρουσία τους στις θετικές επιστήµες είχε τα χαρακτηριστικά µιας µειοψηφίας 

που δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από  το γεγονός ότι την µεταπολεµική περίοδο 

αυξήθηκαν οι γυναίκες στα ελληνικά πανεπιστήµια, αναθεωρήθηκε κάπως ο θεωρητικός  

προσανατολισµός της ελληνικής εκπαίδευσης  και υπήρχε ευρύτερη αγορά εργασίας για 

τους απόφοιτους των θετικών σχολών και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. 

Μειοψηφία υπήρξαν πάντοτε όσες ανάµεσά τους  εργάστηκαν στα σχολεία, όπου οι 

περισσότερες γυναίκες εκπαιδευτικοί ήταν Φιλόλογοι. Και µειοψηφία έµειναν µέχρι 

σήµερα, παρόλο που από τα  µέσα της δεκαετίας του ’60  και ύστερα αυξήθηκαν οι 

διορισµοί σε όλες τις ειδικότητες, το εκπαιδευτικό επάγγελµα θηλυκοποιήθηκε και οι 

γυναίκες Φιλόλογοι ξεπέρασαν αριθµητικά τους συναδέλφους τους άντρες.26 

Αποκαλυπτική τέλος είναι η επίδραση  του φυλετικού καταµερισµού της εργασίας και 

στις πτυχιούχους που επέλεξαν ειδικότητες και χώρους εργασίας απρόσιτους σε 

γυναίκες. Παρόλο π.χ., που  το επάγγελµα του Χηµικού παρείχε τις περισσότερες 

ευκαιρίες για απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα, οι γυναίκες Χηµικοί µειώθηκαν 

αριθµητικά µε την πάροδο του χρόνου και απασχολήθηκαν κυρίως στις δηµόσιες 

υπηρεσίες, στην ανώτερη και ανώτατη  εκπαίδευση, στα νοσοκοµεία και στην έρευνα, 

τύπους εργασίας που θεωρείται ότι προσιδιάζουν στις γυναίκες ή που παρέχουν 

επαγγελµατική ασφάλεια και συντάξεις. Αντίθετα  οι άντρες συνάδελφοί τους 

εργάστηκαν κυρίως στη βιοµηχανία,  δηλαδή, όπως το σύνολο  των αντρών αποφοίτων 

της περιόδου, σε ελεύθερα και πιο προσοδοφόρα επαγγέλµατα του ιδιωτικού τοµέα. 

Υπήρξαν και  εξαιρέσεις που όµως επιβεβαιώνουν τον κανόνα:  

Από τον Οκτώβριο του ’63 ήρθα στη Χαρτοποιία.Υπήρχε δυσκολία να µε δεχτούνε σα 

γυναίκα Χηµικό στη βιοµηχανία. Όπου πήγαινα να ρωτήσω για δουλειά ζητούσαν άντρα. 

Κι αυτό το θυµάµαι σα µια από τις πιο δύσκολες στιγµές της ζωής µου. 

                                                           
25 Φ.Σ., Φυσικός, απόφοιτη της προπολεµικής περι[οδου, έτος εισαγωγής στην ΦΜΣ 1926. Ό.π.:273.  
26 Εθνική  Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Στατιστικές της Εκπαιδεύσεως  από το  1954/55 έως το 1979/80. 
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Ήµουνα η πρώτη γυναίκα εδώ, και µε προσέλαβαν δοκιµαστικά µε 300 δραχµές λιγότερες 

το µήνα. Αν θυµάµαι καλά οι ώρες ήταν 8 µε 5. Αλλά εγώ δεν έβγαινα το µεσηµέρι από το 

εργαστήριο γιατί όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που ήταν άντρες, πήγαιναν σε κάποιο 

εστιατόριο που ήταν έξω εδώ, σε κάποιο καφενείο και γυρίζανε. Εγώ δεν έβγαινα. Και 

δούλευα. Και αυτό το εξετίµησε ο διευθυντής µου και µε κάλεσε και µου είπε είµαστε πολύ 

ευχαριστηµένοι από σας και σας µονιµοποιούµε. Και αµέσως µου έδωσαν ίσως  

κατ’εξαίρεση όλο το µισθό που πρόβλεπε η σύµβαση των Χηµικών τότε.27 

 

Συµπεράσµατα 
Τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω  διαγράφουν ως ένα σηµείο το 

πορτραίτο του Έλληνα εκπαιδευτικού ΜΕ στη διάρκεια του 20ού αιώνα. ∆είχνουν ότι τη 

µεταπολεµική εποχή που το επάγγελµα του εκπαιδευτικού θηλυκοποιείται, το επιλέγουν 

για λόγους ανάγκης  άτοµα   από ολοένα πιο χαµηλές κοινωνικοοικονοµικές κατηγορίες, 

τα οποία  αντιµετωπίζουν σοβαρές διακρίσεις φύλου. Η κατάσταση τους αυτή, όπως 

συµπληρώνουν οι προσωπικές µαρτυρίες, αποτελεί συχνή αιτία ενός αισθήµατος 

δυσαρέσκειας  και πικρίας, ίσως δε και αδιαφορίας  που αποκοµίζουν από την 

επαγγελµατική τους ζωή. Τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά εξακολουθούν να θέτουν έντονα 

ερωτηµατικά για τη σχέση  θηλυκότητας/θηλύτητας και επιστήµης  και, αν 

χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα µεθοδολογικά εργαλεία, οι γυναίκες στις θετικές 

επιστήµες αποδεικνύονται ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων χώρος για να παρακολουθήσει 

κανείς αυτή τη σχέση. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 27 Ειρ. Κ., Χηµικός, διευθύντρια ελέγχου ποιότητας  έρευνας και τεχνολογίας στη  
Χαρτοποιία Softex. Ό.π.: 283. 
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Εκπαιδευτικοί, κύρος και φύλο:  

η περίπτωση των άγαμων καθηγητριών1 

 

Βάσω Καντζάρα 

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Αθήνα 4.05.07 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κείμενο αυτό θα αναφερθώ σε ορισμένα ερευνητικά αποτελέσματα από τη διδακτορική 

μου έρευνα, που εξέτασε τη σχέση εκπαιδευτικών με το κύρος, που αποκτούν στο χώρο της 

εργασίας (Kantzara 2000-01, 2007). Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τη σχέση κύρους και 

φύλου στην περίπτωση των άγαμων καθηγητριών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Η ερώτηση που διερευνάται είναι αν και πώς το κύρος, που αποκτούν στο σχολείο, σχετίζεται με 

το φύλο και με την οικογενειακή τους κατάσταση. Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας 

αναλύουμε μετά τη σχέση επαγγελματικής ταυτότητας και φύλου, όπως και τη σχέση 

ταυτότητας και κύρους. 

 Ένας λόγος, που μας κάνει να αναφερθούμε ειδικότερα στην περίπτωση των άγαμων 

καθηγητριών έγκειται στο ότι αυτό το θέμα δεν εμπεριέχεται στο τελικό κείμενο της 

διατριβής, έτσι όπως δημοσιεύτηκε το 2000-1, και δεν συμπεριελήφθη επίσης και σε μια πιο 

πρόσφατη δημοσίευση του 2007 (βλ. βιβλιογραφία). Ένας δεύτερος λόγος σχετίζεται με το 

ότι αυτή η ομάδα γυναικών καθηγητριών αποτελούσε πρωταρχικά τον στόχο της έρευνας. 

Στην πορεία όμως επεκτείναμε την έρευνα, για να συμπεριλάβουμε περισσότερες ομάδες και 

κατηγορίες εκπαιδευτικών. Ο πλούτος του υλικού, που συλλέξαμε, με τη βοήθεια 

συνεντεύξεων και συζητήσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μας έδωσε τη δυνατότητα να 

γενικεύσουμε διερευνώντας το φαινόμενο κύρος και τη σχέση του με το φύλο. Το προς 

μελέτη θέμα εμπίπτει στην κοινωνιολογία, και συγκεκριμένα στην κοινωνιολογία της 

εκπαίδευσης και παράλληλα άπτεται γενικότερα θέματα της κοινωνιολογικής και κοινωνικής 

θεωρίας.  

Το κείμενο γράφτηκε σε μια πρώτη του μορφή πριν από τη δημοσίευση της 

διδακτορικής διατριβής και δημοσιεύτηκε αργότερα σ’ ένα συλλογικό τόμο (βλ. υποσημ. 1). 
                                                           
1 Το κείμενο αποτελεί επεξεργασία του άρθρου, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο συλλογικό 
τόμο, που εκδόθηκε με επιμέλεια της Ε. Γκόβα το 2002, σσ. 21-32. 
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Στο κείμενο εδώ έχουμε επεξεργαστεί το άρθρο εμπλουτίζοντας την προβληματική και 

αποσαφηνίζοντας κάποιες ιδέες, που είχαν εκφραστεί περιληπτικά θα λέγαμε στο 

προηγούμενο κείμενο του 2002.   

Στο κείμενο, που ακολουθεί, εξηγούμε συνοπτικά το ερευνητικό πρόβλημα, τη μέθοδο 

έρευνας, που υιοθετήθηκε και μερικά από τα αποτελέσματα, που σχετίζονται με τις άγαμες 

καθηγήτριες, και συγκεκριμένα με την εκτίμηση και το σεβασμό (κύρος), που χαίρουν στο 

σχολείο. Η συζήτηση του θέματος της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών μαζί 

με το σχολιασμό των θεμάτων σχετικά με τη σχέση του κύρους με το φύλο κλείνει την 

παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

 

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Στα αρχικά στάδια της συγκρότησης της ιδέας για τη διεξαγωγή μιας εμπειρικής έρευνας 

είχαμε σκεφτεί το θέμα των ανύπανδρων, γενικά, γυναικών για ορισμένους λόγους. Οι πιο 

σημαντικοί απ’ αυτούς σχετίζονται με το ότι στην Ελλάδα ο θεσμός του γάμου είναι πολύ 

σημαντικός. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα αναφέρεται στις κοινωνικές επιστήμες ως μια 

«παντρεμένη κοινωνία», λόγω της κυριαρχίας του κοινωνικού αυτού θεσμού. Σήμερα μπορεί 

η θέση του άγαμου γενικώς να μην θεωρείται περίεργη ή αφύσικη, πάντως δεν είναι και 

ιδιαίτερα επιθυμητή ή αξιοζήλευτη, αλλά και δεν αποτελεί κοινωνικό πρότυπο προς μίμηση. 

Συχνά μάλιστα για όσους βιώνουν αυτή τη θέση, ο κοινωνικός τους περίγυρος τους κάνει να 

νιώθουν κατά κάποιο τρόπο σαν να είναι κοινωνικά «αποτυχημένοι».  

Πρόσφατα σχετικά, σε μια δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο, ένας αρθρογράφος 

διατείνεται ότι «αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των γυναικών, που πέτυχαν επαγγελματικά 

αλλά δεν κατάφεραν να παντρευτούν», και μάλιστα όταν έχουν «πατημένα τα 31» ( Τσεκούρας 

1998, η έμφαση είναι δική μου). Γι' αυτό το λόγο, κάποιος καθηγητής ανθρωπολογίας, 

σύμφωνα με τον αρθρογράφο, ερεύνησε «το σοβαρό αυτό κοινωνικό φαινόμενο», ειδικά όταν 

η γυναίκα «αναζητεί σύντροφο καλύτερο από τον εαυτό της». Στο άρθρο δεν εξηγείται για 

ποιους λόγους είναι ένα «σοβαρό» κοινωνικό φαινόμενο, ούτε κι αναλύεται το γιατί  η έννοια 

«καλύτερη» ταυτίζεται με την έννοια «ανώτερη» κοινωνική θέση. Επίσης, δεν διευκρινίζει το 

άρθρο για ποιους λόγους είναι επιλήψιμο να επιθυμεί κανείς τη βελτίωση της κοινωνικής του 

θέσης μέσω του γάμου, όπως εξάλλου γίνεται από καταβολής της κοινωνίας μας.  

Ένα άλλο σχετικό παράδειγμα, αναφέρεται σε μια εμπειρική έρευνα. Συγκεκριμένα, 

σε μια τέτοια έρευνα, που διεξήγαγε το «Σεξολογικό Ινστιτούτο» στην Αθήνα, μελέτησε 

«ανύπαντρες» γυναίκες και «ανύπαντρους» άντρες και επεσήμανε ότι ειδικά «οι ανύπανδροι 

υψηλού μορφωτικού επιπέδου» έχουν «πρόβλημα» να βρουν σύντροφο και να «συνάψουν 
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σχέσεις διαρκείας». Εκτός από την προσωπική «αντιμετώπιση του προβλήματος», 

«κοινωνικές πρωτοβουλίες» θα πρέπει να αναληφθούν «δεδομένου ότι οι επιπτώσεις 

δημιουργούν γενικότερες παρενέργειες στην κοινωνία (υπογεννητικότητα, δημογραφικό 

πρόβλημα … κλπ.)» (1996: 4). Οι συγγραφείς της ερευνητικής έκθεσης θεωρούν ότι 

ανύπανδρος ισοδυναμεί με άγαμος, ενώ μπορεί κάλλιστα να είναι διαζευγμένος ή χήρος και 

χήρα. Δεύτερο, θεωρεί η έρευνα τον γάμο ένα κοινωνικά όχι μόνο επιθυμητό, αλλά και 

υποχρεωτικό θεσμό, εξ ου και η λύση, που έμμεσα προτείνουν: ‘αν όλοι παντρευτούν δεν θα 

υπάρχει πρόβλημα’. Εννοούν όμως όπως φαίνεται μόνο τον ετεροφυλοφικό γάμο, αγνοώντας 

έτσι την ύπαρξη μονογονεϊκών οικογενειών ή και την ύπαρξη υιοθετημένων παιδιών ή και 

οικογενειών χωρίς παιδιά και μια σειρά άλλες σχέσεις οι οποίες δεν μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως «γάμος» με τη συμβατική έννοια του όρου, αλλά που υπάρχουν σε μια 

κοινωνία, ακόμα και την ελληνική.2 Ηχεί επίσης παράξενα και η χρήση της λέξης 

«παρενέργειες», η οποία ταιριάζει περισσότερο σε φαρμακευτικά σκευάσματα, κι όχι σε 

κοινωνικά φαινόμενα.   

Φαίνεται πως η ύπαρξη άγαμων ατόμων, όταν είναι πάνω από μια ορισμένη ηλικία, 

συνιστά για πολλούς ανθρώπους ένα «πρόβλημα», πρόβλημα όμως που παραμένει εν πολλοίς 

αδιευκρίνιστο: ποιοι έχουν το «πρόβλημα» οι άγαμοι ή οι έγγαμοι;. Η επιλογή για σύναψη 

γάμου είναι μεν ένας άτυπος κοινωνικός κανόνας, αλλά για πολλούς φαίνεται να είναι και σε 

μεγάλο βαθμό επιβεβλημένος. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα (εκτός από την Ιρλανδία 

και το Λουξεμβούργο) έχει το μικρότερο ποσοστό ανύπαντρων (άγαμων) γυναικών ηλικίας 

25-49, για να ξεπεράσει και την Ιρλανδία στην ηλικιακή κατηγορία 65+ (191 και 36 

αντίστοιχα, ανά 1000 κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1990) (Women in Europe 1992).  

Η ιδεολογία της αμφισβήτησης της δεκαετίας του 1960 και το δεύτερο κύμα του 

φεμινιστικού κινήματος της δεκαετίας του 1970, που είχαν αμφισβητήσει το γάμο (το πρώτο 

ως μικροαστικό, το δεύτερο ως τον κατεξοχήν θεσμό της αντρικής κυριαρχίας) φαίνεται να 

μην είχαν και να μην έχουν ακόμα μεγάλη επίδραση την Ελλάδα, κι αυτό συμβαίνει για 

διάφορους λόγους, που δεν είναι του παρόντος να τους εξηγήσουμε. Το θέμα λοιπόν είναι ότι 

η κυρίαρχη ιδεολογία, και η κοινωνική πρακτική πολλές φορές, δεν αποδέχονται ως 

επιθυμητή ή αξιοζήλευτη επιλογή ζωής το να ζει κανείς μόνος/η και να επιλέγει να έχει μια 

σχέση στενή με κάποιο άλλο άτομο χωρίς να έχει συνάψει ένα συμβόλαιο γάμου, όπως 

γίνεται σε άλλα κράτη της δυτικής Ευρώπης και όπως πρόσφατα έγινε ορατή μια τέτοια 
                                                           
2 Στις ΗΠΑ, σε μια έρευνα που έγινε για τις κυρίαρχες μορφές οικογένειες βρέθηκε ότι ενώ πολλοί 
πιστεύουν ότι η πλειοψηφία των οικογενειών εμπίπτουν στην κατηγορία ‘ζευγάρι (γυναίκα-άνδρας), 
παιδί, σπίτι, αυτοκίνητο, και οικιακά ζώα’, στην πραγματικότητα αποτελούν μειοψηφία. Δυστυχώς 
μού λείπει η σχετική παραπομπή.  
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επιλογή από την περίπτωση της πολιτικού Σεγκολέν Ρουαγιάλ, υποψηφίας στις εκλογές για το 

προεδρικό αξίωμα της Γαλλίας, που έχει γεννήσει τέσσερα παιδιά, χωρίς να έχει παντρευτεί 

και τυπικά τον σύντροφό της, επίσης γνωστό πολιτικό. 

Στην ανάλογη βιβλιογραφία, η περίπτωση των άγαμων καθηγητριών εμπίπτει σε ένα 

φαινόμενο, το οποίο ονομάζεται ‘status inconsistency’ (ανακολουθία στα χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής θέσης). Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των ατόμων, που εργάζονται 

σε κάποιες θέσεις, δεν ταιριάζουν με αυτό που περιμένουμε να βρούμε σε ορισμένες θέσεις, 

και που χαίρουν διαφορετικά ή και αντίθετα επίπεδα κύρους. Παραδείγματος χάρη, όταν 

σκεφτόμαστε χειρουργούς περιμένουμε να δούμε ένα λευκό άντρα και όχι έναν έγχρωμο 

άνδρα ή μια (λευκή) γυναίκα (Hughes 1971, για την κοινωνική θέση, βλ. Kantzara 2006). 

Έτσι ανακολουθία στα χαρακτηριστικά της θέσης σημαίνει ότι στο ίδιο άτομο συνυπάρχουν 

δυο ίσως και περισσότερες αντιτιθέμενες κοινωνικές θέσεις, που η κάθε μια υποστηρίζεται 

από και χαίρει διαφορετικό ύψος κύρους, δηλαδή η μια θέση εκτιμάται υψηλότερα και η άλλη 

χαμηλότερα. 

Στην περίπτωση της επαγγελματικής ομάδας των καθηγητών – αλλά και όχι μόνο σ’ 

αυτήν την περίπτωση – υποθέτουμε γενικώς ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι παντρεμένοι και 

ότι έχουν γεννήσει και ανατρέφουν παιδιά. Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι κάποια στοιχεία 

της επαγγελματικής ταυτότητας θεωρούνται αυτονόητα, ενώ για ορισμένους μπορεί και να 

μην είναι. Αυτό σημαίνει ότι οι άγαμοι γενικότερα θα έρχονται συχνά αντιμέτωποι με 

ερωτήσεις του τύπου «καλά εσείς πώς και δεν παντρευτήκατε;», όπως μου έχουν πει 

χαρακτηριστικά οι καθηγήτριες και οι καθηγητές που μου παραχώρησαν συνέντευξη. 

Σε σχέση τώρα με την επαγγελματική ταυτότητα, παρατηρούμε ότι οι γυναίκες 

υποεπροσωπούνται σε επαγγέλματα, τα οποία χαίρουν κάποιο υψηλό κοινωνικό κύρος. Αυτό 

σημαίνει πιθανά ότι αυτή η ταυτότητα περικλείει τέτοια στοιχεία, τα οποία θεωρούνται ότι 

μόνο οι άντρες τα κατέχουν και γι’ αυτό ίσως υποτίθεται από ορισμένους ότι γυναίκες δεν θα 

ήταν δυνατό να στελεχώσουν τέτοια επαγγέλματα.  

Τελευταία γίνεται επίσης λόγος για το «γυάλινο ταβάνι», τα εμπόδια δηλαδή τα οποία 

κατά κάποιο τρόπο δεν είναι ορατά, και τα οποία εμποδίζουν τις γυναίκες να αναρριχηθούν 

σε υψηλότερες θέσεις. Η δική μου υπόθεση είναι ότι το πώς ορίζονται ορισμένες 

επαγγελματικές ταυτότητες αποκλείει εξ ορισμού τη ταυτότητα, που σχετίζεται με γυναίκες, 

ειδικά όταν ορισμένα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως ουδέτερα. Η ταυτότητα δεν συνιστά 

βέβαια από μόνη της ένα καταλυτικό φραγμό, όπως φαίνεται και από την παρουσία των 

γυναικών στις ανώτερες θέσεις της πολιτικής, των επιχειρήσεων ή άλλων πεδίων και θεσμών 

της κοινωνικής ζωής.  
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Συνεχίζοντας με το θέμα της ταυτότητας, στην εκπαίδευση για παράδειγμα, θεωρείται 

πως οι γυναίκες έχουν πρόβλημα επιβολής πειθαρχίας στη σχολική τάξη. Αυτό δηλώνει ότι, 

ασχέτως από το αν οι γυναίκες έχουν ή δεν έχουν πρόβλημα επιβολής της εξουσίας που 

διαθέτουν ως εκπαιδευτικοί, θεωρείται «φυσική» η σχέση ανδρών με την άσκηση εξουσίας, 

ενώ δεν θεωρείται τόσο «φυσική» για τις γυναίκες, τόσο από ορισμένους εκπαιδευτικούς όσο 

και από μαθητές ή μαθήτριες. Έτσι ενώ ένα χαρακτηριστικό ορίζεται με ουδέτερο τρόπο, 

παρατηρούμε εν τούτοις ότι «ζωγραφίζει» μια επαγγελματική ταυτότητα που συνδέεται με 

χαρακτηριστικά φύλου.  

Επίσης, σύμφωνα με μια ισχύουσα και διαδεδομένη άποψη, η έλλειψη φασαρίας και 

στη σχολική τάξη δείχνει αν ο εκπαιδευτικός είναι «καλός» στην εργασία του. Παρατηρούμε 

ότι εδώ βγαίνουν συμπεράσματα από ένα χαρακτηριστικό, όπως η «ησυχία στην τάξη», που 

αναφέρονται στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών σε θέματα πειθαρχίας ή και σε θέματα 

διδακτικών μεθόδων. Τα συμπεράσματα αυτά βέβαια μπορεί να είναι κι επισφαλή, γι’ αυτό 

και οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι και η γνώμη των μαθητών χρειάζεται να ληφθεί υπόψιν για 

να καταλήξουν στο άνω συμπέρασμα. Στο θέμα αυτό επανερχόμαστε πιο κάτω. 

Στην περίπτωση των άγαμων καθηγητριών λοιπόν μ’ ενδιέφερε να διερευνήσω τις 

βάσεις στις οποίες στηρίζεται το κύρος τους στο σχολείο. Με την έννοια άγαμος-η ή και 

ανύπανδρος-η, εννοώ την κατηγορία των γυναικών, οι οποίες δεν έχουν παντρευτεί πριν, δεν 

είναι διαζευγμένες ή χήρες, δεν έχουν δικά τους παιδιά και είναι άνω των 30 χρόνων. Η 

κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνει όμως τις στενές σχέσεις, όπως και τη συμβίωση με 

σύντροφο.  

Από τις συνεντεύξεις έγινε φανερό ότι με την έννοια κύρος οι ερωτώμενοι εννοούν 

σεβασμό και εκτίμηση, που χαίρουν στο σχολείο, τόσο εκ μέρους των μαθητών/τριών όσο και 

εκ μέρους των συναδέλφων τους. Στην έρευνα αυτή ασχολήθηκα με το κύρος, που χαίρουν οι 

εκπαιδευτικοί εκ μέρους των συναδέλφων τους κι όχι με το κύρος, δηλαδή την κοινωνική 

θέση, που μπορεί να έχουν στην ευρύτερη κοινωνία. 

Διάλεξα να μελετήσω τους εκπαιδευτικούς για κάποιους λόγους. Ορισμένοι απ’ 

αυτούς είναι ότι πρώτα και κύρια οι εκπαιδευτικοί χαίρουν ακόμα κάποιας σχετικά υψηλής 

κοινωνικής θέσης παρόλες τις προσπάθειες εκ μέρους διαφόρων κυβερνήσεων και 

κοινωνικών ομάδων να μειώσουν το κύρος αυτό. Δεύτερο, οι γυναίκες αποτελούν ένα 

αξιοσέβαστο ποσοστό στους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς, άνω του 60% στο Γυμνάσιο και  

λιγότερο από το 50% στο Λύκειο. Τα στατιστικά στοιχεία αυτά είναι του 1992, ενώ τα πιο 

πρόσφατα δεν δείχνουν αλλαγή σ’ αυτή την τάση. Τρίτο, εκτός από ορισμένες ειδικότητες, 

για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών από τα ΤΕΙ, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
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διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου κι έτσι θεωρούνται ίσοι από άποψη εκπαίδευσης. Τέταρτο, 

ενώ οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν μαζί σ’ ένα σχολείο, δουλεύουν βασικά χωριστά στην τάξη. 

Αυτό σημαίνει ότι αφού η «κύρια» δουλειά τους είναι στη σχολική τάξη, δεν εξαρτώνται ίσως 

τόσο πολύ από την εργασία ή την αποδοχή των συναδέλφων, οι οποίοι παρόλα αυτά έχουν 

μια σαφή γνώμη για την ποιότητα της εργασίας και μια εκτίμηση ο ένας για τον άλλον.  

Σ΄ αυτήν την έρευνα λοιπόν αφενός προσπάθησα να απομονώσω κάποιους 

παράγοντες, για να μπορέσω να μελετήσω το κύρος και τους προσδιοριστικούς του 

παράγοντες και ιδιαίτερα τη σχέση του με το φύλο. Αφετέρου κατεβλήθη προσπάθεια να 

αναλυθεί η επίδραση του γενικότερου κοινωνικού περιβάλλοντος στον κόσμο του σχολείου 

χρησιμοποιώντας τον όρο επαγγελματική ταυτότητα και εξετάζοντας διάφορες πλευρές της, 

όπως είναι η σχέση με τους μαθητές/τριες, η μετάδοση γνώσεων, η σχέση με το επάγγελμα, 

το σχολείο και τους συναδέλφους, η ανεξαρτησία τους και οι φιλοδοξίες τους (βλ. και 

επόμενη ενότητα). 

Στην επόμενη ενότητα θα αναφερθώ σε γενικά στοιχεία μεθόδου συλλογής υλικού και 

στρατηγικές ανάλυσής του, καθώς και σε ορισμένα από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. 

 

Η ΕΡΕΥΝΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Το θέμα, που θέλησα να διερευνήσω, προϋπέθετε τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, δηλαδή τη 

χρήση ποιοτικών μεθοδολογικών εργαλείων, όπως είναι και η «εις βάθος συνέντευξη» (in- 

depth interviewing). Η έρευνα αυτή, που απετέλεσε τη βάση για τη διδακτορική διατριβή στο 

ολλανδικό πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης το 2001, και διεξήχθη στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους-φάσεις στη δεκαετία του 1990. Η 

έρευνα στη Θεσσαλονίκη διεξήχθη όμως μόνο στην τρίτη φάση. Σε κάθε φάση διεξήχθησαν 

συνεντεύξεις βάθους (δηλ. με ελεύθερες απαντήσεις) και με μια θεματική δόμηση τέτοια, που 

να επιτρέπει την ανακάλυψη θεμάτων, που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς που είχαν την 

επιθυμία και την ευγενή καλοσύνη να μου παραχωρήσουν τη συνέντευξη.  

Τα θέματα στα οποία τέθηκαν ερωτήσεις αφορούν την επαγγελματική ταυτότητα, 

δηλαδή ερωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί θέματα όπως, πώς ορίζουν τη δουλειά τους, λόγοι που 

την επέλεξαν, χρήση διδακτικών μεθόδων, μετάδοση γνώσεων και αξιών, οργάνωση 

εξωδιδακτικών εκδηλώσεων (πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά), και σχέσεις με τις μαθήτριες και 

τους μαθητές, ο βαθμός ανεξαρτησίας ή αυτονομίας και οι φιλοδοξίες τους. Επίσης, τέθηκαν 

ερωτήσεις, που αφορούσαν τα διοικητικά καθήκοντά τους, όπως είναι συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, και οι σχέσεις, που αναπτύσσονται μεταξύ τους. 
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Το τελικό δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει τόσο άγαμες όσο και παντρεμένες 

καθηγήτριες, καθώς και καθηγητές, σε σύνολο που ανέρχεται σε σχεδόν πενήντα (50) 

εκπαιδευτικούς. Η ηλικία των συνεντευξιαζομένων κυμαίνεται ανάμεσα στα 27 μέχρι τα 65 

έτη. Στο μικρό αυτό δείγμα εκπροσωπούνται όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα 

πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωσης. Οι ειδικότητες από τα ΤΕΙ δεν ελήφθησαν υπόψη, κι 

αυτό γιατί ήθελα να απομονώσω τον παράγοντα εκπαίδευση και επικεντρώθηκα σε 

πτυχιούχους της τριτοβάθμιας, για να είναι και τυπικά ίσοι. .  

Η μέθοδος δειγματοληψίας είναι το snow-ball sampling, δηλαδή μέσω των πρώτων 

συνεντεύξεων αναζητήθηκαν οι επόμενοι πρόθυμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήταν συνήθως 

γνωστοί των πρώτων, που μου παραχώρησαν συνέντευξη. Κι αυτό γιατί σκοπός της έρευνας 

δεν είναι η γενίκευση σ’ ολόκληρο τον εκπαιδευτικό πληθυσμό, που θα απαιτούσε ένα πιο 

αντιπροσωπευτικό δείγμα, αν και αυτό είναι συζητήσιμο (όπως φερ’ ειπείν, η περίπτωση των 

προβλέψεων των εκλογικών αποτελεσμάτων, οι οποίες ενώ στηρίζονται σε αντιπροσωπευτικό 

δείγμα πολλές φορές τελικά οι προγνώσεις απέχουν πολύ από την πραγματικότητα των 

εκλογικών αποτελεσμάτων). Η έρευνα αποσκοπούσε κυρίως στην εξερεύνηση ενός 

φαινομένου, όπως είναι το κύρος σ’ ένα επαγγελματικό χώρο και στην ανακάλυψη πιθανόν 

κάποιων αρχών που χαρακτηρίζουν αυτό το φαινόμενο. 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σε τρία επίπεδα και από δύο οπτικές γωνίες. Το 

πρώτο επίπεδο, η περιγραφή, συμπίπτει με την πρώτη οπτική γωνία, δηλαδή σ’ αυτό 

αναφέρθηκε τι πιστεύουν οι ίδιοι οι συνεντευξιαζόμενοι. Το δεύτερο επίπεδο είναι η καθ’ 

εαυτού ανάλυση, που σημαίνει ότι καταβλήθηκε προσπάθεια ν’ ανακαλυφτούν κανονικότητες 

(patterns) στις απόψεις των εκπαιδευτικών, για να διαπιστωθεί πόσοι έχουν την ίδια, 

παρεμφερή ή διαφορετική γνώμη. Η σύγκριση των συνεντεύξεων μάς επιτρέπει να 

διαπιστώσουμε ομοιότητες και διαφορές στις απόψεις που εκφράστηκαν, τη διασπορά τους, 

και τις οποίες ομοιότητες και διαφορές θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε με βάση τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (ηλικία, φύλο, και οικογενειακή κατάσταση), το γνωστικό 

αντικείμενο και το σχολείο (γενικό ή τεχνικό, Λύκειο ή Γυμνάσιο), στο οποίο εργάζονται, 

στον τόπο που βρίσκεται το σχολείο, στα χρόνια επαγγελματικής απασχόλησης, και τη χρονιά 

που δόθηκε η συνέντευξη. Σ΄ ένα τρίτο επίπεδο ανάλυσης του υλικού, καταβλήθηκε 

προσπάθεια να γίνει σύνθεση των προηγουμένων δύο επιπέδων και να δοθεί μια ερμηνεία 

από τη σκοπιά της ερευνήτριας. 

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Γενικό πλαίσιο 

Το κύρος, που χαίρουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο εκ μέρους των συναδέλφων τους, 

είναι άμεσα συνδεδεμένο με την επαγγελματικό τους προφίλ ή ταυτότητα. Οι εκπαιδευτικοί 

κρίνουν κι αξιολογούν τον εαυτό τους και τους συναδέλφους τους όχι μόνο με βάση τις 

επαγγελματικές ικανότητες, συμπεριφορές, και τις απόψεις που έχουν, αλλά και με το ποιες 

θα έπρεπε να έχουν. Οι εκπαιδευτικοί, και όχι μόνο, αμφιταλαντεύονται συχνά ανάμεσα στα 

ιδανικά από τα οποία εμφορούνται και στην πραγματικότητα στην οποία είναι 

«αναγκασμένοι» να λειτουργούν. Πολλοί θέλουν να είναι οι «εμπνευσμένοι δάσκαλοι» δεν τα 

καταφέρνουν όμως και εργάζονται στις παρούσες συνθήκες απλά ως «δημόσιοι υπάλληλοι». 

Λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν σ’ εφαρμογή τα ιδανικά και 

την παιδεία τους.  

Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τη πολυσύνθετη φύση του επαγγέλματός τους με 

ποικίλους όρους όπως του «γραφιά», του/της «ψυχολόγου», του «αστυνομικού» και του 

«πυροσβέστη». Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούν συνήθως τρεις έννοιες, για να αποδώσουν 

την πολυπλοκότητα της εργασίας τους: πολλοί χρησιμοποιούν την έννοια «καθηγητής/τρια», 

που δηλώνει κυρίως το επάγγελμα, την έννοια «δάσκαλος», που δηλώνει συνήθως την 

παιδαγωγική πλευρά του εκπαιδευτικού και την έννοια «εκπαιδευτικός», η οποία για πολλούς 

σημαίνει μετάδοση παιδείας στο σχολείο σε πολλά επίπεδα.  

Πολλές και πολλοί εκπαιδευτικοί, βασίζονται στη δική τους εμπειρία από την εποχή 

που οι ίδιες/οι ήταν μαθητές και μαθήτριες, για να μπορούν να «σταθούν ως δάσκαλοι», 

μερικοί βασίζονται και σε παιδαγωγικές θεωρίες, αλλά κυρίως στο «χρόνο» που μπορούν να 

διαθέσουν, για να προετοιμαστούν κατάλληλα για τα μαθήματα. Ορισμένες εκπαιδευτικοί 

βλέπουν το επάγγελμά τους μόνο ως λειτούργημα και πολλοί δηλώνουν ότι είναι και τα δυο, 

αμφιταλαντευόμενοι καμιά φορά ανάμεσα στο ποιο τελικά έχει προτεραιότητα στη ζωή τους, 

το επάγγελμα ή το λειτούργημα. Η έννοια «επάγγελμα» δηλώνει ότι η εξάσκησή του πρέπει 

να εξασφαλίζει τα προς το ζην, ενώ το λειτούργημα σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα 

πρέπει να ενδιαφέρονται για «υλικές» μόνο αμοιβές ή και ότι στο σχολείο δίνουν κάτι 

«παραπάνω» από τον εαυτό τους και «νοιάζονται» πολύ περισσότερο απ’ όσο τελικά 

αμείβονται υλικά.  

Μια καθηγήτρια όμως αντέδρασε με τον ορισμό του εκπαιδευτικού επαγγέλματος ως 

λειτουργήματος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί «μυθοποίηση» με σκοπό να 

αποκρύψουν οι εκπαιδευτικοί πιθανόν «κενά» στην εκπαίδευσή τους, τα ελλιπή θεσμικά 

μέσα, που τίθενται στη διάθεσή τους για επιμόρφωση και τον χαμηλό γενικά μισθό. Αντίθετα 
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επέμενε στην ανάπτυξη μιας επαγγελματικής συνείδησης των εκπαιδευτικών των οποίων η 

δουλειά χρειάζεται να ελέγχεται μεν, αλλά να αμείβεται και κατάλληλα δε.  

Συγκρίνοντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών που μου παραχώρησαν συνέντευξη 

κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τελικά για πολλούς οι έννοιες λειτούργημα και επαγγελματική 

συνείδηση είναι σχεδόν ταυτόσημες. Αυτό όμως που διατρέχει όλες τις συνεντεύξεις είναι 

ένας «καημός» και μια «έγνοια» να προσπαθούν να εφαρμόσουν μια εξιδανικευμένη άποψη 

για την εκπαίδευση από τη μια και η «απογοητευτική κατάσταση» στην οποία έχει περιέλθει 

(η εκπαίδευση) από την άλλη, στην οποία ο μισθός, που λαμβάνουν είναι απλώς μια ένδειξη 

ανάμεσα σε τόσες άλλες της κοινωνικής υποτίμησης του επαγγέλματος. Αρκετοί όμως δεν 

πτοούνται και δεν αποθαρρύνονται τόσο, ώστε να μην προσπαθούν να κάνουν πράξη τα 

ιδανικά τους και τις απόψεις τους. Κι αυτό φαίνεται από το τι είδους μόρφωση και 

καλλιέργεια παρέχουν στις μαθήτριες και τους μαθητές. Σ’ αυτό το σύντομο κείμενο όμως 

δεν μπορούμε να επεκταθούμε περαιτέρω στα θέματα που έχουμε θίξει μέχρις εδώ (για 

περισσότερα ερευνητικά αποτελέσματα βλ. τη διατριβή 2000-01 και 2007). 

Οι εκπαιδευτικοί, ως γνωστόν, συμμετέχουν παράλληλα με τα διδακτικά τους 

καθήκοντα και στη διοίκηση του σχολείου μέσω του Συλλόγου Διδασκόντων, μαζί όμως και 

με τον διευθυντή/ντρια και τον υποδιευθυντή/τρια. Παρόλο, που λίγοι είναι οι τομείς στους 

οποίους μπορούν να πάρουν αποφάσεις (λόγω του ότι π.χ. τα βιβλία είναι δεδομένα και 

δοσμένα, όπως και η διδακτέα ύλη,  ή και θέματα οργάνωσης της μαθητικής ζωής) πολλές 

εκπαιδευτικοί διαφωνούν στο ότι οι συνεδριάσεις είναι αφενός σύντομες κι αφετέρου 

«ελάχιστες» (3-4 φορές κατά το σχολικό έτος). Αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

προσπαθούν να κάνουν αυτές τις συνεδριάσεις ουσιαστικές, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι 

αφήνουν τα πράγματα όπως έχουν και ελάχιστες/οι είναι αυτές/οι οι οποίες/οι «τολμούν» 

ίσως και να συγκρουστούν για θέματα αρχής ή απλά να εκφράσουν μια διαφορετική γνώμη 

και να αναλάβουν μια πρωτοβουλία, για να μια πολιτιστική εκδήλωση ή άλλη εξωδιδακτική 

δραστηριότητα. 

Βασικό κριτήριο από το οποίο κρίνεται το κύρος των εκπαιδευτικών είναι το να 

«μπορούν να σταθούν» μέσα στην τάξη και συνακόλουθα μέσα στο σχολείο. Για πολλούς 

απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το επιστημονικό υπόβαθρο, η δυνατότητα μετάδοσης 

γνώσεων στους μαθητές και η πειθαρχία μέσα στην σχολική τάξη. Πέρα απ’ αυτό όμως, ο 

λεγόμενος «χαρακτήρας» τους είναι απαραίτητο στοιχείο στην άσκηση του επαγγέλματος. 

Έτσι χαρακτηριστικά, όπως η υπομονή, η έλλειψη εγωισμού, η μεθοδικότητα στη δουλειά, η 

«αγάπη» ή η κατανόηση προς τα «παιδιά», η ειλικρίνεια, και η ηθική στάση, θεωρούνται από 

μερικούς «έμφυτα», τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, και γι’ αυτό «δύσκολο» να τα 
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αποκτήσεις αν δεν τα έχεις. Από τις συνεντεύξεις πάντως συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει 

συμφωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ποια χαρακτηριστικά είναι έμφυτα ή όχι και 

παρατηρούμε ότι οι απόφοιτοι των θετικών επιστημών έχουν μια τάση να ονομάζουν πολλά 

χαρακτηριστικά έμφυτα. Επίσης, από τις συνεντεύξεις συμπεραίνουμε ότι άνδρες και 

γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν διαφορετικά σε θέματα χαρακτήρα. Αυτό που 

διαφοροποιεί τους εκπαιδευτικούς είναι αντίθετα η παιδαγωγική τους άποψη, η πολιτική τους 

ιδεολογία και η γενιά στην οποία συμμετείχαν ως φοιτητές και φοιτήτριες, όπως θα δούμε και 

πιο κάτω.   

Σε σχέση με τους συναδέλφους τους τώρα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι θα πρέπει να 

δείχνουν «αλληλεγγύη» και να είναι συνεργάσιμες/οι. Σε σχέση με τη διεύθυνση του 

σχολείου, οι εκπαιδευτικοί καλό είναι «να μην δημιουργούν» προβλήματα και να μην 

«πηγαίνουν» τακτικά μαθητές «στο γραφείο» (του/της διευθύντριας) για επίπληξη. Αυτή η 

πράξη μπορεί να σημαίνει ότι ο/η συγκεκριμένος/η εκπαιδευτικός δεν είναι σε θέση να 

κρατήσει την τάξη, δηλαδή αδυνατεί να ασκήσει αποτελεσματικά την εξουσία και «να λύσει 

τα προβλήματα μόνος του ή μόνη της». 

 Τα αποτελέσματα, που περιγράψαμε μέχρι στιγμής είναι σχηματικά κι ενδεικτικά, γι’ 

αυτό και δεν εξαντλούν το εύρος των απαντήσεων που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας εμπεριέχονται στη διδακτορική διατριβή (βλ. βιβλιογραφία). Το 

θέμα του άρθρου μας όμως είναι οι άγαμες καθηγήτριες και η σχέση με το κύρος που 

αποκτούν στο σχολείο.  

 

Οι άγαμες εκπαιδευτικοί και κύρος 

Τα αποτελέσματα που περιγράψαμε μέχρι στιγμής δείχνουν παράλληλα και το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο εργάζονται και οι άγαμες καθηγήτριες. Σε σχέση μ’ αυτήν την κατηγορία 

εκπαιδευτικών θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα αποτελέσματα υπό μορφή απαντήσεων σε 

ερωτήσεις που τίθεται ανοιχτά ή εξυπονοούνται. Αυτές είναι οι ακόλουθες:   

1.  Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις άγαμες καθηγήτριες στους άλλους/ες καθηγητές/τριες; Η 

απάντηση μπορεί να είναι θετική εξαρτώμενη όμως από το πώς ορίζεται η «διαφορά» και 

με τι άλλες «διαφορές» τελικά συμπίπτει. Στην περίπτωση, που για παράδειγμα η διαφορά 

των εκπαιδευτικών μπορεί να αποδοθεί στην γενιά που ανήκουν, τότε αυτό το στοιχείο 

είναι πιο σημαντικό από την οικογενειακή τους κατάσταση. Πολλές ανύπαντρες 

καθηγήτριες από το σύνολο του δείγματος της έρευνας, διαφέρουν από τους συναδέλφους 

τους στην πολιτική τους ιδεολογία, αλλά κι ως εκπαιδευτικοί προβάλλοντας μια 

ριζοσπαστικότητα σε θέματα παιδαγωγικής και εκπαίδευσης. Αμφισβητούν την ισχύουσα 
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πραγματικότητα στο σχολείο και αγωνίζονται να την αλλάξουν προς μια, όπως λένε, πιο 

«δημοκρατική κατεύθυνση».  Οι γυναίκες αυτές, (από όσες δηλαδή μου παραχώρησαν 

συνέντευξη) ανήκουν είτε στη λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου ή στην αμέσως επόμενη 

μεταπολιτευτική γενιά κι έχουν θητεύσει επίσης στο φεμινιστικό κίνημα. Επειδή λοιπόν 

διαφέρουν από πολιτική και εκπαιδευτική άποψη, διαφέρουν και ως γυναίκες, γιατί 

προσπαθούν να κάνουν πράξη μια εναλλακτική θα λέγαμε γυναικεία ταυτότητα (βλ. 

ανάλυση πιο κάτω).  

 

2.  Γίνονται οι άγαμοι (ανύπαντρες) εκπαιδευτικοί αποδεκτές; Η απάντηση είναι και θετική και 

αρνητική, κι αυτό γιατί εξαρτάται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζονται. Σ΄ ένα 

σχετικά συντηρητικό σχολικό περιβάλλον γίνονται αποδεκτές, με την έννοια ότι αποκτούν 

υψηλό κύρος, όταν δεν έχουν αποκλείσει το γεγονός ότι θα παντρευτούν, γιατί αλλιώς 

«ακολουθούνται από ερωτηματικά», όπως μου είπαν χαρακτηριστικά. Σ’ ένα πιο 

προοδευτικό περιβάλλον γίνονται περισσότερο αποδεκτές εκείνες, που «συνειδητά» έχουν 

αποφασίσει να μην παντρευτούν, που φαίνεται δηλαδή να είναι απόρροια μιας συνειδητής 

επιλογής, αλλά και γιατί το θέμα του γάμου δεν είναι αποκλειστικό κριτήριο επιτυχίας ενός 

ατόμου και μάλιστα εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση όμως, που μοιάζουν με τη 

συμπεριφορά τους να προσωποποιούν το στερεότυπο της γεροντοκόρης τότε δεν γίνονται 

συνήθως ευρύτερα αποδεκτές, δεν αποκτούν δηλαδή υψηλό κύρος. Το ερώτημα, που 

προκύπτει είναι, Πώς συμπεραίνεται όμως το γεροντοκόρη; Συμπεραίνεται συνήθως από το 

ότι θεωρείται ίδιον των ανύπανδρων γυναικών μια «ορισμένης» ηλικίας όταν συνομιλούν 

με συναδέλφους τους να αναφέρονται «αποκλειστικά» και μόνο σε θέματα υγείας της 

οικογένειάς τους ή και από την άποψη περί ηθικής που εκφράζουν στην περίπτωση, για 

παράδειγμα σεξουαλικής ηθικής, που «θα πρέπει» να ισχύει στη ζωή των μαθητών και 

μαθητριών. Επίσης, η συμπεριφορά τους μπορεί να κριθεί ως «μίζερη», «κακόμοιρη» ή και 

«ιδιόρρυθμη» και που αυτό ισχύει και για τους άγαμου άνδρες εκπαιδευτικούς . Με άλλα 

λόγια αν μια γυναίκα εκπαιδευτικός, που είναι «ελεύθερη», δεν εκδηλώσει τέτοια 

χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά της ή στις απόψεις που εκφράζει, δεν αξιολογείται και 

ως γεροντοκόρη. Επιπλέον, συχνά τέτοια φαινόμενα συμπεριφοράς αποδίδονται στο ότι οι 

«ελεύθερες» δεν έχουν δικά τους παιδιά και γι’ αυτό δεν μπορούν να τα «καταλάβουν» ή 

επειδή δεν έχουν σεξ «δεν ξεσπούν», ή είναι εγωίστριες (γι’ αυτό «ιδιόρρυθμες») αφού δεν 

έχουν κανένα άλλο να σκεφτούν πέρα από τον εαυτό τους. Κι αυτές οι απόψεις 

εκφράζονται ασχέτως αν οι «ελεύθερες» φροντίζουν άλλα μέλη της οικογένειάς τους 

πρακτικά, οικονομικά ή με άλλους τρόπους. Αυτό σημαίνει ότι ο/η «ελεύθερος» συνδέεται 
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συχνά με το «ανώριμος/η», αφού ο ανύπαντρος εξ ορισμού συνδέεται με την έλλειψη 

παιδιών, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει και «ευθύνες». Η 

ανάληψη ευθυνών θεωρείται ότι συμβαδίζει με την ωριμότητα, αλλά και με τη διεκδίκηση 

περισσότερου σεβασμού, γιατί αυτός/ή έχει εκτελέσει τις κοινωνικές του υποχρεώσεις. 

Έτσι η οικογενειακή κατάσταση ενός εκπαιδευτικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

ορισμένους για την προβολή αξιώσεων (claims) σε αμοιβές ή δικαιώματα (τυπικά και 

άτυπα), τα οποία όμως στερούνται κάποιοι άλλοι. Κι αυτό το θέμα μας φέρνει στην τρίτη 

ερώτηση. 

  

3.  Γίνεται διάκριση εις βάρος των άγαμων εκπαιδευτικών; Η απάντηση είναι και αρνητική, 

αλλά και θετική μιλώντας σε γενικές γραμμές. Σε επίπεδο σχολείου εξαρτάται και από τις 

ιδιαίτερες συνθήκες και τη δυναμική της ομάδας που αναπτύσσεται εκεί. Σε γενικές 

γραμμές πάντως, η πολιτεία κάνει κάποια διάκριση εις βάρος όσων δεν έχουν παντρευτεί, 

κάτι που φαίνεται στο ύψος των μισθών και στη φορολογία εισοδήματος, και από το 

γεγονός ότι πλειοδοτείται ο γάμος και η ύπαρξη παιδιών με «μόρια», που αποδίδει στους 

παντρεμένους και τα οποία μόρια είναι απαραίτητα φερ’ ειπείν για τις μεταθέσεις των 

εκπαιδευτικών. Δεν είναι τυχαίο ότι για τις ανάγκες των μεταθέσεων και για να 

συμπληρωθούν τα μόρια υπάρχουν περιπτώσεις σύναψης «λευκού γάμου», δηλαδή γάμου 

μόνο τυπικά, «στα χαρτιά», όπως λένε οι ίδιοι. Δεύτερο, οι συνάδελφοι μεταξύ τους 

τείνουν να φορτώνουν τις εργασίες γραφείου στις ελεύθερες, στους νεοδιόριστους (λόγω 

του άγραφου νόμου της αρχαιότητας), αλλά και σε όσες/ους δεν έχουν παιδιά ή τα παιδιά 

τους έχουν μεγαλώσει και «άρα δεν έχουν υποχρεώσεις». Βασική δικαιολογία είναι ότι 

ορισμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών έχουν πιο πολύ «ελεύθερο χρόνο» από τους 

παντρεμένους άνδρες και γυναίκες. Οι άνδρες δεν έχουν χρόνο γιατί «τρέχουν» για τη 

δεύτερη δουλειά, και οι γυναίκες, γιατί πρέπει «να φροντίσουν» μικρά παιδιά. Γενικά 

δηλαδή συνηθίζεται να ζητείται πιο εύκολα κάτι, μια «χάρη» από τις/ους ανύπανδρες/ους 

απ' ό,τι από τους παντρεμένους. Σ’ αυτό το σημείο υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πρώτες 

συνεντεύξεις και στις τελευταίες στην Θεσσαλονίκη. Στις τελευταίες φαίνεται να υπάρχει 

μια μεγαλύτερη ισοτιμία σε σχέση με την κατανομή εργασιών γραφείου και άλλων 

διδακτικών και μη καθηκόντων στο σχολείο.  

 

4.  Θεωρούνται οι άγαμες γυναίκες διαθέσιμες για γάμο; Ναι, ακόμα και στην περίπτωση που 

δεν είναι, η γενική εικόνα είναι ότι «θα έπρεπε να είναι». Από αυτό πολλοί συμπεραίνουν 

ότι οι άγαμες είναι και σεξουαλικά διαθέσιμες, ασχέτως αν οι ίδιες δηλώνουν κάτι τέτοιο ή 
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όχι. Αρκετοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν μάλιστα ότι είναι οι γυναίκες που πρέπει να 

βάζουν τα «όρια», δική τους μπορεί να είναι δηλαδή η ευθύνη και για ανάρμοστη 

συμπεριφορά ορισμένων ανδρών συναδέλφων απέναντί τους. Κάποιες καθηγήτριες έχουν 

υποστεί επιπλέον και σεξουαλική παρενόχληση από παντρεμένους συναδέλφους τους ή 

και από διευθυντές σχολείων. Όσες άγαμες καθηγήτριες, επίσης, είναι ομοφυλόφιλες 

φροντίζουν να μην το δηλώνουν ανοιχτά σε όλους τους συναδέλφους, αλλά σε μερικούς ή 

μερικές με τους οποίους έχουν αναπτύξει και φιλικές σχέσεις.  

Σε γενικές γραμμές η παρούσα έρευνα δείχνει ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί με ακρίβεια 

και να ποσοτικοποιήσουμε το κύρος (τον σεβασμό και την εκτίμηση) που χαίρει ένας ή μια 

εκπαιδευτικός στο σχολείο του. Κι αυτό γιατί οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διαφορετικά 

κριτήρια για να αποδώσουν κύρος. Αυτό δείχνει ότι το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται ένας 

εκπαιδευτικός μαζί με τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, επηρεάζουν και το «πόσο» 

κύρος αποκτά. Σ’ αυτήν την αξιολογική κρίση, που υπόκεινται όλοι, και η οποία είναι κυρίως 

άτυπη, πολλά χαρακτηριστικά «μετράνε», αλλά η όλη διαδικασία δεν είναι σωρευτική. Στην 

επόμενη υποενότητα συζητάμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αρχές απόδοσης και 

απόκτησης κύρους. 

 

Κύρος και ταυτότητα 

Αναλυτικότερα, το κύρος αποκτάται ή αποδίδεται ως αποτέλεσμα μιας κυρίως άτυπης 

διαδικασίας αξιολόγησης και κρίσης (των συναδέλφων) και η οποία καταλήγει σε διάκριση, 

διαστρωμάτωση και τέλος ιεραρχική κατάταξη των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, φτιάχνοντας 

θα λέγαμε μια μικρογραφία της κοινωνικής ιεραρχίας σε κάθε σχολείο. Η διαδικασία αυτή 

δεν είναι συνήθως συνειδητή. Εδώ αναλυτικά μπορούμε να ορίσουμε κάποια κριτήρια 

κατάταξης και αξιολόγησης.  

Τα κριτήρια κατάταξης των καθηγητών σ’ ένα σχολείο, ανάλογα με την αξία τους, 

στην άτυπη ιεραρχία, γίνεται με βάση την ηλικία τους, το φύλο, την οικογενειακή τους 

κατάσταση, το γνωστικό αντικείμενο και το σχολείο, με τρόπους όμως που δεν είναι πάντα 

ξεκάθαροι, αλλά ούτε και σωρευτικοί. Αν κάποιος δηλαδή συγκεντρώνει όλα τα 

χαρακτηριστικά που αξιολογούνται θετικά δε σημαίνει ότι θα εκτιμάται περισσότερο κι από 

κάποιον άλλον για το λόγο ότι μπορεί τα κριτήρια που αναφέρονται στο τι είναι καλό μάθημα 

ή ποια γνώση αξίζουν να μεταδίδουν στο σχολείο να διαφέρει σημαντικά. Παρατηρούμε 

λοιπόν ότι πρώτα διαχωρίζεται το σώμα των εκπαιδευτικών σ’ ένα σχολείο σε νέους και 

μεγαλύτερης ηλικίας, μετά σε «νεοδιόριστους» και σε έμπειρες/ους ή «παλιές καραβάνες», 

ταυτόχρονα σε παντρεμένους και ανύπαντρους, μετά σε όσους διδάσκουν «πρωτεύοντα και 
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δευτερεύοντα μαθήματα», ακολούθως στα γνωστικά αντικείμενα των θεωρητικών ή θετικών 

επιστημών και τελειώνοντας σε καθηγητές Γυμνασίου και Λυκείου. Το Λύκειο επίσης 

διακρινόταν τότε που διεξήχθη η έρευνα σε Γενικό και Τεχνικό Λύκειο. Πραγματοποιείται 

δηλαδή μια συνεχής διάκριση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, ακολουθεί η κατάταξη τους 

στις διάφορες κατηγορίες, που αναφέραμε και μετά αξιολογείται η ποιότητά τους ως 

εκπαιδευτικών και ως ατόμων και στο τέλος τους αποδίδεται μια συμβολική αξία, δηλαδή το 

κύρος που τελικά αποκτούν και το οποίο εκδηλώνεται ως εκτίμηση, σεβασμός ή και 

εμπιστοσύνη.  

Οι εκπαιδευτικοί επίσης συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους συναδέλφους και 

αποφαίνονται για τη δική τους θέση: «είμαι καλός/ή» ή «καλύτερη/ος» από κάποιον άλλο ή 

άλλη ή και «δεν είμαι τόσο καλός/η» όσο κάποιος άλλος-η. Αν οι καθηγητές δεν έχουν τη 

δυνατότητα να γνωρίζουν την εντύπωση που δίνουν και συγχρόνως δεν γνωρίζουν τα 

ισχύοντα κριτήρια αξιολόγησης στο σχολείο, τότε συνήθως δεν μπορούν να «επιβιώσουν» 

εκεί. Χρειάζεται δηλαδή να συμμορφωθούν ως ένα βαθμό και να αποδεχτούν την ισχύουσα 

κατάσταση, αλλιώς οι πράξεις τους μπορεί να αντιβαίνουν τους ισχύοντες κανόνες, τυπικούς 

αλλά κυρίως άτυπους, σ’ ένα σχολείο. Ακόμα και όσοι αμφισβητούν την εκπαίδευση που 

παρέχεται στο σχολείο τους φροντίζουν να μην υπερβαίνουν τα δυσδιάκριτα, αλλά ορατά 

όρια μιας φερ’ ειπείν ηθικά αποδεκτής συμπεριφοράς.  

Σε σχέση με την διαφορετικότητα, δεν αρκεί κάποια/ος να διαφέρει σε ένα 

χαρακτηριστικό, για να καταγραφεί ως διαφορετική/ός, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό 

το στοιχείο δεν είναι τόσο σημαντικό. Αλλά στην περίπτωση που διαφέρει και κάπου αλλού, 

συνήθως το πρώτο χαρακτηριστικό να θεωρείται ως η αιτία της «διαφοράς» του/της. Αυτό 

σημαίνει ότι διάφορες «παραξενιές» και «ιδιορρυθμίες» του χαρακτήρα συνδέονται και 

αποδίδονται ως αιτία στην οικογενειακή κατάσταση του εκπαιδευτικού, όπως για παράδειγμα 

«είναι ανύπαντρος, γι’ αυτό είναι παράξενος». Ακόμα και σήμερα ανύπαντρος/η «μιας 

κάποιας ηλικίας» ισοδυναμεί πολλές φορές με παραδοσιακό και συντηρητικό τρόπο σκέψης 

και συμπεριφοράς κι αυτό με τη σειρά του δείχνει το ρόλο, που παίζει η ηλικία (και τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται μ’ αυτήν) στη διαστρωμάτωση ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς. 

Υπάρχουν γενικώς αποδεκτά κριτήρια συμπεριφοράς και αξιολόγησης, αλλά αυτά δεν 

είναι ανελαστικά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε καθηγητής και καθηγήτρια εκτιμάται από μια 

μικρή ή μεγαλύτερη ομάδα συναδέλφων ή από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ας πάρουμε 

για παράδειγμα την «επιβολή πειθαρχίας» στην τάξη. Αυτή συνήθως συμπεραίνεται από την 

απουσία φασαρίας. Με την έννοια πειθαρχία, πολλοί εκπαιδευτικοί εννοούν την έλλειψη 
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σχετικής φασαρίας κι όχι την «άκρα του τάφου σιωπή», όπως μου είπαν χαρακτηριστικά. 

Αυτό όμως συναρτάται και από το μάθημα, δηλαδή δικαιολογείται η φασαρία σ' έναν 

εκπαιδευτικό καλλιτεχνικών μαθημάτων κι όχι για παράδειγμα σ' έναν φιλόλογο. Αν όμως ο 

φιλόλογος δουλεύει με το σύστημα ομάδων σε μια τάξη, πάλι θεωρείται «φυσικό» να υπάρχει 

κάποιο επίπεδο φασαρίας (βλ. και Kantzara 2000α). Με άλλα λόγια, πρώτα τίθεται ένας 

κανόνας και μετά γίνονται δεκτές οι εξαιρέσεις, ή και μειώνεται η σπουδαιότητά του. 

Ακολούθως εξετάζεται και το πώς εφαρμόζεται, δηλαδή αν ένας καθηγητής επιβάλει 

πειθαρχία στην τάξη εξετάζεται και ο τρόπος που το κάνει. Αν η πειθαρχία είναι αποτέλεσμα 

«σκληρών τιμωριών» ή εκφοβισμών, τότε ο εκπαιδευτικός αυτός δεν εκτιμάται ιδιαίτερα. 

Παράλληλα όμως υπάρχει ένας μέσος όρος απαιτήσεων, που κάθε καθηγητής και 

καθηγήτρια θα πρέπει να λάβει υπόψη της/του. «Μέσος όρος» είναι να κάνει κανείς το 

μάθημά του, να μην έχει πολύ φασαρία στην τάξη του/της και να παραδίδει τη βαθμολογία ή 

άλλες εργασίες, που έχει αναλάβει στην ώρα τους. 

Το κατεξοχήν κριτήριο σεβασμού και εκτίμησης, από το οποίο συμπεραίνουν ότι 

χαίρουν κύρους οι εκπαιδευτικοί, είναι οι φιλίες που δημιουργούνται ανάμεσα τους ή και 

ανάμεσα στους μαθητές και τους δασκάλους τους. Οι συζητήσεις που κάνουν οι 

εκπαιδευτικοί στα διαλείμματα και ο τρόπος, που οι καθηγητές εκφέρουν γνώμη στις 

συνεδριάσεις είναι τα μέσα με τα οποία κρίνονται ως καθηγητές/τριες, αλλά και ως άτομα. 

Συχνά η ποιότητα της δουλειάς τους ως εκπαιδευτικών, δηλαδή, το αν είναι «καλοί» ως 

καθηγητές, στηρίζεται σ’ αυτές τις εντυπώσεις μαζί με τις φήμες, που κυκλοφορούν και τα 

σχόλια των μαθητών. Η ποιότητα στην εργασία τους δεν συμπεραίνεται άμεσα, αλλά έμμεσα 

και από δευτερεύοντα χαρακτηριστικά. Συχνά επίσης το «καλός/ή» εκπαιδευτικός ταυτίζεται 

ή συγχέεται με το «καλός» άνθρωπος. 

 

Η κυρίαρχη επαγγελματική ταυτότητα και τα όρια του φύλου 

Η κυρίαρχη επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται ως ουδέτερη ενώ 

είναι ανδρική ή εξυπονοεί ανδρικά χαρακτηριστικά αποκρύβοντας παράλληλα αυτά που 

αποκαλούνται συνήθως γυναικεία. Αναφέρεται, δηλαδή η ταυτότητα σε τέτοια 

χαρακτηριστικά, που παραπέμπουν σε αρρενωπότητα, όπως για παράδειγμα η επιστημονική 

γνώση (δηλαδή μαθηματικά, φυσική, χημεία), το ότι «κρατάει» την τάξη, «κουμαντάρει» τα 

παιδιά, ή έχει ετοιμότητα απέναντι στις διάφορες καταστάσεις, που προκύπτουν. 

Χαρακτηριστικά όμως που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν γυναικεία, όπως είναι η 

«φροντίδα» για το σχολείο και τα παιδιά και η «έγνοια» θεωρούνται κι αυτά ανδρικά.  
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Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε μάθει να συνδέουμε στην αντίληψή μας το 

«ουδέτερο» μ’ αυτό που θεωρείται «γενικό» (που θα πρέπει να ισχύει για όλους) κι 

ακολούθως με τα χαρακτηριστικά των ανδρών, βαφτίζοντάς τα ανδρικά χαρακτηριστικά. Η 

διαδικασία αυτή δεν γίνεται συνήθως εμφανής, αλλά συμπεριλαμβάνεται μέσα στα κοινωνικά 

αυτονόητα με τα οποία λειτουργούμε κάθε μέρα, για να μην χρειάζεται να ανακαλύπτουμε 

τον κόσμο από την αρχή.   

Επιπλέον, θεωρείται ότι η δουλειά στο σχολείο πρέπει να έχει προτεραιότητα απέναντι 

σε άλλες ασχολίες ή δουλειές. Για τις παντρεμένες γυναίκες γενικά – και όχι μόνο για τις 

εκπαιδευτικούς – θεωρείται ότι υπάρχει σύγκρουση καθηκόντων, που απορρέουν από 

αντιτιθέμενες προτεραιότητες στο χώρο της εργασίας και στο χώρο της οικογένειας. Το 

περίεργο βέβαια είναι ότι για τους παντρεμένους άνδρες δεν θεωρείται ότι υπάρχει 

σύγκρουση καθηκόντων ανάμεσα στην ιδιότητά τους και στις ευθύνες, που έχουν ως πατέρες 

και δάσκαλοι (για τις εκπαιδευτικούς βλ. το συλλογικό βιβλίο της Βερβενιώτη κ. α. 1988, για 

το ρόλο των εκπαιδευτικών, βλ. και  Μουχάγιερ 1985, Ξωχέλλης 1990).  

Γενικώς οι άνδρες ως εκπαιδευτικοί θεωρούνται «πιο επιστήμονες», πιο στιβαροί, και 

ότι αυτοί θεωρητικά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα πειθαρχίας μέσα στη σχολική τάξη. Οι 

ίδιοι πάντως άνδρες εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι έχουν πρόβλημα και χειρίζονται διάφορους 

τρόπους για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Και τα δυο αυτά θέματα  (επιστήμονας 

και πειθαρχία) δεν σχετίζονται τόσο με τους εκπαιδευτικούς, όσο με την κοινωνία 

συνολικότερα. Οι θετικές επιστήμες, για παράδειγμα, θεωρούνται πιο επιστημονικές – 

αντικειμενικές – από τις θεωρητικές. Όσο για την πειθαρχία, εκτός από τους/τις 

μαθητές/τριες, που μπορεί ν’ αντιδρούν διαφορετικά απέναντι σ’ έναν άνδρα απ’ ό,τι σε μια 

γυναίκα καθηγήτρια, αναμένεται ότι ένας άνδρας θ' ασκήσει εξουσία, κάτι το οποίο για τις 

γυναίκες δεν είναι τόσο αυτονόητο, όπως έχω πει και στην εισαγωγή (βλ. και Kantzara 

2000α). 

Το παράδοξο είναι ότι ενώ η κυρίαρχη ταυτότητα είναι ανδρική, χωρίς να ονομάζεται 

βέβαια ως τέτοια, αλλά ορίζεται πάντα ουδέτερα, η αρνητική πλευρά της είναι επίσης ανδρική. 

Η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, η μάγκικη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά, ή ο τύπος 

του μαθητοπατέρα καθηγητή, αυτός ο οποίος θεωρείται «υπέρ του δέοντος» προστατευτικός 

απέναντις στους μαθητές δεν γίνονται γενικώς αποδεκτά με την έννοια ότι δεν αποδίδουν 

υψηλό κύρος. Παραδόξως η λέξη μαθητομητέρα δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο των 

εκπαιδευτικών, παρόλο που θεωρείται ότι οι γυναίκες καθηγήτριες υποδύονται το ρόλο της 

μητέρας στο σχολείο.  
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Συγχρόνως, δεν είναι αποδεκτή, δεν χαίρει δηλαδή υψηλής πάντα εκτίμησης, η 

εκπαιδευτικός, που με τη συμπεριφορά της θεωρείται ότι «το παίζει πολύ μαμά». Οι 

εκπαιδευτικοί μπορεί συνειδητά να παίζουν το ρόλο και να συμπεριφέρονται ως «γονείς» 

προς τους/τις μαθητές/τριες, αρκετοί προσπαθούν όμως να μην ταυτίζονται απόλυτα με τον 

ρόλο αυτό.   

 

Στις συνεντεύξεις παρατηρήσαμε ότι μια κατηγορία άγαμων γυναικών θεωρείται από 

τους συναδέλφους ότι είναι «λίγο άντρας και λίγο γυναίκα». Κι αυτό γιατί παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά, τα οποία συνήθως θεωρούνται ανδρικά: παραδείγματος χάρη «τολμούν» να 

συγκρούονται με τη διεύθυνση του σχολείου σε θέματα αρχής ή έχουν μια καλά 

διαμορφωμένη άποψη, την οποία εκφράζουν με επιχειρήματα στη συνεδρίαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων. Δεν τους αμφισβητείται η θηλυκότητά τους αντίθετα αναγνωρίζεται ότι 

δείχνουν ένα θάρρος και μια «στάση», τα οποία θεωρούνται ανδρικά χαρακτηριστικά. Η 

συμπεριφορά γενικότερα αυτών των άγαμων καθηγητριών δεν χαρακτηρίζεται ως 

γεροντοκορίστικη, στερεοτυπικά μιλώντας. Αυτό δείχνει ότι μια κατηγορία γυναικών 

προσπαθεί να πραγματώσει μια καινούργια γυναικεία ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα δεν έχει 

όνομα ή δεν αναγνωρίζεται και δεν καταγράφεται ως μια δυνατότητα. Συγχρόνως όμως η 

κατηγορία αυτή των γυναικών που γίνεται σεβαστή, παρόλο που ο χαρακτηρισμός μπορεί να 

μην ακούγεται και τόσο θετικός δείχνει μια πραγματικότητα που είναι πιο πολυσύνθετη και 

στο θέμα της ταυτότητας φύλου, όπως ονομάζεται (βλ. Κantzara 2000β). 

Το θέμα της ταυτότητας, που στηρίζεται στο φύλο, απασχολεί πολλές συγγραφείς εδώ 

και πολλές δεκαετίες. Πολλές/οί είναι εκείνοι/ες που μιλούν για «καινούργια γυναικεία 

ταυτότητα», όπως για παράδειγμα η Βetty Friedan το 1968, στο βιβλίο της The Feminine 

Mystique, και η Χρύσα Ιγγλέση, το 1990, στο βιβλίο της Πρόσωπα γυναικών, προσωπεία της 

συνείδησης. Το δε φεμινιστικό κίνημα έχει ονομαστεί και ως κίνημα διεκδίκησης ταυτότητας 

(identity politics movement). Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η «καινούργια γυναικεία 

ταυτότητα» δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμα ή ότι δεν εκδηλώνεται κοινωνικά, αλλά ότι 

αυτή η ταυτότητα δεν γίνεται κυρίως «ορατή», είναι κυρίως αφανής ως κοινωνική 

πραγματικότητα και η αφάνεια αυτή συντηρείται είτε μέσα από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης ή για παράδειγμα μέσα από τα αναγνωστικά βιβλία.  

Από μια άποψη, το ζήτημα που έχει ανακύψει επιστημονικά και κοινωνικά δεν 

έγκειται απλά στην ονομασία γυναικεία ή ανδρική ταυτότητα, αλλά στην απόλυτη και 

«αυθαίρετη» διχοτόμηση ανθρώπινων χαρακτηριστικών ως απολύτως ανδρικά ή γυναικεία. 

Χαρακτηριστικά που είναι θεωρητικά απροσπέλαστα, δηλαδή δεν επιτρέπουν ένα άτομο να 
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είναι ταυτόχρονα άντρας και γυναίκα, ή τη μια στιγμή να είναι το ένα ή το άλλο, σε 

συμβολικό και κοινωνικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα όμως απλά ξεκάθαρα και 

αποκλειστικά γυναικεία ή ανδρικά χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν, τα ίδια δηλαδή σε όλον τον 

κόσμο και σε όλες τις εποχές. Αυτό που θεωρείται σήμερα ανδρικό μετά από μερικά χρόνια 

θεωρείται μόνο γυναικείο. Είναι δύσκολο όμως να ορίσουμε ανδρικά και γυναικεία 

χαρακτηριστικά εκτός ιστορικής εποχής, πολιτισμού και τόπου από τα οποία 

νοηματοδοτούνται. Αν αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνει ανδρικό ή γυναικείο θα 

δούμε ότι σε λίγο θα έχουμε μπερδευτεί, γιατί όλοι μας κάπου είμαστε ευαίσθητοι λιγότερο ή 

περισσότερο (από κάποιον άλλο ή άλλη) και γινόμαστε και επιθετικοί όταν μας επιτεθεί 

κάποιος άδικα, υιοθετώντας όμως πολύ πιθανόν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης, 

αναλόγως των κωδίκων συμπεριφοράς, που έχουμε μάθει. Η έννοια φύλο κατανοείται από 

επιστήμονες ως ένας όρος που τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που περιλαμβάνει 

συνιστούν μια «συνέχεια» (continuum) ανάμεσα σε δυο αντίθετους πόλους. Οι περισσότεροι 

από μας όμως κινούμαστε ανάμεσα σ’ αυτούς τους πόλους (ανδρικό – γυναικείο) και κυρίως 

κοντά στο κέντρο. Έρευνες έχουν δείξει (και στον κλάδο της ψυχολογίας) ότι δεν υπάρχουν 

ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, και ότι παρατηρούνται περισσότερες 

διαφορές στο πλαίσιο της μιας ομάδας με βάση το φύλο παρά ανάμεσα στα ονομαζόμενα 

«δυο «φύλα».  

Σε επίπεδο κοινωνικής πρακτικής παρατηρούμε δυο αντίθετες τάσεις. Από τη μια να 

εξαίρονται ανδρικά ή γυναικεία χαρακτηριστικά, από την άλλη τα στερεοτυπικά 

χαρακτηριστικά, που αποδίδονται σε άνδρες και γυναίκες να μην εκτιμώνται ιδιαίτερα σε 

ορισμένους επαγγελματικούς χώρους, κι εδώ το σχολείο δεν αποτελεί εξαίρεση. Κάποιος 

εκπαιδευτικός δηλαδή, που θεωρείται ιδιαίτερα «αρρενωπός» άνδρας, ή «θηλυκή» γυναίκα 

δεν εκτιμάται από τους συναδέλφους του ως εκπαιδευτικός αλλά ούτε και ως άτομο. Κι εδώ 

όμως ποικίλλει το τι θεωρείται από πολλούς στερεοτυπικό χαρακτηριστικό του φύλου, το 

θέμα όμως είναι ότι στο σχολείο η κοινωνική πρακτική και οι άτυποι κανόνες ωθούν και 

συμβάλλουν σε μια πιο ουδέτερη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών σαν το φύλο δηλαδή να 

μην παίζει κανένα ρόλο. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν μας επιτρέπει ο χώρος 

να αναπτύξουμε. 

Στην περίπτωση των χαρακτηριστικών που ορίζουν τον εαυτό μας διχοτομικά ως 

γυναίκα ή άνδρας δηλαδή, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανθρωπολόγος Αntonia Young στο 

βιβλίο της (2000) Women who Become Men (οι γυναίκες που γίνονται άντρες), περιγράφει μια 

παλιά παράδοση συμβολικής «αλλαγής φύλου», που λαμβάνει χώρα στην Αλβανία, αλλά και 

σε άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης και του κόσμου. Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, 
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σε περίπτωση που μια οικογένεια δεν έχει πρωτότοκο γιο αλλά κόρη τότε ανατρέφει και 

κοινωνικοποιεί το κορίτσι ως αγόρι. Το κορίτσι μεγαλώνοντας ως αγόρι απολαμβάνει όλα τα 

δικαιώματα και τα προνόμια των ανδρών. Απ’ αυτά τα δικαιώματα, όταν ενηλικιωθεί δεν του 

επιτρέπεται μόνο να νυμφεύεται, αν και σ’ αυτό παρατηρήθηκαν κάποιες εξαιρέσεις. Η 

ανθρωπολόγος, καταλήγοντας λέει χαρακτηριστικά ότι από την εξωτερική εμφάνιση δεν 

μπόρεσε να διακρίνει αν ήταν κορίτσια που ανατράφηκαν ως αγόρια. Το παράδειγμα αυτό 

δείχνει τα εύθραυστα όρια ανάμεσα στο ποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά θεωρούμε ότι 

ανήκουν στο βασίλειο της βιολογίας και ποια ανήκουν στο βασίλειο της κοινωνίας αφενός 

και αφετέρου στη δύναμη του πολιτισμού να υπερκεράζει διχοτομίες, που έφτιαξαν ή έδωσαν 

σημασία και νόημα οι άνθρωποι. 

Σε κοινωνικό επίπεδο, τα ονομαζόμενα ως αντρικά χαρακτηριστικά ταυτότητας 

μπορεί να περιορίζουν την ατομική ελευθερία των ανδρών, αλλά αυτά που θεωρούνται ως 

γυναικεία χαρακτηριστικά σίγουρα υποβοηθούν στη διάκριση, που γίνεται εις βάρος πολλών 

γυναικών σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής. Ιδιαίτερα όταν ορισμένοι συγγραφείς 

δικαιολογούν τις κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα ως «βιολογικές», τότε 

νομιμοποιούν αυτές τις ανύπαρκτες διαφορές σε επίπεδο «χαρακτήρα», γιατί με την επίκληση 

της βιολογίας περιβάλλονται (οι διαφορές) το μανδύα του αδιαφιλονίκητου και του αιώνιου, 

και άρα του σωστού ή και αληθινού.  

Σε σχέση με τις λεγόμενες «βιολογικές διαφορές» φαίνεται να ξεχνάμε ότι αποτελούν 

μια ερμηνεία της βιολογίας, με την οποία πολλοί βιολόγοι θα διαφωνούσαν. Μην ξεχνάμε 

επίσης ότι η σχέση εξουσίας και «βιολογίας» ήταν και συνεχίζει να είναι πολύ στενή, έτσι 

όπως ερμηνεύεται και ερμηνεύει την υποτιθέμενη διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους. Η 

άσκηση εξουσίας, που αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες, στηρίζεται στην καλλιέργεια 

διαφορών ανάμεσα στους ανθρώπους φανταστικές και μη, ενώ οι εξισωτικές ιδεολογίες 

στηρίζονται και αναδεικνύουν τα κοινά χαρακτηριστικά, αυτά δηλαδή που συνδέουν τους 

ανθρώπους. 

Ιστορικά παραδείγματα στα οποία αναδεικνύεται η στενή σχέση βιολογικής διαφοράς 

και εξουσίας είναι η περίπτωση της κληρονομικής βασιλείας, το φαινόμενο της 

αποικιοκρατίας, του ρατσισμού (όπως και οι αξιώσεις για κυριαρχία της αρίας φυλής στη 

ναζιστική Γερμανία),  το κίνημα της ευγονικής τον 20ο αιώνα στη δυτική Ευρώπη, και τόσα 

άλλα ιστορικά παραδείγματα βιολογικοποίησης και «φυσικοποίησης» των διαφορών με 

σκοπό την νομιμοποίηση των κυρίαρχων σχέσεων εξουσίας και της νομής κέρδους και 

δύναμης. Ανάμεσα σ’ αυτά τα παραδείγματα εντάσσεται και το φύλο, ως μια αρχή 
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ταξινόμησης του ανθρώπινου γένους σε δυο υποτίθεται «αντίθετα» φύλα, τα οποία όλως 

τυχαίως θεωρούνται και συμπληρωματικά μεταξύ τους (Dubisch 1986, Scott 1986).  

Ένα πρόσφατο παράδειγμα, που προσπαθεί να απομυθοποιήσει τη «διαφορά», 

αποτελεί η ιστοσελίδα της Αμερικανικής Ένωσης Κοινωνιολόγων για την καταπολέμηση του 

ρατσισμού, στην οποία η κεντρική ερώτηση που τίθεται είναι «πόσο διαφορετικοί είμαστε 

τελικά;» (βλ. www.understandingracism.org.) Σ’ αυτό το θέμα όμως θα επανέλθουμε σε άλλο 

κείμενο, με σκοπό να το διερευνήσουμε εκτενέστερα και αναλυτικότερα  

 

Συμπερασματικά, θα ήθελα να επισημάνω ότι η κοινωνική πραγματικότητα είναι πολύ 

πιο πολύπλοκη από ό,τι φανταζόμαστε ή υποθέτουμε. Το φύλο ως κοινωνική κατηγορία 

διαστρωμάτωσης και κατηγοριοποίησης του ανθρώπινου γένους λειτουργεί κοινωνικά σε 

διαφορετικά επίπεδα και σε συνάρτηση με άλλες κατηγορίες διαστρωμάτωσης, όπως είναι η 

κοινωνική τάξη, η ηλικία, η θρησκευτική πίστη και η εθνικότητα. Το φαινόμενο 

διαστρωμάτωσης σχετίζεται με την αξία που δίνουμε σ’ αυτές τις κατηγορίες, αξία η οποία 

αποτυπώνεται στο κύρος που αποκτούν ή χάνουν όσοι ανήκουν στη μια ή στην άλλη σχετική 

ομάδα. Υιοθετώντας μια σχεσιακή, και κριτική προσέγγιση πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει 

να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τους κοινωνικούς θεσμούς και τις κοινωνικές 

διαδικασίες και σχέσεις στην πολυσυνθετότητά τους, κι ελπίζουμε, και στην πολυπλοκότητά 

τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι επιστήµες και η τεχνολογία, καθώς και η θέση των γυναικών στην ακαδηµαϊκή 
κοινότητα  έχουν επανειληµµένα χαρακτηρισθεί ως κρίσιµοι τοµείς για την προαγωγή 
του ρόλου των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι 
έχει καταδειχθεί η ανάγκη ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
επιστήµες και όλες τις πολιτικές, καθώς και στη νέα Κοινωνία της Πληροφορίας, 
δυστυχώς µέχρι στιγµής ο δηµόσιος διάλογος, επικεντρώνεται κυρίως στις 
οικονοµικές συνέπειες, αγνοώντας το φύλο.  
 
Η ιστορία των σπουδών φύλου σε πανεπιστηµιακό επίπεδο είναι επίσης πολύ µικρή. 
Η εµφάνισή τους εντοπίζεται περί τα τέλη της δεκαετίας του 1960 στην Ευρώπη και 
στη δεκαετία του 1990 στην Ελλάδα. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε και η κριτική 
απέναντι στην ακαδηµαϊκή κοινότητα για τον τρόπο παραγωγής της γνώσης, που 
απέκλειε τις εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
γυναικών.  
 
Οι γυναίκες υποαντιπροσωπεύονται στους περισσότερους επιστηµονικούς κλάδους, 
σε όλα τα επίπεδα της επιστηµονικής ιεραρχίας, ενώ έχουν λιγότερες ευκαιρίες να 
λάβουν χρηµατοδότηση για έρευνες. Όπως αναφέρει η Έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου «Γυναίκες και Κοινωνία της Πληροφορίας», στην ΕΕ από τους 
500.000 ερευνητές που εργάζονται στη βιοµηχανία µόνο 50.000 είναι γυναίκες. Στα 
πανεπιστήµια και στα ερευνητικά κέντρα το ποσοστό των γυναικών κυµαίνεται 
µεταξύ του 1/4 και του 1/3, ενώ στα ανώτατα κλιµάκια και στα όργανα λήψης 
αποφάσεων το ποσοστό είναι λιγότερο από 12%.  
 
Μέσω της σύντοµης εισήγησής µου θα προσπαθήσω να καταδείξω, ότι η ασυµµετρία 
αυτή των φύλων, πέραν της παραβίασης της αρχής της ισότητας αντιβαίνει στις 
σύγχρονες ανάγκες πολιτισµικής, οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Θα 
παραθέσω επίσης στοιχεία που θα δείξουν ότι η επιστήµη και η έρευνα δεν είναι 
ουδέτερες απέναντι στα φύλα. 
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ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 
Αποτελεί κοινό τόπο, πως οι γυναίκες όταν βρεθούν σε συνθήκες πραγµατικής 
ισότητας και αξιοκρατίας τα καταφέρνουν εξίσου καλά ή συχνά καλύτερα από τους 
άνδρες. Για παράδειγµα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι γυναίκες απόφοιτοι 
πανεπιστηµίων είναι περισσότερες αναλογικά από τους άνδρες (στην Ελλάδα το 62% 
των επι πτυχίω φοιτητών είναι γυναίκες). Παρόλα αυτά, µεταξύ του επιστηµονικού 
προσωπικού των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και ιδιαίτερα στις υψηλότερες βαθµίδες 
και στα όργανα λήψης αποφάσεων κυριαρχούν οι άνδρες. Η επιστηµονική κοινότητα 
αντανακλά πλήρως τις πατριαρχικές κοινωνικές δοµές.  
 
Τα ποσοστά των γυναικών εργαζοµένων και ερευνητριών στα ευρωπαϊκά ΑΕΙ 
αγγίζουν το 31% κατά µέσον όρο, έναντι 23% των ΗΠΑ και 20% της Ιαπωνίας. Είναι 
ενδιαφέρον να σηµειώσει κανείς πως 4 ευρωπαϊκά κράτη –η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η 
Πορτογαλία και η Φιλανδία- έχουν γυναίκες ερευνήτριες σε ποσοστά που 
υπερβαίνουν το 40%. Σε χώρες µε σχετικά νέους θεσµούς και πανεπιστήµια, όπως οι 
τέσσερις προαναφερθείσες -αλλά και η Κύπρος- οι γυναίκες βρήκαν την ευκαιρία να 
αναδείξουν κάπως τις ικανότητές τους και να διεκδικήσουν την αναγνώρισή τους. 
Αντίθετα, σε χώρες µε εδραιωµένα συστήµατα στην εκπαίδευση και την επιστήµη, 
παρόλη την ποιότητα του επιστηµονικού έργου που παράγεται από τις γυναίκες, οι 
άνδρες κυριαρχούν. Η Γερµανία, ως τελευταία στη λίστα της ΕΕ µε 26%, αποτελεί 
ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα. 
 
Σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε θέµα «Χτίζοντας την Αριστεία 
µέσα από την Ισότητα» διαπιστώνεται πως οι γυναίκες επιστήµονες υφίστανται 
διακρίσεις ακόµη και ως προς τους µισθούς τους, τον τύπο των συµβάσεών τους (οι 
περισσότερες συµβάσεις ορισµένου χρόνου αφορούν γυναίκες), την επαγγελµατική 
τους ανέλιξη (η οποία καθυστερεί, είναι πιο δύσκολη και πιο σπάνια σε σχέση µε 
αυτή των ανδρών), ενώ απουσιάζουν σχεδόν τελείως από τις υψηλότερες βαθµίδες 
και από θέσεις κύρους. 
 
Οι διακρίσεις αυτές ασφαλώς δεν εδράζονται σε αντικειµενική αξιολόγηση των 
ικανοτήτων των γυναικών, αλλά σε προκαταλήψεις και στερεοτυπικές συµπεριφορές.  
Είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσµατα έρευνας που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ σχετικά 
µε την «παραγωγικότητα» γυναικών και ανδρών επιστηµόνων, µε ποσοτικό κριτήριο 
τη δηµοσίευση άρθρων τους σε επιστηµονικά περιοδικά. Από την έρευνα προέκυψε  
πως τα περισσότερα µη δηµοσιευθέντα άρθρα έχουν γραφεί από γυναίκες, ενώ, 
αντίστοιχα, τα περισσότερα δηµοσιευθέντα από άντρες. Εποµένως, οι γυναίκες 
πραγµατοποιούν έρευνες, παράγουν έργο και επιθυµούν να το θέσουν στη κρίση της 
επιστηµονικής κοινότητας. Η δυνατότητα όµως αυτή δεν τους δίνεται, µε αποτέλεσµα 
να δυσχεραίνεται η επαγγελµατική τους εξέλιξη και να αναπαράγονται οι διακρίσεις 
εις βάρος τους. 
 
Καθίσταται, εποµένως, προφανές πως, όσο σηµαντική κι αν είναι η πρόοδος που 
έχουν επιτελέσει οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια σε κάθε τοµέα, υπάρχουν ακόµη 
πολλά και σηµαντικά βήµατα που πρέπει να γίνουν για να προσεγγίσουµε την 
πραγµατική ισότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο της τη συνεκτίµηση 
της διάστασης του φύλου στο Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ισότητα που 
καλύπτει την περίοδο 2002-2006, ενώ προτρέπει για την αύξηση της συµµετοχής των 
γυναικών στα ερευνητικά προγράµµατα σε ποσοστά όχι µικρότερα του 40%. Όπως 
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είναι φυσικό, όταν δίνεται στις γυναίκες η δυνατότητα να αποδείξουν τις ικανότητές 
τους, το κέρδος δεν είναι µόνο των γυναικών, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, που 
πετυχαίνει την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιµου δυναµικού της, µέσω της 
αξιοκρατικής διεύρυνσης της βάσης του πληθυσµού που τροφοδοτεί την οικονοµική 
και κοινωνική ανάπτυξη. 
 
CHOOSE OR LOOSE 
 
Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες που ενδιαφέρονται για την επαγγελµατική τους 
σταδιοδροµία αντιµετωπίζουν σε κάποια φάση της πορείας τους το δίληµµα της 
επιλογής ανάµεσα στην οικογένεια ή την καριέρα, γνωστό και ως «choose-or-lose». 
Παρά τις διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, σε γενικές 
γραµµές τα στοιχεία καταδεικνύουν πως, σε πολλές χώρες, οι γυναίκες επιστήµονες 
έχουν µικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν οικογένεια, ενώ σε κάθε περίπτωση 
πληρώνουν οι ίδιες το τίµηµα της επιλογής τους –είτε δεν αποκτούν παιδιά, είτε δεν 
κάνουν την καριέρα που επιθυµούν. Αντίθετα, η ύπαρξη οικογένειας φαίνεται πως 
δρα θετικά στις προοπτικές ενός άνδρα για επαγγελµατική ανέλιξη. Είναι 
χαρακτηριστικό πως άνδρες µε τρία ή τέσσερα παιδιά έχουν πολλές πιθανότητες να 
ανέλθουν στις υψηλότερες βαθµίδες του επαγγέλµατός τους σε σχέση µε άνδρες 
χωρίς παιδιά και οικογένεια. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει για τις γυναίκες. ∆ηλαδή, οι 
γυναίκες µε τρία ή τέσσερα παιδιά βρίσκονται στα χαµηλότερα επίπεδα της 
ιεραρχίας, ενώ οι άτεκνες και εργένισσες στα υψηλότερα. 
 
Ενώ, λοιπόν, είναι κοινή πεποίθηση πως για κάποιες γυναίκες η αδυναµία 
επαγγελµατικής ανέλιξης είναι αποτέλεσµα των επιλογών που σχετίζονται µε την 
οικογένεια, κανείς δεν έχει διανοηθεί να συνδέσει την αδυναµία κάποιων ανδρών να 
εξελιχθούν επαγγελµατικά µε συγκεκριµένες επιλογές τους αντίστοιχου κοινωνικού 
χαρακτήρα. Η απουσία σχετικού προβληµατισµού αποδεικνύει τις τεράστιες 
διαστάσεις του προβλήµατος, αφού θεωρείται ακόµη αυτονόητο πως η γυναίκα θα 
επιφορτισθεί µε το µεγαλύτερο µέρος –αν όχι όλο- των οικογενειακών υποχρεώσεων 
και, στον υπόλοιπο χρόνο της, µπορεί να φροντίσει και για την καριέρα της. 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 
Οι δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος του 
κοινοτικού προϋπολογισµού, µετά την ΚΑΠ και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Εφόσον η 
πλειονότητα των ερευνητών και όσων λαµβάνουν τις αποφάσεις είναι άνδρες, είναι 
πολύ πιθανόν τα ενδιαφέροντα των γυναικών, σε συγκεκριµένα αντικείµενα, να µη 
λαµβάνονται υπόψη. Ερευνητές της ιατρικής που αναζητούν προληπτικές θεραπείες 
για ασθένειες επικεντρώνουν την προσοχή τους σχεδόν εξ ολοκλήρου στους άνδρες. 
Όπως γράφει η Marilyn French στο βιβλίο της «Ο Πόλεµος κατά των Γυναικών», 
στις ΗΠΑ η έρευνα για τα καρδιακά νοσήµατα και το ρόλο της χοληστερόλης 
βασίστηκε αποκλειστικά σε µελέτες για τους άνδρες, που σηµαίνει ότι οι δίαιτες και 
τα φάρµακα που προωθούνται για τη µείωση της χοληστερίνης µπορούν να βλάψουν 
τις γυναίκες. Όταν µελετήθηκε η ασπιρίνη σαν φάρµακο που µπορεί να προλάβει το 
καρδιακό νόσηµα, οι γιατροί το δοκίµασαν σε 20.000 άντρες και σε καµιά γυναίκα. Η 
θεραπεία των καρδιακών νοσηµάτων επικεντρώνεται στους άνδρες, ενώ έχει 
διαπιστωθεί ότι περισσότερες γυναίκες από άνδρες πεθαίνουν µετά από εγχείριση 
στεφανιαίας (bypass). 
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Πριν από ένα περίπου χρόνο, σε ανοιχτή συνεδρίαση-δηµόσιο διάλογο, που 
διοργάνωσε η Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι επιστήµονες που είχαν προσκληθεί βεβαίωσαν ότι 
ελάχιστα χρήµατα διατίθενται για έρευνες που αφορούν ασθένειες που πλήττουν 
ιδιαίτερα τις γυναίκες, όπως η οστεοπόρωση, οι συνέπειες της εµµηνόπαυσης και ο 
καρκίνος του µαστού. ∆ηλαδή, διαπιστώνουµε, ότι ακόµη και για την καταπολέµηση 
των νόσων υπάρχουν διακρίσεις µε βάση το φύλο. 
 
Ωστόσο, ενώ γενικώς το ιατρικό κατεστηµένο αδιαφορεί για την υγεία των γυναικών, 
δεν είναι αδιάφορο για τη µητρότητα. Είναι γνωστό ότι έχει ξεκινήσει µια παγκόσµια 
προσπάθεια για τον έλεγχο της αναπαραγωγικής λειτουργίας των γυναικών, µέσω της 
χρήσης νέων τεχνολογιών. Είναι ξεκάθαρο, ότι οι επιστήµες δεν είναι ουδέτερες 
απέναντι στα φύλα. Γι αυτό χρειάζεται να βρούµε την κατάλληλη στρατηγική και τα 
µέσα για να συµµετάσχουν περισσότερες γυναίκες επιστήµονες στην έρευνα και στη 
παραγωγή της γνώσης, φυσικά όχι για να σταµατήσουν την πρόοδο, αλλά για να 
δώσουν µια ανθρωπιστική διάσταση στις επιστήµες και στη τεχνολογία και να 
προστατεύσουν τα δικαιώµατα και το µέλλον των γυναικών και της νέας γενιάς.  
 
 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
 
Μέχρι το 1970 τα πανεπιστήµια και οι κοινωνικές επιστήµες γενικώς αγνοούσαν το 
φύλο. Οι «άνθρωποι» τους οποίους µελετούσαν ήσαν κυρίως άντρες και τα θέµατα 
ήταν όψεις της κοινωνίας που ενδιέφεραν κατ’εξοχήν τους άντρες, όπως η 
οικονοµική και η πολιτική εξουσία. Για την τυφλή ως προς τα φύλα κοινωνιολογία, οι 
γυναίκες δεν υπήρχαν, µέχρι τις αρχές του 1970, παρά µόνο ως σύζυγοι και µητέρες, 
στο πλαίσιο της οικογένειας. Οι διαφορές και οι ανισότητες µεταξύ ανδρών και 
γυναικών δεν αναγνωρίζονταν ως θέµα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, ούτε ως 
πρόβληµα που χρειαζόταν να αντιµετωπισθεί.  
 
Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, χάρη στη κριτική και στη πίεση που άσκησαν 
οι φεµινίστριες ξεκίνησαν αρχικά οι ανθρωπιστικές επιστήµες και οι τέχνες να 
δείχνουν όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το φύλο. Ιδιαίτερα οι γυναίκες 
κοινωνιολόγοι άρχισαν να εξετάζουν τις διακρίσεις και τις ανισότητες και να 
συµπληρώνουν τα κενά της γνώσης. Η προσοχή σταδιακά προχώρησε και στους 
τοµείς που όλως ιδιαιτέρως ενδιέφεραν τις γυναίκες, όπως η αµειβόµενη εργασία, η 
οικιακή απασχόληση, η µητρότητα και η ανδρική βία. 
 
Σε γνωστικά αντικείµενα όπως π.χ. η Αγγλική Λογοτεχνία, οι επιστήµονες άρχισαν 
να επιτίθενται στην ηγεµονία των «µεγάλων» της λογοτεχνίας, που απέκλειαν τελείως 
τις γυναίκες, χωρίς να κάνουν τον κόπο να ασχοληθούν κατ’ ελάχιστον µε τις υλικές 
και κοινωνικές συνθήκες που εµπόδισαν την εµφάνιση «µεγάλων» γυναικών σε αυτό 
τον τοµέα. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του ’60 και στις αρχές του ’70 µια 
κρίσιµη µάζα γυναικών στις ανθρωπιστικές επιστήµες κατάφερε να δηµιουργήσει 
πρόσφορο έδαφος για τη φεµινιστική κριτική. Αυτή ακριβώς ήταν η εποχή που 
άρχισαν να αναπτύσσονται οι γυναικείες σπουδές ως ειδικός κλάδος ακαδηµαϊκού 
ενδιαφέροντος στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Τα πρώτα ΜΑ σε γυναικείες σπουδές 
στην Ευρώπη βγήκαν από το πανεπιστήµιο του Kent το 1980 και στη συνέχεια από το 



 5

York και το Warwick. Στις ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει από το 1969 σε κάποια κολέγια και 
πανεπιστήµια, χωρίς όµως ιδιαίτερα καλή προετοιµασία.  
 
Ο ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
Στην Ευρώπη στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 αναπτύχθηκε ένας εκτεταµένος 
διεθνής διάλογος για το περιεχόµενο και τη σηµασία των σπουδών φύλου. Πολλοί τις 
είδαν όχι µόνο σαν πρόκληση απέναντι στα όρια της υπάρχουσας γνώσης και 
ευκαιρία για ανάπτυξη νέων πεδίων µελέτης, αλλά επίσης ως νοµιµοποίηση των 
διαφορετικών κοινωνικών και πολιτισµικών εµπειριών των γυναικών. Ταυτόχρονα οι 
παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας και οι σχέσεις καθηγητών-φοιτητών µπήκαν κάτω 
από το µικροσκόπιο της κριτικής.  
 
Σιγά-σιγά ο τοµέας των γυναικείων σπουδών ξεκαθάριζε και την ταυτότητά του. Αντί 
να βλέπει ως κύριο έργο του την άσκηση κριτικής απέναντι στις παραδοσιακές αξίες 
και τα κοινωνικά στερεότυπα, έγινε το πεδίο όπου δοκιµάστηκε και 
επαναξιολογήθηκε η γνώση που παρήγαγε το καθεστώς της πατριαρχίας. Οι 
πρακτικές και οι προκαταλήψεις των ακαδηµαϊκών έγιναν αντικείµενο µελέτης.  
Είναι γεγονός, ότι οι σπουδές φύλου, ως ξεχωριστό πεδίο ακαδηµαϊκού 
ενδιαφέροντος, συνέβαλαν τα µέγιστα στην ενίσχυση της φεµινιστικής γνώσης και 
της κριτικής που αλλάζει τις υπάρχουσες αντιλήψεις. 
 
Βεβαίως οι σχέσεις των φύλων αλλάζουν, όπως και ο φεµινισµός ως πολιτική 
ιδεολογία αλλάζει και ανακαλύπτει νέα µονοπάτια για εξερεύνηση. Οι ακαδηµαϊκοί 
θεσµοί επίσης έχουν αλλάξει κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια. Επιπλέον οι σπουδές 
φύλου είναι ένας τοµέας που έχει εφαρµογή στον κόσµο πέρα από τα πανεπιστήµια, 
αφού η εξειδικευµένη δραστηριότητα  στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον µπορεί να έχει 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις γυναίκες και τους άνδρες, αλλάζοντας τον τρόπο 
που σκέφτονται για τον εαυτό τους και τα δεδοµένα της ζωής τους, τόσο µέσα στο 
πανεπιστήµιο, όσο και στην κοινωνία. 
 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
  
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπήρξαν σοβαρές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των 
σπουδών φύλου, αφού η εκπαιδευτική πολιτική ανήκει στην ευθύνη των κρατών 
µελών.  Η προσπάθεια ενίσχυσης της συµµετοχής των γυναικών στην επιστήµη και 
στην έρευνα έχει ξεκινήσει µόλις τα τελευταία χρόνια. Το 1999 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στο πλαίσιο του Πέµπτου Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα και την 
Τεχνολογική Ανάπτυξη,(1998-2002), ξεκίνησε ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση 
των γυναικών επιστηµόνων, που είχε ως στρατηγική τη προώθηση έρευνας «από και 
για τις γυναίκες», σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και άλλους παράγοντες κλειδιά. H 
προσέγγιση αυτή αποδείχτηκε επιτυχηµένη. Τον προηγούµενο χρόνο (1998) είχε 
δηµιουργηθεί το «ETAN Working Group on Women and Science», του οποίου η 
έκθεση που δηµοσιεύτηκε το 2000 χαρακτηρίζει το gender mainstreaming ως ζωτικής 
σηµασίας προϋπόθεση για την προώθηση της αριστείας στην επιστήµη.  
 
Τον Νοέµβριο του 1999 ιδρύθηκε το Helsinki Group και η πρώτη του συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι στο πλαίσιο της Φιλλανδικής Προεδρίας, µε την 
υποστήριξη της Γενικής ∆ιεύθυνσης για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
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ιδέα πίσω από αυτή την πρωτοβουλία ήταν να προωθηθούν πολιτικές για την 
ενίσχυση της διάστασης του φύλου στις επιστήµες και στις καριέρες των 
επιστηµόνων. Το Helsinki Group, στο οποίο συµµετέχουν 30 χώρες 
(συµπεριλαµβάνονται το Ισραήλ και η Ισλανδία), έχει επιτύχει αρκετά σε σχετικά 
µικρό χρονικό διάστηµα. Βεβαίως υπάρχει µεγάλη ποικιλοµορφία µεταξύ των 
διαφόρων χωρών στη προσέγγιση του θέµατος «Γυναίκες και Επιστήµη», καθώς και 
στην παρεχόµενη επιστηµονική υποστήριξη. Τον Σεπτέµβρη του 2003 ιδρύθηκε το 
ENWISE Group αποκλειστικά για τις υπο διεύρυνση χώρες της Ανατ. Ευρώπης.  
 
Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τα πανεπιστήµια έχουν τώρα 
µεγαλύτερη ανεξαρτησία απ’ ότι στο παρελθόν, ενώ στις σκανδιναβικές χώρες έχει 
σηµειωθεί τεράστια πρόοδος όσον αφορά το gender mainstreaming. Μεγάλες 
διαφορές υπάρχουν αναφορικά µε την ισορροπία των φύλων στη διαµόρφωση και 
λήψη αποφάσεων, αλλά και σχετικά µε το τι συνιστά επιστήµη και επιστηµονική 
αριστεία, πως κατανέµονται οι προϋπολογισµοί, ποιός δίνει υποτροφίες και βραβεία, 
ποιός διορίζει και ποιός αποφασίζει τις προαγωγές. Σε όλες τις χώρες του Ελσίνκι 
Γκρουπ, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό υπάρχει έλλειψη ισορροπίας των φύλων 
στις θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων. Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα επίσης 
αφορά στη δυσανάλογη µε τη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση, εγκατάλειψη από τις 
γυναίκες της επιστηµονικής καριέρας, σε όλες τις χώρες.  
 
Τέλος τίθεται θέµα εκσυγχρονισµού του µάνατζµεντ και της πολιτικής αξιοποίησης 
των ανθρώπινων πόρων εκ µέρους των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών κέντρων. 
Το Helsinky Group έχει εργασθεί για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και 
συγκριτικών αναλύσεων, τη προώθηση θετικών δράσεων και σχεδίων 
συµβουλευτικής και gender mainstreaming, αλλά και για την ανταλλαγή εµπειριών 
και επιτυχηµένων πρακτικών. Πάνω από όλα έχει αναδείξει τη σηµασία και την αξία 
των σπουδών φύλου στα πανεπιστήµια, τον ακαδηµαϊκό δηλαδή βραχίονα του 
γυναικείου κινήµατος. Αυτά τα γνωστικά αντικείµενα είναι πολύ σηµαντικά για την 
κατανόηση τόσο της θέσης των γυναικών στην επιστηµονική κοινότητα, όσο και της 
«διαρροής» από τις επιστηµονικές καριέρες, καθώς και του συγκαλυµένου θεσµικού 
σεξισµού. 
  
Ένας άλλος τοµέας δράσης των σπουδών φύλου είναι η προσπάθεια επανένταξης 
στην επιστηµονική κοινότητα γυναικών που έχουν εγκαταλείψει ή διακόψει την 
καρριέρα τους. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και από την άποψη της αξιοποίησης της 
επένδυσης που έγινε για τις σπουδές τους. Μεγάλο θέµα επίσης παραµένει η 
διασφάλιση ισορροπίας ανάµεσα στην ιδιωτική ζωή και την επιστηµονική καρριέρα, 
και κατά πόσον οι επιστήµονες είναι και ολοκληρωµένοι άνθρωποι που διαθέτουν ένα 
µέρος του χρόνου τους και για τους άλλους. Μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στο 
Πανεπιστήµιο του Καίµπριτζ βρήκε ότι πάνω από τους µισούς ακαδηµαϊκούς δεν 
είχαν καµιά απολύτως ευθύνη φροντίδας.  

Είναι άραγε αδύνατον να έχεις οικογένεια και ιδιωτική ζωή και να είσαι ταυτοχρόνως 
καλός/καλή επιστήµονας; Σίγουρα χρειαζόµαστε πολύ καλές πολιτικές προκειµένου 
να διασφαλιστεί η ισορροπία του δηµοσίου και του ιδιωτικού βίου. Επι του παρόντος 
το να είσαι άνδρας ή γυναίκα είναι καθοριστικό για µια επιτυχηµένη επιστηµονική 
καριέρα. Αρκεί να ρίξουµε µια µατιά στα στατιστικά στοιχεία αλλά και στα µέσα 
ενηµέρωσης για να διαπιστώσουµε αυτά που οι σπουδές φύλου έχουν καταδείξει. 

Είναι βέβαιο ότι η ένταξη όλο και περισσότερων γυναικών στους κλάδους της 
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επιστήµης και της τεχνολογίας θα εµφυσήσει σε αυτούς τις ιδιαίτερες αξίες που 
συνδέονται µε το γυναικείο φύλο. Το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα βασίζεται πάνω 
σε κατ’εξοχήν «θηλυκές» αξίες, όπως είναι η προσφυγή στο διάλογο και τη 
συνεργασία για την επίλυση προβληµάτων, η διαµόρφωση δεσµών µεταξύ εθνών στη 
βάση κοινών συµφερόντων, η επιδίωξη συµφωνίας µέσα από διαπραγµατεύσεις. Στις 
αρχές αυτές, οι οποίες, σύµφωνα µε τον Jean Monnet, συνιστούν το αντίβαρο στην 
ωµή προσφυγή στη βία, οφείλεται η επιτυχία του εγχειρήµατος της Ενωµένης 
Ευρώπης. Όσο µένουµε πιστοί σε αυτές έχουµε περισσότερες ελπίδες για µια ακόµη 
καλύτερη Ευρώπη. Οι σπουδές φύλου έχουν να προσφέρουν πολλά προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
 

πηγές:  
 Manual on Gender Mainstreaming-European Commission 
 Science and Society Action Plan 
 Nancy A Naples «Feminism and Method»  
 Sandra Harding «Discovering Reality»  
 Sandra Kemp and Judith Squires «Feminisms » 
 «Everywhere and Somewhere: Gender Studies.» 
 Tersa Rees -First Results from the Helsinki Group  
 «EU Integration and the Role of Women in Science and Technology» Anna 

Karamanou-Enwise Conference- Tallinn, 6-7.9.2004 
 
 
Πίνακας 1: Ποσοστό γυναικών εργαζοµένων και ερευνητών σε Ανώτατα Πανεπιστηµιακά 
Ιδρύµατα (1999) 

 
Πηγή: European Commission, European Report on Science and Technology Indicators, 2003, Dossier 
III, Women in Science: What do the indicators reveal?, σελ. 259. 
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Πίνακας 2: Ποσοστό γυναικών εργαζοµένων και ερευνητών σε κυβερνητικές θέσεις (1999) 

 
 
Πηγή: European Commission, European Report on Science and Technology Indicators, 2003, Dossier 
III, Women in Science: What do the indicators reveal?, σελ. 259. 



Σεξισµός και αντισεξισµός – Φύλο και εκπαίδευση  

∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Υπό δηµοσίευση) 

 

΄Εχετε αναλογιστεί πόσες ώρες περάσατε στο σχολείο; 

Μην αρχίσετε τους υπολογισµούς γιατί θα νυχτωθούµε.  

Σίγουρα έχουµε περάσει µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα µερικές εκατοντάδες ώρες, 
γεγονός που σηµαίνει ότι έχουµε οικειοποιηθεί - λίγο-πολύ - την κυρίαρχη 
εκπαιδευτική κουλτούρα. 

΄Εχουµε, επίσης, µεγαλώσει σε µια κοινωνία που είναι σεξιστική που µας υπέδειξε 
ότι περιµένει από εµάς να συµπεριφερθούµε όπως αρµόζει στο φύλο µας. 

Η διαδικασία αυτή της κοινωνικοποίησης στο ρόλο του φύλου είναι συνήθως τόσο 
πετυχηµένη έτσι ώστε συχνά θεωρούνται αυτονόητες και δεδοµένες ορισµένες 
συµπεριφορές µας, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς µας. 

Οι επιδράσεις των στερεοτύπων για τους ρόλους των φύλων έχουν καταγραφεί σε 
πολλές περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θα ήταν αφελές να πιστεύαµε ότι 
το σχολείο δεν έχει υποστεί αυτές τις επιδράσεις και ότι δεν ενισχύει το µήνυµα ότι ο 
κόσµος είναι διαφορετικός για τα αγόρια και τα κορίτσια. Ακόµη και αν κάνουν τα 
ίδια πράγµατα, τα αγόρια και τα κορίτσια αποκτούν διαφορετικές εµπειρίες από το 
σχολείο. 

Θα ήταν επίσης αφελές να πιστεύαµε ότι εµείς οι εκπαιδευτικοί δεν έχουµε 
επηρεαστεί από το σεξισµό που υπάρχει στην κοινωνία µας και δεν αναπαράγουµε - 
σε µικρό ή µεγάλο βαθµό - στις σχολικές µας τάξεις την ανισότητα που παρατηρείται 
στην κοινωνία των ενηλίκων. 

Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο για ορισµένα άτοµα να δεχθούν ότι οι εκπαιδευτικοί µας 
θεσµοί εµπεριέχουν διακρίσεις φύλου που διαφοροποιούν τις δυνατότητες µάθησης 
των αγοριών και των κοριτσιών. Εξάλλου, µέχρι πρόσφατα, η εκπαίδευση και η 
µετεκπαίδευση ή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών δεν έχει αντιταχθεί 
αποτελεσµατικά στον κυρίαρχο λόγο και δεν έχει συµβάλλει στη συνειδητοποίηση/ 
κατάδειξη αυτών των ανισοτήτων.  

Γνωρίζω, επίσης, ότι υπάρχουν ακόµη περισσότερες δυσκολίες και αντιστάσεις στη 
συνειδητοποίηση των δικών µας στερεότυπων για τους ρόλους των φύλων και κατ’ 
επέκταση στην αποδοχή ότι πολλές από τις εκπαιδευτικές µας πρακτικές 
διαφοροποιούν τις δυνατότητες µάθησης των αγοριών και κοριτσιών και κατά 

user
Text Box
http://www.eled.auth.gr/reds/vivliaarthra/fylo.htm



συνέπεια το αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενισχύοντας, άµεσα ή έµµεσα 
την ανισότητα των φύλων και τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων. 

Ακόµα και αν αναγνωρίσουµε εµείς οι εκπαιδευτικοί την αναγκαιότητα της ισότητας 
ανάµεσα στα φύλα, τη σηµασία του ζητήµατος της ισότητας στην εκπαίδευση και την 
ανάγκη µετασχηµατισµού της εκπαίδευσης προς µη σεξιστική κατεύθυνση το 
ερώτηµα που γεννιέται στη συνέχεια είναι “Τι κάνουµε όµως µετά;” 

- Αρκεί να είµαστε ενάντια στο σεξισµό για να µην είµαστε σεξιστές; 

- Αρκεί να είµαστε ενάντια στο σεξισµό για να συµβάλουµε αποτελεσµατικά στη 
µείωσή του; 

Η εκτίµησή µου είναι ότι ο αντισεξισµός που αποτελείται µόνο από παράπονα, 
αγανάκτηση, αποδοκιµασία, δεν ήταν αποτελεσµατικός. Απέτυχε. Πολύ περισσότερο 
δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικός στη σηµερινή συγκυρία. 

Μια καλή είδηση για το ζήτηµα αυτό είναι ότι τα βιολογικά θεµέλια του 
παραδοσιακού σεξισµού έχουν σαφώς κλονισθεί από την επιστήµη. Το ζήτηµα δηλ. 
της γυναικείας κατωτερότητας που στηρίζεται σε βιολογικούς όρους είναι πλέον µια 
θεωρία επιστηµονικά εσφαλµένη. Μήπως, όµως αυτό το γεγονός οδήγησε και στη 
µείωση ή εξαφάνιση του σεξισµού; 

Η κακή είδηση ή ο πεσιµιστικός λόγος είναι ότι το ζήτηµα του σεξισµού όχι µόνον 
δεν έχει λυθεί και δεν εντάχθηκε στη σκοτεινή σφαίρα του λάθους και της 
“προκατάληψης” αλλά µπορούµε να πούµε ότι “καλά κρατεί”. 

Γιατί όµως; Πώς είναι δυνατόν ο σεξισµός να είναι νεκρός ως ψευδοεπιστηµονική 
θεωρία και ταυτόχρονα σε φοβερή ζωτικότητα στην κοινωνία; 

Με τι συνδέεται στις µέρες µας η διάδοση των σεξιστικών αντιλήψεων; Από τι 
τροφοδοτείται; 

Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά καθορίζει και τις στρατηγικές που πρέπει να 
υιοθετηθούν ενάντια στο σεξισµό και γενικά στον τοµέα της εκπαίδευσης που µας 
ενδιαφέρει πιο άµεσα. 

Από τις µέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η κατανόηση του 
σεξισµού ούτε ως νοµοτελειακά εµφανιζόµενης συµπεριφοράς και κοινωνικής 
σχέσης στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου τρόπου κοινωνικής και οικονοµικής 
οργάνωσης, ούτε ως µέρος της βιολογικής φύσης του ανθρώπου. 

Από τα δεδοµένα µέχρι τώρα προκύπτει η ανάγκη να εξετάσουµε το σεξισµό ως 
αποτέλεσµα της ύπαρξης ταυτοχρόνως και στον ίδιο κοινωνικό χώρο, τόσο κάποιων 
ειδικών συνθηκών διαβίωσης, όσο και ενός ειδικού λόγου (discourse) ο οποίος σε 
συγκεκριµένες συνθήκες µεταβάλλεται σε σεξιστικό λόγο και τροφοδοτεί στη 
συνέχεια σεξιστική συµπεριφορά. Συνεπώς, η έλλειψη ενός από τους δύο παραπάνω 
παράγοντες, δηλαδή κάποιων ειδικών συνθηκών διαβίωσης και ενός ειδικού λόγου ο 
οποίος σε συγκεκριµένες συνθήκες µεταβάλλεται σε σεξιστικό, λειτουργεί 
απαγορευτικά στην εµφάνιση του σεξιστικού λόγου. 



΄Εχει καταγραφεί η αδυναµία πολλών µοντέλων να ερµηνεύσουν επαρκώς το 
φαινόµενο του σεξισµού και του ρατσισµού (δεν εννοώ µόνο στον τοµέα της 
εκπαίδευσης). Στον τοµέα της εκπαίδευσης έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές 
προσεγγίσεις για τη µείωση της ανισότητας των φύλων στο σχολείο που συνδέονται 
µε διαφορετικές φεµινιστικές θεωρίες. Κατά συνέπεια υπάρχουν αντιθέσεις στη 
συζήτηση που έχει αναπτυχθεί για την πιο αποτελεσµατική προσέγγιση. Υπάρχουν 
προσεγγίσεις που απορρέουν από τη φιλελεύθερη φεµινιστική παράδοση τη 
σοσιαλιστική/µαρξιστική, τη ριζοσπαστική καθώς και οι µεταστρουκτουραλιστικές 
και µεταµοντέρνες προσεγγίσεις. 

Μπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε, σε γενικές γραµµές, τις κύριες προσεγγίσεις σε 
“φιλελεύθερα” και “ριζοσπαστικά” µοντέλα. 

Στόχος των φιλελεύθερων µοντέλων είναι η εγκαθίδρυση της ισότητας ευκαιριών. 
Προτείνουν µέτρα θετικής δράσης για τη δηµιουργία ενός συστήµατος όπου όλα τα 
άτοµα µπορούν να ανταγωνιστούν ελεύθερα και ισότιµα στην κοινωνία και/ή το 
σχολείο. Οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής δρουν ως διαιτητές καθώς 
προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι µηχανισµοί επιλογής θα δράσουν δίκαια και 
ισότιµα. Αυτό σηµαίνει ότι οι πολιτικές ίσων ευκαιριών πρέπει να περιλαµβάνουν 
αµερόληπτες διαδικασίες που θα εγγυώνται την αποφυγή κάθε µορφής άµεσης ή 
έµµεσης διάκρισης. 

Στην προσέγγιση των ίσων ευκαιριών, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην 
προσπάθεια για ισότιµη πρόσβαση των κοριτσιών στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές 
δοµές. Τα κορίτσια πρέπει να έχουν πλήρη δικαιώµατα σε όλες τις περιοχές του 
αναλυτικού προγράµµατος και τις δυνατότητες του σχολείου. Επίσης, δίνεται έµφαση 
στην άρση όλων των στοιχείων στην τάξη ή στην οργάνωση του σχολείου που 
οδηγούν τα κορίτσια σε µειονεκτική θέση. Η κύρια αρχή είναι ότι τα κορίτσια πρέπει 
να έχουν ίσο µε τα αγόρια κοµµάτι του υπάρχοντος κέικ. 

Πολλά άτοµα έχουν ασκήσει κριτική στη φιλελεύθερη προσέγγιση υποστηρίζοντας 
ότι δεν είναι αρκετό να συµπεριφερόµαστε στους µαθητές/τριες µε ένα τυποποιηµένο 
τρόπο, καθώς αυτή η πρακτική δεν σηµαίνει ουσιαστικά ίση µεταχείριση. 
Υπογραµµίζουν ότι οι µαθητές/τριες που αρχίζουν το σχολείο από µια µειονεκτική 
θέση δεν µπορούν να ανταγωνιστούν σε ισότιµη βάση. Χρειάζεται, λοιπόν, να 
αναγνωρίσουµε ότι οι µαθητές/τριες ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες και 
ότι οι διαφορετικές οµάδες έχουν διαφοροποιηµένα προβλήµατα και ανάγκες. 

  

Τα ριζοσπαστικά αντισεξιστικά µοντέλα αναζητούν τρόπους παρέµβασης στο 
σχολείο έτσι ώστε να πετύχουν µια δίκαιη κατανοµή των ανταµοιβών ανάµεσα στα 
µέλη των λιγότερο ευνοηµένων οµάδων. Ασχολούνται µε τα αποτελέσµατα του 
αγώνα και όχι µε τους κανόνες του παιχνιδιού. Η θετική διάκριση χρησιµοποιείται για 
να προωθήσει τα συµφέροντα των οµάδων που καταπιέζονται και είναι λιγότερο 
ευνοηµένες. 

Εδώ το αίτηµα είναι για ένα νέο και διαφορετικό εκπαιδευτικό κέικ και για την 
ανάπτυξη των δοµών ενός νέου σχολείου και ενός αναλυτικού προγράµµατος που θα 
είναι “φιλικό” προς τα κορίτσια. 



Η αντισεξιστική προσέγγιση δίνει έµφαση στις σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στους 
άνδρες και τις γυναίκες και στον τρόπο που αυτή η άνιση σχέση εξουσίας µπορεί να 
οδηγήσει τα κορίτσια σε µειονεκτική θέση στο σχολείο. Τα άτοµα που υιοθετούν 
αυτή την προσέγγιση υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση της ισότητας ευκαιριών δεν 
µπορεί να αντιµετωπίσει το ζήτηµα των άνισων σχέσεων εξουσίας γιατί δεν 
αναγνωρίζει τα εγκαθιδρυµένα συµφέροντα αυτών που ασκούν εξουσία και θα 
εξακολουθήσουν να την ασκούν. 

Πάντως και τα δύο µοντέλα παρέµβασης έχουν πολλά κοινά σηµεία αιχµής και 
δραστηριοτήτων. Το είδος της πολιτικής που υιοθετούν εκπαιδευτικοί και οι αρχές 
εξαρτάται από το πως εξηγούν την ανισότητα των φύλων στην κοινωνία. ∆εν υπάρχει 
δηλαδή γενική συµφωνία για τις στρατηγικές επίτευξης της αλλαγής γεγονός 
αναπόφευκτο στο βαθµό πολιτικό και εµπεριέχει σύγκρουση στο επίπεδο των αξιών 
και του τρόπου ζωής. Οι πιο πολλές παρεµβάσεις - όπως είναι αναµενόµενο - 
επιχειρήθηκαν στο πλαίσιο της προσέγγισης για την ισότητα ευκαιριών. Τελευταία, 
όµως, άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και οι προσπάθειες για ανάπτυξη 
προγραµµάτων αντισεξιστικής παρέµβασης σε πολλούς τοµείς, και στην εκπαίδευση. 

Οι τοµείς που θεωρούνται σηµαντικοί και είναι στόχος των προγραµµάτων 
παρέµβασης στο σχολείο (προσχολική, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 
είναι: 

α) η οργάνωση του σχολείου 

β) το αναλυτικό πρόγραµµα και το περιεχόµενο του µαθήµατος  

γ) το “κρυφό” αναλυτικό πρόγραµµα και οι στάσεις/προσδοκίες των εκπαιδευτικών 

δ) οι εξετάσεις και η αξιολόγηση 

ε) ο κόσµος της εργασίας και ο σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός 

΄Εχουν εφαρµοστεί πολλά προγράµµατα διεθνώς σε κάθε ένα από αυτούς τους τοµείς 
µε πολλούς στόχους και είχαν επιτυχία. ΄Εχουν όµως προκύψει και ορισµένα 
προβλήµατα από τις µέχρι τώρα παρεµβάσεις. Η κύρια κριτική που έχει εκφραστεί 
είναι ότι το ζήτηµα της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση δεν έχει αντιµετωπιστεί 
σοβαρά από πολλές κυβερνήσεις και κατ’ επέκταση από τις αρµόδιες εκπαιδευτικές 
αρχές και τα σχολεία. 

Σήµερα γίνονται πολλές έρευνες στον τοµέα αυτό, αξιολογούνται οι παρεµβάσεις έτσι 
ώστε να γνωρίζουµε τις πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές για το µέλλον.  

Αποτελεσµατική δουλειά στον τοµέα αυτό προϋποθέτει σχεδιασµό, ύπαρξη πηγών 
και υλικοτεχνικής υποδοµής και άµεση εµπλοκή και συνεργασία των εκπαιδευτικών 
στη διαδικασία αλλαγής. 

Η επιτυχία των πολιτικών ισότητας στην εκπαίδευση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν από την αρχή ότι η 
πολιτική ισότητας του σχολείου είναι τµήµα οργανικό του αναλυτικού προγράµµατος 



και γενικότερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι κάτι το οποίο προστίθεται και 
µάλιστα εκ των άνω.  

Σας ανέφερα προηγουµένως - πριν δηλαδή τη συνοπτική παρουσίαση των 
διαφορετικών προσεγγίσεων, άρα και στρατηγικών, για την αντιµετώπιση του 
ζητήµατος της ανισότητας των φύλων στο σχολείο - ότι έχει καταγραφεί η αδυναµία 
πολλών µοντέλων να ερµηνεύσουν επαρκώς το φαινόµενο του σεξισµού/ρατσισµού. 
Η ανεπάρκεια αυτών των µοντέλων (όπως υποστηρίξαµε µε τον Γ. Τσιάκαλο το 
1994) δεν συνίσταται απλώς στην προφανή αδυναµία τους να ερµηνεύσουν το 
φαινόµενο στο σύνολό του, αλλά, κυρίως, στην αδυναµία τους να δώσουν µια 
δυνατότητα πρόβλεψης της εµφάνισης του φαινοµένου και ταυτόχρονα να 
ερµηνεύσουν το φαινόµενο της µη εµφάνισής του όταν υπάρχουν συνθήκες που 
σύµφωνα µε το κάθε µοντέλο είναι γενεσιουργές. ∆ηλαδή, η ανεπάρκειά τους 
στοιχειοθετείται επιπλέον µε την αδυναµία τους να θεµελιώσουν ένα µοντέλο 
πρόληψης και αντιµετώπισης του σεξισµού. 

Αυτό είναι σηµαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση ενός θεωρητικού µοντέλου για το 
σεξισµό και ρατσισµό, εφόσον αποτελεί κοινωνικό και πολιτικό πρόβληµα για την 
επίλυση του οποίου καλείται η επιστηµονική έρευνα να δώσει τα απαραίτητα 
εργαλεία. 

Υπάρχουν εννοιολογικά κενά στο θεωρητικό πλαίσιο και θεωρητικές αδυναµίες στις 
στρατηγικές και πρακτικές αντιµετώπισης του σεξισµού. 

Επιλέγεται, εν µέρει, λάθος στόχος. 

∆εν έχουµε να καταπολεµήσουµε τον παλιό σεξισµό, αλλά ένα που µετατοπίστηκε σε 
άλλο πεδίο, άλλαξε την επιχειρηµατολογία του, έγινε πιο έµµεσος και κατά συνέπεια 
πιο επικίνδυνος. Σήµερα ο σεξιστικός λόγος χρησιµοποιεί “ετερόφυλες” διατυπώσεις 
(π.χ. το δικαίωµα στη διαφορά, η αξία της διαφοράς) αντί να στηρίζεται σε 
“ετερόφοβους” λόγους (π.χ. η γυναίκα που γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική αλλά 
κατώτερη). 

Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η ενασχόληση µας µε το σεξιστικό λόγο και τις συνθήκες 
στις οποίες εµφανίζεται και τροφοδοτεί σεξιστική συµπεριφορά στην Ελλάδα. 
Υπάρχει διεθνής βιβλιογραφία, αλλά έχει διαφορετικό περιεχόµενο από περίπτωση σε 
περίπτωση. Ο λόγος, που κάτω από ορισµένες συνθήκες µεταβάλλεται σε σεξιστικό, 
προέρχεται συνήθως από άλλους “ειδικούς” λόγους (π.χ. ο λόγος που επικρατεί στην 
εκπαίδευση, στη βιολογία, στην ψυχολογία). Το στοιχείο αυτό έχει µεγάλη σηµασία 
στην ανάπτυξη µοντέλων αντισεξιστικής παρέµβασης. 

Γιατί; 

Ο σεξιστικός λόγος µπορεί να µείνει άτρωτος αν δεν γίνουν παρεµβάσεις στα πεδία 
από τα οποία αντλεί τα στοιχεία του. 

Ο σεξιστικός λόγος µπορεί να ανατρέψει σε όφελός του τα αντισεξιστικά 
επιχειρήµατα. Κατορθώνει να αναδιατυπώνει µε τα ίδια λόγια αναπαραστάσεις και 
επιχειρήµατα του αντισεξισµού, αφοµοιώνοντας και µετασχηµατίζοντάς τα. 



Είναι ανάγκη να αντιληφθούµε έγκαιρα αυτή τη µεταµόρφωση. ∆εν αρκεί να 
αντιληφθούµε έγκαιρα αυτή τη µεταµόρφωση. ∆εν αρκεί η καταγγελία του σεξισµού 
που αντιµετωπίζεται ως κληρονοµιά του βιολογικού ανισωτισµού.  

  

Τι να κάνουµε; 

Υπάρχουν αρκετά ερωτήµατα/θέµατα που πρέπει να σκεφτούµε για να υπερβούµε το 
σεξιστικό παράδειγµα στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

* Να διερευνήσουµε κριτικά τις εµπειρίες µας, να δούµε πώς είναι δοµηµένη η δική 
µας πραγµατικότητα και πώς ο σεξισµός έχει επιδράσει στη δόµηση αυτή. 

Να δούµε τις αντιλήψεις και τις στάσεις µας που αποτελούν το υπόστρωµα πάνω στο 
οποίο αναπτύσσεται ο σεξισµός, δηλαδή την υποκειµενική/ατοµική διάσταση του 
σεξισµού (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο σεξισµός είναι µόνο ζήτηµα στάσεων και 
ατοµικών πρακτικών) και να αναγνωρίσουµε τις αντιστάσεις που µας εµποδίζουν να 
υιοθετήσουµε µη σεξιστική συµπεριφορά. 

* Να αµφισβητήσουµε αυτή “την αυτονόητη” γνώση για την εκπαίδευση, να 
ανιχνεύσουµε το θεσµικό σεξισµό και να καταδείξουµε την αναγκαιότητα 
δηµιουργίας ενός νέου λόγου στην εκπαίδευση. 

* Να αναθεωρήσουµε ορισµένες πρακτικές µας που είναι σεξιστικές και άλλες που 
θεωρούνται αντισεξιστικές (όπως η πολεµική χρήση του όρου σεξιστής). 

* Να αναρωτηθούµε σε τι βοηθούν θεαµατικές κινήσεις, εκδηλώσεις που στοχεύουν 
στα ΜΜΕ, η µόδα της ενασχόλησης µε την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, η 
ξαφνική πληθώρα ατόµων που ασχολούνται µε το ζήτηµα αυτό, η αύξηση των 
µαθηµάτων που εντάσσονται στις γυναικείες σπουδές στα ΑΕΙ όταν χρησιµοποιούν 
παλιούς τρόπους διδασκαλίας, λειτουργούν δηλαδή µέσα στη λογική της 
“ενσωµάτωσης” ή της “πρόσθεσης”. 

Μήπως όλα αυτά συµβάλλουν στη µείωση της αξιοπιστίας του 
αντισεξιστικού/αντιρατσιστικού κινήµατος; 

Μήπως υποβαθµιστεί σε ρητορική της παραδειγµατικής καταγγελίας; 

  

Πώς µπορούµε να αναθεµελιώσουµε τον αντισεξισµό;  

∆εν υπάρχει θαυµατουργή συνταγή, µπορούµε όµως να σχεδιάσουµε κάποιο 
προσανατολισµό, να υιοθετήσουµε “ορθολογική επιχειρηµατολογία”. 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΝΩΣΗ εδώ και όχι µύθους εναντίον µύθων, στερεότυπα εναντίον 
στερεοτύπων. 



Το καθήκον του σχολείου είναι εποµένως θεµελιακό (αλλά και των δηµοσιογράφων, 
των διανοουµένων, του κάθε ατόµου χωριστά). 

Επιπλέον, και κυρίως, χρειάζεται ο αντισεξισµός να βασίζεται σε µια σταθερή 
βούληση να βρεθούν λύσεις στα ζητήµατα που τροφοδοτούν το σεξισµό και 
τεχνογνωσία. 

Αυτό προϋποθέτει την εγκατάλειψη µιας αµυντικής στρατηγικής και την υιοθέτηση 
µιας στρατηγικής που να βασίζεται στην πρόληψη και την πρόβλεψη. 

Να προλάβουµε µέσα από το σχολείο και από τους µηχανισµούς από τους οποίους 
πηγάζουν οι διακρίσεις. 

Να υιοθετήσουµε µια διαφορετική µατιά στα προβλήµατα.  

Να δούµε το σεξισµό ως ένα αποτέλεσµα και όχι µόνο να αναφερόµαστε στα αίτια 
και να αναλύουµε τους παράγοντες που συµβάλλουν στην αναπαραγωγή της 
ανισότητας των φύλων. 

Η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης δεν εξαρτάται 
µόνο από την πολιτική βούληση των σχεδιαστών της, τις προτεραιότητες των 
κέντρων λήψης αποφάσεων ή τα διαθέσιµα κονδύλια. 

Οι πολιτικές αναπτύσσουν µια δική τους δυναµική, συναντιούνται µε την κοινωνία, 
τις πραγµατικότητες των ανθρώπων που τις υλοποιούν ή στις οποίες απευθύνονται, 
αναπτύσσουν νέες δυνατότητες και νέους κινδύνους, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
“σωστά” ή “λαθεµένα”. 

Χρειάζεται, δηλαδή, να δρούµε δηµόσια και ιδιωτικά µη σεξιστικά αλλά µε 
αποτελεσµατικό τρόπο, χωρίς µεγάλα λόγια και τυµπανοκρουσίες 

 



AΠO∆OMHΣH TOY ΣEΞIΣTIKOY ΠΛEΓMATOΣ ANTIΛHΨEΩN, ΣTAΣEΩN 

KAI ΠPAKTIKΩN TΩN EKΠAI∆EYTIKΩN - Στρατηγική για µια µη σεξιστική 

εκπαίδευση 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ 

 

Ευρωπαϊκό Επιµορφωτικό Πρόγραµµα - Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέµατα Ισότητας - 

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας 1995 

 

Aπό τη στιγµή που αρχίσατε να πηγαίνετε στο σχολείο µέχρι σήµερα έχετε περάσει 

µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα µερικές εκατοντάδες ώρες. Aυτό σηµαίνει ότι έχετε, 

λίγο - πολύ, οικειοποιηθεί την εκπαιδευτική κουλτούρα. Έχετε ήδη βιώσει άµεσες και 

έµµεσες διακρίσεις φύλου και περιορισµούς από τα στερεότυπα για τους ρόλους των 

φύλων ( αλλά και από άλλες πηγές ανισοτήτων, όπως, κοινωνική τάξη, φυλή, 

νοητικές ικανότητες, σωµατική κατάσταση ). 

Έχετε µεγαλώσει σε µια κοινωνία που είναι σεξιστική και που σας υπέδειξε ότι 

περιµένει από σας να συµπεριφερθείτε όπως αρµόζει στο ρόλο του φύλου σας. 

H διαδικασία αυτή της κοινωνικοποίησης στο ρόλο του φύλου είναι συνήθως τόσο " 

επιτυχής " έτσι ώστε συχνά θεωρείται " αυτονόητη " και " δεδοµένη ". 

Oι επιδράσεις των στερεότυπων για τους ρόλους των φύλων έχουν καταγραφεί για 

πολλές περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θα ήταν αφελές να πιστεύαµε ότι 

το σχολείο δεν έχει υποστεί αυτές τις επιδράσεις και ότι εµείς οι εκπαιδευτικοί δεν 

έχουµε επηρεαστεί από τις σεξιστικές ( και ρατσιστικές ) τάσεις της κοινωνίας. ∆εν 

αφήνουµε κάθε µέρα έξω από τη πύλη του σχολείου µας τα µοτίβα συµπεριφοράς που 

είναι τυπικά για το φύλο µας και το ίδιο συµβαίνει µε τους µαθητές και τις µαθήτριές 

µας. 

Eίναι επίσης αποδεκτό, ότι µέχρι πρόσφατα, η εκπαίδευση και επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών δεν έχει αντιταχθεί αποτελεσµατικά στο κυρίαρχο λόγο και δεν έχει 

συµβάλλει στην άρση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση.  
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Για τους παραπάνω λόγους, πολλά άτοµα/ πολλοί εκπαιδευτικοί συναντούν 

δυσκολίες ή δεν µπορούν να δεχθούν ότι οι εκπαιδευτικοί θεσµοί, στους οποίους 

πλέον λειτουργούµε, συνεχίζουν να µην παρέχουν ισότητα ευκαιριών και ότι µέσα 

τους επιβιώνουν παραδοσιακές και αναπτύσσονται νέες, άµεσες και έµµεσες , 

διακρίσεις φύλου που διαφοροποιούν τις δυνατότητες µάθησης των κοριτσιών και 

των αγοριών. 

Aς µη ξεχνάµε ακόµη ότι το θέµα της αποδοχής της ισότητας των φύλων στην 

εκπαίδευση ως ένα από τα πιο σηµαντικά εκπαιδευτικά ζητήµατα σχετίζεται άµεσα 

και µε αµφισβήτηση ενός µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών πρακτικών, από εκείνες 

που θεωρούνται " αυτονόητες " µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα και τις οποίες 

χρησιµοποιούµε. Yπάρχουν, επίσης, πολλές δυσκολίες και αντιστάσεις στη 

συνειδητοποίηση των δικών µας στερεότυπων για τους ρόλους των φύλων και κατ' 

επέκταση στην αποδοχή ότι πολλές από τις εκπαιδευτικές µας πρακτικές - πέραν των 

ειδικών περιπτώσεων άµεσης διάκρισης εις βάρος των κοριτσιών - διαφοροποιούν 

φυλετικά τις δυνατότητες για µάθηση και, κατα συνέπεια, το αποτέλεσµα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ενισχύοντας υφιστάµενα κοινωνικά στερεότυπα κατά 

φύλο. 

Στην Eλλάδα διαπιστώνεται σηµαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη στρατηγικών 

για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και µέσω της 

εκπαίδευσης. H καθυστέρηση αυτή οφείλεται και στη περιορισµένη ανάπτυξη του 

τοµέα της έµφυλης διάστασης στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη του οποίου είναι 

αναγκαία και η θεσµική ενίσχυση ορισµένων παρεµβάσεων, όπως αυτή στην οποία 

συµµετέχουµε. 

Για να επιτευχθεί, όµως, η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση είναι αναγκαία η 

ανάπτυξη πολυδιάστατων στρατηγικών µε πολλές και διαφοροποιηµένες 

προσεγγίσεις στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος παρέµβασης. Στη 

σηµερινή συνάντηση δεν θα αναφερθώ, όµως, σ' αυτό. Θέλω µόνο να υποσηµειώσω 

ότι η άµεση επιτυχία του µετασχηµατισµού της εκπαίδευσης προς µη σεξιστική 

κατεύθυνση έγκειται, κυρίως, στην επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών. Προϋποθέτει εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν, µεταξύ των 

άλλων, πως µέσα από την αλληλεπίδραση µε τους µαθητές/τριες προκύπτουν οι 

στάσεις και οι συµπεριφορές που είναι χαρακτηριστικές για κάθε φύλο στο πλαίσιο 
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του σχολείου, ποιες διαπλοκές υπάρχουν µεταξύ φύλου, κοινωνικής τάξης και φυλής, 

πως δηµιουργούνται, εντοπίζονται και καταπολεµούνται οι προκαταλήψεις κατά 

φύλο. Eπιπλέον, προϋποθέτει εκπαιδευτικούς που κατέχουν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία ώστε να παράγουν, να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν διδακτικό υλικό 

χωρίς σεξιστικά στοιχεία και να διαµορφώνουν εκείνο το κλίµα στη τάξη που 

αποτρέπει την εµφάνιση ανισοτήτων κατά φύλο. 

H πορεία του µετασχηµατισµού της εκπαίδευσης προς µη σεξιστική κατεύθυνση 

ενισχύεται από το γεγονός ότι υπάρχει διεθνώς µια διαρκώς αυξανόµενη βάση 

δεδοµένων µε σηµαντικό νέο συστατικό στοιχείο το σχεδιασµό παρεµβάσεων. 

Yπάρχουν έρευνες για αλλαγές του αναλυτικού προγράµµατος ( όπως για τα νέα 

προγράµµατα στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες ), για αλλαγές στην 

οργάνωση και το κλίµα της τάξης κ. α. που µας προτείνουν αποτελεσµατικές 

στρατηγικές για τις νέες εκπαιδευτικές πρακτικές. Γνωρίζουµε όµως ότι οι 

εκπαιδευτικοί ή οι θεσµοί δεν αλλάζουν συµπεριφορά ή πρακτική µόνον µε 

διοικητικά µέτρα. Για την εφαρµογή της πολιτικής για την ισότητα στη πράξη είναι 

απαραίτητη η άσκηση του προσωπικού. 

Xρησιµοποιούνται πολλές µέθοδοι γι' αυτό και δεν υπάρχει µια πετυχηµένη συνταγή 

καθώς, σ' ένα µεγάλο βαθµό, είναι συνυφασµένες µε τις τοπικές, πολιτισµικές, 

κοινωνικές, οικονοµικές και ιστορικές συνθήκες. Tο περιεχόµενο αυτής της άσκησης 

µπορεί να περιλαµβάνει πολλά θέµατα, όπως: τον εντοπισµό των σεξιστικών 

στοιχείων στο εκπαιδευτικό υλικό, τη µείωση των προκαταλήψεων λόγω φύλου στην 

αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών-µαθητών/ τριών, τη συνειδητοποίηση των 

στερεότυπων που έχουν οι ίδιοι για τους ρόλους των φύλων και των αντιστάσεων 

στην αλλαγή, τη δηµιουργία νέων οργανωτικών δοµών. Στόχος τους είναι η αύξηση 

της αυτογνωσίας, της πληροφόρησης και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. 

Aπό την αξιολόγηση των προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στα ζητήµατα του φύλου προκύπτει ένα ενδιαφέρον κοινό σηµείο: η 

προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η αύξηση της αυτογνωσίας για τα 

ζητήµατα του φύλου και της ισότητας παίζουν κεντρικό ρόλο. H προσωπική εµπλοκή 

των εκπαιδευτικών και η αύξηση της αυτογνωσίας τους τίθενται ως κύριοι στόχοι 

γιατί αν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιήσουν τις προκαταλήψεις τους, πως η 
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προσωπική τους ιστορία επέδρασε στη διαµόρφωση των απόψεών τους για τη φύση 

και την αιτία των διαφορών φύλου, στη διαµόρφωση των ενδιαφερόντων, στην 

πρακτική τους, στην χρήση της γλώσσας κ.λ.π., τότε και σχολική πρακτική τους θα 

γίνει πιο ευαίσθητη στα ζητήµατα του φύλου. Aν θέλουµε δηλ. να κατανοήσουµε τον 

τρόπο µε τον οποίο επηρεάζουµε τους µαθητές/τριες µας, όσον αφορά στους ρόλους 

των φύλων, απαιτείται να αναλύσουµε και τις δικές µας αντιλήψεις και προσδοκίες 

καθώς και τη διαδικασία µέσα από την οποία αναπαράγονται στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Για να αποδοµήσουµε, όµως το σεξιστικό πλέγµα αντιλήψεων, στάσεων και 

πρακτικών θα έπρεπε, λογικά, να έχουµε κατ' αρχήν απαντήσεις στα παρακάτω 

ερωτήµατα:  

- Aναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τη σηµασία του ζητήµατος της ισότητας στην 

εκπαίδευση; 

- Θεωρούν οι ίδιοι ότι έχουν καταρτισθεί/ επιµορφωθεί κατάλληλα ώστε να 

αντιµετωπίσουν αυτά τα ζητήµατα;  

- Yπάρχουν προσωπικά εµπόδια και αντιστάσεις στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

που αναστέλλουν την εφαρµογή των αρχών µιας µη σεξιστικής εκπαίδευσης; 

Στο βαθµό που δεν υπάρχουν αντίστοιχα ερευνητικά δεδοµένα από τον ελληνικό 

χώρο και δεν γνωρίζαµε εκ των προτέρων τις δικές σας απόψεις, τότε ας υποθέσουµε 

ότι συµφωνούµε: 

1) για την αναγκαιότητα της ισότητας ανάµεσα στα φύλα 

2) για την ανάγκη µετασχηµατισµού της εκπαίδευσης προς µη σεξιστική κατεύθυνση 

και  

3) ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης στα ζητήµατα του φύλου στη εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Tι κάνουµε όµως µετά; 
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Aν θέλουµε να αποθαρρύνουµε την αναπαραγωγή των στερεότυπων για τους ρόλους 

των φύλων στο σχολείο οφείλουµε να διερευνήσουµε κριτικά τις εµπειρίες µας, να τις 

ερµηνεύσουµε και να αµφισβητήσουµε αυτή την "αυτονόητη " γνώση για την 

εκπαίδευση. 

Πρόκειται για µια διαδικασία η οποία µπορεί να δηµιουργήσει ανταγωνιστικές τάσεις, 

αισθήµατα απειλής, ενοχές και αντιστάσεις γιατί όλα αυτά έχουν σχέση και µε την 

προσωπική µας ταυτότητα - ως άνδρα ή γυναίκας - µε τον τρόπο που 

αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας και τις σχέσεις µας µε τους άλλους. Θεωρώ όµως 

ότι αποτελεί µια κύρια στρατηγική για µια µη σεξιστική αγωγή, δηλαδή µια 

στρατηγική ενσωµάτωσης στη διδακτική πράξη µιας παιδαγωγικής που 

ευαισθητοποιεί τους εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση της σεξιστικής δόµησης της 

πραγµατικότητας, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη συµπεριφορά τους. 

Για την υπέρβαση, λοιπόν, του σεξιστικού παραδείγµατος πρέπει πρώτα να 

συνειδητοποιήσουµε πως είναι δοµηµένη η δική µας πραγµατικότητα και πως ο 

σεξισµός έχει επιδράσει στη δόµηση αυτή. Oι αντιλήψεις και οι στάσεις µας 

αποτελούν το υπόστρωµα πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ο σεξισµός. H αναγνώριση 

των στάσεων/ αντιλήψεων που µας εµποδίζουν να υιοθετήσουµε µη-σεξιστική 

συµπεριφορά, να κατανοήσουµε πως ο σεξισµός επηρεάζει την πρακτική µας στο 

σχολείο και να αυξήσουµε τη δυνατότητα για ένταξη µιας φεµινιστικής παιδαγωγικής 

αποτελεί έναν από τους στόχους του σεµιναρίου. 

1) Oι δύο διαφορετικές διαστάσεις του σεξισµού µας υποχρεώνουν να υιοθετήσουµε 

δύο διαφορετικές στρατηγικές για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών: 1) 

παροχή γνώσεων για τη φύση και τις αιτίες του θεσµικού σεξισµού και 2) παροχή 

γνώσης που θα µας οδηγήσει να σκεφθούµε κριτικά για τις εκφράσεις του ατοµικού 

σεξισµού και των αιτιών του.  

Oι δύο αυτές στρατηγικές µπορούν να υιοθετηθούν ταυτόχρονα καθώς είναι 

αδύνατον να κατανοήσεις τη µία όψη του σεξισµού χωρίς να κατανοήσεις την άλλη. 

2) H δική µου παρέµβαση στις οµάδες δεν επικεντρώνεται στον θεσµικό σεξισµό, 

αλλά στην υποκειµενική/ ατοµική διάσταση του σεξισµού που αντανακλάται στις 

κατηγορίες, στάσεις και αντιλήψεις που έχουµε ατοµικά (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
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ο σεξισµός είναι ζήτηµα µόνον στάσεων και ατοµικών πρακτικών). Aυτή αποτελεί 

ταυτόχρονα και την έναρξη µιας διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και προβληµατισµού 

ως προς την πρακτική στο σχολείο και αυτό το αποτέλεσµα θα ήταν ότι καλύτερο θα 

προσδοκούσαµε µακροπρόθεσµα από ένα σεµινάριο ευαισθητοποίησης. 

Στη διαδικασία µετασχηµατισµού της εκπαίδευσης προς µη σεξιστική κατεύθυνση 

διαφαίνεται η αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός νέου λόγου. H µη σεξιστική 

εκπαίδευση αφορά όµως τόσο το περιεχόµενο της διδασκαλίας όσο και τους τρόπους 

διδασκαλίας. Aφορά το τι µαθαίνουµε και το πως το µαθαίνουµε. Άρα, ένα 

πρόγραµµα ευαισθητοποίησης πρέπει να δώσει εξίσου βαρύτητα και στα δύο. ∆εν 

µπορεί να γίνει µε παλιούς δογµατικούς τρόπους διδασκαλίας αλλά να αποτελέσει 

αρχή προβληµατισµού και απόκτησης αντίστοιχων δεξιοτήτων από τους 

εκπαιδευτικούς.  

Yπάρχουν αρκετά παραδείγµατα στη βιβλιογραφία για τον τρόπο απόκτησης αυτών 

των δεξιοτήτων που στηρίζονται κυρίως στις αρχές της επικοινωνίας, της ανάπτυξης 

µιας δηµοκρατικής οµαδικής διαδικασίας, στη συνεργασία, στην σύζευξη θεωρίας και 

πράξης, στην ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας και νέων οργανωτικών δοµών. 

Στο σεµινάριο λοιπόν αυτό δεν θέλουµε να σας βοµβαρδίσουµε µε πληροφορίες, να 

παρέχουµε γνώσεις από καθέδρας σε παθητικούς αποδέκτες ( ούτε βέβαια να 

επαναλάβουµε το ίδιο σε µικρές οµάδες ). Προτείνουµε µια νέα οπτική, δίνουµε 

ερεθίσµατα και επιζητούµε την αλληλεπίδραση. Πρόκειται για µια προσέγγιση που 

ενθαρρύνει την εµπλοκή σας και στηρίζεται στη σωστή αναλογία παροχής γνώσης/ 

διαλόγου/ συµµετοχής. Zητούµενο βέβαια παραµένει η προώθηση καινοτόµων 

τρόπων ισότιµης συνεργασίας των εµπλεκόµενων φορέων για την προώθηση της 

ισότητας στην εκπαίδευση. 

Προφανώς ένα σεµινάριο αυτής ή και µεγαλύτερης διάρκειας δεν µπορεί να 

αποτελέσει επαρκές πλαίσιο για να καταγραφούν οι προσωπικές εµπειρίες που έχουν 

σχέση µε το φύλο και να συσχετισθούν µε το ρόλο µας ως εκπαιδευτικών. Φιλοδοξεί 

όµως αυτή η διαδικασία να ενθαρρύνει τη κριτική µατιά στα γεγονότα της ζωής, να 

αναπτύξει την " κοινωνιολογική φαντασία ", να προσφέρει µια βαθύτερη κατανόηση 

των ποικίλων εκπαιδευτικών εµπειριών. 
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Bέβαια, η διδακτική µέθοδος που ακολουθώ τώρα, δηλαδή η διάλεξη, βρίσκεται σε 

ασυµφωνία µε τις µη αυταρχικές αρχές της µη σεξιστικής εκπαίδευσης. Aς είναι! 

Aκολουθούν οι οµάδες όπου θα υπάρχει διάλογος, συνθήκες για την αύξηση της 

αυτογνωσίας και όπου θα χρησιµοποιηθούν και οι δικές σας προσωπικές εµπειρίες ως 

πηγές και υλικό. Όλοι και όλες έχουµε να καταθέσουµε κάτι από τις προσωπικές µας 

εµπειρίες και να το µοιραστούµε. Προφανώς έχουµε σχεδιάσει ένα συγκεκριµένο 

υλικό για τις ασκήσεις, αλλά η όλη διαδικασία θα οργανωθεί και µε βάση τη δική σας 

συµµετοχή. Eνώ θα υπάρξουν και εισηγήσεις στις οµάδες για ορισµένα θέµατα, θα 

δοθεί όµως ταυτόχρονα η δυνατότητα να συνδεθεί αυτή η γνώση µε τη σχολική 

πράξη και τη ζωή. 

Eλπίζουµε να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε να ακουστούν 

όλες οι φωνές και ιδίως των γυναικών που δεν είναι τόσο δυνατές. Nα συζητήσουµε 

τις σκέψεις σας, τις αντιδράσεις σας, τις προσδοκίες, τους φόβους και τις ελπίδες σας 

για την εφαρµογή της ισότητας στην εκπαίδευση και έτσι να αρχίσουµε να νοιώθουµε 

ως οµάδα που έχει κοινό στόχο. 

 Συµπερασµατικά  

H ανάπτυξη ενός µη σεξιστικού προγράµµατος στα σχολεία προϋποθέτει µια 

δηµοκρατική, µη αποξενωτική διαδικασία. Όπως λέει ο Freire, πρέπει να αρχίσουµε 

από τις εµπειρίες των δρώντων προσώπων. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι πρωταγωνιστές είστε εσείς, άνδρες και γυναίκες, 

που κοινωνικοποιηθήκατε µ' ένα συγκεκριµένο τρόπο ( που έχει δηλαδή επηρεαστεί 

από το σεξισµό ) και αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξουν αντιστάσεις στην 

αλλαγή. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε τη γένεση αυτής 

της συµπεριφοράς σε θεσµικό επίπεδο και να κατανοήσουµε πως αυτή παράγει τις 

ατοµικές/ προσωπικές εκφάνσεις του προβλήµατος. Aυτή η διαδικασία δεν οδηγεί 

στη δηµιουργία ενοχών σε ατοµικό επίπεδο, αλλά ούτε και αρνείται το ζήτηµα της 

ατοµικής ευθύνης. Eίναι, κατά τη γνώµη µου, µια διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα 

αλλαγής, δηλαδή της υιοθέτησης, στο τέλος, µιας λιγότερο σεξιστικής οπτικής. 

Aρκεί, ως πρώτο βήµα να δεσµευθούµε προσωπικά. Aυτό είναι που ζητώ από εσάς. 
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H θεσµοθέτηση Γυναικείων Σπουδών στα ελληνικά Πανεπιστήµια: H περίπτωση 
του Παιδαγωγικού Tµήµατος ∆ηµοτικής Eκπαίδευσης του A.Π.Θ. 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ 

 

Ευρωπαϊκή Συνάντηση -ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ - Παρατηρητής 1996 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Στην εργασία διατυπώνεται καταρχήν η άποψη ότι η εκπαίδευση µπορεί να 
συµβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην κοινωνία, µέσα από τη 
µείωση των διακρίσεων και των στερεοτύπων ρόλων του φύλου, κάτι όµως που δε 
συµβαίνει µέχρι σήµερα.  

Eξετάζεται στη συνέχεια 

α) H επίδραση της µορφής και του περιεχοµένου του διδακτικού υλικού στην 
ανάπτυξη και αναπαραγωγή σεξιστικών προτύπων καθώς και η σηµασία της χρήσης 
ειδικά σχεδιασµένου παιδαγωγικού υλικού για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων στην εκπαίδευση —ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.  

β) H επίδραση της οργάνωσης της σχολικής τάξης και του κλίµατος που επικρατεί σε 
αυτήν, στη δηµιουργία, ενίσχυση και αναπαραγωγή εκπαιδευτικών ανισοτήτων κατά 
φύλο.  

Tέλος υπογραµµίζεται η σηµασία των παραπάνω για την εκπαίδευση και κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών στην Eλλάδα. ∆ιαπιστώνεται σηµαντική καθυστέρηση σε ότι 
αφορά τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο εκπαιδευτικές πρακτικές επηρεάζουν 
την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ανισοτήτων κατά φύλο, γεγονός που αποδίδεται στην 
περιορισµένη ανάπτυξη του τοµέα της έµφυλης διάστασης στην εκπαίδευση. 
Kαταγράφεται η ανάγκη ανάπτυξης πολυδιάστατων στρατηγικών στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωµένου προγράµµατος παρέµβασης για την επίτευξη της ισότητας στην 
εκπαίδευση και µέσω της εκπαίδευσης.  

Tέλος, διαπιστώνεται ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στη χώρα µας οι απαραίτητες 
συνθήκες για το µετασχηµατισµό της εκπαίδευσης προς µια µη σεξιστική 
κατεύθυνση. Mέχρις ότου δηµιουργηθούν τέτοιες συνθήκες είναι δυνατή η εφαρµογή 
προτύπων προγραµµάτων µε στόχο να πολλαπλασιαστούν αργότερα.  

 

  

Tο Παιδαγωγικό Tµήµα ∆ηµοτικής Eκπαίδευσης (Π.T.∆.E.) του A.Π.Θ. άρχισε να 
λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 1986-87 µ’ ένα πρόγραµµα σπουδών που µπορεί 
να χαρακτηρισθεί καινοτόµο για τα ελληνικά δεδοµένα, τόσο ως προς το περιεχόµενο 
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και την οργάνωση των σπουδών, όσο και την όλη οικοδόµηση του τµήµατος. Στις 
καινοτοµίες εντάσσονται η θεσµοθέτηση της “Mη- σεξιστικής αγωγής” ως 
υποχρεωτικού γνωστικού αντικειµένου στο πρόγραµµα σπουδών του προπτυχιακού 
κύκλου[1] και η καθιέρωση της “παράδοσης” για φεµινιστικές επιστηµονικές 
προσεγγίσεις ή προβληµατισµούς στα πλαίσια των περισσότερων γνωστικών 
αντικειµένων.[2] 

Oι καινοτοµίες αυτές έχουν επίπτωση όχι µόνο στο θεωρητικό επίπεδο, καθώς 
παρέχουν πρόσθετες ή νέες αιτιολογικές οπτικές σε φαινόµενα και προβλήµατα που 
αντιµετωπίζονται στην εκπαιδευτική πράξη, αλλά και στο επίπεδο των πρακτικών και 
στρατηγικών αντιµετώπισης αυτών των φαινοµένων. 

Στο βαθµό που το πρόγραµµα σπουδών αποτελεί “πλαίσιο εργασίας- ζωής για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες και ταυτόχρονα απεικονίζει τις αντιλήψεις που 
επικρατούν στο τµήµα σχετικά µε το ρόλο της συγκεκριµένης επιστηµονικής 
δραστηριότητας στα πλαίσια της κοινωνίας και αποκαλύπτει, µε τις σχέσεις που 
προσπαθεί να εγκαθιδρύσει στο πανεπιστήµιο ανάµεσα στους ανθρώπους και 
ανάµεσα στους ανθρώπους και τη γνώση, την εικόνα του ανθρώπου και της 
κοινωνίας από την οποία διακατέχονται διδάσκοντες και διδασκόµενοι στο τµήµα 
αυτό”[3] δε θα µπορούσε παρά να οργανωθεί η πανεπιστηµιακή ζωή µε βάση το 
όραµα “για µια εξανθρωπισµένη ζωή χωρίς περιορισµούς και εξαρτήσεις”. 

Aναπόφευκτα, η φιλοσοφία του προγράµµατος σπουδών έχει επηρεάσει και την 
πρακτική του. Παράδειγµα αποτελούν οι δραστηριότητες -υπό µορφή σεµιναρίων ή 
οµάδων εργασίας- ευαισθητοποίησης και αυτογνωσίας σε θέµατα διαφυλικών 
σχέσεων, η υποστήριξη σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση της 
συµµετοχής των γυναικών σ’ όλους τους τοµείς[4], η µη-σεξιστική γλώσσα στον 
καθηµερινό αλλά και στον επίσηµο λόγο του τµήµατος κ.ά. 

Στη συνέχεια θα δώσουµε µερικά στοιχεία σχετικά µε τις δραστηριότητες του 
τµήµατος εξηγώντας σύντοµα τη φιλοσοφία που διέπει την κάθε δραστηριότητα και 
τις δυσκολίες που ανακύπτουν. 

  

H θεσµοθέτηση της µη- σεξιστικής αγωγής στο Πρόγραµµα Σπουδών 

Tο Πρόγραµµα Σπουδών ως προς το περιεχόµενό του απορρέει από µία σαφώς 
διατυπωµένη άποψη σχετικά µε τους στόχους “του σχολείου σ’ ένα διαρκώς 
µεταλλασσόµενο κόσµο”. 

“Aπό τους στόχους αυτούς απορρέει η ανάγκη να δοθεί (...) ιδιαίτερη βαρύτητα: (...) 

ε) στη µη- σεξιστική αγωγή, αφού εξανθρωπισµένη κοινωνία δε νοείται µε διακρίσεις 
σε βάρος της µισής ανθρωπότητας κι η υπέρβαση των “παραδοσιακών” διακρίσεων 
δεν αποτελεί απλώς νοµικό ζήτηµα αλλά προϋποθέτει τη ριζική αλλαγή αντιλήψεων 
και στάσεων, και συνεπώς ολόπλευρη αντιµετώπιση και στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης” 

  



Tο Πρόγραµµα Σπουδών ως προς την οργάνωσή του αποτελείται από “υποχρεωτικά 
κατ’ επιλογήν” µαθήµατα, που ανήκουν σε κάποια υποχρεωτικά γνωστικά 
αντικείµενα, και από “επιλεγόµενα” µαθήµατα. Ένα από τα υποχρεωτικά γνωστικά 
αντικείµενα είναι εκείνο της “µη-σεξιστικής αγωγής”. Στο πλαίσιο αυτού του 
γνωστικού αντικειµένου προσφέρονται διάφορα µαθήµατα (“υποχρεωτικά κατ’ 
επιλογήν”), από τα οποία τουλάχιστον ένα είναι υποχρεωµένοι/ ες οι φοιτητές/ τριες 
να παρακολουθήσουν. Mαθήµατα του τοµέα αυτού προσφέρονται και ως 
“επιλεγόµενα µαθήµατα” και µπορούν να επιλεγούν χωρίς περιορισµούς (περίπου 
60% των διδακτικών µονάδων που είναι αναγκαίες για τη λήψη του πτυχίου 
προέρχονται από την κατηγορία των επιλεγοµένων µαθηµάτων). 

H καθιέρωση της “µη- σεξιστικής αγωγής” ως αυτόνοµου υποχρεωτικού γνωστικού 
αντικειµένου στο πρόγραµµα σπουδών δεν ήταν το τελικό αποτέλεσµα διεκδικήσεων 
γυναικών συναδέλφων ή φοιτητριών που συµµετείχαν στο γυναικείο κίνηµα, όπως 
συνέβη σε αντίστοιχες προσπάθειες εγκαθίδρυσης γυναικείων σπουδών σ’ άλλα 
πανεπιστήµια του εξωτερικού ή της Eλλάδας(;). Στην περίπτωση του Π.T.∆.E. 
αποτελούσε οργανικό τµήµα ενός οράµατος για την κοινωνία και, κατά συνέπεια, του 
ρόλου του πανεπιστηµίου και, πιο συγκεκριµένα, ενός τµήµατος που εκπαιδεύει 
δασκάλου/ες. 

Tο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας είναι ότι εµπνευστής αυτού του προγράµµατος 
σπουδών ήταν άνδρας και από τη θέση που κατείχε αρχικά στην ιεραρχία του 
τµήµατος συνέβαλε ουσιαστικά, στη συνέχεια, στην ανάπτυξη του τµήµατος προς την 
κατεύθυνση αυτή µε τη στελέχωσή του.[5] 

Tο θεσµικό πλαίσιο µπορεί βέβαια να ήταν ευνοϊκό για την ανάπτυξη των γυναικείων 
σπουδών, θα παρέµενε όµως “ανενεργό”, αν δεν υιοθετούσαν τα µέλη του τµήµατος -
και δεν ήταν τυχαία, ως ένα βαθµό, η επιλογή τους- τις αρχές αυτές. H εφαρµογή της 
λογικής του προγράµµατος σπουδών που είναι καινοτόµα στο σύνολό του ή η 
καταστρατήγησή του στην πράξη ή η ενδεχόµενη αλλαγή του ήταν όµως θέµα της 
σύνθεσης και της δυναµικής του τµήµατος. Έτσι, από την έναρξη της λειτουργίας του 
τµήµατος πραγµατοποιείται σηµαντική δουλειά στον τοµέα αυτό η οποία 
εµπλουτίζεται, βελτιώνεται και τροποποιείται καθώς αυξάνονται τα µέλη του 
τµήµατος. Σχεδόν µε αυτονόητο τρόπο πλέον και µε θετική σηµασιοδότηση 
συµπεριλαµβάνεται στα κριτήρια εκλογής ή εξέλιξης των µελών του τµήµατος η 
φεµινιστική προσέγγιση ή προβληµατισµός της επιστήµης. 

  

Παρ’ όλο που η “µη-σεξιστική αγωγή” ήταν εξαρχής στο πρόγραµµα σπουδών ως 
ανεξάρτητο γνωστικό αντικείµενο χωρίς τριβές ή αντιδικίες, εν τούτοις, δεν έλειψαν 
και µεµονωµένες αντιδράσεις ανδρών συναδέλφων. Για παράδειγµα, άνδρας-
συνάδελφος υποστηρίζει ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης ως ξεχωριστό υποχρεωτικό 
αντικείµενο, µε τον άκοµψο τίτλο, η “Mη-σεξιστική αγωγή”, γιατί το θέµα των 
διακρίσεων, όπως και τα περισσότερα ηθικοκοινωνικά προβλήµατα, µπορούν να 
µελετηθούν και αναφερθούν διεπιστηµονικά από τους συναδέλφους των διαφόρων 
ειδικοτήτων στα µαθήµατά τους, αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Xωρίς να 
υποστηρίζει ότι το παραπάνω µάθηµα δεν είναι αξιόλογο, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν 
στο πρόγραµµα σπουδών “ξεκάθαρα και αιτιολογηµένα κριτήρια για τον 
προγραµµατισµό µας”. Σ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του τµήµατος µόνο ένας- 



δύο συνάδελφοι υπαινίχθηκαν άµεσα ή έµµεσα ότι τα σχετικά µαθήµατα δεν ήταν 
τόσο “εύλογα ή νοµιµοφανή” ως τµήµα ενός προγράµµατος σπουδών για 
δασκάλους/ες, ενδεχόµενα γιατί είχαν παραδοσιακές απόψεις για το διαχωρισµό της 
γνώσης σε συγκεκριµένους επιστηµονικού κλάδους.[6] Mια φορά µάλιστα “τυχαία” 
παραλήφθηκε η “µη-σεξιστική αγωγή” από το οδηγό σπουδών του τµήµατος. Aν 
εξαιρέσουµε τις µεµονωµένες και ελάσσονος σηµασίας αντιδράσεις που 
αναφέρθηκαν, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ελάχιστη ή καθόλου αντίδραση δε 
συναντούν οι αντιλήψεις των γυναικών συναδέλφων, έτσι όπως εκφράζονται από την 
επιλογή των µαθηµάτων τους, τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, τις δηµοσιεύσεις 
τους και την τρέχουσα πρακτική τους στο τµήµα από τα άλλα µέλη του τµήµατος. 

  

Θεωρώ, µε βάση την εµπειρία µας, ότι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
καινοτοµία, η εισαγωγή των γυναικείων σπουδών στα πανεπιστηµιακά τµήµατα, 
ιδιαίτερα τα νεοσύστατα, έχει τη δυνατότητα να επιδράσει µεταρρυθµιστικά σ’ όλο το 
πρόγραµµα σπουδών και να καθορίσει την τρέχουσα πρακτική και την οργάνωση της 
ζωής σ’ ένα τµήµα. 

Eπίσης, ένα άλλο στοιχείο που εκτιµώ ότι είναι θετικό για τη µελλοντική ανάπτυξη 
των γυναικείων σπουδών στο Π.T.∆.E., πέρα από το γεγονός ότι δε χρειάστηκε να 
“σπάσουν τα στεγανά” των διαφόρων παραδοσιακών τοµέων της γνώσης, γιατί έτσι 
και αλλιώς ήταν άλλη η λογική του προγράµµατος σπουδών, είναι ότι συνυπάρχουν -
υποχρεωτικά- επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων που είναι εξοικειωµένοι/ες µε τη 
νέα οργάνωση της γνώσης και συνεργάζονται στενά και δηµιουργικά σε οµαδικά 
projects ή µαθήµατα.[7] 

Παρά το γεγονός ότι η ίδρυση χωριστών τµηµάτων “γυναικείων σπουδών” σε 
πανεπιστήµια του εξωτερικού οδήγησε σε περιθωριοποίηση της σχετικής 
προβληµατικής, εν τούτοις στην περίπτωση του Π.T.∆.E., µε τις ιδιαίτερα ευνοϊκές 
συνθήκες που αναφέρθηκαν, θεωρούµε σκόπιµη τη δηµιουργία ειδικού τοµέα[8] που 
µπορεί να προσφέρει συµπληρωµατικά ή κοινά µαθήµατα µε τους υπολοίπους τοµείς 
και να αποτελέσει τον πυρήνα για την ανάπτυξη διεπιστηµονικής προβληµατικής που 
µπορεί να εξελιχθεί σε εσωτερική εξειδίκευση σε προπτυχιακό επίπεδο και σε 
εξειδίκευση στα πλαίσια ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. Aπαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητά του θεωρώ ότι θα είναι η ευέλικτη και 
σταθερή οργάνωση της επικοινωνίας του µε τους άλλους τοµείς, συνθήκη που είναι 
εφικτή. 

Mέχρι σήµερα έχουν προσφερθεί πολλά σχετικά µαθήµατα στο Π.T.∆.E. γι’ αυτό δε 
θα εισέλθω σε λεπτοµερή αναφορά τους και περιγραφή του περιεχοµένου τους. 
Eνδεικτικά, αναφέρω ορισµένα:  

- “Bάσεις της µη- σεξιστικής αγωγής” 

- “Στερεότυπα και ρόλοι σε σχέση µε το φύλο” 

- “H συµβολή των διαφόρων επιστηµών στη µη- σεξιστική αγωγή” 

- “Γυναικείες Σπουδές - Mη- σεξιστική αγωγή” 



- “Aπόκτηση του ρόλου του φύλου” 

- “Φύλο και ψυχική υγεία” 

- “Φύλο και Eκπαίδευση” 

- “Σχέσεις των φύλων στην Eλλάδα, 19ος-20ος αιώνας” 

- “Mαθηµατικά και Φύλα” 

- “Σεξισµός και νοηµοσύνη” 

  

Eπίσης, σε πολλά µαθήµατα, υποχρεωτικά και επιλεγόµενα, γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά στις διαφορές φύλου και παίρνοντας υπόψη στη διδακτική θεωρία και 
πράξη τα συµπεράσµατα της έρευνας σχετικά µε τις διαφορές κατά φύλο. 

  

Eνδεικτικά αναφέρουµε την ανάδειξη αυτών των στοιχείων στα µαθήµατα “Γνωστική 
και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού”, “Kοινωνική ανάπτυξη του παιδιού”, 
“Eκπαίδευση µειονοτήτων”, “Iστορία της Nεοελληνικής Eκπαίδευσης”, “∆ιδακτική 
των µαθηµατικών”, “Παιδική Λογοτεχνία”, “Kίνητρα µάθησης”, “Aρχές και µέθοδοι 
της επιστηµονικής έρευνας” κ.λ.π. Στα µαθήµατα αυτά, χωρίς να αποτελεί κύριο 
στόχο, σηµειώνεται ο ανδρικός προσανατολισµός των ερευνών και των θεωριών και, 
στις διδακτικές των διαφόρων µαθηµάτων, υποδεικνύεται η ανάγκη ιδιαίτερης 
προσοχής σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο σεξιστικής διδασκαλίας στο συγκεκριµένο 
µάθηµα. 

Tα µαθήµατα αυτά παρακολουθεί και ένας αριθµός φοιτητριών/ών από άλλα 
τµήµατα. Συνήθως συνοδεύονται από ασκήσεις ή σεµινάρια σε µικρές οµάδες 
φοιτητών/τριών, από σεµινάρια εµβάθυνσης στη σύγχρονη έρευνα (κυρίως µελέτη 
εργασιών που δηµοσιεύονται στο περιοδικό Sex-roles) και οργάνωση οµάδων 
αυτογνωσίας για τη συνειδητοποίηση εκ µέρους τους των προσωπικών τους 
αντιστάσεων.[9] 

Παρά την ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών του τµήµατός µας σε θέµατα 
ισότητας από το α΄ εξάµηνο των σπουδών τους, εν τούτοις παρατηρούνται -
αναµενόµενες εξάλλου- αντιστάσεις φοιτητών για συµµετοχή τους σε αντίστοιχα 
µαθήµατα που είναι επιλεγόµενα και κυρίως σε οµάδες εργασίας[10]. Προσωπική 
µου διαπίστωση είναι ότι τα µαθήµατα αυτά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στις φοιτήτριες 
και αποτελούν χώρο γόνιµης αντιπαράθεσης και ελευθερίας. Πολλές φορές υπάρχει 
ενθουσιασµός, γιατί το θεωρητικό πλαίσιο τις βοηθά να αποκτήσουν µια διαφορετική 
αίσθηση και να κάνουν µια άλλη ανάλυση των προσωπικών εµπειριών τους, που στα 
πλαίσια της παραδοσιακής ακαδηµαϊκής πρακτικής φαίνεται ότι δεν είναι δυνατή. 

 Oι στρατηγικές για την επίτευξη της ισότητας στην εκπαίδευση περιλαµβάνουν 
πολλές και διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις όπως από τη διαµόρφωση νέας 
εκπαιδευτικής πολιτικής στο σχηµατισµό δυναµικών οµάδων πίεσης στην κοινότητα, 



από την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων και 
την άσκησή τους έτσι ώστε να µη αναπαραγάγουν συµπεριφορές διακρίσεων στην 
τάξη έως τη δηµιουργία νέου παιδαγωγικού υλικού χωρίς διακρίσεις φύλου[11] και 
την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση του.[12] 

Για το λόγο αυτό η εισαγωγή σχετικών µαθηµάτων στο Π.T.∆.E. και η ανάπτυξη µιας 
διεπιστηµονικής προβληµατικής στα θέµατα των σχέσεων των δύο φύλων δε 
θεωρούνται από µόνα τους αποτελεσµατικά αν δεν εµπεριέχουν τρόπους αλλαγής της 
συµπεριφοράς των µελλοντικών εκπαιδευτικών. Έτσι, άρχισε ήδη να αναπτύσσεται 
ένας προβληµατισµός για αναθεώρηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών 
στα σχολεία έτσι ώστε όχι µόνο να προάγουµε τη γνώση τους αλλά και τις δεξιότητές 
τους για µια διδασκαλία χωρίς σεξιστικά στοιχεία. Ένα δηλαδή από τα κριτήρια για 
την αξιολόγηση των διδακτικών τους ικανοτήτων διαφαίνεται ότι θα είναι, εκτός από 
τον προβληµατισµό τους, η πρακτική τους για την επίτευξη της ισότητας στην 
εκπαίδευση. Aπαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη όµως αυτών των δεξιοτήτων 
στους φοιτητές/τριες µας είναι η αναθεώρηση των δικών µας µεθόδων διδασκαλίας, 
των µικροδιδασκαλιών και των άλλων σεµιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων. ∆εν 
αλλάζουµε δηλαδή µόνο το τι διδάσκουµε αλλά και το πώς διδάσκουµε. 

Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 70 υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη και επεξεργασία ενός θεωρητικού µοντέλου για τη δυναµική µιας 
διδασκαλίας απαλλαγµένης από σεξιστικά στοιχεία.[13] 

Eίναι ενδιαφέρον να διερευνήσουµε και να καταγράψουµε το περιεχόµενο αυτής της 
“φεµινιστικής παιδαγωγικής” καθώς η εφαρµογή της εµπεριέχει τη δυνατότητα 
αναδόµησης και αναζωογόνησης των τρόπων απόκτησης της γνώσης καθώς 
νοµιµοποιεί την προσωπική εµπειρία ως µια πηγή διανοητικής αναζήτησης και 
γνώσης. Aυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στο βαθµό που η γνώση και η επιστήµη δεν 
είναι ουδέτερες και, κατά συνέπεια, η παιδαγωγική σχέση µπορεί να αναπαραγάγει 
στάσεις και προσδοκίες για τις γυναίκες και τους άνδρες που δηµιουργούν διακρίσεις. 

Mε τη συσσώρευση εµπειριών και δεδοµένων νοµίζω ότι έχουµε πλέον τη 
δυνατότητα να σκεφτούµε περισσότερο σε βάθος και συστηµατικά για τη διδασκαλία 
µας στις γυναικείες σπουδές. Oι πρακτικές της “φεµινιστικής διδασκαλίας” δεν 
µπορούν να διαχωριστούν από το περιεχόµενο του µαθήµατος.[14] H πρόκληση όµως 
της “φεµινιστικής διδασκαλίας” έγκειται για µένα στον τρόπο που προσεγγίζω την 
τάξη, η δυναµική που αναπτύσσεται από το θέµα και τη συζήτηση. Xωρίς να 
θεωρηθεί ότι ακολουθώ ή προτείνω κάποιο “µοντέλο” για φεµινιστική διδασκαλία, η 
πρακτική µου περιλαµβάνει τη µετάβαση από τα ευρύτερα κοινωνικά θέµατα στη 
δυναµική που αναπτύσσεται στην τάξη έτσι ώστε να µπορώ να διερευνήσω τη σχέση 
ανάµεσα στα δύο, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες για αυτοκριτική και 
διερεύνηση των στερεότυπων που έχουν και των αντιστάσεων στην αλλαγή. Σε 
συγκεκριµένες στιγµές της διδασκαλίας µου παρατηρώ ότι, ενώ η δυναµική της τάξης 
µπορεί να αναπαραγάγει τις ανισότητες ανδρών-γυναικών, µπορεί ταυτόχρονα -και 
αυτό είναι η ελπίδα µου- να οδηγήσει τις γυναίκες στον αυτοπροσδιορισµό και την 
αυτονοµία τους. 

 Στο τµήµα εκπονούνται διπλωµατικές εργασίες και διδακτορικά µε ανάλογη 
θεµατική και προσέγγιση, υπάρχει αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα, 
δηµοσιεύσεις σχετικών άρθρων και συµµετοχή σε πρότυπες δράσεις που αφορούν και 



τις γυναίκες. Aνάλογα µαθήµατα και προβληµατισµός υπάρχει και σε άλλες 
δραστηριότητες του τµήµατος, όπως τα επιδοτούµενα από το E.K.T. προγράµµατα 
για άνεργους δασκάλους που πραγµατοποιήθηκαν τα δύο τελευταία έτη καθώς και 
στο πρόγραµµα εξοµοίωσης των δασκάλων που προέρχονται από τις παλιές 
παιδαγωγικές Aκαδηµίες. 

  

Mορφές οργάνωσης- συνεργασίας των διδασκουσών και ερευνητριών 

Mε δεδοµένο ότι οι περισσότερες διδάσκουσες του Tµήµατος ασχολούνται στη 
διδασκαλία και στην έρευνα µε γυναικεία θέµατα και το ίδιο κάνει µεγάλος αριθµός 
των αποσπασµένων από τη Mέση Eκπαίδευση καθηγητριών, ο συντονισµός και η 
συνεργασία µέσα στο ίδιο το Tµήµα απαιτεί χρόνο. 

Θεωρούµε, όµως, ότι η συνεργασία και ο συντονισµός µε διδάσκουσες και 
ερευνήτριες από άλλα τµήµατα και άλλα πανεπιστήµια θα ήταν πολύ καρποφόρα για 
την προώθηση των Γυναικείων Σπουδών στα Πανεπιστήµια. H εµπειρία µας, 
άλλωστε, αυτό δείχνει: η συνεργασία µας µε γυναίκες πανεπιστηµιακούς από άλλες 
χώρες µε ενεργή συµµετοχή στις γυναικείες σπουδές και στο γυναικείο κίνηµα, µας 
έχει βοηθήσει στη διαµόρφωση των θέσεών µας.  

Eνώ όµως η συνεργασία µας µε γυναίκες πανεπιστηµιακούς του εξωτερικού 
αναπτύσσεται απρόσκοπτα προς όφελος και των δύο πλευρών, δεν έγινε αυτό 
δυνατόν µε διδάσκουσες και ερευνήτριες του δικού µας πανεπιστηµίου. Πέρα από τη 
συνεργασία που υπήρχε, όταν προσκαλέσαµε τις συναδέλφους της Oµάδας 
Γυναικείων Σπουδών του A.Π.Θ. να αναλάβουν οµάδες εργασίας φοιτητριών στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος Σπουδών του Tµήµατός µας (κάτι που έγινε µε επιτυχία 
επί ένα εξάµηνο, αλλά, δυστυχώς, δεν είχε συνέχεια) και την παρακολούθηση από 
µέρους µελών του Tµήµατός µας των διαλέξεων που οργανώνονται από την ίδια 
Oµάδα, καµιά άλλη συνεργασία δεν υπάρχει. H αναζήτηση των αιτίων θα µπορούσε 
να αποδειχτεί ενδιαφέρουσα, επειδή πιθανόν να αναδείκνυε µε ενάργεια τις συνθήκες 
µέσα στις οποίες αναπτύσσονται οι Γυναικείες Σπουδές στα πανεπιστήµιά µας -
Συνθήκες έντονης παρουσίας των ανδρών-επιστηµόνων στην κορυφή των τµηµάτων 
και εξάρτησης των γυναικών-επιστηµόνων από αυτούς ή καταγραφής των γυναικών-
επιστηµόνων στο περιβάλλον άνδρα-επιστήµονα. 

Προφανώς και άλλοι παράγοντες, συνήθεις στον ανδροκρατούµενο χώρο του 
Πανεπιστηµίου, όπως ο ανταγωνισµός, δεν είναι δυνατόν εξαρχής να αποκλειστούν. 

  

Kατοχύρωση της φεµινιστικής έρευνας στα Πανεπιστήµια 

Πιστεύουµε ότι η κατοχύρωση της φεµινιστικής έρευνας, ιδιαίτερα σε εποχή 
λιτότητας, είναι µόνο τότε δυνατή, ότνα αυτή είναι πρωτότυπη (όπως πρέπει πάντα να 
είναι η έρευνα) είτε ως προς τις µεθόδους (γυναικεία προσέγγιση) είτε ως προς τα 
φαινόµενα που πρόκειται να περιγράψει και να ερµηνεύσει. ∆υστυχώς πολύ συχνά 
στη χώρα µας γυναικείες έρευνες απλώς αναπαραγάγουν αποτελέσµατα γνωστά από 
τη φεµινιστική έρευνα του εξωτερικού. 



Στο Παιδαγωγικό Tµήµα ∆ηµοτικής Eκπαίδευσης του A.Π.Θ. η έρευνα µε 
φεµινιστική προσέγγιση εντάσσεται στα πλαίσια ευρύτερων ερευνητικών 
προγραµµάτων του Tµήµατος που χρηµατοδοτούνται από τις Eυρωπαϊκές 
Kοινότητες. 

  

H µη- σεξιστική γλώσσα 

Συχνά διαπιστώνουµε ότι διδάσκουσες και ερευνήτριες πολύ συχνά 
“κατακεραυνώνουν” στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις τους τα βιβλία που 
χρησιµοποιούν σεξιστικά πρότυπα και βοηθούν έτσι στην αναπαραγωγή τους, την 
ίδια όµως στιγµή οι ίδιες “εξαφανίζουν” την εικόνα της γυναίκας από την 
επιστηµονική εργασία τους χρησιµοποιώντας στο λόγο τους µόνο τον ανδρικό τύπο. 
Eπειδή οι γυναικείες σπουδές πέρα από δηµοσιεύσεις σηµαίνουν, κυρίως, καθηµερινή 
εξάσκηση στην αλλαγή/ ανατροπή καθηµερινής πατριαρχικής συµπεριφοράς, γι’ αυτό 
και από την αρχή της λειτουργίας στο Tµήµα χρησιµοποιούνται στα επίσηµα έγγραφα 
ο αρσενικός και ο θηλυκός τύπος (“ο/η”, “αυτές/ αυτοί”, “ο υποψήφιος/ η υποψήφια” 
κ.λ.π.) ταυτοχρόνως. Aπ’ ό,τι γνωρίζουµε το Tµήµα µας είναι το µοναδικό στην 
Eλλάδα που προκηρύσσει θέσεις χρησιµοποιώντας και τους δύο τύπους (κάτι το 
εντελώς αυτονόητο σε άλλες χώρες). 

Σε πολύ µεγάλο βαθµό η µη- σεξιστική γλώσσα χαρακτηρίζει και το λόγο των µελών 
∆EΠ και των φοιτητριών/φοιτητών στις καθηµερινές συζητήσεις. Φοιτητικές 
προκηρύξεις ή συνθήµατα στους τοίχους αναγνωρίζονται εύκολα ως προκηρύξεις ή 
συνθήµατα φοιτητικών παρατάξεων του Tµήµατός µας από την αυτού του είδους 
χρήση της γλώσσας. 

  

H φιλοσοφία που διέπει την επιµονή µας σε αυτόν τον τοµέα είναι γνωστή: Eίναι 
πολύ µεγάλος ο αριθµός των εργασιών που αποδεικνύουν τη σηµασία της σεξιστικής 
γλώσσας στην αναπαραγωγή των στερεοτύπων, των άνισων σχέσεων και της άνισης 
κατανοµής εξουσίας µεταξύ των φύλων. 

Προβλήµατα ανακύπτουν στον τοµέα αυτό κατά την προκήρυξη θέσεων -όταν 
κείµενα “διορθώνονται” ή “συµπληρώνονται” από τη διοίκηση του Πανεπιστηµίου- 
και, ενίοτε, µε άνδρες συναδέλφους, οι οποίοι επιµένουν στην “οικονοµία του 
λόγου”. 

H επίδραση της µη-σεξιστικής γλώσσας σε πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, που 
δεν είναι συνηθισµένοι/ ες σε κάτι τέτοιο, είναι αφάνταστα θετική ως προς την 
ευαισθητοποίησή τους. 

  

Eπίλογος 



H εικόνα που σας παρουσιάσαµε, ενός τµήµατος στο οποίο η φεµινιστική προσέγγιση 
στη διδασκαλία και την έρευνα είναι αποδεκτή, θεσµοθετείται και ενισχύεται, ξενίζει 
και προκαλεί δυσπιστία -αυτή είναι η εµπειρία µας. 

Πρέπει να πούµε ότι προφανώς για όλα αυτά υπάρχει µία ευνοϊκή για µας συγκυρία, 
δηλαδή ότι πρόκειται για ένα νέο τµήµα µε έντονη τη διάθεση για καινοτοµίες. 

Όµως, ας µη νοµίζει κανείς/ καµιά ότι όλα αυτά “χαρίζονται” από τους άνδρες του 
Tµήµατος, που είναι -ακόµη- διπλάσιοι από τις γυναίκες (σε ό,τι αφορά τα µέλη 
∆EΠ). H ουσιαστική κατοχύρωση και συνεπώς και η διασφάλιση της θεσµοθέτησης- 
είναι αποτέλεσµα επίπονης καθηµερινής δουλειάς των γυναικών του Tµήµατος. 
Iδιαίτερα των πολλών δραστήριων φοιτητριών. 

 

ΥΠOΣHMEIΩΣEIΣ 

1. Tο Π.T.∆.E. δεν έχει ακόµη µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών. 

2. Tο τµήµα δεν έχει εµπλακεί στη συζήτηση για το χαρακτήρα του νέου πεδίου των γυναικείων 
σπουδών που, πολλές φορές, τείνει να εξελιχθεί σε πολιτική διαµάχη, όπως αναφέρουν άλλες 
ευρωπαϊκές εµπειρίες εγκαθίδρυσης γυναικείων σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Έτσι, 
συνυπάρχει ως αυτόνοµη επιστηµονική περιοχή αλλά και ως µεθοδολογική οπτική που θέτει 
ερωτήµατα που προκύπτουν από την έννοια του φύλου στις επιµέρους επιστήµες. 

3. Aπόσπασµα από το κεφάλαιο:”Στόχοι και Φιλοσοφία του προγράµµατος σπουδών” που αναφέρεται 
στο οδηγό σπουδών του Π.T.∆.E. του A.Π.Θ. που συνέταξε ο πρώτος και νυν πρόεδρος του τµήµατος, 
καθηγητής Γ. Tσιάκαλος και εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση του τµήµατος. 

4. Tο Π.T.∆.E. άρχισε τη λειτουργία του το 1986 µε 4 µέλη ∆.E.Π. (2 άνδρες και 2 γυναίκες) και 
ειδικούς επιστήµονες και σήµερα έχει 21 µέλη ∆.E.Π. (13 άνδρες και 8 γυναίκες), 7 ειδικούς 
επιστήµονες (3 άνδρες και 4 γυναίκες) καθώς και αποσπασµένους/ ες εκπαιδευτικούς από την 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

5. Tο Π.T.∆.E. από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του (συγκεκριµένα στη συνεδρίασή του στις 28/1/87) 
προκήρυξε θέση ειδικού επιστήµονα για το µάθηµα “Γυναικείες σπουδές - Mη-σεξιστική αγωγή”, 
σηµειώνοντας ότι θα προτιµηθεί γυναίκα, εάν έχει τα ίδια προσόντα µε κάποιον υποψήφιο. Προκήρυξη 
θέσης µε αντίστοιχο περιεχόµενο προκηρύσσεται για πρώτη φορά από τα ελληνικά πανεπιστήµια. 

6. ∆εν πρέπει να παραβλέπουµε ότι ο ορισµός του “νοµιµοφανούς” είναι κατ’ ουσίαν πολιτικός και ότι, 
κατ’ ουσίαν, η επίκληση αυτή είναι µια στρατηγική που οδηγεί σε αποκλεισµό.  

Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για τον επαναπροσανατολισµό των επιστηµών που οι µεθοδολογικές τους 
αρχές προέρχονται µόνο από την αντρική εµπειρία, έως ότου οι γυναικείες σπουδές “νοµιµοποιηθούν”, 
γιατί δεν είναι, σύµφωνα µε τους επικριτές τους, αντικειµενικές, αµερόληπτες και δεν ακολουθούν την 
ορθολογιστική αναζήτηση της γνώσης. Bέβαια, οι φεµινίστριες δεν είναι η πρώτη οµάδα που ανιχνεύει 
τη σύγχρονη επιστήµη κατ’ αυτό τον τρόπο. Oι αγώνες του ρατσισµού, η σύγχρονη οικολογία, κ.ά. 
έχουν να παρουσιάσουν οξυδερκείς αναλύσεις των χρήσεων και καταχρήσεων της επιστήµης. 

Θεωρώ ότι αποτελεί θετική πρόκληση για την ανάπτυξη των γυναικείων σπουδών το γεγονός ότι 
ανάλογη θεµατολογία καλύπτεται από το Π.T.∆.E. και ότι υπάρχει πρακτική ενασχόληση µε τις 
ανισότητες και τις διακρίσεις που προκύπτουν λόγω φύλου, φυλής και τάξης. 



7. O προβληµατισµός κατά πόσο γυναικείες σπουδές µπορούν να οργανώνονται κατά επιστήµη ή µόνο 
διεπιστηµονικά, δεν αφορούσε ποτέ στα παιδαγωγικά τµήµατα, επειδή αυτά από τη φύση τους έχουν 
ένα διεπιστηµονικό χαρακτήρα. 

8. Στο Π.T.∆.E. δεν υπάρχουν ακόµη τοµείς. Aπό τη σχετική όµως -άτυπη έως τώρα- συζήτηση για τη 
δηµιουργία τοµέων θεωρείται µάλλον σίγουρη η ύπαρξη ξεχωριστού τοµέα “Mη - σεξιστικής αγωγής”. 

9. Oι δραστηριότητες αυτές πραγµατοποιούνται µε τη συνεργασία των αποσπασµένων εκπαιδευτικών 
από την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

10. ∆ειγµατοληπτικά αναφέρεται ότι ένα από τα µαθήµατα που διδάσκω, το “Φύλο και Ψυχική υγεία” 
που είναι επιλεγόµενο µάθηµα, δηλώνεται κυρίως από φοιτήτριες και παρακολουθείται κυρίως απ’ 
αυτές. Kατά τη διάρκεια τριών τυχαίων µετρήσεων προηγούµενου έτους, στην αρχή των µαθηµάτων 
παρακολουθούσαν: 1η καταγραφή 101 γυναίκες και 55 άνδρες. 2η καταγραφή: 91 γυναίκες- 30 
άνδρες. 3η καταγραφή:(προτελευταίο µάθηµα πριν τις εξετάσεις) 80 γυναίκες- 50 άνδρες. 

11. Ήδη λειτουργεί στο Π.T.∆.E. (σε συνεργασία µε το πρόγραµµα ΦTΩXEIA 3) το “Kέντρο 
Aνάπτυξης ∆ιδακτικού Yλικού” που αναπτύσσει µεθόδους και διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία 
λιγότερο ευνοηµένων οµάδων. Στους µελλοντικούς στόχους είναι η παραγωγή υλικού για τη µη- 
σεξιστική διαπαιδαγώγηση των παιδιών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

12. Susan S. Klein (Ed.) “Handbook for Achieving Sex Equity through Education” The Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 1985, p. 163-65. 

13. Για µια φεµινιστική παιδαγωγική βλ. 

Margo Culley and Catherine Portuges (eds) “Gendered Subjects: The Dynamics of Feminist teaching” 
Boston: Poutledge and Kegal Paul., 1985 p. 27 

βλ. Susan Laird Reforming “Woman’s True Profession”: A case for “Feminist Pedagogy” in Teacher 
Education? 

Harvard Educational Review, Vol 58, No 4, November 1988, p. 449-463. 

Charlotte Bunch and Sandra Pollack (eds), “Learning Our Way: Essays in Feminist Education” 

Trumansburg, NY: Crossing, 1983, p. 255 

14. Aυτό βέβαια δεν είναι εύκολο -καµιά φορά αδύνατο- σε µεγάλα ακροατήρια στο πανεπιστήµιο. 
Eίναι όµως εφικτό σε οµάδες εργασίας και τµήµατα µε περιορισµένο αριθµό. 

 



Oι στάσεις των µαθητών/ριών απέναντι στα Mαθηµατικά: Aποτελέσµατα 
µιας µικρής κλίµακας έρευνας σε επιλεγµένα Γυµνάσια και Λύκεια της 
Θεσ/κης 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΕΣΣΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΟΓΛΟΥ 

 

Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των 
Φύλων - ∆ΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 1996. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Aφορά στην έρευνα των στάσεων των µαθητών και µαθητριών B' Γυµνασίου και B' 
Λυκείου στα µαθηµατικά καθώς και των πιθανών διαφοροποιήσεων των στάσεων 
κατά φύλο και ηλικία. Tα στοιχεία της εργασίας συγκεντρώθηκαν µε ερωτηµατολόγιο 
που ήταν κοινό για τις δύο τάξεις και περιελάµβανε εξι θεµατικές κλίµακες, µε οκτώ 
ερωτήσεις η καθεµιά. Oι ενδείξεις που προκύπτουν από την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων είναι: 

—περισσότερα κορίτσια από αγόρια έχουν καλούς βαθµούς στα µαθηµατικά αλλά 
στην κατηγορία των άριστων µαθητών (βαθµός: 18,5-20) τα κορίτσια είναι λιγότερα 
από τα αγόρια 

—τα κορίτσια παρουσιάζουν λιγότερο θετικές στάσεις στα µαθηµατικά από τα 
αγόρια και στις δύο εκπαιδευτικές βαθµίδες. Aυτή η διαφορά ωστόσο µειώνεται µε 
την ηλικία, όπως επίσης µειώνονται και οι θετικές στάσεις των αγοριών.  

—περισσότερα κορίτσια από αγόρια πιστεύουν ότι τα µαθηµατικά είναι κατάλληλα 
και για τα δύο φύλα και ότι τα µαθηµατικά δεν είναι αποκλειστικά ανδρική περιοχή. 
Λιγότερα κορίτσια από αγόρια όµως βρίσκουν τα µαθηµατικά χρήσιµα για την 
καθηµερινή ζωή και την επαγγελµατική τους αποκατάσταση.  

Στο τελευταίο µέρος της εργασίας, τα αποτελέσµατα της έρευνας σχολιάζονται σε 
σχέση µε τα αποτελέσµατα παρόµοιων ερευνών σε άλλες χώρες.  

 

  

Oι διαφορές στα Mαθηµατικά µεταξύ των δύο φύλων, είναι ένα φλέγον θέµα, τα 
τελευταία χρόνια. Eρωτήµατα όπως: "Eίναι τ' αγόρια πιο έξυπνα από τα κορίτσια;" 
"Eίναι τα κορίτσια λιγότερο ικανά από τ' αγόρια στα Mαθηµατικά;" "Kορίτσια και 
αγόρια σκέπτονται µε τον ίδιο τρόπο;" δεν τίθενται γιατί είναι της µόδας ούτε για να 
γίνεται απλά συζήτηση. Eίναι ερωτήµατα που εκφράζουν το σύγχρονο κοινωνικό 
προβληµατισµό και παίζουν το ρόλο τους στις σύγχρονες κοινωνίες και, απ' ό,τι 
φαίνεται, θα συνεχίζουν να τον παίζουν και στις κοινωνίες του µέλλοντος.  

user
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O ισχυρισµός ότι τ' αγόρια είναι καλύτερα από τα κορίτσια στα Mαθηµατικά, ότι 
έχουν κλίση(1), ενώ τα κορίτσια δε διαθέτουν µαθηµατική σκέψη, υφίσταται εδώ και 
χρόνια, τροφοδοτείται κατά καιρούς µε διάφορες ψυχολογικές, βιολογικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές(2) και άλλες θεωρίες και δε φαίνεται ότι θα πάψει να 
µας απασχολεί και στο µέλλον. Στη συγκεκριµένη εργασία δε θα ασχοληθούµε µε τις 
θεωρίες που κατά καιρούς διατυπώθηκαν προκειµένου να στηρίξουν επιστηµονικά 
την άποψη περί ύπαρξης διαφορών µεταξύ των φύλων.(3) 

Aπό τις διάφορες έρευνες πάντως φαίνεται, ότι ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µή 
βιολογικών, ψυχολογικών ή άλλων διαφορών µεταξύ των δύο φύλων, ακόµη και 
µεταξύ των µαθητών που η επίδοσή τους είναι πολύ υψηλή είναι πολύ λιγότερα τα 
κορίτσια που επιλέγουν σπουδές που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τα 
Mαθηµατικά.(4) Tίθεται λοιπόν το ερώτηµα µήπως οι στάσεις των µαθητών/ριών 
προς τα και οι σχέσεις τους µε τα Mαθηµατικά, που διαµορφώνονται κάτω από 
διάφορες συνθήκες, έχουν σχέση µε τις αποφάσεις τους που αφορούν στην επιλογή 
των σπουδών τους. 

H παρούσα έρευνα είναι µια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων που έχουν 
διαµορφώσει οι µαθητές/ριες για τα Mαθηµατικά ως γνωστικό αντικείµενο -αν τα 
θεωρούν εύκολα, ευχάριστα, ενδιαφέροντα, χρήσιµα- καθώς και των εντυπώσεών 
τους σχετικά µε (i) το βαθµό ενθάρρυνσης που δέχονται από το οικογενειακό και το 
κοινωνικό τους περιβάλλον όσον αφορά την ενασχόλησή τους µε το συγκεκριµένο 
µάθηµα (ii) τη φύση και τη χρησιµότητα των Mαθηµατικών.  

  

Στόχοι και υποθέσεις της έρευνας. 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης (επίδοση και στάση) 
των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τα Mαθηµατικά και οι τυχόν 
διαφοροποιήσεις που υφίσταται αυτή η σχέση ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία.  

Aποκλείστηκε από το πεδίο της έρευνας η πρωτοβάθµια εκπαίδευση για δύο κυρίως 
λόγους:  

(α) από τις σχετικές έρευνες(5) φαίνεται ότι σ' αυτήν την περιοχή της εκπαίδευσης 
δεν παρατηρούνται σηµαντικές, τουλάχιστον, διαφορές στην επίδοση και τις στάσεις 
των παιδιών απέναντι στα Mαθηµατικά και  

(β) το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας θα ήταν 
δύσκολο να κατανοηθεί και να συµπληρωθεί από παιδιά αυτής της ηλικίας.  

Στη συγκεκριµένη εργασία δεν επιχειρείται αξιολόγηση της επίδοσης των 
µαθητών/ριων σε διάφορες θεµατικές περιοχές των Mαθηµατικών. Ως µέτρο της 
επίδοσης χρησιµοποιήθηκε η βαθµολογία τους στο σχολείο από τον καθηγητή/την 
καθηγήτρια της τάξης. ∆ιατηρώντας όλες τις επιφυλάξεις για τις αδυναµίες που έχει 
µια τέτοια παραδοχή, η µεταβλητή της βαθµολογίας συγκρίνεται µε το φύλο και την 
εκπαιδευτική βαθµίδα (ηλικία). M' αυτόν τον τρόπο γίνεται µια προσπάθεια να 
διερευνηθούν οι στάσεις των µαθητών/ριών απέναντι στα Mαθηµατικά, να 
διαπιστωθεί κατά πόσον η επίδοση των αγοριών στα, σχολικά, Mαθηµατικά είναι 



καλύτερη από την αντίστοιχη των κοριτσιών και να ανιχνευθεί η σχέση που πιθανόν 
υπάρχει µεταξύ επίδοσης, ενθάρρυνσης από το κοινωνικό περιβάλλον και στάσεων. 

O όρος στάση περιγράφει το βαθµό στον οποίο οι µαθητές/ριες συµφωνούν ή 
διαφωνούν σε ερωτήµατα του τύπου: "Tα Mαθηµατικά είναι εύκολα ή δύσκολα; 
Προκαλούν άγχος ή είναι πηγή ευχαρίστησης; Eίναι δηµιουργική ή βαρετή 
διαδικασία; Eίναι χρήσιµα στην καθηµερινή ζωή και στη µελλοντική επαγγελµατική 
σταδιοδροµία;" Περιγράφει επίσης το βαθµό ενθάρρυνσης που οι µαθητές 
αισθάνονται ότι δέχονται από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον καθώς 
και το βαθµό στον οποίο πιστεύουν ότι τα Mαθηµατικά είναι περιοχή κατάλληλη για 
περαιτέρω ενασχόληση και σπουδές το ίδιο για αγόρια και κορίτσια  

Oι κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν σαν ερωτηµατολόγιο(6) είναι µετάφραση και 
µεταφορά των 6 από τις 7 κλίµακες που χρησιµοποίησε η Brush στην έρευνά της. 
Kατά την έρευνα αυτή, που διεξήχθη στις H.Π.A (1976-1979), πήραν µέρος 2.000 
µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στόχος της έρευνας, ήταν να διερευνηθούν οι 
αιτίες στις οποίες οφείλεται το φαινόµενο, τα κορίτσια να µην ακολουθούν 
µαθηµατικές σπουδές, και περιελάµβανε:  

(α) ένα test µέτρησης της ικανότητας σε διάφορες περιοχές της ύλης των 
Mαθηµατικών,  

(β) ένα ερωτηµατολόγιο µε 7 κλίµακες µέτρησης των στάσεων απέναντι στα 
Mαθηµατικά και  

(γ) συνεντεύξεις µε κάποιες οµάδες µαθητών έτσι ώστε να ανακαλυφθούν οι 
προσωπικές εµπειρίες που ενισχύουν και στηρίζουν τις απόψεις των παιδιών για τα 
Mαθηµατικά. 

O όρος "κλίµακα" χρησιµοποιείται στην έρευνα αποδίδοντας τον αντίστοιχο όρο 
"scale" που µεταχειρίζεται η L.Brush(7), και προσδιορίζει κάθε µία από τις 6 
θεµατικές περιοχές ερωτήσεων (εύκολα/δύσκολα, ευχάριστα/προκαλούν ανησυχία, 
ενδιαφέροντα(δηµιουργικά)/βαρετά, χρήσιµα/ όχι χρήσιµα, υποστήριξη/έλλειψη 
υποστήριξης από άλλους, ανοικτά για όλους/ανδρική περιοχή). 

Aνάλογα µε τις απαντήσεις στις 6 κλίµακες του ερωτηµατολογίου, η στάση 
χαρακτηρίζεται θετική, αρνητική ή ουδέτερη. Oι στάσεις των µαθητών διερευνώνται 
ως προς τρεις υποθέσεις: 

1. Tο πέρασµα από µία βαθµίδα σε άλλη συνεπάγεται αύξηση, µείωση ή σταθερότητα 
της θετικής, της αρνητικής στάσης ή της αβεβαιότητας των παιδιών. Eρευνάται 
δηλαδή η στάση των µαθητών και οι τυχόν διαφοροποιήσεις της µε την ηλικία και 
ανεξάρτητα του φύλου. 

2. Mαθητές διαφορετικού φύλου, ανεξάρτητα ηλικίας, παρουσιάζουν διαφορές στις 
στάσεις. Eρευνάται δηλαδή η στάση των µαθητών κατά φύλο και ανεξάρτητα 
εκπαιδευτικής βαθµίδας. 

3. Oι στάσεις των µαθητών σχετίζονται µε το φύλο και την ηλικία ταυτόχρονα και 
σηµειώνονται κάποιες διαφοροποιήσεις των στάσεων σε σχέση µε τις δύο αυτές 



µεταβλητές? ερευνάται δηλαδή η στάση τόσο σε σχέση µε το φύλο όσο και µε την 
εκπαιδευτική βαθµίδα. 

  

Περιγραφή πεδίου. 

H έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Eπιλέχθηκαν δύο τάξεις (B΄ Γυµνασίου και B΄ Γενικού Λυκείου) που απέχουν 
χρονικά 3 χρόνια για να φανούν οι τυχόν διαφοροποιήσεις των τάσεων των µαθητών 
στα Mαθηµατικά µε την ηλικία (πέρασµα σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα). 

Eπιλέχθηκε η B΄ Γυµνασίου, κι όχι κάποια άλλη τάξη, ως η πιο κατάλληλη για την 
καταγραφή των στάσεων των µαθητών γιατί ισαπέχει χρονικά από την τελευταία 
τάξη του ∆ηµοτικού και την A΄ Λυκείου.(από το τέλος δηλαδή του ∆ηµοτικού και 
την αρχή του Λυκείου) Για τη διαπίστωση τυχόν αλλαγών στις στάσεις των µαθητών 
επιλέχθηκε η B΄ Γενικού Λυκείου γιατί ενώ οι µαθητές είναι πολύ κοντά στην 
αποφοίτηση, δεν έχουν ακόµη επιλέξει τη δέσµη που θα ακολουθήσουν και έτσι η 
διδακτέα ύλη στα Mαθηµατικά.είναι κοινή .Tο δείγµα µας απετέλεσαν 232 συνολικά 
µαθητές, 62 (από σύνολο 570) κορίτσια και 58 (από σύνολο 629) αγόρια Γυµνασίου 
και 61 (από σύνολο 387) κορίτσια και 51 (από σύνολο 337) αγόρια του Λυκείου. 

Πίν.1. Eρωτηµατολόγιο στάσεων απέναντι στα Μαθηµατικά 

Στις παρακάτω προτάσεις απάντησε µε Σ.Π. όταν συµφωνείς πλήρως, µε Σ.M. όταν 
µάλλον συµφωνείς, µε A.B. όταν δεν είσαι σίγουρος/η, µε ∆.M. όταν µάλλον 
διαφωνείς, µε ∆.Π. όταν διαφωνείς πλήρως 

  

1. Kανείς δε µπορεί να µάθει τέλεια Mαθηµατικά. 

2. Πολλοί λίγοι άνθρωποι µπορούν να µάθουν Mαθηµατικά. 

3. Tα Mαθηµατικά γίνονται όλο και δυσκολότερα. 

4. ∆εν είµαι από εκείνους/ες που τα πάνε καλά στα Mαθηµατικά. 

5. Tα Mαθηµατικά είναι το µάθηµα που µου αρέσει λιγότερο απ' όλα. 

6. Tα Mαθηµατικά είναι πολύ εύκολα. 

7. Eίµαι σίγουρος/η ότι µπορώ να µάθω Mαθηµατικά. 

8. Mπορώ να πάρω καλούς βαθµούς στα Mαθηµατικά. 

  



1. H προετοιµασία για το µάθηµα των Mαθηµατικών µε ευχαριστεί. 

2. Xαίροµαι να λύνω προβλήµατα Mαθηµατικών. 

3. Συνήθως αισθάνοµαι άνετα κατά τη διάρκεια των διαγωνισµάτων στα Mαθηµατικά. 

4. Tα Mαθηµατικά δε µε στενοχωρούν καθόλου. 

5. Συνεχώς αναβάλλω το διάβασµα για το µάθηµα των Mαθηµατικών. 

6. Aισθάνοµαι νευρικότητα κατά τη διάρκεια των διαγωνισµάτων στα Mαθηµατικά. 

7. Tροµάζω όταν ανοίγω το βιβλίο των Mαθηµατικών και βλέπω µια σελίδα γεµάτη 
προβλήµατα. 

8. Kαταρρέω στη σκέψη δύσκολων µαθηµατικών προβληµάτων. 

  

 1. Tα Mαθηµατικά είναι συναρπαστικά. 

2. Tα Mαθηµατικά µου δίνουν την ευκαιρία να σκεφθώ πράγµατα για µένα τον ίδιο/ την 
ίδια. 

3. Στα Mαθηµατικά µπορώ να χρησιµοποιώ δικές µου ιδέες. 

4. Oταν αντιµετωπίζω ένα µαθηµατικό πρόβληµα που δε µπορώ να το λύσω αµέσως, 
επιµένω µέχρι να βρω τη λύση του. 

5. Tα Mαθηµατικά είναι πληκτικά και µονότονα. 

6. ∆εν υπάρχουν πολλά περιθώρια για τις ιδέες µου στα Mαθηµαικά. 

7. H ιδέα των Mαθηµατικών δε µε συναρπάζει. 

8. Kάνω όσο το δυνατόν λιγότερη δουλειά στα Mαθηµατικά. 

  

1. Προκειµένου βρεις µια καλή δουλειά είναι σηµαντικό να ξέρεις Mαθηµατικά. 

2. H γνώση των Mαθηµατικών θα µε βοηθήσει να κερδίσω τα απαραίτητα για τη ζωή 
µου. 

3. Mελετώ τα Mαθηµατικά επειδή ξέρω πόσο χρήσιµα είναι. 

4. Tα Mαθηµατικά είναι ένα µάθηµα απαραίτητο και αξίζουν τον κόπο και το χρόνο 
που τους αφιερώνω. 



5. Oταν θα είµαι ενήλικος/η θα χρησιµοποιήσω µε πολλούς τρόπους τα Mαθηµατικά. 

6. Tα Mαθηµατικά εκτός από τις θετικές επιστήµες δε χρειάζονται και πολύ. 

7. Tα Mαθηµατικά δε θα είναι χρήσιµα στη δουλειά που πρόκειται να κάνω. 

8. Tα Mαθηµατικά δεν είναι χρήσιµα στα προβλήµατα της καθηµερινής ζωής. 

9. H ενασχόληση µε τα Mαθηµατικά είναι χάσιµο χρόνου. 

  

1. Oι γονείς µου περιµένουν να είµαι καλός/καλή στα Mαθηµατικά  

2. Oι δάσκαλοί µου (οι καθηγητές/ριες) πιστεύουν ότι µπορώ να είµαι καλός/καλή στα 
Mαθηµατικά  

3. Oι γονείς µου µε ενθαρρύνουν στη µελέτη των Mαθηµατικών. 

4. Oι δάσκαλοι (καθηγητές/ριες) µε ενθαρρύνουν στη µελέτη των Mαθηµατικών. 

5. Oι γονείς µου δε νοµίζουν ότι µπορώ να τα καταφέρω στα Mαθηµατικά. 

6. Oι δάσκαλοι µου (καθηγητές/ριες) δε περιµένουν ότι θα τα πάω καλά µε τα 
Mαθηµατικά. 

7. Oι γονείς µου δε µε ενθαρρύνουν στη µελέτη των Mαθηµατικών 

8. Oι δάσκαλοι µου (καθηγητές/ριες) µε αποθαρρύνουν όσον αφορά την ικανότητά µου 
στα Mαθηµατικά. 

  

Tα σχολεία που πήραν µέρος στην Έρευνα, 2 Γυµνάσια και 2 Γενικά Λύκεια, είναι 
∆ηµόσια Σχολεία της Θεσσαλονίκης. H επιλογή συγκεκριµένου τύπου σχολείων 
(∆ηµόσια, Γενικά Λύκεια), ο περιορισµός της έρευνας σε µια µόνο περιοχή της 
πόλης, καθώς και ο αριθµός του δείγµατος (232 µαθητές) δεν επιτρέπουν τη 
γενίκευση των συµπερασµάτων της παρούσας έρευνας στο σύνολο του µαθητικού 
πληθυσµού της Θεσσαλονίκης και κατά µείζονα λόγο της Eλλάδας, παρέχουν όµως 
αρκετές ενδείξεις σχετικά µε τη στάση των µαθητών/ριών απέναντι στα Mαθηµατικά. 

  

Μέθοδος και µέσα  

Για τη συλλογή πληροφοριών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του ερωτηµατολογίου. Tο 
ερωτηµατολόγιο ήταν ακριβώς το ίδιο για τους µαθητές και των δύο εκπαιδευτικών 
βαµίδων ώστε να µπορεί να γίνει σύγκριση κατά τη συζήτηση των αποτελεσµάτων. 



Tα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από µαθητές 4 τµηµάτων της B΄ Γυµνασίου και 
4 τµηµάτων της B΄ Γενικού Λυκείου στο διάστηµα 9.3.1990-13.3.1990. 

  

Oι θεµατικές περιοχές που περιλαµβάνει το ερωτηµατολόγιο είναι: 

(α). η βαθµολογία του µαθητή στα Mαθηµατικά, στο A΄ τρίµηνο της χρονιάς(8) 

(β). κλίµακες στάσης απέναντι στα Mαθηµατικά. 

Στο ερωτηµατολόγιο υπάρχουν 6 κλίµακες στάσης τύπου Likert.(9) 

H κάθε µία περιλαµβάνει 8 θέµατα. Έτσι συνολικά υπάρχουν 48 θέµατα µε θετική ή 
αρνητική διατύπωση που αφορούν σε διαφορετικές αποχρώσεις της στάσης. 

Oι 6 θεµατικές κλίµακες είναι οι 6 από τις 7 κλίµακες που χρησιµοποίησε η L. Brush 
στην έρευνά της(10) σε µαθητές ηλικίας 13-18 χρόνων στις H.Π.A (1976-1979). 
Kάποιες τροποποιήσεις έγιναν στα θέµατα της 2ης κλίµακας (ευχάριστα/προκαλούν 
ανησυχία). Aυτό θεωρήθηκε αναγκαίο προκειµένου να ανταποκρίνονται στην 
ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα.(11) 

Aπό το συνολικό αριθµό των 65 θεµάτων επιλέχτηκαν 48, όσα κρίθηκαν πιο 
χαρακτηριστικά της στάσης που µετράται από κάθε κλίµακα. Eπίσης έγιναν 
ορισµένες τροποποιήσεις ιδιωµατισµών της αγγλικής γλώσσας ώστε να 
ανταποκρίνονται στην ελληνική γλωσσική έκφραση. 

  

Στατιστική ανάλυση των δεδοµένων  

O τρόπος στατιστικής ανάλυσης που επιλέχθηκε είναι περιγραφικός και η µέθοδος 
για τη µέτρηση της κεντρικής τάσης ο "Tύπος" (η βαθµολογία ή η στάση που 
εµφανίζεται µε τη µεγαλύτερη συχνότητα). 

H µέτρηση της βασικής τάσης ανάγεται σε ποσοστά % και έτσι φαίνεται η σχέση 
ανάµεσα στη βαθµολογία ή τη στάση των µαθητών και σε καθεµία από τις 
ανεξάρτητες µεταβλητές όπως το φύλο και η ηλικία. 

Aναγωγή των συχνοτήτων σε ποσοστά επί τοις εκατό γίνεται και για τις απαντήσεις 
που δεν αποτελούν τον "Tύπο", για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των 
συχνοτήτων, ενώ φαίνεται επίσης η σχέση ανάµεσα στις βαθµολογίες ή στις στάσεις 
που µειοψηφούν και στις ανεξάρτητες µεταβλητές. H ποσοστιαία ανάλυση των 
δεδοµένων έδωσε τα αποτελέσµατα που περιγράφονται και συζητούνται αµέσως µετά 
. 

  

Ευρήµατα για τη βαθµολογία στα Mαθηµατικά(12) 



Aπό τη βαθµολογία των µαθητών στα Mαθηµατικά φαίνεται ότι: 

α. O µεγαλύτερος αριθµός µαθητών παρουσιάζει µικρούς βαθµούς (7-12). 
Bρίσκονται δηλαδή στο 1ο διάστηµα της βαθµολογικής κλίµακας.  

Tόσο στο Γυµνάσιο αλλά και πιο πολύ στο Λύκειο περισσότερα αγόρια απ΄ ό,τι 
κορίτσια φαίνεται, σύµφωνα µε τη βαθµολογία τους, ότι είναι αδύνατοι µαθητές.(13) 
Mε την ηλικία αυξάνει ο αριθµός των αγοριών που ανήκουν στους αδύνατους 
µαθητές ενώ των κοριτσιών µειώνεται. Έτσι η διαφορά τους από 8,07 στο Γυµνάσιο 
αυξάνει σε 14,61 στο Λύκειο. 

  

β. Στην περιοχή της βαθµολογίας "κάτω από τη βάση" (7-9,5) συγκεντρώνεται 
µεγαλύτερος αριθµός αγοριών σε κάθε τάξη. Aν και µε την ηλικία λιγότεροι µαθητές 
εµφανίζουν βαθµολογία σ΄ αυτό το διάστηµα βαθµολογίας, στο Λύκειο επειδή το 
ποσοστό των κοριτσιών που ανήκουν σ' αυτήν τη βαθµολογική περιοχή (7-9,5) 
µειώνεται σηµαντικά (είναι 1,66), η διαφορά των δύο φύλων αυξάνει σηµαντικά σε 
σχέση µε το Γυµνάσιο (από 8,01 σε 14,02). 

  

γ. Στο 2ο διάστηµα βαθµολογίας (12,5-16) που χαρακτηρίζει τους "µέτριους-καλούς" 
µαθητές συγκεντρώνεται µεγαλύτερος αριθµός κοριτσιών παρά αγοριών. Mε την 
ηλικία παρατηρείται αύξηση του αριθµού των µαθητών και των δύο φύλων που 
ανήκουν σ' αυτήν τη βαθµολογική περιοχή και η διαφορά των κοριτσιών από τα 
αγόρια µειώνεται σε σχέση µε τη διαφορά τους στο Γυµνάσιο (από 14,9 σε 7,53). 

  

δ. Στο 3ο διάστηµα βαθµολογίας (16,5-20) στους "πολύ καλούς" µαθητές 
συγκεντρώνονται τα µικρότερα ποσοστά µαθητών σε σχέση µε το 1ο και 2ο 
διάστηµα. Mόνη εξαίρεση αποτελεί η οµάδα A.-Γ. (Aγόρια Γυµνασίου) που 
συγκεντρώνουν σ' αυτό το διάστηµα µεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που εµφανίζουν 
στο 2ο διάστηµα βαθµολογίας (12,5-16). Στο Γυµνάσιο, το ποσοστό των αγοριών σ' 
αυτήν τη βαθµολογική περιοχή είναι κατά 6,85% µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των 
κοριτσιών. Aντίθετα στο Λύκειο όπου αυξάνει ο αριθµός των κοριτσιών µε 
βαθµολογία στο 3ο διάστηµα αλλά µειώνεται ο αριθµός των αγοριών, στην ίδια 
περιοχή, 7,04% περισσότερα κορίτσια, από ό,τι αγόρια έχουν "πολύ καλούς" 
βαθµούς. 

  

ε. Στους "άριστους" µαθητές (18,5-20), τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια 
σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα. Mε την ηλικία αυξάνει ο αριθµός των "άριστων" και 
στα 2 φύλα και ιδιαίτερα στα κορίτσια, έτσι που στο Λύκειο η διαφορά των αγοριών 
από τα κορίτσια σ' αυτήν τη βαθµολογική περιοχή, είναι µικρότερη σε σχέση µε τη 
διαφορά τους στο Γυµνάσιο (από 5,4 σε 3,44). 



Σχολιάζοντας λοιπόν τη βαθµολογία των παιδιών στα Mαθηµατικά θα µπορούσαµε 
να πούµε ότι: παρατηρείται µια συσσώρευση των αγοριών στα "άκρα" της 
βαθµολογικής κλίµακας. Περισσότερα αγόρια απ' ό,τι κορίτσια βρίσκονται στο 
διάστηµα βαθµολογίας 7-12 που χαρακτηρίζει τους αδύνατους µαθητές, αλλά επίσης 
περισσότερα αγόρια απ' ό,τι κορίτσια βρίσκονται στο διάστηµα 18,5-20 της 
βαθµολογικής κλίµακας που χαρακτηρίζει τους άριστους µαθητές. 

Όσον αφορά τα κορίτσια, αν και ένας σηµαντικός αριθµός τους βρίσκεται στην 
ανώτερη βαθµολογική κλίµακα, η πλειονότητά τους συσσωρεύεται στο διάστηµα 
12,5-16 που χαρακτηρίζει τους "µέτριους-καλούς" µαθητές. 

  

Ευρήµατα σχετικά µε τις στάσεις  

H προσπάθεια ερµηνείας των στάσεων των µαθητών απέναντι στα Mαθηµατικά, 
όπως αυτές προκύπτουν από τις 6 κλίµακες στηρίζεται στην ανάλυση των ποσοστών 
των απαντήσεων που έδωσε το δείγµα της παρούσας έρευνας. Έτσι τα αποτελέσµατα 
που προκύπτουν ανά κλίµακα είναι: 

  

1η κλίµακα (εύκολα/δύσκολα) 

(1) H θετική στάση(14) των µαθητών µειώνεται σηµαντικά µε την ηλικία.(15) 

(2) Σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα τα αγόρια έχουν ελαφρά µεγαλύτερη θετική στάση 
από τα κορίτσια.(16) Mε την ηλικία λιγότερα αγόρια, αλλά ακόµη λιγότερα κορίτσια 
θεωρούν εύκολα τα Mαθηµατικά. 

H αβεβαιότητα των κοριτσιών είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των αγοριών σε 
όλες τις τάξεις που πήραν µέρος στην έρευνα. Mε την ηλικία η αβεβαιότητα των 
κοριτσιών µειώνεται ενώ των αγοριών αυξάνει αρκετά. Έτσι στο Λύκειο η διαφορά 
τους, σε σχέση µ'αυτή στο Γυµνάσιο, είναι πολύ µικρότερη . 

H αρνητική στάση των αγοριών στο Γυµνάσιο είναι αρκετά µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη των κοριτσιών. Στο Λύκειο, όπου το ποσοστό των κοριτσιών που 
παρουσιάζουν αρνητική στάση αυξάνει ενώ των αγοριών µειώνεται, η αρνητική 
στάση των 2 φύλων κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα. 

Tα αίτια της τάσης αυτής, δηλαδή λιγότεροι µαθητές στο Λύκειο και µάλιστα σε 
ποσοστά µικρότερα του 50% θεωρούν εύκολα τα Mαθηµατικά, µπορεί να 
αναζητηθούν τόσο στο χαρακτήρα των Mαθηµατικών, που είναι περισσότερο 
αφαιρετικός στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες, όσο και στον τρόπο και την 
τεχνική της διδασκαλίας και ίσως και στο κοινωνικοοικονοµικό background των 
παιδιών. Oι διαφορές στη θετική στάση κατά φύλο είναι µάλλον µικρές, περίπου 3%, 
διαφορά που µπορεί ίσως να εξηγηθεί αν υποθέσουµε ότι τα κορίτσια είναι πιο 
αυθόρµητα στις απαντήσεις τους, πιο απαιτητικά από τους εαυτούς τους και έχουν 
µικρότερη αυτοπεποίθεση όσον αφορά την ικανότητά τους στα Mαθηµατικά.  



  

2η κλίµακα (ευχάριστα/προκαλούν ανησυχία). 

(1) H θετική στάση των µαθητών µειώνεται µε την ηλικία.(17) 

(2) Σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα περισσότερα αγόρια απ' ό,τι κορίτσια βρίσκουν 
ευχάριστα τα Mαθηµατικά.(18) Mε την ηλικία η διαφορά τους µειώνεται αφού η 
θετική στάση των κοριτσιών µειώνεται ελάχιστα ενώ των αγοριών µειώνεται 
περισσότερο.  

H αβεβαιότητα των κοριτσιών(19) είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των αγοριών 
στο Γυµνάσιο. Στο Λύκειο όπου η αβεβαιότητα των κοριτσιών µειώνεται αρκετά ενώ 
των αγοριών παραµένει στα ίδια επίπεδα η διαφορά τους είναι ελάχιστη.  

H αρνητική στάση των κοριτσιών είναι λίγο µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των 
αγοριών σε κάθε τάξη(2). Mε την ηλικία αυξάνει η αρνητική στάση και των δύο 
φύλων.  

H τάση που παρατηρείται, δηλαδή χαµηλά ποσοστά µαθητών, µικρότερα του 50% να 
θεωρούν το µάθηµα των Mαθηµατικών ευχάριστη διαδικασία και ιδιαίτερα στο 
Λύκειο, µπορεί να οφείλεται στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικά, αλλά και στον 
τρόπο που διδάσκονται τα Mαθηµατικά µέσα στην τάξη. Eτσι θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι η µεγαλύτερη δυσκολία που παρουσιάζει η ύλη των Mαθηµατικών του 
Λυκείου και ο µάλλον χαµηλός βαθµός κατανόησής της, η χαµηλή, ενδεχοµένως, 
επίδοση, οι συνεχείς αξιολογήσεις µε tests, αυξάνουν τα αισθήµατα ανησυχίας και 
δυσαρέσκειας των µαθητών. 

H µικρή διαφορά της θετικής στάσης των 2 φύλων θα µπορούσε ίσως να αποδοθεί 
στην, πιθανά, πιο ειλικρινή έκφραση των αισθηµάτων άγχους των κοριτσιών καθώς 
και στην παθητική ίσως αντίδρασή τους, όταν δεν κατανοούν σηµεία της ύλης, 
αποτέλεσµα του σχετικά χαµηλού βαθµού αυτοπεποίθεσής τους ανεξάρτητα από την 
επίδοσή τους. 

  

3η κλίµακα (δηµιουργικά/βαρετά) 

(1) H θετική στάση των µαθητών µειώνεται αρκετά µε την ηλικία(21). 

(2) Σε κάθε τάξη (της έρευνας) περισσότερα αγόρια από ό,τι κορίτσια φαίνεται ότι 
θεωρούν τα Mαθηµατικά δηµιουργικά και ενδιαφέροντα. 

H διαφορά τους στο Γυµνάσιο είναι µεγάλη αλλά στο Λύκειο µειώνεται. Mε την 
ηλικία λιγότεροι µαθητές και των 2 φύλων θεωρούν δηµιουργικά τα Mαθηµατικά. 

H αβεβαιότητα των κοριτσιών είναι αρκετά µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των 
αγοριών στο Γυµνάσιο. Mε την ηλικία, η αβεβαιότητα των κοριτσιών µειώνεται 
αρκετά ενώ των αγοριών αυξάνει. Έτσι στο Λύκειο τα αγόρια εµφανίζονται λίγο 
περισσότερο αβέβαια από τα κορίτσια. 



H αρνητική στάση των κοριτσιών είναι ελάχιστα µεγαλύτερη από αυτήν των 
αγοριών. Mε την ηλικία, η αρνητική στάση ιδιαίτερα των κοριτσιών αυξάνει έτσι 
ώστε στο Λύκειο η αρνητική στάση των κοριτσιών είναι µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη των αγοριών. 

H διαφορά των 2 φύλων είναι σηµαντική στο Γυµνάσιο ενώ στο Λύκειο είναι αρκετά 
µικρή. Ίσως τα κορίτσια συµµετέχουν λιγότερο ενεργητικά στη διδακτέα διαδικασία. 

H σηµαντική µείωση της θετικής στάσης των µαθητών, µε την ηλικία, µπορεί να 
οφείλεται αφ' ενός στη διδακτέα ύλη και αφετέρου στη διδακτική διαδικασία. 

Tο γεγονός ότι η διδακτέα ύλη του Λυκείου δε συνδέεται µε τρόπο σαφή και άµεσο 
µε τις εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα και την καθηµερινή πρακτική του µαθητή ίσως 
προκαλεί αισθήµατα αδιαφορίας. H ενεργητική συµµετοχή του µαθητή στη 
διαδικασία της µάθησης δεν ενθαρρύνεται και αυτό ίσως εξηγεί γιατί οι µαθητές, σε 
χαµηλά ποσοστά, θεωρούν τη διαδικασία µάθησης των Mαθηµατικών στο Λύκειο, 
δηµιουργική  

  

4η κλίµακα (χρήσιµα/όχι χρήσιµα) 

(1) H θετική στάση των µαθητών µειώνεται σηµαντικά µε την ηλικία(22). 

(2) Σε κάθε τάξη περισσότερα αγόρια απ' ό,τι κορίτσια(23) θεωρούν χρήσιµα τα 
Mαθηµατικά. H διαφορά τους είναι σηµαντική στο Γυµνάσιο. Mε την ηλικία 
µειώνεται πάρα πολύ η θετική στάση ιδιαίτερα στα αγόρια. Στο Λύκειο η διαφορά 
των δύο φύλων(24) µειώνεται αρκετά. 

H αβεβαιότητα των κοριτσιών είναι αρκετά µεγαλύτερη από αυτήν των αγοριών στο 
Γυµνάσιο. Mε την ηλικία η αβεβαιότητα των κοριτσιών µειώνεται ενώ των αγοριών 
αυξάνει αρκετά. Έτσι στο Λύκειο, τα αγόρια εµφανίζονται πιο αβέβαια από τα 
κορίτσια. 

H αρνητική στάση των κοριτσιών είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των αγοριών 
σε κάθε τάξη. Στο Γυµνάσιο η διαφορά τους είναι µικρή. Mε την ηλικία αυξάνει η 
αρνητική στάση των µαθητών ιδιαίτερα των κοριτσιών. Έτσι η διαφορά τους στο 
Λύκειο αυξάνει αρκετά. 

H σηµαντική µείωση της θετικής στάσης, µε την ηλικία, ίσως είναι αποτέλεσµα µιας 
αντίληψης των µαθητών ότι τα Mαθηµατικά που διδάσκονται στο Λύκειο, δεν είναι 
τόσο χρήσιµα για τα συγκεκριµένα επαγγέλµατα που έχουν ήδη επιλέξει. Tεχνικές 
και ιδέες της Άλγεβρας και της Γεωµετρίας δε φαίνεται να έχουν άµεσες εφαρµογές 
σε δραστηριότητες και επιλογές εκτός της σχολικής τάξης.  

H διαφορά που παρατηρείται στη θετική στάση των 2 φύλων, µπορεί να έχει σχέση 
µε το γεγονός ότι τα κορίτσια, περισσότερο από τ' αγόρια, ακολουθούν παραδοσιακά 
πρότυπα στην επιλογή επαγγέλµατος, διαλέγοντας εκείνα που δεν απαιτούν 
συστηµατική, σε βάθος µελέτη των Mαθηµατικών, ακόµη κι όταν έχουν καλές 
επιδόσεις στα Mαθηµατικά. Aυτό φαίνεται αν εξετάσουµε από κοινού α) το ποσοστό 



των κοριτσιών που θεωρούν χρήσιµα τα Mαθηµατικά µε το ποσοστό των κοριτσιών 
που επιλέγουν επαγγέλµατα που απαιτούν σε βάθος γνώση των Mαθηµατικών, β) το 
ποσοστό των κοριτσιών µε "καλή" βαθµολογία στα Mαθηµατικά και το ποσοστό 
αυτών που θεωρούν τα Mαθηµατικά χρήσιµα για τη µελλοντική ζωή τους. 

  

5η κλίµακα (υπάρχει υποστήριξη/δεν υπάρχει υποστήριξη από άλλους : 
διδάσκοντες, γονείς) 

(1) H θετική στάση των µαθητών µειώνεται αρκετά µε την ηλικία(25). 

(2) Σε κάθε τάξη περισσότερα αγόρια από ό,τι κορίτσια αισθάνονται ότι δέχονται την 
υποστήριξη του κοινωνικού τους περίγυρου όσον αφορά την ενασχόληση και τις 
σπουδές σε σχέση µε τα Mαθηµατικά και τις ικανότητες τους σ' αυτά. 

H διαφορά τους στο Γυµνάσιο είναι µικρή. Mε τη ηλικία, σηµαντικός αριθµός 
αγοριών, αλλά πολύ µεγαλύτερος κοριτσιών, εµφανίζει µικρότερη θετική στάση. 
Έτσι στο Λύκειο η διαφορά τους αυξάνει. 

Στο Γυµνάσιο η αβεβαιότητα των κοριτσιών είναι λίγο µεγαλύτερη από αυτήν των 
αγοριών. Mε την ηλικία η αβεβαιότητα και των 2 φύλων αλλά ιδιαίτερα των αγοριών 
αυξάνει αρκετά. Έτσι στο Λύκειο, η µεταξύ τους διαφορά είναι ελάχιστη. 

H αρνητική στάση τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών στο Γυµνάσιο 
κυµαίνεται σε χαµηλά ποσοστά. Tο ποσοστό των κοριτσιών είναι λίγο µεγαλύτερο 
από αυτό των αγοριών. Mε τη ηλικία αυξάνεται η αρνητική στάση και των 2 φύλων 
και ιδιαίτερα των κοριτσιών. Στο Λύκειο περισσότερα κορίτσια από ό,τι αγόρια έχουν 
αρνητική στάση. 

Aν και είναι δύσκολο να µετρηθεί η επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος µε 
άµεσες ερωτήσεις, η σηµαντική µείωση της θετικής τάσης, µε τη ηλικία,-η 
µεγαλύτερη που παρουσιάζεται στις 6 κλίµακες στάσης- θα µπορούσε ίσως να 
ερµηνευθεί σε σχέση µε το, µάλλον, χαµηλό οικονοµικό επαγγελµατικό επίπεδο των 
οικογενειών των µαθητών της περιοχής που έγινε η έρευνα, και τις φιλοδοξίες που 
πιθανόν έχουν γονείς και δάσκαλοι για το µέλλον των παιδιών. Eίναι πολύ πιθανόν οι 
φιλοδοξίες αυτές να µην περιλαµβάνουν µια περαιτέρω εκπαίδευση που απαιτεί πιο 
ειδική γνώση των Mαθηµατικών, ίσως γιατί αυτά δε συνδυάζονται µε την πραγµατική 
επίδοση των µαθητών. Tο σηµείο αυτό θα µπορούσε κάπως να φωτισθεί αν 
µετρούσαµε το βαθµό υποστήριξης που πιστεύουν οι µαθητές ότι δέχονται, από τον 
κοινωνικό τους περίγυρο, σε άλλα µαθήµατα π.χ. Γλώσσα, Φυσική, Iστορία κ.λ.π. 

H διαφορά που παρατηρείται στη θετική στάση των 2 φύλων ιδιαίτερα στο Λύκειο, 
δείχνει ότι γονείς και δάσκαλοι δεν ενθαρρύνουν τα κορίτσια-ή τουλάχιστον τα 
κορίτσια πιστεύουν ότι δεν ενθαρρύνονται- γιατί δε θεωρούν απαραίτητη και χρήσιµη 
τη µελέτη των Mαθηµατικών για τη µελλοντική τους ζωή. Λειτουργούν δηλαδή 
κοινωνικά στερεότυπα που επηρεάζουν τη συµπεριφορά και τη στάση προσώπων που 
ο ρόλος τους στη ζωή και στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των 
παιδιών είναι ιδιαιτέρως σηµαντικός H διαφορετική µεταχείριση και συµπεριφορά 
των 2 φύλων παρατηρείται από τα πρώτα στάδια της ζωής των παιδιών και αρχίζει θα 



µπορούσαµε να πούµε µε τα διαφορετικά είδη παιχνιδιού που προσφέρονται τη 
διάθεση περισσότερου χρόνου και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον που δείχνουν οι 
ενήλικες για τ'αγόρια(26). 

  

6η κλίµακα (ανοικτά σε όλους/Aνδρική περιοχή) 

(1) H θετική στάση των µαθητών αυξάνει µε την ηλικία. 

(2) Σε κάθε τάξη περισσότερα κορίτσια από ό,τι αγόρια θεωρούν ότι τα Mαθηµατικά 
είναι τοµέας ανοιχτός και στα 2 φύλα(27). 

H διαφορά τους στο Γυµνάσιο είναι σηµαντική. Mε την ηλικία, τα κορίτσια 
παρουσιάζουν αρκετή αύξηση της θετικής τους στάσης ενώ στα αγόρια παρατηρείται 
µείωση. Έτσι στο Λύκειο η διαφορά τους αυξάνει ακόµη περισσότερο. 

H αβεβαιότητα των αγοριών είναι µεγαλύτερη από αυτήν των κοριτσιών σε κάθε 
τάξη. Mε την ηλικία, η αβεβαιότητα των αγοριών αυξάνει ενώ των κοριτσιών 
µειώνεται. Έτσι στο Λύκειο η µεταξύ τους διαφορά µεγαλώνει σηµαντικά. 

Σε κάθε τάξη η αρνητική στάση των αγοριών είναι αρκετά µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη των κοριτσιών. Στο Λύκειο η αρνητική στάση µειώνεται και στα 2 φύλα 
και ιδιαίτερα στα κορίτσια. 

H µικρή αύξηση της θετικής στάσης συνολικά των µαθητών, µε την ηλικία, οφείλεται 
µόνο στη σηµαντική αύξηση που παρουσιάζουν τα κορίτσια του Λυκείου. Στ' αγόρια 
του Λυκείου παρατηρείται µείωση τόσο της θετικής όσο και της αρνητικής στάσης 
ενώ αυξάνεται σηµαντικά η αβεβαιότητά τους. 

Tο γεγονός ότι σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα -και ιδιαίτερα στο Λύκειο- η τάση των 
κοριτσιών να θεωρούν τα Mαθηµατικά κατάλληλα και για τα 2 φύλα είναι 
µεγαλύτερη από αυτήν των αγοριών, θα µπορούσε να σηµαίνει ότι τα κορίτσια 
έδωσαν φεµινιστικές µάλλον απαντήσεις που δείχνουν ότι πιστεύουν πως θα 
µπορούσαν ν' ασχοληθούν µε τα Mαθηµατικά, αν τα επέλεγαν, µε την ίδια επιτυχία 
που χαρακτηρίζει τ' αγόρια. Eίναι δηλαδή θέµα επιλογής και όχι δυνατοτήτων. 

  

Συσχετισµός κλιµάκων. 

Σ' αυτό το µέρος της εργασίας γίνεται µια προσπάθεια συσχετισµού των 
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων σε κάθε κλίµακα 
χωριστά. Eτσι εξετάζεται: 

(α) Aν σε κάθε τάξη που πήρε µέρος στην έρευνα και ανεξάρτητα φύλου οι κλίµακες 
παρουσιάζουν ποσοστά θετικής στάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα του 49% και 
εντοπίζεται η κλίµακα που εµφανίζει το υψηλότερο ποσοστό θετικής στάσης. 



(β) Σε πόσες και σε ποιές κλίµακες τα 2 φύλα ανεξάρτητα σχολικής τάξης, 
παρουσιάζουν ποσοστά θετικής στάσης υψηλότερα και χαµηλότερα του 49% και 
εντοπίζεται η κλίµακα, που παρουσιάζει το υψηλότερο και το χαµηλότερο ποσοστό 
θετικής στάσης σε κάθε φύλο. 

(γ) Tο φύλο που παρουσιάζει µεγαλύτερη θετική στάση σε κάθε µια από τις 6 
κλίµακες σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα. 

(δ) H αύξηση ή µείωση της θετικής στάσης στις 6 κλίµακες, µε την ηλικία και για 
κάθε φύλο ξεχωριστά. 

  

Έτσι συζητώντας και συσχετίζοντας τις κλίµακες παρατηρούµε ότι : 

1. Mε την ηλικία και ανεξάρτητα φύλου παρατηρούµε µείωση της θετικής στάσης 
των µαθητών σε όλες τις κλίµακες εκτός από την 6η (Tα Mαθηµατικά είναι ανοιχτά 
για όλους και όχι ανδρική περιοχή µόνον) όπου σηµειώνεται µικρή αύξηση. 

Σηµαντική µείωση της θετικής στάσης παρουσιάζουν η 5η κλίµακα (υποστήριξη) και 
ιδιαίτερα η 4η (χρήσιµα). Aρκετή µείωση παρατηρείται στην 1η κλίµακα (εύκολα) 
και στην 3η (δηµιουργικά). 

Eνώ στο Γυµνάσιο σε όλες τις κλίµακες το ποσοστό θετικής στάσης είναι υψηλότερο 
του 49% στο Λύκειο το ξεπερνούν µόνο 3 κλίµακες (η 4η, 5η και 6η). 

Στο Γυµνάσιο η κλίµακα που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη θετική στάση είναι η 5η 
(υποστήριξη) ενώ στο Λύκειο είναι η 6η (ανοικτά για όλους). 

2. Aνάλογα µε το φύλο και ανεξάρτητα της ηλικίας τ' αγόρια παρουσιάζουν 
µεγαλύτερη θετική στάση από τα κορίτσια σε όλες τις κλίµακες εκτός της 6ης (Tα 
Mαθηµατικά ανοικτά για όλους) όπου η διαφορά των κοριτσιών από τ' αγόρια είναι 
αρκετά µεγάλη. H µεγαλύτερη διαφορά των αγοριών από τα κορίτσια παρουσιάζεται 
στη 2η κλίµακα (ευχάριστα), στην 3η (δηµιουργικά) αλλά περισσότερο στην 4η 
(χρήσιµα). 

Παρατηρείται επίσης ότι τα αγόρια έχουν ποσοστά θετικής στάσης υψηλότερα του 
49% και στις 6 κλίµακες ενώ τα κορίτσια µόνο σε 4 κλίµακες (την 1η, 4η, 5η και 6η). 

Tα κορίτσια σηµειώνουν την υψηλότερη θετική στάση στην 6η κλίµακα (τα 
Mαθηµατικά είναι κατάλληλα και για τα δύο φύλα), ενώ τα αγόρια στην 5η 
(υποστήριξη). 

3. Στην ίδια εκπαιδευτική βαθµίδα και ανάλογα µε το φύλο παρατηρούµε ότι πολύ 
περισσότερα κορίτσια απ' ό,τι αγόρια πιστεύουν ότι τα Mαθηµατικά είναι το ίδιο 
κατάλληλα και για τα 2 φύλα και δεν αποτελούν ανδρική περιοχή. 

Στο Λύκειο, η διαφορά των 2 φύλων αυξάνει ακόµη περισσότερο. 



Aντίθετα σε όλες τις άλλες κλίµακες τ' αγόρια είναι εκείνα που σε κάθε εκπαιδευτική 
βαθµίδα παρουσιάζουν µεγαλύτερη θετική στάση. 

Στο Γυµνάσιο, πολύ περισσότερα αγόρια απ' ό,τι κορίτσια πιστεύουν ότι τα 
Mαθηµατικά είναι ευχάριστα ως διαδικασία γνώσης και δεν τους προκαλούν άγχος, 
ότι είναι δηµιουργική διαδικασία και όχι απλή αποµνηµόνευση καθώς και ότι είναι 
χρήσιµα για την καθηµερινή ζωή και την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 

H διαφορά των αγοριών από τα κορίτσια στις άλλες 2 κλίµακες, την1η (εύκολα) και 
την 5η (υποστήριξη) είναι µικρή. 

Στο Λύκειο, εκτός της 6ης κλίµακας (ανοικτά για όλους) σ' όλες τις υπόλοιπες 
κλίµακες τα αγόρια παρουσιάζουν µεγαλύτερη θετική στάση. 

Iδιαίτερα µεγάλη είναι η διαφορά στις 2 κλίµακες που αφορούν στην αντίληψη που 
έχουν οι µαθητές για τη χρησιµότητα των Mαθηµατικών και την ενθάρρυνση που 
δέχονται. 

Στο Λύκειο φαίνεται ότι, εκτός 3 κλιµάκων, µειώνονται οι διαφορές στη θετική 
στάση των 2 φύλων στα Mαθηµατικά. Στην 6η κλίµακα όπου σταθερά περισσότερα 
κορίτσια και ιδιαίτερα στο Λύκειο αµφισβητούν την υπεροχή των αγοριών στα 
Mαθηµατικά, στην 5η κλίµακα όπου φαίνεται ότι σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός 
αγοριών από τον αντίστοιχο των κοριτσιών, ιδιαίτερα στο Λύκειο, δέχονται ότι 
ενθαρρύνονται από το περιβάλλον τους και στην 1η κλίµακα όπου λίγο µεγαλύτερος 
αριθµός αγοριών από αυτόν των κοριτσιών φαίνεται ότι θεωρούν εύκολα και προσιτά 
τα Mαθηµατικά. Στις υπόλοιπες κλίµακες οι διαφορές των ποσοστών θετικής στάσης 
των 2 φύλων µειώνονται στο Λύκειο. 

4. Aνάλογα µε το φύλο και την ηλικία βλέπουµε ότι µεγαλώνοντας, συνεχώς 
λιγότεροι µαθητές και των 2 φύλων εµφανίζουν θετική στάση στα Mαθηµατικά. 
Aξίζει να παρατηρηθεί ότι ενώ στο Γυµνάσιο τα κορίτσια παρουσιάζουν ποσοστά 
θετικής στάσης µικρότερα του 49% µόνο σε µια κλίµακα την 2η 
(ευχάριστα/προκαλούν ανησυχία), στο Λύκειο αυτό συµβαίνει για 4 κλίµακες, την 1η 
(εύκολα), την 2η (ευχάριστα), την 3η (δηµιουργικά) και την 4η (χρήσιµα). 

T' αγόρια ενώ στο Γυµνάσιο έχουν ποσοστά θετικής στάσης µεγαλύτερα του 49% σε 
όλες τις κλίµακες, στο Λύκειο τα ποσοστά θετικής στάσης σε 2 κλίµακες, την 2η 
(ευχάριστα) και στην 3η (δηµιουργικά) πέφτουν κάτω του 49%. 

Όσον αφορά τα κορίτσια: Στο Γυµνάσιο περισσότερα από τα µισά κορίτσια θεωρούν 
τα Mαθηµατικά κατάλληλα και για τα 2 φύλα. Mε την ηλικία γίνεται ακόµη 
µεγαλύτερος ο αριθµός των κοριτσιών που το πιστεύουν. H κλίµακα αυτή είναι η 
µόνη στην οποία τα κορίτσια, µε την ηλικία, εµφανίζουν µεγαλύτερη θετική στάση 
και επί πλέον είναι η κλίµακα που συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά θετικής 
στάσης των κοριτσιών σε Γυµνάσιο και Λύκειο. 

Σηµαντικός αριθµός κοριτσιών στο Γυµνάσιο πιστεύουν ότι το κοινωνικό τους 
περιβάλλον, δάσκαλοι και γονείς, τα ενθαρρύνουν στη µελέτη των Mαθηµατικών. 
Πιστεύει ακόµη ότι έχουν ικανότητες στα Mαθηµατικά καθώς και ότι τα Mαθηµατικά 
είναι χρήσιµα στην καθηµερινή και στην µελλοντική επαγγελµατική τους ζωή. Mε 



την ηλικία όµως µειώνεται σηµαντικά ο αριθµός των κοριτσιών που πιστεύουν κάτι 
τέτοιο. Στις 2 αυτές κλίµακες παρατηρείται η µεγαλύτερη µείωση θετικής στάσης των 
κοριτσιών µε την ηλικία. 

Όσον αφορά την αντίληψη για το αν τα Mαθηµατικά είναι εύκολα και ενδιαφέροντα 
φαίνεται πως µόνον τα µισά κορίτσια στο Γυµνάσιο πιστεύουν κάτι τέτοιο. Στο 
Λύκειο, λιγότερα από τα µισά κορίτσια θεωρούν προσιτά και ενδιαφέροντα τα 
Mαθηµατικά. 

H 2η κλίµακα (ευχάριστα) είναι αυτή που συγκεντρώνει το χαµηλότερο ποσοστό -
µικρότερο του µισού πληθυσµού- θετικής στάσης των κοριτσιών σε Γυµνάσιο και 
Λύκειο. 

Όσον αφορά τα αγόρια: Παρατηρείται µείωση της θετικής στάσης, µε την ηλικία, σε 
όλες τις κλίµακες. 

Στο Γυµνάσιο, σηµαντικός αριθµός αγοριών πιστεύουν ότι έχουν την ενθάρρυνση 
των δικών τους ανθρώπων, ενώ στο Λύκειο ο αριθµός αυτός µειώνεται αρκετά. Στην 
κλίµακα αυτή (5η) συγκεντρώνονται τα υψηλότερα αν και διαφορετικά ποσοστά 
θετικής στάσης τόσο στο Γυµνάσιο όσο και στο Λύκειο. 

Σηµαντικός αριθµός αγοριών στο Γυµνάσιο πιστεύουν στη χρησιµότητα των 
Mαθηµατικών ενώ στο Λύκειο ο αριθµός αυτός µειώνεται. 

Σηµαντικός αριθµός αγοριών στο Γυµνάσιο πιστεύουν επίσης ότι τα Mαθηµατικά 
είναι ενδιαφέροντα και ένας τοµέας ανοιχτός και στα 2 φύλα. Mε την ηλικία η θετική 
στάση µειώνεται και στις 2 κλίµακες. Λιγότερα αγόρια στο Λύκειο, ωστόσο 
σηµαντικός αριθµός ακόµη, πιστεύουν ότι τα Mαθηµατικά είναι το ίδιο κατάλληλα 
και για τα 2 φύλα. Όσον αφορά τη µείωση της θετικής στάσης των αγοριών στην 3η 
κλίµακα (δηµιουργικά, ενδιαφέροντα), αυτή είναι µεγάλη. H ηλικία αυτή 
συγκεντρώνει, όπως και στα κορίτσια, το µικρότερο ποσοστό θετικής στάσης των 
αγοριών στο Λύκειο ποσοστό πολύ µικρότερο του 49%. 

Περισσότερα από τα µισά αγόρια στο Γυµνάσιο φαίνεται ότι θεωρούν τα 
Mαθηµατικά εύκολα και ευχάριστα. Στο Λύκειο λιγότερα αγόρια πιστεύουν κάτι 
τέτοιο. 

H θετική στάση των µαθητών αυξάνει σε λίγα µόνο θέµατα των κλιµάκων. Έτσι 
παρατηρούνται αυξητικές τάσεις σε 11 (επί συνόλου 48) θέµατα για τα κορίτσια και 
σε 9 για τα αγόρια. Tα περισσότερα από αυτά είναι της 6ης κλίµακας. Aντίθετα 
σηµαντική µείωση της θετικής στάσης των µαθητών παρατηρείται σε όλα τα θέµατα 
της 4ης κλίµακας (χρήσιµα), της 5ης (υποστήριξη) καθώς και στις περισσότερες 
ερωτήσεις της 3ης κλίµακας (δηµιουργικά). 

  

Kοινά συµπεράσµατα των δύο ερευνών 

Mια συνεπής σύγκριση των ευρηµάτων της δικής µας έρευνας µε αυτά της L. Brush 
(στις H.Π.A, 1976-1979) και άλλων ερευνών σχετικά µε τη στάση των Mαθητών στα 



Mαθηµατικά θα προϋπέθετε µεταξύ άλλων µια κοινή στατιστική τεχνική 
επεξεργασίας των δεδοµένων. 

H L. Brush χρησιµοποίησε τη µέθοδο της Aνάλυσης της ∆ιαφοράς (cross sectional 
και longitudinal test). Eµείς µετρήσαµε την απάντηση µε τη µεγαλύτερη συχνότητα 
(Kεντρική Tάση) καθώς και τις απαντήσεις που δεν αποτελούν τον "Tύπο" σε 
ποσοστό % για να µπορέσουµε να συγκρίνουµε τις συχνότητες και για να δείξουµε τη 
σχέση µεταξύ της Kεντρικής Tάσης και των ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Ξεπερνώντας αυτό το πρόβληµα επιχειρούµε µια σύντοµη σύγκριση των ευρηµάτων 
των δύο ερευνών. 

Όσον αφορά την 1η κλίµακα (εύκολα/δύσκολα): Kοινή διαπίστωση αποτελεί ότι α) 
µε την ηλικία.λιγότεροι µαθητές, θεωρούν εύκολα τα Mαθηµατικά (Brush 1979, 68-
69). β) Σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα η θετική στάση των κοριτσιών είναι µικρότερη 
από αυτή των αγοριών (Brush, 1979, 69). 

Ως προς τη 2η κλίµακα (ευχάριστα/προκαλούν ανησυχία): Kοινή διαπίστωση µε τη 
Brush αποτελεί ότι α) τα αισθήµατα ανησυχίας των µαθητών για τα Mαθηµατικά 
αυξάνουν µε την ηλικία (Brush 1979, 69) β) Σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα τα 
κορίτσια περισσότερο από τα αγόρια αισθάνονται άγχος για τα Mαθηµατικά (Brush, 
1979,69). 

Όσον αφορά την 3η κλίµακα (δηµιουργικά/βαρετά). Kοινή διαπίστωση των 2 
ερευνών αποτελεί το γεγονός ότι µε την ηλικία λιγότεροι µαθητές θεωρούν 
δηµιουργικά τα Mαθηµατικά (Brush, 1979,69). 

Σε αντίθεση τώρα µε την Brush (Brush, 1979,48).που δε διαπιστώνει διαφορές κατά 
φύλο σ' αυτήν την κλίµακα στάσης, από τα ευρήµατα της δικής µας έρευνας φαίνεται 
ότι ιδιαίτερα στο Γυµνάσιο και λιγότερο στο Λύκειο περισσότερα αγόρια απ' ό,τι 
κορίτσια θεωρούν δηµιουργικά τα Mαθηµατικά  

Ως προς την 4η κλίµακα (χρήσιµα/όχι χρήσιµα). Kοινή διαπίστωση αποτελεί α) η 
τάση να µειώνεται η θετική στάση των µαθητών µε την ηλικία και συνεχώς λιγότεροι 
µαθητές να θεωρούν χρήσιµα τα Mαθηµατικά στην καθηµερινή ζωή και την 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία (Brush, 1979,56). β) Tα µεγαλύτερα κορίτσια 
θεωρούν λιγότερο χρήσιµα τα Mαθηµατικά από ό,τι τ' αγόρια της ίδιας ηλικίας 
.(Brush,1979, 56). 

Eµείς διαπιστώσαµε ότι σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα και ιδιαίτερα στο Γυµνάσιο τα 
αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια θεωρούν τα Mαθηµατικά χρήσιµα. Στο Λύκειο 
η διαφορά των 2 φύλων µειώνεται αρκετά. 

Όσον αφορά την 5η κλίµακα (υποστήριξη/έλλειψη υποστήριξης από το κοινωνικό 
περιβάλλον) Kοινή διαπίστωση των 2 ερευνών αποτελεί το γεγονός ότι µε τη ηλικία 
λιγότεροι µαθητές θεωρούν ότι ενθαρρύνονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο 
όσον αφορά την ενασχόληση τη µελέτη και τις ικανότητές τους σε σχέση µε τα 
Mαθηµατικά (Brush, 1979,69). 



Σε αντίθεση µε την Brush που δεν παρατηρεί αξιοσηµείωτες διαφορές κατά φύλο 
(Brush, 1979,65), εµείς βρήκαµε ότι ιδιαίτερα στο Λύκειο τα κορίτσια, λιγότερο από 
τ' αγόρια αισθάνονται να ενθαρρύνονται από το κοινωνικό περιβάλλον τους (γονείς, 
δασκάλους), γεγονός που πιθανά έχει σχέση µε διατήρηση παραδοσιακών 
στερεότυπων της ελληνικής κοινωνίας. 

Ως προς την 6η κλίµακα (ανοιχτός τοµέας και στα 2 φύλα/ανδρική περιοχή). Kοινή 
διαπίστωση των 2 ερευνών αποτελεί το γεγονός ότι περισσότερα κορίτσια από ό,τι 
αγόρια θεωρούν τα Mαθηµατικά τοµέα κατάλληλο και για τα 2 φύλα (L. Brush, 
1979,65). 

Σε αντίθεση όµως µε την Brush διαπιστώνουµε ότι µε την ηλικία παρουσιάζεται 
µικρή αύξηση του ποσοστού των µαθητών που θεωρούν τα Mαθηµατικά τοµέα 
ανοιχτό και στα 2 φύλα.(28) 

Φαίνεται λοιπόν τελικά να διαµορφώνεται µια, εκ πρώτης όψεως, παράδοξη 
κατάσταση. Ενώ τα κορίτσια έχουν καλύτερους βαθµούς από τα αγόρια στα 
Μαθηµατικά, τόσο στο Γυµνάσιο όσο και στο Λύκειο(29), οι στάσεις τους, και στις 
δύο εκπαιδευτικές βαθµίδες, απέναντι στα Μαθηµατικά είναι λιγότερο θετικές από τις 
στάσεις των αγοριών. Μάλιστα αυτό συµβαίνει αν και τα κορίτσια, ιδιαίτερα στο 
Λύκειο, πιστεύουν, περισσότερο από τα αγόρια, άτι τα Μαθηµατικά δεν είναι 
ανδρική περιοχή, αλλά κατάλληλα σαν αντικείµενο µελέτης και για τα δύο φύλα. 

Πού οφείλεται αυτή η διαφορά στη στάση των δύο φύλων απέναντι στα Μαθηµατικά; 
θα έπρεπε να αναζητηθεί στα κοινωνικά στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων, 
στο οικονοµικά, µορφωτικό, πολιτισµικά επίπεδο της οικογένειας, στις προσδοκίες 
γονέων και διδασκόντων, στο περιεχόµενο των σχολικών Μαθηµατικών και τον 
τρόπο που αυτά διδάσκονται, στην ενηµέρωση (µη ενηµέρωση ή ελλιπής ενηµέρωση) 
των παιδιών σχολικής ηλικίας γύρω από τον επαγγελµατικό προσανατολισµό; θα 
µπορούσαν κάποιοι παράγοντες από αυτούς που αναφέραµε πιο πάνω, όλοι, ακόµη 
και άλλοι παράγοντες να επηρεάζουν, άλλοι σε µεγαλύτερο και άλλοι σε µικρότερο 
βαθµό, τις στάσεις των δύο φύλων απέναντι στα Μαθηµατικά. Η διερεύνηση αυτών 
των παραγόντων σίγουρα δεν ήταν µέσα στους στόχους της παρούσας εργασίας. 
Χρειάζεται λοιπόν να ερευνηθεί ποιοι παράγοντες, πώς και σε ποιο βαθµό 
επηρεάζουν, έως πού διαµορφώνουν, τις στάσεις των δύο φύλων. Τότε θα είµαστε 
ίσως σε θέση να προτείνουµε την αλλαγή κάποιων στάσεων ή την υιοθέτηση κάποιων 
άλλων, ίσως τη λήψη ορισµένων µέτρων που θα στόχευαν στην αλλαγή (ανατροπή;) 
της υπάρχουσας κατάστασης. 
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αλλά όχι τόσο της Eλληνικής πραγµατικότητας.  

12. H βαθµολογία των µαθητών του δείγµατος στα Mαθηµατικά χωρίστηκε σε τρία 
διαστήµατα:  

Tο 1ο δ. β. (7-12) περιλαµβάνει τους µικρότερους βαθµούς και θεωρήσαµε ότι 
χαρακτηρίζει τους "αδύνατους µαθητές. Θεωρήσαµε σηµαντικό να επισηµάνουµε το 
ποσοστό και το φύλο των µαθητών που η βαθµολογία τους κυµαίνεται κάτω από τη 
βάση. 

Tο 2ο δ. β. (12,5-16) περιλαµβάνει τους ενδιάµεσους βαθµούς της βαθµολογικής 
κλίµακας και θεωρήσαµε ότι χαρακτηρίζει τους µέτριους -καλούς µαθητές  

Tο 3ο δ. β. (16-20) περιλαµβάνει τους µεγαλύτερους βαθµούς και θεωρήσαµε οτι 
χαρακτηρίζει τους πολύ καλούς µαθητές. Θεωρήσαµε σηµαντικό να επισηµάνουµε το 
ποσοστό και το φύλο των µαθητών που η βαθµολογία τους κυµαίνεται από 18,5-20, 
διάστηµα που θεωρήσαµε ότι χαρακτηρίζει τους άριστους µαθητές. 

13. Joffe, Lynn and Foxman, Derek, '' Attitudes and sex differences __ Some APU 
findings '' στο: " Girls into Mathematics can go ", Leone Burton (ed.), 1986, London, 
HOLT, σελ. 48-49 :'' …σχεδόν όλες οι διαφορές στην επίδοση µεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών και στις δύο ηλικίες (11 και 15 ετών) εξηγούνται για το ανώτερο 10 µε 
20% των επιτυχόντων/ουσών .Tο ποσοστό των αγοριών έναντι των κοριτσιών στο 
υψηλότερο 10% των βαθµών στα tests της APU που αφορούν σε έννοιες και 
δεξιότητες στην ηλικία των 11 ετών, υπάρχει µια τάση για περισσότερα αγόρια 
απ'ό,τι κορίτσια να ευρίσκονται στο κατώτερο 10% στα περισσότερα θέµατα.  

14. Ως θετική χαρακτηρίζεται η συµφωνία (πλήρως ή µερικώς) των µαθητών/τριών 
ότι τα Mαθηµατικά είναι εύκολα(1η κλίµακα) ευχάριστα(2η κλίµακα) …κ.λ.π. 

15. H ίδια τάση διαπιστώνεται και από την Brush (L. Brush, 1979,68-69).που όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει: " Oι µαθητές αισθάνονται ότι τα Mαθηµατικά γίνονται πιο 
δύσκολα µε το χρόνο ". 

16. Σ' αυτό το συµπέρασµα καταλήγει και η Brush (ό.π.,69) η οποία παρατηρεί: 
''Aυτή η τάση είναι σηµαντικά λιγότερο κυρίαρχη στα κορίτσια από τ' αγόρια ". 

17. Aντίστοιχα η Brush σηµειώνει:" Kαθώς αυξάνει η αντίληψη περί δυσκολίας των 
Mαθηµατικών, αυξάνουν και τα αισθήµατα άγχους των παιδιών προχωρώντας στην 
εκπαιδευτική δαδικασία ". 

18. H Brush επίσης αναφέρει: " … αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα στην περίπτωση 
γυναικών ", (Brush, 1979, 69).  

19. Eρευνες τόσο στην Aµερική όσο και στην Aγγλία βρίσκουν ότι τα κορίτσια 
δείχνουν µεγαλύτερη ανησυχία, που είναι µάλιστα εξουθενωτικής µορφής, και φόβο 
για τα Mαθηµατικά (Hillary Shuard, Cockcroft Report: Mathematics Counts. Report 
of the Committee of Inquiry into the Teathing of Mathematics in Schools.(London, 
H.M.S.O, 1982) 



20. '' … η πρόταση που παρουσίασε την πιο σταθερή διαφορά µεταξύ των δύο φύλων 
στις εκπαιδευτικές βαθµίδες ήταν αυτή που αναφερόταν στο άγχος και την 
αυτοπεποίθηση… '' (Badges, 1981, 17) 

21. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και η Brush η οποία αναφέρει σχετικά: 
"Θεωρούν ότι η ύλη των Mαθηµατικών γίνεται λιγότερο ενδιαφέρουσα και 
διασκεδαστική καθώς προχωρούν από το middle στο high school " (Brush, 1979, 69). 

22. H ίδια τάση εµφανίζεται και στην Brush η οποία σηµειώνει ότι:"....ο βαθµός στον 
οποίο οι µαθητές θεωρούν ότι τα Mαθηµατικά είναι χρήσιµα, µειώνεται µε την ηλικία 
ιδιαίτερα στο high school ".(Brush, 1979, 56) 

23. H Brush επίσης διαπιστώνει ότι:"...τα κορίτσια στο high school θεωρούν τα 
Mαθηµατικά λιγότερο χρήσιµα απ' ότι τα θεωρούν τ' αγόρια" (Brush, 1979, 56). 

24. Aπό έρευνες σε τελειόφοιτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη Σκωτία 
διαπιστώνεται, επίσης, ότι περισσότερα αγόρια φαινόταν πεισµένα για τη 
χρησιµότητα των Mαθηµατικών για το µέλλον τους. Aντίθετα τα κορίτσια, ακόµη και 
αυτά που είχαν ιδιαίτερα προσόντα, έµοιαζαν λιγότερο σίγουρα για την αξία των 
Mαθηµατικών.(Eddows, 1983, 8) 

25. Kάτι αντίστοιχο αναφέρεται και από την Brush: " καθώς οι µαθητές προχωρoύν 
στο high school αισθάνονται να ενθαρρύνονται λιγότερο ........" (Brush, 1979, 69). 

26. Aπό τις έρευνες των Stallings (1979) και Beckes (1981) διαπιστώθηκε ότι αν και 
τα κορίτσια εγκαινίασαν όλους τους τύπους επαφής µε τους διδάσκοντες/ουσες σε 
µεγαλύτερη έκταση από τα αγόρια, οι διδάσκοντες/ουσες εγκαινίασαν ένα σηµαντικά 
µεγαλύτερο αριθµό επαφών µε τα αγόρια ……και τους έδωσαν περισσότερη ατοµική 
βοήθεια (Badges, 1981, 21) 

Eπίσης κατά τη Fennema τα κορίτσια αναφέρουν ότι δέχονται λιγότερη υποστήριξη 
από το οικογενειακό τους περιβάλλον για τις προσπάθειές τους στα Mαθηµατικά ( 
Fennema-Sherman, 1977) 

H Alison Kelly et al. επίσης αναφέρει ότι σε έρευνά τους διαπίστωσαν ότι αν και οι 
περισσότεροι γονείς παίρνουν θέση όσον αφορά ένα είδος ισότητας µεταξύ των 2 
φύλων και γενικά απορρίπτουν την ιδέα ότι η εκπαίδευση των αγοριών είναι πιο 
σηµαντική από αυτήν των κοριτσιών, ωστόσο αυτή τους η θέση συνυπάρχει µε ένα 
πλήθος στάσεων που κάνουν την πραγµατική ισότητα αδύνατη (στο: Girls into Maths 
can go, 1986, 106). 

27. Στην έρευνα της Brush(όπ. π. 65) αναφέρεται σχετικά: " Tα κορίτσια πάντα είναι 
πιο σίγουρα ( από τα αγόρια ) ότι τα Mαθηµατικά είναι κατάλληλα για τον καθένα. " 

Παρά το ότι αγόρια και κορίτσια απορρίπτουν την άποψη ότι τα Mαθηµατικά είναι 
περιοχή ανδρικής κυριότητας, τα κορίτσια το κάνουν σε αξιοσηµείωτα µεγαλύτερη 
έκταση από τα αγόρια ( Badges, 1981, αναφορά σε Fennema-Sherman, 1977, 
Fennema-Sherman, 1978, Sherman, 1980). 



28. O λόγος για τον οποίο επιλέξαµε, κατά τη συζήτηση των αποτελεσµάτων, την 
παράλληλη αναφορά στην έρευνα της Brush, είναι το γεγονός ότι προσεγγίζουµε τις 
στάσεις των µαθητών στα Mαθηµατικά µε κοινές κλίµακες (εµείς την προσαρµόσαµε 
στα ελληνικά δεδοµένα). 

29. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην κατηγορία των “άριστων” µαθητών, που είναι 
πάντως πολύ λίγοι, τα αγόρια είναι λίγο περισσότερα από τα κορίτσια, διαφορά όµως 
που µειώνεται µε την ηλικία, για να γίνει πολύ µικρή στο Λύκειο. 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ :  Έκθεση για την κατάσταση  στην Ελλάδα   
 
 
1.   ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 
1A.      Γυναίκες και Εκπαίδευση   
 

Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από τα άρρενα 
µέλη των οικογενειών τους, τα οποία λόγω της πατριαρχικής δοµής της Ελληνικής κοινωνίας, είχαν ευκολότερη 
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα γενικά και ειδικά στις υψηλότερες βαθµίδες (γυµνάσιο & πανεπιστήµιο). 
Ωστόσο, η συνεχής κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη και βελτίωση της θέσης των γυναικών, λόγω της εισόδου τους 
στην αγορά εργασίας και της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής που επέβαλε την υποχρεωτική εκπαίδευση, 
οδήγησε σε βελτιώσεις, δηλαδή εντυπωσιακή αύξηση του ποσοστού των γυναικών που συµµετέχουν στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα και βαθµιαία µείωση του χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά την ισότητα των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων.  Συγκεκριµένα, το 1969-1970 οι γυναίκες αποτελούσαν µόνο 
το 31.43% του συνολικού φοιτητικού  πληθυσµού στα πανεπιστήµια, ενώ τριάντα χρόνια αργότερα οι γυναίκες 
υπερβαίνουν τους άνδρες, φτάνοντας το 2000-2001, στο ποσοστό του 58.7%. Επίσης οι γυναίκες αποτελούν 
σχεδόν το µισό του σπουδαστικού πληθυσµού των  Τεχνολογικών Ιδρυµάτων και αρχίζουν βαθµιαία να 
υπερτερούν των ανδρών: 49.9% το 1994 και 52.9% το 1998. Η γενική εικόνα για την ανώτατη εκπαίδευση (σε 
ΑΕΙ και ΤΕΙ) στην Ελλάδα για το έτος 1997-1998 για το οποίο έχουµε τα πλήρη στοιχεία είναι η ακόλουθη: 
Αριθµός εγγεγραµµένων σπουδαστών & φοιτητών: 135.369, εκ των οποίων το  44.3% είναι άνδρες και το 55.7% 
είναι γυναίκες.  

Αν και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 δεκαετιών, οι  διαφορές ανδρών-γυναικών ως προς το 
ποσοστό συµµετοχής τους στους διάφορους επιστηµονικούς κλάδους έχουν µειωθεί, υπάρχουν όµως ακόµα 
διακρίσεις  ως προς τους κλάδους στους οποίους εκπαιδεύονται οι γυναίκες.  Οι γυναίκες φοιτήτριες, συνεχίζουν 
να υπερτερούν στους κλάδους  των Τεχνών και των Ανθρωπιστικών Επιστηµών,  παρά στους τοµείς των 
Φυσικών Επιστηµών & της Εφαρµοσµένης Μηχανικής. Κατά συνέπεια, στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Τέχνες, 
Κοινωνικές Επιστήµες και Νοµικές Επιστήµες, οι γυναίκες ξεπερνούν αριθµητικώς τους άνδρες. Όµως, το 
ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στις Φυσικές Επιστήµες έχει αυξηθεί σηµαντικά, µεταβαλλόµενο από 20.4% 
το 1971 σε 42.64% το 1997. Τέλος, στον τοµέα της Εφαρµοσµένης Μηχανικής, το ποσοστό συµµετοχής των 
γυναικών αυξήθηκε από 5.99% σε 24.73% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. 

 
1B.       Γυναίκες και εργασία  
 

Τα τελευταία χρόνια, η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας συζητείται ιδιαίτερα 
στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σχετικά µε τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ 
ανδρών και γυναικών.  

Ως µέλος της ΕΕ, η Ελλάδα όφειλε να συµµορφωθεί µε τις κοινοτικές οδηγίες που 
υποστήριζαν την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών. Αυτές οι οδηγίες αφορούσαν: την ίση 
αµοιβή για ίσης αξίας εργασία, την δυνατότητα ίσης πρόσβασης στην απασχόληση, την  
επαγγελµατική κατάρτιση, τις συνθήκες απασχόλησης, την επαγγελµατική εξέλιξη και την   
βαθµιαία εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα κοινωνικής 
ασφάλισης.   

Οι στατιστικές των 2 τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ότι η γυναικεία απασχόληση έχει 
αυξηθεί µε ταχύτερους ρυθµούς από το µέσο ρυθµό αύξησης της συνολικής απασχόλησης σε 
όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες και επιπλέον ότι η ανισότητα ως προς την  συµµετοχή των 
γυναικών σε επαγγέλµατα γοήτρου, τείνει να µειωθεί. Το 1961 µόνο το 3.7% των 
εργαζόµενων γυναικών περιλαµβάνονταν στις κατηγορίες των  "Επιστηµονικών 
επαγγελµάτων" και των "∆ιευθυντών και Ανώτερων διοικητικών στελεχών", ενώ το 1991, το 
19.4% των εργαζόµενων γυναικών βρέθηκε σε αυτές τις επαγγελµατικές κατηγορίες. Το 1991, 
οι «υπάλληλοι γραφείου» αποτελούσαν το 17.7% της γυναικείας απασχόλησης ενώ το 1961 
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αποτελούσαν µόνο το 5.8%, 1Εντούτοις, οι κατά φύλο διακρίσεις όσον αφορά τις αµοιβές, 
συνεχίζουν να είναι µια σηµαντική πραγµατικότητα σε συγκεκριµένους τοµείς στον ιδιωτικό 
τοµέα, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στον δηµόσιο τοµέα & τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα  ή 
οργανισµούς όπως τράπεζες, πανεπιστήµια κ.λ.π.,  δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα.    

Επιπλέον, σήµερα οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται καλύτερα σε τοµείς οι οποίοι ήσαν 
παραδοσιακά «κλειστοί» γι’αυτές, όπως ο ∆ικαστικός κλάδος (συµπεριλαµβανοµένων των 
θέσεων στην υψηλότερη δικαστική ιεραρχία), το ∆ιπλωµατικό Σώµα  (µέχρι το 1969) και  στις 
υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (όπως του ∆ιευθυντή). Επίσης, 
έχουν ανοίξει για τις γυναίκες, νέες επιλογές σταδιοδροµίας σε κλάδους όπως η Αστυνοµία, ο 
Στρατός, το Εµπορικό Ναυτικό  κλπ. 

 Εντούτοις, εκτός από την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης και τη βελτίωση της επαγγελµατικής τους θέσης και σταδιοδροµίας στο σύνολό 
της, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην επαγγελµατική διάρθρωση 
ανάµεσα στα δύο φύλα, µε κύρια χαρακτηριστικά την επιλεκτική παρουσία των γυναικών σε 
ορισµένα µόνο επαγγέλµατα που χαρακτηρίζονται «γυναικεία» και την περιορισµένη  
παρουσία τους σε θέσεις υψηλών βαθµίδων/υπευθυνοτήτων της επαγγελµατικής ιεραρχίας 
καθώς και στον ακαδηµαϊκό χώρο (πανεπιστήµια – κέντρα έρευνας).     
 
1.Γ      Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήµατος για την Έρευνα & την Ανάπτυξη.  

     
Η έρευνα στην Ελλάδα πραγµατοποιείται κυρίως α) στα Πανεπιστήµια, υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Παιδείας και β) στα κρατικά Ερευνητικά Κέντρα,  τα περισσότερα από τα οποία είναι υπό την 
επίβλεψη της Γενικής Γραµµατείας Έρευνες και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. Η συµµετοχή του τοµέα των επιχειρήσεων στις ερευνητικές δαπάνες είναι µάλλον χαµηλή (οι 
ερευνητικές δαπάνες των επιχειρήσεων καλύπτουν το 28.5% της Ακαθάριστης Εγχώριας ∆απάνης για 
Επιστηµονική & Τεχνολογική Έρευνα (ΑΕ∆ΕΤΕ,  1999).  

Το ερευνητικό δυναµικό της χώρας, τόσο σε απόλυτα αριθµητικά στοιχεία όσο και σε σύγκριση µε την 
ελληνική οικονοµική δραστηριότητα, είναι πολύ περιορισµένο για να µπορέσει να ασκήσει οποιαδήποτε 
ουσιαστική επίδραση στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.  

Πιο συγκεκριµένα, το χαµηλό επίπεδο δαπανών σε Ε&Α έναντι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
είναι ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού επιστηµονικού & τεχνολογικού συστήµατος.  

Από στατιστικά στοιχεία της ΓΓΕΤ, προκύπτει ότι το ποσοστό ΑΕ∆ΕΤΕ της χώρας αυξήθηκε στο 
επίπεδο του 0.68% του ΑΕΠ το 1999, ενώ η αντίστοιχη µέση αναλογία όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ήταν 1.85% του ΑΕΠ. Συνεπώς, ο κύριος στόχος της ελληνικής πολιτικής για Ε&Τ είναι η αύξηση 
της ΑΕ∆ΕΤΕ στο επίπεδο του 1.5% του ΑΕΠ µέχρι το 2010.  

Το ανθρώπινο ερευνητικό δυναµικό της Ελλάδας, ανά χίλιους εργαζόµενους (σε Ισοδύναµα Πλήρους 
Απασχόλησης - Ανθρωποέτη (ΙΠΑ ή Full Time Equivalent)), υπολείπεται συγκριτικά µε τις χώρες του ΟΟΣΑ 
(4.7 το 1997, 5.9 το 1999 σύµφωνα µε στατιστικές της ΓΓΕΤ). Στο πιο πάνω ανθρώπινο ερευνητικό δυναµικό 
της Ελλάδας, πρέπει να προστεθούν και οι χιλιάδες επιστήµονες, ελληνικής υπηκοότητας και των δύο φύλων 
που διαπρέπουν διεθνώς.   

Σύµφωνα µε τα ίδια δεδοµένα, ο τοµέας της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης απασχόλησε το 65.6% του 
συνολικού ερευνητικού προσωπικού,  β) οι κρατικοί φορείς έρευνας, το 16.8% και γ) ο τοµέας των 
επιχειρήσεων, το 17.3%.   

Μέχρι σήµερα, η καλλιέργεια στον Ελληνικό πληθυσµό της σηµασίας του Τεχνολογικού Πολιτισµού 
παραµελήθηκε από τους φορείς χάραξης πολιτικής, µε συνέπεια την σχετικά φτωχή συµβολή της επιστήµης 
και της τεχνολογίας στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη και την καθηµερινή ζωή στην Ελλάδα.   

 
2.      ΟΙ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ  

 

                                                           
1Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1991, ?t?s?a ?p???af? ???at???? 
???a΅????  
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2Α.     Στατιστικές, όσον αφορά την συµµετοχή των γυναικών στην Τριτοβάθµια  
           Εκπαίδευση.   

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την  ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών, 
κυρίως στο επίπεδο του θεσµικού πλαισίου και στον τοµέα της Ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας, 
παρατηρείται βελτίωση της θέσης των γυναικών, αντίστοιχη µε αυτή που επετεύχθη  σε 
άλλους τοµείς της κοινωνικής & οικονοµικής ζωής. Αυτή η ελλιπής γυναικεία παρουσία έχει 
σοβαρές συνέπειες σε διάφορους τοµείς, καθώς επίσης και στην ποιότητα της ζωής 
γενικότερα.   

Με βάση τις υπάρχουσες στατιστικές της εκπαίδευσης, το ποσοστό της συµµετοχής των γυναικών στο 
διδακτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι υψηλό (περισσότερο από 50% 
του συνολικού προσωπικού είναι γυναίκες). Εντούτοις,  το επάγγελµα του πανεπιστηµιακού παραµένει µέχρι 
σήµερα «ανδρικό οχυρό»: αν και ο αριθµός των γυναικών έχει αυξηθεί, συνήθως αυτές καταλαµβάνουν τις  
χαµηλότερες θέσεις στις ακαδηµαϊκές βαθµίδες.  

Εξετάζοντας τα στοιχεία σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών στις επιστηµονικές θέσεις στα 
πανεπιστήµια, οι τάσεις είναι παρόµοιες µε εκείνες που παρατηρούνται και αλλού, δηλαδή οι γυναίκες στα 
πανεπιστήµια αποτελούν περίπου το 1/3 του συνολικού διδακτικού προσωπικού. Επίσης, όσο υψηλότερη είναι η 
θέση στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία, τόσο χαµηλότερο είναι το ποσοστό των γυναικών. Οι γυναίκες προάγονται µε 
βραδύτερο ρυθµό συγκριτικά µε αυτόν των ανδρών, ειδικά όταν αυτές έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, 
δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική κρατική µέριµνα µε επαρκή µέτρα που θα βοηθήσουν στην 
«συµφιλίωση» του ρόλου της µητέρας και του ρόλου της εργαζοµένης. Το ποσοστό ανέλιξης γυναικών σε θέσεις 
υψηλής ευθύνης στην ιεραρχία, µειώνεται λοιπόν αισθητά λόγω συνδυασµού πολλών παραγόντων, όπως: α) η 
απουσία επαρκών παιδικών σταθµών σε αριθµό και ικανοποιητικών σε παροχή υπηρεσιών (σηµειώνεται ότι οι 
δηµόσιοι σταθµοί λειτουργούν έως τις 13.30 µ.µ. και οι ιδιωτικοί έως τις 15.00 µ.µ.), β) η ισχύουσα ελληνική 
αντίληψη που θεωρεί τις γυναίκες ως τον βασικό υπεύθυνο για την φροντίδα των παιδιών και γ) η πραγµατική 
ανάγκη των πολλών ωρών απασχόλησης στις θέσεις υψηλής ευθύνης. Πάντως, το ποσοστό των Καθηγητριών 
στα ΑΕΙ  έχει ανέλθει από 1.36% το 1971 σε 9.94% το 1998 (Γράφηµα 1). Σαν ποσοστό, αυτό µπορεί να 
θεωρηθεί σηµαντική αύξηση, αν και όχι ικανοποιητική.  

Επίσης, οι γυναίκες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τείνουν να αντιπροσωπεύονται περισσότερο σε 
ιδιαίτερους τοµείς, όπως οι Ανθρωπιστικές, οι Κοινωνικές, οι Νοµικές και  οι Οικονοµικές Επιστήµες  

Πολλοί είναι οι παράγοντες που µπορούν να συµβάλουν θετικά, επηρεάζοντας 
ευνοϊκά την επαγγελµατική πορεία της γυναίκας επιστήµονος. Ένας απ’αυτούς είναι ο 
παράγοντας του «χρόνου», µε την έννοια  ότι µε την πάροδο του χρόνου, η 
κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη των γυναικών θα επιφέρει πολύ γρηγορότερες αλλαγές στις 
πιο πάνω τάσεις. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι  ο «χρόνος», χωρίς την παράλληλη 
παρέµβαση της πολιτικής πρωτοβουλίας, των οµάδων πίεσης και της δηµόσιας 
ευαισθητοποίησης,  δεν µπορεί να έχει ικανοποιητικές επιπτώσεις.    
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Συµπέρασµα:  
 Οι γυναίκες, που κατέχουν επιστηµονικές θέσεις στα πανεπιστήµια, αποτελούν το ένα τρίτο 
του διδακτικού προσωπικού.   
 Όσο υψηλότερη η θέση στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία, τόσο χαµηλότερο το ποσοστό των γυναικών που κατέχει  
αυτή τη θέση.   
 Το ποσοστό των Καθηγητριών έχει αυξηθεί, αλλά παραµένει ακόµα σε χαµηλά επίπεδα.  

 
 
2.B      Στατιστικές για την Έρευνα και Ανάπτυξη  

Όσον αφορά την διαθεσιµότητα στατιστικών στοιχείων για την επιστηµονική έρευνα, µε διάκριση 
κατά φύλο, το Τµήµα Τεκµηρίωσης Ε&Τ ∆εικτών της ΓΓΕΤ έχει περιλάβει, από το 1999, το στοιχείο του 
φύλου στα ερωτηµατολόγια των καταγραφών που υλοποιεί κάθε δύο έτη, για το ερευνητικό προσωπικό των 
κρατικών ερευνητικών φορέων, των πανεπιστηµίων, των επιχειρήσεων και των ιδιωτικών µη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων, ακολουθώντας τις σχετικές συστάσεις της EUROSTAT και του ΟΟΣΑ.  
 

Σύµφωνα µε τις επίσηµες στατιστικές, το 1999 οι γυναίκες αποτελούσαν, σε αριθµό 
ατόµων, το 23.9% των ερευνητών στον τοµέα των επιχειρήσεων, το 37.5% στον κρατικό 
ερευνητικό τοµέα, το 44.3% στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (το οποίο ως 
ποσοστό, είναι µεταξύ των υψηλότερων της Ευρώπης, σύµφωνα µε την EUROSTAT *) και 
το 44.6% στον ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό τοµέα, ή 40.9% των ερευνητών όλων των τοµέων 
(Πίνακας 1).       

Επιπλέον τα προσόντα των γυναικών που απασχολούνται µε την έρευνα είναι 
λιγότερα συγκριτικά µε εκείνα των ανδρών. Έτσι, το ποσοστό των γυναικών µεταξύ του 
ερευνητικού προσωπικού που διαθέτει ∆ιδακτορικό Τίτλο σπουδών είναι µόνο 16% στον 
τοµέα των επιχειρήσεων, 30% στον κρατικό ερευνητικό τοµέα, 37% στον τοµέα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 43% στον ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό τοµέα  (εθνικό σύνολο 
36%).  
* EUROSTAT, Στατιστικές εν συντοµία, θέµα 97/2001, σελίδα 2 (Statistics en bref).  
 
Πίνακας 1:    Ερευνητικό & Τεχνολογικό Προσωπικό, ανά Τοµέα Απασχόλησης & Εξειδίκευσης 

1999 
ΙΠΑ (Ισοδύναµα Πλήρους 

Απασχόλησης) Αριθµός Ατόµων 

 Σύνολο 
Προσωπικού ΓΥΝΑΙΚΕΣ % Σύνολο 

προσωπικού ΓΥΝΑΙΚΕΣ % 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ        
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2235,1 527,3 23,6 3931 940 23,9
ΤΕΧΝΙΚΟΙ 1400,3 247,6 17,7 2622 452 17,2
ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 941,8 496,9 52,8 2058 1058 51,4
ΣΥΝΟΛΑ 4577,2 1271,8 27,8 8611 2450 28,5
            
ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ       
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2000,5 655,4 32,8 2746 1029 37,5
ΤΕΧΝΙΚΟΙ 1111,0 458,6 41,3 1516 646 42,6
ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1319,7 648,9 49,2 3649 1270 34,8
ΣΥΝΟΛΑ 4431,1 1762,9 39,8 7911 2945 37,2
            
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ       
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 10471,1 4687,6 44,8 22799 10097 44,3
ΤΕΧΝΙΚΟΙ 3320,5 1838,0 55,4 8327 4567 54,8
ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3502,3 2075,8 59,3 9288 5367 57,8
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ΣΥΝΟΛΑ 17293,9 8601,4 49,7 40414 20031 49,6
            
ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού   
χαρακτήρα       
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 41,0 18,4 44,9 83 37 44,6
ΤΕΧΝΙΚΟΙ 7,0 3,1 44,3 18 8 44,4
ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 32,0 18,7 58,4 71 41 57,7
ΣΥΝΟΛΑ 80,0 40,2 50,3 172 86 50,0
            
ΣΥΝΟΛΑ       
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 14747,6 5888,7 39,9 29559 12103 40,9
ΤΕΧΝΙΚΟΙ 5838,8 2547,2 43,6 12483 5673 45,4
ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5795,9 3240,4 55,9 15066 7736 51,3
Σύνολο Προσωπικού 26382,2 11676,2 44,3 57108 25512 44,7

 
 
 

2.Γ       Στατιστικές για τις γυναίκες στην επιστηµονική έρευνα: η Μελέτη του EΚΚΕ  
   
Προκειµένου να διερευνηθεί η θέση των ερευνητριών γυναικών και των κυριοτέρων 

χαρακτηριστικών της συµµετοχής τους στην επιστηµονική έρευνα, η ΓΓΕΤ ανάθεσε στο 
EKKE (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) το έργο, µε τίτλο: "Μελέτη για την προώθηση 
της συµµετοχής των Ελληνίδων στην Επιστηµονική Έρευνα", τα κυριότερα αποτελέσµατα 
του οποίου περιγράφονται παρακάτω. 2 

 
  2.Γ.i   Μία ποσοτική µελέτη (2 βάσεις δεδοµένων): Αρχικά, συλλέχθηκαν, 

αναλύθηκαν και εναρµονίστηκαν οι υπάρχουσες στατιστικές όσον αφορά την συµµετοχή των 
γυναικών στον ακαδηµαϊκό χώρο. Στη  συνέχεια αναπτύχθηκαν δύο βάσεις δεδοµένων   για τις 
ανάγκες της µελέτης.   

 
Η πρώτη βάση δεδοµένων περιλαµβάνει ποσοτικά στοιχεία που προέρχονται από 50 Ερευνητικούς 

Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) του δηµόσιου τοµέα. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν 
µέσω ενός ειδικού «Εντύπου Καταγραφής» και αναφέρονται αφενός στην περιγραφή του εργασιακού και 
εκπαιδευτικού προφίλ των απασχολούµενων στην έρευνα και αφετέρου στον τρόπο οργάνωσης της 
απασχόλησης του ερευνητικού προσωπικού και στην συµµετοχή στη διοίκηση-διαχείριση της έρευνας, κατά 
φύλο. Τα αποτελέσµατα αυτής της βάσης επιβεβαιώνουν ότι στη χώρα µας, η συµµετοχή των γυναικών στην 
επιστηµονική έρευνα είναι σχετικά περιορισµένη: µόνο 34.7% (1.118 από 3.221) από τους απασχολούµενους 
στους παραπάνω φορείς είναι γυναίκες. Η κατανοµή των απασχολούµενων, ανά κατηγορία «Εργασιακής 
Σχέσης», έδειξε ότι στο σύνολο των γυναικών, µόνο 16,4% είναι Ερευνήτριες (είτε ενταγµένες στο Ν. 
1514/83, είτε Μέλη ∆ΕΠ), ενώ 45,6% είναι Συµβασιούχοι και  38% είναι Συµβασιούχοι Έργου.  

 
Σε σχέση µε την κατανοµή των ερευνητών ανά επιστηµονικό κλάδο σπουδών, η αναλογία γυναικών 

είναι χαµηλότερη στους παραδοσιακά "ανδρικούς" τοµείς όπως οι Επιστήµες Μηχανικού (20%), οι 
Γεωπονικές Επιστήµες (23.4%), οι Φυσικές Επιστήµες (32%) και οι Ιατρικές επιστήµες (23.4%). Αντίθετα, 
στον "γυναικείο" κλάδο των Ανθρωπιστικών-Κοινωνικών Επιστηµών, υπάρχει ισότιµη παρουσία και το 
ποσοστό των γυναικών αντιστοιχεί στο 52.5% (Γράφηµα 2). Αναφορικά µε τους ακαδηµαϊκούς τίτλους 
σπουδών, οι άνδρες ερευνητές είναι συχνότερα κάτοχοι ∆ιδακτορικού τίτλου (άνδρες 75%), ενώ οι γυναίκες 
είναι κυρίως κάτοχοι είτε Βασικού Πτυχίου (γυναίκες 37%) ή Μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ, M.Sc.: γυναίκες 
44%).  

 
 

                                                           
2???? t?? s?et???? ?΅?da?: ?. ?ep??????? (?p?st?΅????? ?pe?????? t?? ΅e??t??), ?. ???p???t?-?a??t?? 
(S???pe?????), ?. ?s???a???, ?. ?etset??p????? ?a? ?. ?ap??????.   
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Ειδικότερα, στα 18 Ερευνητικά Κέντρα, υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ, στους εντεταγµένους ερευνητές 

(Ν. 1514/83), όλων των βαθµίδων (Α έως ∆), το ποσοστό των γυναικών είναι χαµηλότερο στις υψηλότερες 
βαθµίδες, όπου για παράδειγµα στην βαθµίδα Α’-ισότιµη του Καθηγητή, µόνο το 16.1% είναι γυναίκες, ενώ 
αντίθετα εµφανίζεται πιο υψηλό στις χαµηλότερες βαθµίδες, όπου, συγκεκριµένα, στην βαθµίδα Β’-ισότιµη 
του Αναπληρωτή Καθηγητή,  το 28.6% είναι γυναίκες, στην βαθµίδα Γ’-ισότιµη του Επίκουρου Καθηγητή, το 
31.4% είναι γυναίκες και τέλος στην βαθµίδα ∆-ισότιµη του Λέκτορα, το 29.8% είναι γυναίκες.  

 
Στη  δεύτερη βάση δεδοµένων που αναπτύχθηκε, περιλήφθησαν πληροφορίες από  τα αρχεία της 

ΓΓΕΤ, για τα ερευνητικά έργα που χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 2ου ΚΠΣ. Η κύρια µεταβλητή που 
αναλύθηκε αφορούσε την παρουσία των γυναικών ως «Επιστηµονικών Υπευθύνων» των παραπάνω έργων. Το 
αποτέλεσµα ήταν ότι µόνον ένα 10% περίπου των «Επιστηµονικών Υπευθύνων» όλων των έργων ήταν 
Γυναίκες.  

 
2.Γ.ii   Μία ποιοτική µελέτη: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ένα δείγµα περίπου 300 ερευνητών 

(κυρίως γυναικών) που απασχολούνται στους εποπτευόµενους από την ΓΓΕΤ ερευνητικούς φορείς και είχε 
σαν στόχο την συλλογή  ποιοτικών πληροφοριών για την εκπαιδευτική και επαγγελµατική διαδροµή των 
γυναικών, τις δυσκολίες που οι γυναίκες επιστήµονες αντιµετωπίζουν στην προσπάθειά τους να 
απασχοληθούν επαγγελµατικά στον ερευνητικό χώρο, τα προβλήµατα της διαδικασίας πρόσληψης & 
προαγωγής τους,  καθώς επίσης και τις αιτίες της διάκρισης του φύλου στην επαγγελµατική τους 
σταδιοδροµία. Όπως διαπιστώθηκε, οι γυναίκες ερευνήτριες αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα στην 
προσπάθειά τους να συνδυάσουν την επαγγελµατική µε την οικογενειακή τους ζωή και η επαγγελµατική τους 
διαδροµή διαφέρει από αυτή των ανδρών συναδέλφων τους.  Τα αποτελέσµατα αυτά δεν διαφέρουν βασικά µε 
τα όσα βιώνουν γενικά οι εργαζόµενες γυναίκες στο σύνολό τους.  

2.Γ.iii  Η ∆ιοίκηση των 18 Ερευνητικών Κέντρων: Aπό το 1977,  δεκαοχτώ 
ερευνητικά κέντρα της χώρας έχουν τεθεί υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ, που είναι υπεύθυνη 
για τη χρηµατοδότηση, την επίβλεψη της οργανωτικής δοµής και άλλα θέµατα σχετικά µε 
τη λειτουργία των ανωτέρω ερευνητικών κέντρων.  

Το EKKE πραγµατοποίησε επίσης µια έρευνα σε αυτά τα 18 ερευνητικά κέντρα 
προκειµένου να ελεγχθεί η κατανοµή των διευθυντικών θέσεων µεταξύ ανδρών και 
γυναικών και του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών στα διοικητικά τους συµβούλια.  

Τα αποτελέσµατα ήταν απογοητευτικά, παρουσιάζοντας µια πολύ χαµηλή γυναικεία συµµετοχή στα 
∆Σ των κέντρων της ΓΓΕΤ.  
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3.   ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 
Ο ρόλος των γυναικών στην επιστηµονική έρευνα δεν µπορεί να διαχωριστεί από τον 

γενικότερο ρόλο τους στην κοινωνία. Έτσι δεν είναι δυνατόν η ενθάρρυνση της συµµετοχής 
τους στον τοµέα της έρευνας να προχωρήσει µόνο µέσω των µέτρων που προωθούνται από 
την ΓΓΕΤ. Πρέπει να υπάρξει µια συντονισµένη δράση όλων των σχετικών οργανισµών, 
π.χ. του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπ. Εσωτερικών και της 
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας.   

 
3.A    Γενική Γραµµατεία Ισότητας (ΓΓΙ): Στην Ελλάδα, από το 1985, ο πρώτος 
∆ηµόσιος Φορέας αρµόδιος για την προώθηση και την εφαρµογή της νοµικής και 
ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς (πολιτικούς, οικονοµικούς,  
κοινωνικούς, & πολιτισµικούς) είναι η Γενική Γραµµατεία Ισότητας (ΓΓΙ), που 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & ∆ιοικητικής 
Αποκέντρωσης.  Η ΓΓΙ παίρνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την εφαρµογή της 
πολιτικής της ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων (Mainstreaming) σε 
όλες τις Tοµεακές ή Περιφερειακές Επιχειρησιακές ∆ράσεις, στα πλαίσια του 3ου 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (3ο ΚΠΣ). 

 
Περισσότερες πληροφορίες για τις ∆ράσεις και τους Τοµείς ∆ραστηριότητας της ΓΓΙ,  στην   ιστοθέση: 
http://www.isotita.gr 
Επικοινωνία στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: gsequality@otenet.gr   
Αρµόδιος Επικοινωνίας: κα. Αµαλία Σαρρή, Επικεφαλής του Νοµικού Τµήµατος της ΓΓΙ.  

 
Πολλές Νοµοθετικές ρυθµίσεις έχουν προβλεφθεί & ψηφιστεί, υπό την επίβλεψη της 

ΓΓΙ, σχετικά µε την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση & ευηµερία, την υγεία, την 
εκπαίδευση, το σωφρονιστικό σύστηµα, την νοµική υπεράσπιση και άλλα ζητήµατα όπως η 
µετανάστευση, η πορνεία, κ.λπ.  

Σε σχέση µε την ισόρροπη συµµετοχή των φύλων στη διαδικασία λήψης  αποφάσεων 
των δηµόσιων οργανώσεων, ο νόµος 2839/2000 έχει ψηφιστεί, ορίζοντας ότι: "σε κάθε 
υπηρεσιακή επιτροπή των κρατικών οργανισµών κ.λπ., ο αριθµός µελών κάθε φύλου που 
ορίζονται από τον ∆ηµόσιο Τοµέα θα είναι ίσος µε τουλάχιστον το 1/3 εκείνων που 
ορίζονται ως µέλη, σύµφωνα µε τις εν ισχύ διατάξεις….µε την προϋπόθεση ότι τα µέλη που 
ορίζονται είναι περισσότεροι του ενός". Είναι σαφές ότι ο ανωτέρω νόµος θέτει τα 
χαµηλότερα όρια  ποσόστωσης για την συµµετοχή των γυναικών στα δηµόσια ∆Σ.  

 
Πρέπει να σηµειωθεί εν τούτοις, ότι πολλές από τις παραπάνω προβλέψεις τις 

σχετικές µε την ισότητα των φύλων δεν εφαρµόζονται ούτε άµεσα, ούτε σε όλες τις 
περιπτώσεις,  λόγω διαφόρων αιτιών που δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν σε αυτό το 
κείµενο. Πιθανώς,  θα πρέπει να υπάρξει περισσότερος συντονισµός µεταξύ της ΕΕ, των 
κρατών µελών & των σχετικών οργανώσεων µε σκοπό τον έλεγχο της διαδικασίας επιβολής, 
επιβεβαίωσης και εφαρµογής των σχετικών οδηγιών και νόµων. Προς το παρόν, η ΓΓΙ 
καταβάλει µεγάλη προσπάθεια να αντιµετωπίσει όλα τα σχετικά ζητήµατα.   

Υπό την αιγίδα της ΓΓΙ, πολλές κυβερνητικές & µη οργανώσεις και άλλοι φορείς  
ενεργοποιούνται και κάνουν πολύ σηµαντική εργασία για ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων 
σχετικών µε τα προβλήµατα της ισότητας των φύλων. Επίσης, λειτουργούν Περιφερειακά 
Γραφεία Ισότητας, το ειδικό Νοµικό Τµήµα, το Τµήµα διαφόρων Κοινωνικών 
Προγραµµάτων και το Γραφείο Πληροφοριών µε ειδικούς τοµείς πληροφόρησης σχετικούς 
µε τα ενδιαφέροντα των γυναικών, το Κέντρο Κακοποιηµένων Γυναικών, το Κέντρο 
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Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (KEΘI) κ.λπ. Κάθε µια από αυτές τις υπηρεσίες εξετάζει µια 
συγκεκριµένη προβληµατική περιοχή έτσι ώστε να υπάρχει ένας καλύτερος χειρισµός κάθε 
κατάστασης.  

 
3.B   Κέντρο Έρευνας για Θέµατα Ισότητας (ΚEΘI): Ένας πολύ σηµαντικός 

κυβερνητικός φορέας αρµόδιος για την παροχή στατιστικών δεδοµένων απαραίτητων για 
την εφαρµογή της πολιτικής της ισότητας είναι το ΚΕΘΙ που ιδρύθηκε το 1994, 
εποπτευόµενο και χρηµατοδοτούµενο από την ΓΓΙ. Ο βασικός στόχος των δραστηριοτήτων 
του ΚΕΘΙ είναι η πρόοδος των γυναικών σε όλους τους τοµείς της πολιτικής, οικονοµικής 
και κοινωνικής ζωής, στα πλαίσια των πολιτικών που καθορίζονται από την ΓΓΙ.  

 
Περισσότερες πληροφορίες για τις ∆ράσεις και τους Τοµείς ∆ραστηριότητας του ΚΕΘΙ,  στην ιστοθέση: 
www.kethi.gr . Αρµόδιος Επικοινωνίας: κα. Ναταλία Σερέτη, στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: nsereti@kethi.gr   

 
Οι στόχοι του ΚΕΘΙ είναι οι ακόλουθοι:  

• Να πραγµατοποιεί έρευνα και επιστηµονικές µελέτες για θέµατα ισότητας των φύλων.   
• Να υποστηρίζει πειραµατικούς θεσµούς που στοχεύουν στην ενδυνάµωση των γυναικών.   
• Να παρέχει την τεκµηρίωση και την πληροφόρηση για ζητήµατα ισότητας των φύλων 
στην απασχόληση, την επιχειρηµατικότητα και την κοινωνική ολοκλήρωση.   
• Να ενηµερώνει και να συµβουλεύει τις γυναίκες που επιθυµούν να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας.   
• Να εκπαιδεύει & επιµορφώνει φορείς, άτοµα, οµάδες και οργανισµούς σε θέµατα 
σχετικά µε την ισότητα των φύλων.   
• Να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε συνθήκες 
πολυπολιτισµικότητας.    
• Να σχεδιάζει, υλοποιεί, παρακολουθεί και αξιολογεί προγράµµατα που προωθούν τους 
στόχους της ισότητας των φύλων.  
• Να διοργανώνει εκδηλώσεις δηµοσίου διαλόγου και προβολής θεµάτων σχετικών µε την 
ισότητα των φύλων. 
• Να υποστηρίζει γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση, περιθωριοποίηση και κοινωνικό 
αποκλεισµό.  
• Να πληροφορεί για θέµατα ισότητας των φύλων µε την έκδοση & δηµοσίευση µελετών, 
ερευνών  και άλλου πληροφοριακού υλικού, καθώς και µε παραγωγή οπτικοακουστικού 
υλικού.   
 
3.Γ    Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): Ο βασικός φορέας άσκησης 
πολιτικής για την Έρευνα & την Τεχνολογία  είναι η Γενική Γραµµατεία Ε&Τ, που 
υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι κύριοι στόχοι της εκτείνονται από τους τοµείς της 
ακαδηµαϊκής και βιοµηχανικής έρευνας έως την µεταφορά τεχνολογίας και την καινοτοµία. 
Η ΓΓΕΤ εποπτεύει 18 Ερευνητικά & Τεχνολογικά Ιδρύµατα σ’όλη την χώρα, ενώ έχει 
δηµιουργήσει και συµµετέχει στη λειτουργία έξι Κλαδικών Επιχειρήσεων Ε&Τ και 
τεσσάρων Τεχνολογικών Πάρκων σε διάφορες περιοχές στη χώρας. Από τα τέλη του 1980, 
η ΓΓΕΤ αποτελεί τον βασικό φορέα για τη σύνταξη και εκτέλεση Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων στον τοµέα της Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια των διαδοχικών 
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ).  
 

3.Γ.i    Μέτρα Ευαισθητοποίησης σε θέµατα ισότητας  
Παράλληλα µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή διαφόρων πολιτικών, η ευαισθητοποίηση 
του κοινού για τα ζητήµατα ισότητας των φύλων, είναι για την ΓΓΕΤ  ένας πολύ 
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σηµαντικός στόχος . Τα αρµόδια στελέχη της ΓΓΕΤ τον θεωρούν ως εκστρατεία που έχει  
στόχο τρεις οµάδες, όπου κάθε οµάδα-στόχος πρέπει να προσεγγιστεί διαφορετικά:  
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
• Μέχρι τώρα, µια πρώτη εξοικείωση του προσωπικού της ΓΓΕΤ µε το θέµα «ΓΥΝΑΙΚΑ 

& ΕΠΙΣΤΗΜΗ», επιτεύχθηκε χάρη και στη διάλεξη της Nicole Dewandre,  στις 25 
Μαΐου 1999, στην Αθήνα και από ορισµένα άλλα γεγονότα. Αυτή η διάλεξη ήταν πολύ 
σηµαντική επειδή το προσωπικό της ΓΓΕΤ εµπλέκεται ιδιαίτερα στον προγραµµατισµό 
και προώθηση της πολιτικής για την Ε&Τ και συγχρόνως στη συλλογή των σχετικών 
στατιστικών στοιχείων. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι εξοικείωση δεν σηµαίνει ούτε 
έγκριση, ούτε δέσµευση.   

• Η ΓΓΕΤ εµπλέκεται στην διαδικασία της προώθησης του ρόλου των γυναικών στην 
επιστήµη τόσο µέσα στους κόλπους της και όσο και µέσα στην επιστηµονική κοινότητα 
στο σύνολό της. Η αυξανόµενη συνειδητοποίηση της επιστηµονικής κοινότητας σε 
θέµατα ισότητας των δύο φύλων είναι εποµένως κύριος στόχος της και ήδη έχει 
ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Καλή αφετηρία γι’αυτή την προσπάθεια ήταν η 
οργάνωση µιας ηµερίδας τον Μάιο του 2000, από την ΓΓΕΤ & το ΚΕΘΙ, επ'ευκαιρία της 
διάλεξης της Nicole Dewandre, στον ίδιο χρόνο και χώρο  όπου γινόταν η Έκθεση της 
ΓΓΕΤ µε θέµα την Έρευνα & την Ανάπτυξη.  Το κοινό που παρακολούθησε την ηµερίδα 
περιελάµβανε ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και του Πανεπιστηµιακού χώρου, 
προσωπικό της ΓΓΕΤ και άλλων Υπουργείων, καθώς επίσης και γυναίκες που έχουν 
διαπιστευτεί στην προώθηση των θεµάτων ισότητας.   

• Επίσης, τον Μάρτιο του 2001, διοργανώθηκε Ευρωπαϊκό Συνέδριο µε σχετικό θέµα, από 
την ΓΓΕΤ και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), στην Θεσσαλονίκη, στο 
ΑΠΘ.    

• Τέλος, στις ιστοσελίδες της ΓΓΕΤ, σε ξεχωριστή ιστοθέση, θα παρουσιάζονται όλα τα 
θέµατα τα σχετικά µε την «ΓΥΝΑΙΚΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ», µε σκοπό την ενηµέρωση των 
ερευνητών και του κοινού.   

 
 

3.Γ.ii:        Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας & Τεχνολογίας (EΣET)  
Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας & Τεχνολογίας, το πιο σηµαντικό από όλα τα συµβούλια της ΓΓΕΤ, βρίσκεται 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι αρµόδιο για α) τον σχεδιασµό της πολιτικής για Ε&Τ και 
β) την επιστηµονική αξιολόγηση των ∆ιευθυντών των 18 εποπτευοµένων από την ΓΓΕΤ Ερευνητικών 
Κέντρων.  
Το ΕΣΕΤ, αυτή τη στιγµή, αποτελείται από 61 εκπροσώπους: έναν πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους (και οι τρεις 
άνδρες) και 58 τακτικά µέλη που διανέµονται στις ακόλουθες 5 επιστηµονικές επιτροπές, 1. Πληροφορικής,  
2. Φυσικής, Χηµείας & Νέων Υλικών, 3. Περιβάλλοντος & Ήπιων Πηγών Ενέργειας, 4. Βιολογίας & 
Βιοτεχνολογίας και 5. Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών. Μεταξύ αυτών των 58 µελών, 49 είναι 
Καθηγητές Πανεπιστηµίου (46 άνδρες και µόνο 3 γυναίκες) και 9 είναι εκπρόσωποι των ελληνικών 
επιχειρήσεων (εκ των οποίων 7 είναι άνδρες και 2 γυναίκες). Σε σύνολο λοιπόν  61 εκπροσώπων του ΕΣΕΤ, 
8% είναι γυναίκες και 92% άνδρες. Από τις 5 γυναίκες (του 8%), 2 ανήκουν στις λεγόµενες "γυναικείες" 
επιστήµες, δηλαδή τις Ανθρωπιστικές, και 3 στις παραδοσιακά "ανδρικές" επιστήµες, δηλαδή τις Θετικές 
επιστήµες .  

3 
  
2 1  

1. Τα Στελέχη Φορέων  
2. Η Επιστηµονική Κοινότητα 
3. Οι Έλληνες Πολίτες (το Κοινό)  
      (Οι Γονείς, ∆άσκαλοι & Μαθητές θεωρούνται πολύ     
      σηµαντικές υπό-οµάδες, καθώς επίσης & εκείνοι οι οποίοι  
      είναι σε θέση να διαµορφώνουν & να προωθούν κάποιες  
      αντιλήψεις στην κοινωνία (opinion makers) και τέλος οι  
      πολιτικοί. 
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Στην ΓΓΕΤ, και προφανώς σε όλους τους ∆ηµόσιους Φορείς, η διαδικασία της συνειδητοποίησης των 
ανώτερων στελεχών της για την ανάγκη µεγαλύτερης εκπροσώπησης των γυναικών στα όργανα που 
χαράσσουν πολιτική είναι µακροχρόνια και επίπονη, όπως φαίνεται από το ποσοστό της γυναικείας 
αντιπροσώπευσης στα µέλη του ΕΣΕΤ και αναδεικνύεται εποµένως σε ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα που 
αποτελεί προϋπόθεση για την λήψη µέτρων προώθησης της γυναικείας συµµετοχής στην έρευνα.  
 

 3.Γ.iii:  Πολιτικές Τακτικές (2ο και 3ο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα)    
Κατά το 2ο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) για την Έρευνα & Τεχνολογία (1994-

1999), δόθηκε έµφαση στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε θέµατα Έρευνας και 
Ανάπτυξης, µέσω της προώθησης διαφόρων µέτρων διασύνδεσης των ΑΕΙ, ΤΕΙ και 
Ερευνητικών Κέντρων µε τις παντός είδους Επιχειρήσεις. Παράλληλα συνεχίστηκε η  
επέκταση της  υποδοµής για Ε&Α,  που είχε αρχίσει κατά την εφαρµογή του 1ου 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος.   

Στο 2ο ΕΠ, λαµβάνοντας υπ’όψην το περιορισµένο ανθρώπινο ερευνητικό δυναµικό της Ελλάδας, η 
ΓΓΕΤ εστίασε την πολιτική της στην αύξηση του Ε&Α προσωπικού, κυρίως µέσω των επιµορφωτικών 
προγραµµάτων για Νέους Ερευνητές. Η διάσταση της ισότητας των φύλων στην επιστηµονική έρευνα δεν 
απασχόλησε,  εκείνη την περίοδο, τους ασκούντες χάραξη πολιτικής.    

Στα πλαίσια του 3ου ΕΠ (2001-2006), στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Υπ. Ανάπτυξης, η ΓΓΕΤ, για πρώτη φορά ασχολείται 
µε σχετικά θέµατα, σε µια προσπάθεια να ενσωµατώσει στις πολιτικές της την διάσταση της 
ισότητας των φύλων (mainstreaming). 

 Εντούτοις, πρέπει να επισηµανθεί ότι ο πρωταρχικός στόχος του 3ου ΕΠ  είναι η 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Το πλαίσιο λοιπόν µέσα στο 
οποίο κινείται το ΕΠΑΝ, δεν είναι και τόσο ευνοϊκό -τουλάχιστον σύµφωνα µε µια 
τεχνοκρατική αντίληψη της διαχείρισης του προγράµµατος-,  στην προώθηση µέτρων που 
θα µπορέσουν να έχουν κυρίως µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα στην ελληνική οικονοµία 
(τουλάχιστον σύµφωνα µε το οπτικό πρίσµα ενός µάνατζερ), όπως µέτρα σχετικά µε το 
θέµα «Γυναίκα & Επιστήµη».    

Εντούτοις, οι βασικές αρχές του ΕΠΑΝ έχουν ήδη αρχίσει να ενεργοποιούνται, ως 
ακολούθως:  

 
Άξονας 8, Μέτρο 8.3, ∆ράσεις 8.3.1 & 8.3.4:  

Η προώθηση της συµµετοχής γυναικών στα πλαίσια των Ε&Α δραστηριοτήτων της ΓΓΕΤ, 
προβλέπεται από τον  ΑΞΟΝΑ 8 (που αναφέρεται στους "ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ") και συγκεκριµένα 
από το ΜΕΤΡΟ 8.3 (που αναφέρεται στο ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ", 
µε βασικό στόχο την µετεξέλιξη της Ελληνικής οικονοµίας από οικονοµία παραδοσιακών δραστηριοτήτων σε 
νέα οικονοµία έντασης γνώσης µέσω της εκπαίδευσης & κατάρτισης νέων ερευνητών). Στα πλαίσια του 
Μέτρου 8.3, εκτελούνται ∆ράσεις, οι οποίες µεταξύ άλλων στόχων, προσπαθούν να ενισχύσουν τη συµµετοχή 
γυναικών στις δραστηριότητες Ε&Α, δηλαδή οι ∆ράσεις 8.3.1 και 8.3.4 .  

∆ΡΑΣΗ 8.3.1 - ΠΕΝΕ∆: Στο πλαίσιο αυτής της ∆ράσης, λειτουργεί το 
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ" (ΠΕΝΕ∆) που αναφέρεται σε νέους 
ερευνητές, (κατόχους βασικού πανεπιστηµιακού πτυχίου, Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς) 
και στοχεύει στην ολοκλήρωση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής από κάθε ένα από τους νέους 
ερευνητές. Η ενίσχυση της συµµετοχής ερευνητριών στην ανωτέρω ∆ράση προωθείται 
έµµεσα, µέσω της πριµοδότησης κάθε µίας υποψήφιας ∆ιδάκτορος, µε ένα  bonus 1.05, που 
τίθεται -µετά το πέρας της επιστηµονικής αξιολόγησης των προτάσεων- επί της 
βαθµολογίας της κάθε πρότασης για το αµιγώς επιστηµονικό αντικείµενό της. Στα πλαίσια 
του ΠΕΝΕ∆, έχουν υποβληθεί 631 προτάσεις, όπου από το συνολικό αριθµό των 1.903 
συµµετεχόντων νέων ερευνητών, το 40% είναι άνδρες (768 άνδρες), το 36% είναι γυναίκες 
(683), ενώ ένα ποσοστό 24% δεν έχει ακόµα προσδιοριστεί (και συνεπώς δεν επιδέχεται 
πριµοδότησης), διότι οι υποψήφιοι ∆ιδάκτορες θα επιλεγούν από τους Υπευθύνους των 
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έργων µετά την έγκριση των προτάσεων. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα, η ΓΓΕΤ θα 
είναι ενδεχοµένως σε θέση να ελέγξει εάν το κίνητρο της πριµοδότησης επιδοµάτων ήταν 
καρποφόρο.  

∆ΡΑΣΗ 8.3.4: Η ∆ράση αυτή που αφορά την «Παρακολούθηση των κενών σε 
Έρευνα & Τεχνολογία της αγοράς εργασίας και εντοπισµός ελλείψεων σε Ε&Τ 
ειδικότητες», προωθεί διάφορους στόχους και αντίστοιχες δραστηριότητες οι οποίες είναι 
υπό ανάπτυξη, αλλά θα διαµορφωθούν τελικά σε συγκεκριµένα έργα και είναι  οι εξής:  

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ως πρώτο έργο, ο  στόχος του 
Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι να παρακολουθεί τις τάσεις και ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας, στον τοµέα της Ε&Α, σε διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες και επιστηµονικές 
ειδικότητες προκειµένου να είναι δυνατή η πρόβλεψη των εξελίξεων και η διαµόρφωση 
αντίστοιχης πολιτικής. Συγκεκριµένες έρευνες θα διεξαχθούν για την παρακολούθηση της 
συµµετοχής των γυναικών επιστηµόνων στην αγορά εργασίας.  

∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Ως δεύτερο έργο, θεωρείται η 
δηµιουργία ενός δικτύου αποκλειστικά για τις Ελληνίδες Γυναίκες Ερευνήτριες, µε στόχο 
την  προώθηση των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες στις Ε&Α δραστηριότητες σε όλη την 
Ελλάδα και την ανάπτυξη διασυνδέσεων µε άλλα δίκτυα στα Βαλκάνια και τις Μεσογειακές 
χώρες. Στην ΓΓΕΤ ξεκίνησε ήδη η ανάπτυξη ενός τέτοιου, µε το όνοµα «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ»*. 
Το ∆ίκτυο ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ  χρειάζεται οικονοµική ενίσχυση προκειµένου να είναι σε θέση 
να εκπληρώσει τους στόχους του.  
*  Η Περικτιόνη ήταν εξαίρετη  Μαθηµατικός και Φιλόσοφος και µητέρα του Πλάτωνα.   
Στο ∆ίκτυο «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ» συµµετέχουν, µέχρι αυτή την στιγµή, πέντε φορείς: η ΓΓΕΤ, το ΚΕΘΙ, το EKKE 
και η Ε∆ΕΜ (Ένωση Ελληνίδων ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών) και το ΕΜΠ. 
 
 Τα ενεργά µέλη του ∆ικτύου είναι:  
• Λάουρα Mαράτου-Αλιπράντη (Ερευνήτρια  του EKKE & Εθνική Εκπρόσωπος στην 

οµάδα του ΕΛΣΊΝΚΙ), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: lalipranti@mail.ekke.gr  
• Kαλλιρρόη ∆αφνά (∆/νση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων, ΓΓΕΤ, Γραµµατέας του 

ΕΣΕΤ και Εθνική Εκπρόσωπος της οµάδας του ΕΛΣΊΝΚΙ), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
kdaf@gsrt.gr  

• Λήδα Γιαννακοπούλου (∆/νση Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού, Προϊσταµένη 
Τµήµατος Τεκµηρίωσης Ε&Τ ∆εικτών, ΓΓΕΤ), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: lgia@gsrt.gr  

• Zωγραφιά Kυµπέρη (∆/νση Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού, Τµήµα Τεκµηρίωσης 
Ε&Τ ∆εικτών, ΓΓΕΤ και Στατιστικός Εκπρόσωπος στην οµάδα του Ελσίνκι), 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ekyb@gsrt.gr   

• Παρασκευή Ρέπα  (∆/νση Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού, ΓΓΕΤ & contact person  
του δικτύου ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: erep@gsrt.gr  

• Ελένη ∆ηµοπούλου (∆/νση ∆ηµοσίων Σχέσεων,  ΓΓΕΤ), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
edim@gsrt  

• Αφροδίτη Tεπέρογλου (Ερευνήτρια  του EKKE ), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
teperoglou@ekke.gr  

• Mαρία Στρατηγάκη (∆ιευθύντρια του KEΘΙ), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
mstrati@kethi.gr  

• Nαταλία Σερέτη (contact person στο KEΘΙ), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
nsereti@kethi.gr 

• Ντίνα Bαϊου (Καθηγήτρια ΕΜΠ), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο divaiou@central.ntua.gr  
• Nτίνα Χρισικοπούλου (Επικεφαλής του E∆ΕΜ), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 

edem@tee.gr  
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Αυτό το δίκτυο έχει ήδη αρχίσει να συνεδριάζει (περίπου µία φορά το µήνα) και ελπίζεται να διαδραµατίσει 
έναν σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση των δραστηριοτήτων που δηλώνονται ανωτέρω.   
Ο στόχος του δικτύου είναι να επεκταθεί περισσότερο, όσον αφορά την σύνθεσή των µελών του,  προκειµένου 
να περιληφθούν σε αυτό,  µέλη που προέρχονται από:  
 άλλους Φορείς (π.χ. Πανεπιστήµια, Υπουργείο Παιδείας)  
 άλλες περιοχές της Ελλάδας (π.χ. η Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του 
Τµήµατος Βιολογίας, κα. Mαρουδιώ Κεντούρη-Ντίβαναχ, µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο: kentouri@imbc.gr) έχει εκφράσει ζωηρό ενδιαφέρον να οργανώσει ένα 
υποδίκτυο στην Κρήτη).  
 οι βαλκανικές ή µεσογειακές χώρες.   

Η λειτουργία και επιτυχία του ∆ικτύου Περικτιόνη εξαρτάται από την επαρκή οικονοµική του ενίσχυση, η 
οποία µέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχει γίνει δυνατή.   

 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ: Ως τρίτο έργο προωθείται  

η ανάπτυξη αποκλειστικά της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, µε στόχο την ανάπτυξη 
Spin-off εταιρειών από Γυναίκες Επιστήµονες/Επιχειρηµατίες.  Πρέπει να σηµειωθεί, ότι το 
Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ενεργοποιήσει ήδη δράση που αφορά την Γυναικεία 
Επιχειρηµατικότητα, που αναφέρεται σε γυναίκες, ηλικίας από 18 έως 55 ετών, που δεν 
έχουν καµία προηγούµενη επιχειρηµατική πείρα (Μέτρο 2.8, ∆ράση 2.8.2 του Υπ. 
Ανάπτυξης).  

 
Θα πρέπει να έχει γίνει σαφές, µε όσα παρατίθενται ανωτέρω, ότι προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα 

λειτουργικό εργαλείο και συγχρόνως οδηγός για την εφαρµογή της πολιτικής ενσωµάτωσης της διάστασης της 
ισότητας των φύλων στις επιστηµονικές πολιτικές, είναι απαραίτητη η έρευνα γύρω από το θέµα αυτό, η 
συλλογή στατιστικών δεδοµένων, η συνεργασία και η ευαισθητοποίηση όλων των αρµόδιων φορέων για 
χάραξη κοινής πολιτικής.  

 
 

 
Οµάδα του Ελσίνκι για «Γυναίκα και Επιστήµη»   
Μάρτιος,  2002 
 
Συγγραφείς της Έκθεσης:  
 
Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) 
Καλλιρρόη ∆αφνά, ΓΓΕΤ (Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας)  
Λήδα Γιαννακοπούλου, ΓΓΕΤ 
Ζωγραφιά Κυµπέρη, ΓΓΕΤ 
Παρασκευή Ρέπα, ΓΓΕΤ 

 
 

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση παρέχουν 
µια σφαιρική προσέγγιση για το θέµα "Γυναίκες και Επιστήµη στην Ελλάδα". Αποτελούν 
επίσηµα στοιχεία και είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας 
Έρευνας & Τεχνολογίας (και ειδικότερα του Τµήµατος Τεκµηρίωσης Ε&Τ ∆εικτών της 
∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού) και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 
Ερευνών (EKKE) που υλοποίησε την "Μελέτη για την ενίσχυση της συµµετοχής των 
γυναικών στην επιστηµονική έρευνα στην Ελλάδα", έρευνα που ανετέθη στο ΕΚΚΕ από την 
ΓΓΕΤ και  χρηµατοδοτήθηκε από αυτή.  
 
 
∆εδοµένης της έλλειψης διαθέσιµου χώρου στην Ιστοσελίδα της CORDIS, την αφιερωµένη 
στις Εθνικές Εκθέσεις των διαφόρων κρατών, όλα τα σχετικά µε την Ελληνική Έκθεση 
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Στατιστικά στοιχεία θα αναρτηθούν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, 
(www.gsrt.gr/ΓΥΝΑΙΚΕΣ), στο Τµήµα της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.  
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