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Η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση. Η γυναίκα μαθήτρια, η γυναίκα 
εκπαιδευτικός, η γυναίκα στέλεχος 

 

Ελένη Μαράκη 12 
 

Περίληψη 
Η διαφοροποίηση της θέσης των δύο φύλων στο χώρο της Εκπαίδευσης αποτελεί 

διαχρονική πραγματικότητα που δεν εξαλείφεται παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει μέσα απ’ 
τις δεκαετίες, αλλαγή περισσότερο ποσοτική παρά ποιοτική. Η νομική κατοχύρωση των ίσων 
δικαιωμάτων ως προς τη συμμετοχή των δύο φύλων στην εκπαίδευση, από όποια θέση κι αν 
είναι αυτή, υπήρξε ένα βήμα, αλλά δεν ήταν αρκετή για να φέρει την ουσιαστική ισότητα, 
καθώς η επιρροή των στερεοτύπων παραμένει ισχυρή καθοδηγώντας τις γυναικείες επιλογές 
και αποτρέποντας τις κυρίως από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης. 
 
Λέξεις-κλειδιά: γυναίκα, εκπαίδευση, ισότητα, στερεότυπα 
 

Abstarct 
The differentiated positions of the two genders within the Education Sector have been  

a sustained reality sustained despite the fact that there have been changes, mostly quantitative 
rather than qualitative ones, throughout the decades. The recognition of the genders’ equal 
rights regarding their participation in education, from any position, by law has been a step, but 
has not been enough on its own to bring substantial equality, as the impact of stereotypes 
remains strong, guiding women’s choices and discouraging them, mainly, from any attempt to 
rise in the education hierarchy. 
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Εισαγωγή 
 

Η θέση της γυναίκας στην Εκπαίδευση μπορεί να εξεταστεί  από τρεις διαφορετικές 
οπτικές: 

(α) τη γυναίκα μαθήτρια,  
(β) τη γυναίκα εκπαιδευτικό,  
(γ) τη γυναίκα στέλεχος της Εκπαίδευσης, είτε σε θέση διοίκησης είτε σε θέση 

καθοδήγησης. 
  Η θέση της γυναίκας ως μαθήτριας είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς μέσω αυτής 

αποκτά τη στερεότυπη εκείνη συμπεριφορά, που καθορίζει και τις παραπέρα επιλογές της. 
Σύμφωνα με έρευνες, στην ηλικία των 7 ετών έχει ήδη αναπτυχθεί  η στερεότυπη 
συμπεριφορά των παιδιών τόσο, ώστε, όταν αφήνονται να επιλέξουν τις ασχολίες τους, 
διαλέγουν αυτές που συμφωνούν με το φύλο τους (Κάτσικας, Καββαδίας, 1994, σ. 43). Το 
σχολείο εξάλλου αντικατοπτρίζει την ίδια την κοινωνία και διαμορφώνει τους μαθητές 
ανάλογα, για να μπορέσουν να ενταχθούν στον κοινωνικό περίγυρο, αλλά και να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους.  Όμως, παρά τις αλλαγές στην εκπαίδευση και στη νομική κατοχύρωση 
ίσων δικαιωμάτων το σχολείο συνεχίζει να προετοιμάζει τους μαθητές/τριες όχι απλά 
μεταδίδοντας γνώσεις, αλλά και αναπαράγοντας κοινωνικά  στερεότυπα και κοινωνικούς 
ρόλους, που συνδέονται με τις παραγωγικές σχέσεις.  

Οι ειδικότητες, που σχετίζονται με θεωρητικές σπουδές, αποτελούν τους πυρήνες στους 
οποίους συγκεντρώνονται γυναίκες. Στατιστικά στοιχεία (Βερβενιώτη, 1994) βεβαιώνουν ότι 
οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στη μέση εκπαίδευση είναι κυρίως φιλόλογοι, βιολόγοι και 
καθηγήτριες ξένων γλωσσών, δηλαδή διδάσκουν κυρίως θεωρητικά, γλωσσικά και 
καλλιτεχνικά μαθήματα.  

                                                 
12 Σχολική σύμβουλος 7ης περιφέρειας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου  
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Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι γυναίκες καταλαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό σε 
σύγκριση με τους άντρες και ακόμα μικρότερο ποσοστό όσο ανεβαίνουμε σε υψηλότερη 
βαθμίδα. Στις χώρες της Ε.Ε. το ποσοστό των γυναικών στη βαθμίδα του Λέκτορα κυμαίνεται 
από 20% στην Ολλανδία έως 44% στην Πορτογαλία, ενώ στη βαθμίδα του καθηγητή 
κυμαίνεται από 5% στην Ολλανδία έως 18,4% στη Φινλανδία. (Βοσνιάδου, 2005). 

Στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης, θεωρητικά και θεσμικά, παρέχονται οι ίδιες 
ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες, ωστόσο σημειώνεται άνισος καταμερισμός των 
διοικητικών θέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών τόσο κατά σχολική μονάδα, δηλαδή στη 
θέση διευθυντού/τριας και υποδιευθυντού/τριας, όσο και στην παραπέρα ιεραρχία της 
εκπαίδευσης, (Διευθύνσεις Γραφείων, Προϊσταμένους, Σχολικούς Συμβούλους). 
Διαπιστώνεται, βέβαια, ότι προσφάτως όλο και περισσότερες γυναίκες στρέφονται προς την 
κατεύθυνση ανάληψης θέσεων ευθύνης στο χώρο της εκπαίδευσης. Το φαινόμενο των  
αυξητικών τάσεων δε σημαίνει, όμως, ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στη στελέχωση των 
θέσεων ευθύνης είναι ίση με αυτή των ανδρών και η σύγκλιση στον τομέα αυτό γίνεται με 
αργούς ρυθμούς και πολλά εμπόδια, που αφορούν κυρίως  στα  κοινωνικά στερεότυπα  
άνδρα- γυναίκας, που ήθελαν τον πρώτο να εργάζεται και να «φέρνει το ψωμί στο σπίτι», ενώ 
τη δεύτερη να ασχολείται αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες. Επιπλέον, σύμφωνα με 
αυτά τα στερεότυπα, οι γυναίκες για αιώνες ολόκληρους θεωρούνταν πλάσματα κατώτερα με 
μειωμένες νοητικές ικανότητες, ικανά μόνο για οικιακές εργασίες.  

Το πρώτο βήμα για την αλλαγή της παραπάνω κατάστασης  στη χώρα μας έγινε   στις 
αρχές της δεκαετίας 1980-1990. Το 1981 ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή νόμος που 
καθιέρωνε νομοθετικά - ανάμεσα σε  άλλα-  την ισότητα ανδρών και γυναικών  και 
προέβλεπε την καταβολή ίσων μισθών για παροχή των ίδιων υπηρεσιών. Επιπλέον, 
εφαρμόστηκε το σύστημα της ποσόστωσης σε ορισμένους τομείς, ώστε κάποιες θέσεις 
ευθύνης να καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από γυναίκες. Παρόλο που η κατάσταση σήμερα 
έχει βελτιωθεί αισθητά, ωστόσο  η συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση της εκπαίδευσης 
υπολείπεται αυτής των ανδρών σημαντικά. 

Η Μουσούρου, εξετάζοντας τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας γενικά, υποστηρίζει «ότι ο γάμος και η μητρότητα  συνδέονται με τις 
μειωμένες επαγγελματικές προοπτικές των γυναικών πολύ περισσότερο από ότι με το φύλο 
τους» (1993:113). 

Η αναστολή των φιλοδοξιών των γυναικών  δε σημαίνει οπωσδήποτε και άρνησή τους, 
μια και εκδηλώνονται συνήθως μόλις μειωθούν οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Η επιλογή 
άλλωστε της αναστολής των φιλοδοξιών, εξηγεί ως ένα βαθμό το γεγονός ότι οι γυναίκες που 
στελεχώνουν υψηλόβαθμες θέσεις είναι συνήθως μεγαλύτερες σε ηλικία από τους άντρες 
συναδέλφους τους (Μαραγκουδάκη, 1997). 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει την παρουσία της γυναίκας στην 
εκπαίδευση από τρεις θέσεις, αυτή της μαθήτριας, της εκπαιδευτικού και του διοικητικού 
στελέχους. Γι αυτό το σκοπό, θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση με αναφορές σε ιστορικά 
στοιχεία και χρήση πρόσφατων ερευνών. 

1. Η γυναίκα μαθήτρια στην Ελληνική Εκπαίδευση 
 

Στο παρελθόν η εκπαίδευση αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών, αφού η 
έννοια του ανθρώπου και του πολίτη συνειδητά ταυτιζόταν μόνο με το ένα φύλο, αν κρίνουμε 
από τα λόγια του παιδαγωγού και λόγιου Κων/νου Κούμα στο «Σύνταγμα Φιλοσοφίας», το 
1820: «Όταν ο άνθρωπος διαπαιδαγωγηθεί καθώς πρέπει, γίνεται και χρηστός πολίτης». Στη 
σκέψη του Κούμα ο ρόλος των δύο φύλων στην κοινωνία και στην πολιτεία διαχωρίζεται με 
σαφήνεια. «Η μαθήτρια αποκλεισμένη από την ανθρωπίνην κοινωνίαν», κατά την τραγική 
διαπίστωση της Ελισάβετ Μαρτινέγκου, προετοιμάζεται μόνο για τα οικιακά καθήκοντα. «Να 
διδαχθή την οικιακήν κυβέρνησιν, επειδή μέλλει να γείνη οικοδέσποινα και μήτηρ, και όχι 
ποτέ μέτοχος των δημοσίων πραγμάτων». Ανατροφή, λοιπόν, για τα κορίτσια, εκπαίδευση για 
τα αγόρια, γεγονός που προξένησε αντιθέσεις. οι οποίες αποτέλεσαν και το επίκεντρο για τις 
παιδαγωγικές συζητήσεις, επηρεάζοντας την εκπαιδευτική πράξη μέσα στον 19ο αιώνα. 
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Η ανάγκη για την εκπαίδευση της Ελληνίδας φαίνεται πως έγινε αισθητή από τις 
πρώτες μέρες της εθνικής ανεξαρτησίας. Αμέσως μετά την απελευθέρωση ιδρύονται, σε μια 
τόσο πρώιμη εποχή, αλληλοδιδακτικά και ανώτερα σχολεία για κορίτσια, γεγονός που 
δικαιολογείται μόνο κάτω από ορισμένες ευνοϊκές προϋποθέσεις, που επηρέασαν σημαντικά 
την πορεία της γυναικείας εκπαίδευσης και που σχετίζονται με τις ανακατατάξεις του 
πληθυσμού στην ελληνική κοινωνία αμέσως μετά την απελευθέρωση. Από πολύ νωρίς, οι 
νέοι κάτοικοι έφεραν στο νεοσύστατο κράτος καινούργιες ιδέες και κοινωνικά πρότυπα από 
τα μέρη όπου είχαν ζήσει. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στη Χίο, στις Κυδωνίες, 
και στα κέντρα του ελληνισμού της διασποράς, η κοινωνική θέση της γυναίκας ήταν 
βελτιωμένη και το θέμα της εκπαίδευσης των κοριτσιών είχε αρχίσει να απασχολεί σοβαρά 
τις ελληνικές κοινότητες από το 18ο αιώνα. Σημαντικός υπήρξε, επίσης, και ο ρόλος των 
λογίων της εποχής αυτής, που σπουδαγμένοι στη Δύση και επηρεασμένοι από τις 
προοδευτικές αρχές ευρωπαίων παιδαγωγών υποστηρίζουν, όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα, 
θεωρητικά και στην πράξη, την εκπαίδευση των κοριτσιών. Ταυτόχρονα, δυτικοί 
ιεραπόστολοι και φιλελληνικά σωματεία αναλαμβάνουν  σημαντική πρωτοβουλία στον τομέα 
της γυναικείας εκπαίδευσης και μεταφέρουν πολύ νωρίς στη χώρα μας την προηγμένη ήδη 
πρακτική των άλλων χωρών.  

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση των κοριτσιών αναγνωρίζεται ως δικαίωμα και καθίσταται 
υποχρεωτική από το 1834 και εξής (Διάταγμα 6/18 Φεβρουαρίου 1834). Εξ’αρχής, όμως, 
αμφισβητείται κοινωνικά η χρησιμότητα της εκτός του οίκου εκπαίδευσης των κοριτσιών, 
μολονότι η εκπαίδευση των αγοριών επιτρεπόταν από το 1834 να είναι δημόσια 
(αλληλοδιδακτικά σχολεία). Η κατάλληλη για τα  κορίτσια της εποχής εκπαίδευση είναι αυτή 
που προσιδιάζει σε στοιχεία «ανατροφής» και σε «έμφυτα» χαρακτηριστικά τους, τη 
μητρότητα και τη φροντίδα της οικογένειας (Ζιώγου - Καραστεργίου 1983, Μπακαλάκη και 
Ελεγμίτου, 1987, Φουρναράκη, 1987, Βιτσιλάκη - Σορωνιάτη, 1997). Συνεπώς, η 
παραχώρηση του δικαιώματος της εκπαίδευσης στα κορίτσια όφειλε όχι μόνο να είναι 
συμβατή με τον κοινωνικό τους ρόλο, αλλά ουσιαστικά να τα προετοιμάζει γι αυτόν, χωρίς 
να απειλεί το θεσμό της οικογένειας, συμβάλλοντας στην «παρεκτροπή» τους. Προτείνεται, 
έτσι, διαφοροποιημένη και ως προς το σκοπό και ως προς την οργάνωση εκπαίδευση αγοριών 
και κοριτσιών. 

Ένας μεγάλος αριθμός από τις μαθήτριες των πρώτων σχολείων, που έγιναν οι πρώτες 
δασκάλες, κατάγονται από γνωστές πόλεις του υπόδουλου ελληνισμού και το πρώτο ιδιωτικό 
σχολείο οργανώνεται με πρότυπο τα αντίστοιχα σχολεία που λειτουργούσαν στα Επτάνησα. 
Πρώτη γνωστή δασκάλα είναι η Ευανθία Καΐρη, αδελφή και μαθήτρια του Θεόφιλου Καΐρη, 
που δίδασκε στις Κυδωνίες πριν από την επανάσταση. 

Με την πρωτοβουλία για την ίδρυση ανώτερων σχολείων θηλέων καθιερώνεται, 
σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων χωρών, Β/θμια γυναικεία εκπαίδευση, που αντικατοπτρίζει τα 
ιδανικά της εποχής και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ξένες γλώσσες, τη μουσική και τα 
εργόχειρα. Παράλληλα, οι Ελληνίδες διεισδύουν στις αρχές του 20ού αιώνα και στα 
δευτεροβάθμια σχολεία των αρρένων, εξασφαλίζοντας, χωρίς να προηγηθεί ειδική 
νομοθετική ρύθμιση, την εγγραφή στα δημόσια Ελληνικά Σχολεία και Γυμνάσια των 
αρρένων και την ανοχή της κοινωνίας στο θέμα της συνεκπαίδευσης. Τα στατιστικά στοιχεία 
του σχολικού έτους 1910-1911 μας δίνουν πολύ καθαρά τη διαμόρφωση μιας άλλης 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας με τη φοίτηση μαθητριών στα δημόσια Ελληνικά σχολεία 
και στα Γυμνάσια αρρένων. Έτσι στους 23.623 μαθητές των Ελληνικών Σχολείων 
προστίθενται και 1.106 μαθήτριες και στους 5.607 μαθητές των Γυμνασίων 115 μαθήτριες.  

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος με συγκεκριμένα προγράμματα μαθημάτων, ο Αλέξανδρος 
Δελμούζος με το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου (1908) και ο Δημήτρης Γληνός με την 
Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή (1920) φανερώνουν πως τα εκπαιδευτικά θέματα των Ελληνίδων 
αρχίζουν να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό πνεύμα. Το 1914 ιδρύονται από τον Τσιριμώκο 
τα πρώτα Αστικά Σχολεία Θηλέων και λίγα χρόνια αργότερα, το 1917, αρχίζουν να 
λειτουργούν τα πρώτα δημόσια Γυμνάσια και Ελληνικά Σχολεία Θηλέων. Στα 1929 η Μέση 
Εκπαίδευση των θηλέων αριθμεί 7 Γυμνάσια Θηλέων,  16 Ανώτερα Παρθεναγωγεία, 24 
Ελληνικά  και 16 Αστικά Σχολεία Θηλέων. 
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Το 1929  εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στους μαθητές και τις μαθήτριες 
με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου, αφού καθιερώνονται Γυμνάσια Θηλέων 
και Αρρένων στις πόλεις και μικτά στις επαρχίες. Παράλληλα η νομοθεσία προβλέπει, για 
τελευταία φορά, και τον τύπο των Ανώτερων Παρθεναγωγείων, τα οποία και συνεχίζουν  να 
λειτουργούν, για να καλύψουν τις ανάγκες των κοριτσιών εκείνων που δεν ενδιαφέρονται για 
ανώτερες σπουδές. Μετά το 1929 η πρόσβαση των γυναικών στα Πανεπιστήμια εξελίσσεται 
με γρήγορους ρυθμούς και στο επίπεδο της Β/θμιας την εκπαιδευτική σκέψη απασχολεί 
έντονα η προβληματική της συνεκπαίδευσης, ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό πενήντα 
ολόκληρα χρόνια, αφού η συνεκπαίδευση καθιερώνεται σε όλα τα σχολεία της χώρας μόλις 
το 1979. Καθολική εφαρμογή της συνεκπαίδευσης έχουμε με το νόμο 1566/1985, όπου 
καθορίζεται ότι στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν 
μαζί αγόρια και κορίτσια. 

Σταδιακά η ισοκατανομή μαθητών-μαθητριών στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση και 
φοιτητών-φοιτητριών στην Γ/βάθμια αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα, αλλά 
διαπιστώνονται διαφορές ως προς τις επιλογές σπουδών και τις επαγγελματικές επιλογές 
αγοριών-κοριτσιών και ως προς την πρόσβαση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της 
εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Ο διαχωρισμός  σήμερα είναι περισσότερο ποιοτικός και όχι τόσο 
ποσοτικός. Δεδομένης, ωστόσο, της διάκρισης με βάση το φύλο που εμφανίζεται στην 
εκπαίδευση και ειδικότερα στις επιλογές τομέα σπουδών και κατεύθυνσης στο αντικείμενο 
κατάρτισης, παρουσιάζονται κατά προέκταση αντίστοιχες διαφοροποιήσεις και στην αγορά 
εργασίας. 

Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα αγόρια και στα κορίτσια για πρόσβαση στη μέση 
εκπαίδευση είναι οπωσδήποτε ένα πολύ θετικό βήμα, ωστόσο, δεν μας επιτρέπει να 
υποστηρίξουμε ότι η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση έχει επιτευχθεί, καθώς δε 
συνοδεύτηκε παράλληλα  από ποιοτικές αλλαγές όσον αφορά στην κατανομή των φύλων στις 
διάφορες βαθμίδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εξακολουθεί να είναι παραδοσιακή. 
Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των κοριτσιών επιλέγει τους τομείς κοινωνικής πρόνοιας, 
οικονομίας και διοίκησης και ένα ελάχιστο ποσοστό επιλέγει την τεχνικο-επαγγελματική 
κατεύθυνση που υπόσχεται καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και 
εξέλιξης. 

Οι παραπάνω ανισότητες και διακρίσεις στην εκπαίδευση εις βάρος του γυναικείου 
φύλου δεν υπαγορεύονται από σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στις παραδοσιακές, στερεότυπες αντιλήψεις 
που οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης έχουν για τα φύλα. Οι 
παραδοσιακές και στερεότυπες αντιλήψεις των προσώπων αυτών για τα ιδιαίτερα 
«χαρίσματα» και «κλίσεις» των φύλων και κυρίως για τους μελλοντικούς ρόλους των 
αγοριών και των κοριτσιών στο χώρο της οικογένειας, εξακολουθούν να επηρεάζουν και να 
προσδιορίζουν τις αποφάσεις και τις εκπαιδευτικές επιλογές των κοριτσιών, να 
προδιαγράφουν το κατώτερο επαγγελματικό τους μέλλον και να συντελούν ώστε μέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστημα να αναπαράγεται και να διαιωνίζεται η υποδεέστερη και περιθωριακή 
κοινωνική τους θέση (Φραγκουδάκη, 2004). 

2. Η γυναίκα εκπαιδευτικός στην Ελληνική Εκπαίδευση 
 

Με την εκπαιδευτική νομοθεσία του Όθωνα, τα δυο πρώτα εκπαιδευτικά αιτήματα, που 
αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται νομοθετικά από την πολιτεία, είναι η ανάγκη για τη 
Στοιχειώδη Εκπαίδευση των κοριτσιών και η ανάγκη για την εκπαίδευση της δασκάλας.  Η 
Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωτική έλλειψη πρόνοιας 
από μέρους της πολιτείας με αποτέλεσμα η ευθύνη για τη διαμόρφωση της Β/θμιας 
εκπαίδευσης των θηλέων και τη λειτουργία αντίστοιχων σχολείων - ακόμα και η 
επαγγελματική εκπαίδευση της δασκάλας - να περιέλθει την εποχή αυτή στη Φιλεκπαιδευτική 
Εταιρεία, που ήταν εκπαιδευτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος υποκατέστησε το 
κράτος στον τομέα της γυναικείας εκπαίδευσης. 

Το 1893 η πολιτεία προχωρεί στη νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας των 
Παρθεναγωγείων, διαχωρίζει το επαγγελματικό σχολείο -το Διδασκαλείο- από το γενικό -το 
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Ανώτερο Παρθεναγωγείο- αλλά, γενικά, αφήνει τη Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών σε 
χαμηλότερο επίπεδο, αφού το απολυτήριο του Ανώτερου Παρθεναγωγείου δεν εξασφαλίζει 
τη δυνατότητα εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Τα Πρακτικά του πρώτου Πανελλήνιου 
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, που έγινε το 1904 στην Αθήνα, φανερώνουν επίσης ότι οι 
παιδαγωγοί συνεχίζουν να περιορίζουν τη σκοπιμότητα της γυναικείας εκπαίδευσης στην 
εκπαίδευση της δασκάλας και τη μόρφωση της μητέρας και της οικοδέσποινας.  

Ο αριθμός των μαθητριών, που παίρνουν δίπλωμα δασκάλας, αυξάνεται με ρυθμό που 
δείχνει καθαρά την επικράτηση του εκπαιδευτικού ιδανικού, το οποίο εξασφαλίζει στη 
γυναίκα τη δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση και οικονομική ανεξαρτησία. Η 
εθνική αποστολή και ο ρόλος της Ελληνίδας δασκάλας αρχίζει να προβάλλεται ιδιαίτερα από 
τα μέσα του 19ου αιώνα. Απόφοιτες των Διδασκαλείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
διδάσκουν σε όλα τα σχολεία του υπόδουλου ελληνισμού, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην 
εκπαιδευτική-πολιτισμική εξόρμηση που διαμορφώνεται από τη δεκαετία 1860-1870 και εξής 
στους ελληνικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

Σταδιακά παρατηρούνται εμφανείς τάσεις για επαγγελματική κατεύθυνση σε ορισμένα 
Παρθεναγωγεία, καθώς και προσπάθειες για ουσιαστικές αλλαγές στον εκπαιδευτικό 
προσανατολισμό της γυναικείας Μέσης Εκπαίδευσης. Η τάση αυτή διαγράφεται πιο καθαρά 
μετά το 1890, χρονιά που το Πανεπιστήμιο δέχτηκε την πρώτη φοιτήτρια στη Φιλοσοφική 
Σχολή, την Ιωάννα Στεφανόπολι. Προβάλλει άμεσα η ανάγκη για τη λειτουργία σχολείων 
Μέσης Εκπαίδευσης, που να μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις νέες απαιτήσεις, 
επειδή οι υποψήφιες για το Πανεπιστήμιο έπρεπε να εξοπλιστούν με ανάλογη μόρφωση. 
Διαμορφώνεται με τον τρόπο αυτό σταδιακά, κυρίως στις αρχές του 20ού αιώνα, μία 
διαφοροποίηση στην οργάνωση και λειτουργία των Παρθεναγωγείων, διαφοροποίηση που 
βασιζόταν σε εκπαιδευτικούς κανόνες που προσπαθούσαν να συνδυάσουν τις κοινωνικές και 
τις ακαδημαϊκές - επαγγελματικές προτεραιότητες της εκπαίδευσης.  

Οι δασκάλες είναι την εποχή αυτή οι πρωτεργάτριες της εκπαιδευτικής κίνησης, αλλά, 
παράλληλα, και αυτές που εκφράζουν τις πρώτες γυναικείες διεκδικήσεις στη χώρα μας. 
Πρωτοπόρες στον αγώνα είναι γνωστές δασκάλες της εποχής. Καλλιρρόη Παρρέν, 
Αικατερίνη Λασκαρίδου, Σαπφώ Λεοντιάς και Καλλιόπη Κεχαγιά είναι τα πιο 
αντιπροσωπευτικά ονόματα, που ζητούν ισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των δύο 
φύλων, και με το έργο και την αξιόλογη παρουσία τους στην πνευματική ζωή του τόπου 
θεμελιώνουν τις διεκδικήσεις αυτές.  

Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό στην προσχολική εκπαίδευση, η συντριπτική 
πλειονότητα είναι γυναίκες, καθώς και στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση πάνω από το 
μισό των διδασκόντων, ενώ στο διδακτικό προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης οι γυναίκες 
υπο-εκπροσωπούνται. Όπως επίσης διαπιστώνεται από τα στοιχεία της στατιστικής 
υπηρεσίας για το 2000, οι γυναίκες απόφοιτες ανώτερης εκπαίδευσης πλήττονται από την 
ανεργία σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά  από τους άνδρες. 

3. Η γυναίκα στην ιεραρχία της Ελληνικής εκπαίδευσης 
 

Ως στελέχη της εκπαίδευσης νοούνται όσοι/όσες κατέχουν διοικητική, πειθαρχική, 
εποπτική και καθοδηγητική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα και λαμβάνουν εκπαιδευτικές 
αποφάσεις είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο (Αθανασούλα- Ρέππα, 2001). Με βάση 
τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να υπαχθούν σε 4 
κατηγορίες ως εξής: 

I)  Τα διοικητικά στελέχη (π.χ. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων). 
II) Τα στελέχη για την υποστήριξη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έργου (π.χ. 

Σχολικοί Σύμβουλοι, Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού). 
III) Τα στελέχη με διοικητικά καθήκοντα και με αρμοδιότητες για την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού έργου της σχολικής ζωής (Διευθυντές, Υποδιευθυντές Σχολικών 
Μονάδων) και 

 ΙV) Τα στελέχη με διοικητικά καθήκοντα και με αρμοδιότητες για την υποστήριξη 
ειδικών τομέων του εκπαιδευτικού έργου (όλοι υπεύθυνοι εξειδικευμένων τομέων: 
αγωγή υγείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφορική και νέες τεχνολογίες 
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(ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), γραφεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού 
(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) κ.τ.λ. 

Αναφορικά με τη σύγχρονη θέση των γυναικών στη διοίκηση της ελληνικής 
εκπαίδευσης, υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτελούν το 54,4% του συνόλου 
των δασκάλων στην Ελλάδα, όμως μόνο το 13,2% κατέχει διευθυντική θέση (Σαΐτη, 2005).  

Επιχειρώντας μια καταγραφή των αιτιών που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση, 
διαπιστώνει κανείς ότι το φαινόμενο οφείλεται σε ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους, στο 
διαφορετικό τρόπο άσκησης της εξουσίας αλλά και σε άλλους λόγους. Εξάλλου η είσοδος της 
γυναίκας στην αγορά εργασίας με αμειβόμενο έργο είναι νέο σχετικά  κοινωνικό φαινόμενο, 
καθώς για πολλούς αιώνες ο ρόλος της γυναίκας ήταν συνδεδεμένος με την εργασία «του 
οίκου» της (Mosse 1991). Στις αρχές του 19ου αιώνα γυναίκες, όπως η M. Haley και η M. 
Parker Follett, απαίτησαν περισσότερη συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών στη λήψη 
αποφάσεων του σχολείου, που στην πράξη σημαίνει προώθηση των γυναικών στην ιεραρχία 
της σχολικής διοίκησης. 

Στατιστικά στοιχεία μας δείχνουν ότι στη δεκαετία του 1920 στις Η.Π.Α. οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί αποτελούσαν το 55% των διευθυντών των δημοτικών σχολείων. Ωστόσο, 
πενήντα χρόνια αργότερα, η εκπροσώπηση των γυναικών – εκπαιδευτικών ως διευθυντικών  
στελεχών στην εκπαίδευση μειώθηκε σημαντικά, αφού το 1970 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν 
το 20% των διευθυντών  δημοτικών σχολείων (Shakeshaft 1998). Η μείωση του αριθμού των 
γυναικών σε θέσεις της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, κατά μια άποψη οφειλόταν στο ότι: 

• Οι άνδρες εκπαιδευτικοί – διευθυντές ήταν αντίθετοι στην προώθηση γυναικών 
συναδέλφων τους σε διευθυντικές θέσεις. 

• Οι γυναίκες υστερούσαν σε φιλοδοξίες για ηγετικές θέσεις 
• Η διαδικασία επιλογής των διευθυντών χαρακτηριζόταν ως μεροληπτική  εις  βάρος 
των γυναικών εκπαιδευτικών. 

Στις δυο τελευταίες δεκαετίες, ενώ οι γυναίκες έχουν δραστηριοποιηθεί σε πολλούς 
τομείς, εξακολουθούν να μη συμμετέχουν αναλογικά στη διοίκηση της εκπαίδευσης σ’ ένα 
τομέα που κυριαρχούν σε αριθμούς. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, οι γυναίκες αποτελούν το 
78% των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 30% των διευθυντών (Acker, 
1989). 

Στην Ελλάδα, μολονότι η σχολική νομοθεσία δεν εξαιρεί τη γυναικεία εκπροσώπηση 
από τη διοικητική εξέλιξη και η συμμετοχή των γυναικών στο διδακτικό προσωπικό είναι 
μεγαλύτερη, δηλαδή ποσοστό 55,8% του συνολικού πληθυσμού, εντούτοις οι υψηλές θέσεις 
της εκπαιδευτικής ιεραρχίας βρίσκονται αποκλειστικά σε άνδρες εκπαιδευτικούς (Βασιλού- 
Παπαγεωργίου, 1995). 

Σχετικά με  τις διευθυντικές θέσεις στα ελληνικά σχολεία (πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εκπροσώπηση των γυναικών 
χρονικά παρουσιάζει διακυμάνσεις, οι οποίες οφείλονται τόσο σε προσωπικές επιλογές, όσο 
και σε θεσμικές αλλαγές, που αφορούν στον τρόπο επιλογής, στα καθήκοντα και στην 
υπηρεσιακή κατάσταση των διευθυντών/ τριών. Για παράδειγμα, μετά τις ρυθμίσεις του 1985 
με τις οποίες αντικαταστάθηκε η «κατ’ αρχαιότητα» με τη μονιμότητα του Ν.309/76, με το 
σύστημα επιλογής και με περιορισμένη θητεία (Ν. 1566/85 & Υ.Α. 5716/88), το ποσοστό 
συμμετοχής των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις της Β/θμιας Εκπαίδευσης μειώθηκε στο 
35% το 1992, από 43,5%, που ήταν το 1987 (Παπαναούμ, 1995). Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 
ελάχιστα (36%) το 1995. 

Σε σύγκριση με την κατάσταστη που επικρατεί σε εννέα χώρες-μελη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και στην Νορβηγία (πίνακας 2),  αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα έχει την 
καλύτερη εκπροσώπηση στις διευθυντικές θέσεις των σχολείων, καθώς το ποσοστό των 
άλλων χωρών είναι χαμηλότερο του 30%, ενώ η εκπροσώπηση στο εκπαιδευτικό σώμα στις 
περισσότερες χώρες είναι υψηλότερη από της Ελλάδας. Ειδικότερα, στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση η εκπροσώπηση των γυναικών στο εκπαιδευτικό σώμα  είναι πάνω από 70% σε 
όλες τις συμμετέχουσες στην έρευνα χώρες (εκτός βέβαια της Ελλάδας) και οι γυναίκες 
διευθύντριες δε φτάνουν ούτε καν στο 50%, με εξαίρεση τη Γαλλία με 64%.  
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Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει την καλύτερη θέση στην 
εκπροσώπηση των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις των σχολείων, δε σημαίνει ότι έχει 
πετύχει την εξισορρόπηση της εκπροσώπησης. Αντίστοιχη εργασία που αφορά στις γυναίκες 
διευθύντριες στην Περιφέρεια Ηπείρου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί αποτελούν την αποκλεισμένη πλειοψηφία στις διευθυντικές θέσεις Στην 
Α/βάθµια Εκπαίδευση σε σύνολο 460 γυναικών και 926 ανδρών δασκάλων, µόνο 5 (4,5%) 
θέσεις διευθυντών κατέχονται από γυναίκες, ενώ οι υπόλοιπες 106 (95,5%) από άνδρες. Από 
τις θέσεις υποδιευθυντών /τριών οι 5 (26,3%) κατέχονται από γυναίκες και οι 14 (73.7%) από 
άνδρες. Στη Β/βάθµια εκπαίδευση σε σύνολο 1073 γυναικών και 1427 ανδρών εκπαιδευτικών 
οι γυναίκες κατέχουν το 13,5% των διευθυντικών θέσεων και το 36% των θέσεων 
υποδιευθυντών/ τριών (Μαραγκουδάκη, 1997). 

Σε επίπεδο προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γίνονται για κάθε νομό, η Μαραγκουδάκη (1997) 
αναφέρει  ότι σύμφωνα με τη Διεύθυνση Προσωπικού της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά το έτος 1994-95 στην Α/θμια Εκπ/ση δεν υπήρχε καμία γυναίκα (0%) 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης και μόνο 2 (1.4%) Προϊστάμενες Γραφείων Εκπ/σης, έναντι 137 
ανδρών (98.6%). Στις θέσεις αυτές υπάρχουν αντίστοιχα 55 άνδρες (96.5%) στη θέση 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης και 129 (94.2%) στη θέση Προϊσταμένων Γραφείων. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία των πινάκων 3 και 4 στις διαδικασίες επιλογής του 1998 συμμετείχαν 11 γυναίκες 
από την Πρωτοβάθμια επί συνόλου 443 υποψηφίων. Παρατηρούμε  πολύ μικρό ποσοστό 
συμμετοχής των γυναικών (2,48%) στις καίριες αυτές θέσεις της διοικητικής ηγεσίας της 
Εκπαίδευσης.  

Mε βάση την επιλογή των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης, που έγινε τον Ιούλιο 
του 2002, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων 
Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν μόλις 5,17% και 5,47% αντίστοιχα (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
2002).   Στην επόμενη διαδικασία επιλογής στελεχών για τις συγκεκριμένες θέσεις που 
πραγματοποιήθηκε το 2007 τα ποσοστά άλλαξαν με το πρώτο να μειώνεται και το τελευταίο 
να αυξάνεται . Έτσι, σήμερα, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Διευθυντών Διευθύνσεων 
και Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 3,45% και 12.03% 
αντίστοιχα (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2007) (Πίνακας 2). 

Σε επίπεδο σχολικών συμβούλων η υποεκπροσώπηση των γυναικών είναι εμφανής. 
Σχετικά με τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Πίνακας 
3), η συμμετοχή των γυναικών στην προσχολική αγωγή καλύπτει όλο το ποσοστό (100%), 
ενώ στη δημοτική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή καλύπτει μόνο από 14% στην κάθε 
βαθμίδα. Η αποκλειστική συμμετοχή και βέβαια επιλογή μόνο γυναικών στην προσχολική 
αγωγή ήταν αναμενόμενη, εφόσον  μέχρι πρότινος οι άνδρες ήταν αποκλεισμένοι από τις 
βασικές σπουδές στον τομέα αυτό. Η εκπροσώπηση των γυναικών στην τελική επιλογή 
σχολικών συμβούλων για τη δημοτική εκπαίδευση είναι 10,6%, ενώ δεν επιλέχθηκε καμιά 
γυναίκα σύμβουλος από τις 8 υποψήφιες στην ειδική αγωγή. 

Στην Α/θμια Εκπαίδευση το 1992-96 επιλέγονται 300 Σχολικοί Σύμβουλοι, από τους 
οποίους οι 6 είναι γυναίκες, ποσοστό 2%. Από τα στατιστικά αυτά στοιχεία φαίνεται ότι ο 
θεσμός που δημιουργήθηκε (Ν. 1304/84) με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων και της 
ανισότητας συνέχισε να ανδροκρατείται, ενώ στην Προσχολική Εκπαίδευση την ίδια χρονική 
περίοδο επιλέγονται 37 Σχολικοί Σύμβουλοι, όλες γυναίκες, αφού όπως είναι γνωστό δεν 
υπήρχαν άνδρες Νηπ/γοί (Πίνακας 4).  

Σήμερα, τα στοιχεία για τους Σχολικούς Συμβούλους δείχνουν ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υπο-αντιπροσωπεύονται στις συγκεκριμένες θέσεις ενός τομέα όπου 
υπερτερούν αριθμητικά. Στη Δημοτική Εκπαίδευση το ποσοστό των γυναικών Σχολικών 
Συμβούλων είναι 36,45%, στην Ειδική Αγωγή  το ποσοστό είναι 35.29%, ενώ στην 
Προσχολική Αγωγή υπάρχει πλέον ένας άνδρας Σχολικός Σύμβουλος (1,43%) (Υ.Π.Ε.Π.Θ., 
2007) (Πίνακας 5). 

Παρόμοια είναι και η εικόνα για τους συντονιστές εξωτερικού. Ειδικότερα, ηγετικές 
θέσεις στη διοίκηση και την εποπτεία της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό είναι οι θέσεις 
των συντονιστών Εκπαίδευσης (Ν. 2413/96). Οι συντονιστές Εκπαίδευσης ασκούν 
συμβουλευτικά ή εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα σε θέματα που αφορούν  στη 
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λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό στην περιοχή 
ευθύνης τους. Στις κρίσεις του 1998 για τους συντονιστές εξωτερικού εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
συνολικά 199 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 59 ήταν γυναίκες (ποσοστό 29,6%). 
Επελέγησαν τελικά 26, εκ των  οποίων 5 γυναίκες (ποσοστό 19,2%), ενώ παρέμεινε κενή η 
θέση του συντονιστή Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, 
επειδή κανένας/καμία από τους/τις υποψήφιους-ες δεν διέθετε σε ικανοποιητικό βαθμό τα 
απαιτούμενα από τις ανάγκες της θέσης αυτής προσόντα, δηλαδή επαρκή γνώση των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων ή ευρύτερα των διεθνών σχέσεων, οπότε ανανεώθηκε η θητεία 
του προηγούμενου συντονιστή (Πίνακας 6). 

Κατά τις επιλογές αυτές έγιναν και οι τοποθετήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών 
στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας το ίδιο έτος. Στις θέσεις αυτές τοποθετήθηκαν με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας 13 άνδρες και καμία γυναίκα.  Το  2004 οι θέσεις αυτές καλύφθηκαν 
από 12 άνδρες και μία γυναίκα. 

Οι έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα μας σχετικά με την αντιπροσώπευση των 
γυναικών στη διοίκηση της εκπαίδευσης, επιβεβαιώνουν τη χαμηλή παρουσία των γυναικών. 
Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην ελληνική βιβλιογραφία μάς δίνουν μια 
ομοιόμορφη εικόνα. 

H Χατζηπαναγιώτου (1997) µε στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
Ελλάδος) για το σχολικό έτος 1990-91 αναφέρει ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
αντιπροσωπεύουν το 59% του συνόλου των εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά κατέχουν μόλις το 16% των διευθυντικών θέσεων στις 
σχολικές μονάδες.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που εκπόνησαν οι Βουρτσάκη, Χατζηθεοδωρίδου, 
Μυλωνά και Παπαγεωργίου (1998), εκπαιδευτικοί της Α/βάθµιας Εκπαίδευσης, µε σκοπό να 
καταγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση στην Α/βάθµια και Β/βάθµια Εκπαίδευση, σύµφωνα µε 
τις υποψηφιότητες των γυναικών εκπαιδευτικών για την κατάληψη διοικητικών θέσεων σε 
σχολεία. Διερευνήθηκε το σύνολο των γυναικών που υπέβαλαν αίτηση για διευθύντριες, 
καθώς και πόσες από αυτές κατέλαβαν τη θέση στις κρίσεις του 1997 στο Α΄ και Β΄ 
Π.Υ.Σ.∆.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλονίκης και στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ημαθίας. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα οποία δυστυχώς δεν είναι ξεκάθαρα δοσμένα και 
προκαλούν σύγχυση στον αναγνώστη, παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα: 

• Στο Α΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλονίκης 347 εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση για 152 
διευθυντικές θέσεις. Από αυτούς, οι 44 ήταν γυναίκες (12.7%). Ολοκλήρωσαν τη 
διαδικασία επιλογής 37 γυναίκες (12.3%) και εν τέλει 11 γυναίκες (7.3%) κατέλαβαν 
διευθυντική θέση. 

• Στο Β΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε. 255 εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση για 151 διευθυντικές θέσεις. 
Οι γυναίκες ήταν 43 (16.9%). 38 γυναίκες (13.2%) ολοκλήρωσαν τη διαδικασία 
επιλογής και 20 (13.2%) κατέλαβαν διευθυντική θέση. 

• Στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηµαθίας 108 εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση για 63 θέσεις. Οι 
γυναίκες ήταν 9 (8.5%), απ’ τις οποίες 6 ολοκλήρωσαν τη διαδικασία επιλογής και 3 
(4.7%) κρίθηκαν κατάλληλες. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνει κανείς ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
αποτελούν τη μειοψηφία των διευθυντών και υποδιευθυντών στην Α/βάθµια και Β/βάθµια 
Εκπαίδευση, τουλάχιστον κατά τα έτη αναφοράς των  παραπάνω ερευνών.  

Στη σχολιασμένη καταγραφή βιβλιογραφίας της Εύης Κλαδούχου (2006) βλέπουμε  
μια εργασία που συγκεντρώνει συνοπτικά στοιχεία της ελληνικής και ξενόγλωσσης 
βιβλιογραφίας, η οποία εξετάζει τον παράγοντα του φύλου στην εκπαίδευση. Η ερευνήτρια 
παρατηρεί ότι το γυναικείο φύλο αναπαρίσταται από τους εκπαιδευτικούς στο σύνολό τους με 
συντηρητικά χρώματα και εγείρει χαμηλές προσδοκίες. Άλλωστε η ίδια δομή και η οργάνωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος, με την άνιση κατανομή των θέσεων εργασίας και εξουσίας, 
συμβάλλει στην αναπαραγωγή της ανισότητας μεταξύ των φύλων (πλεονασμός γυναικών, 
κυριαρχία ανδρών στις θέσεις εξουσίας). 

Στα συμπεράσματά της η Κλαδούχου αναφέρει ότι κοινό σημείο των ερευνών που 
διεξήγαγε είναι η ανάδειξη της ποσοτικής απουσίας των γυναικών στους τομείς που 
ερευνήθηκαν. Διαπιστώνει όμως τη μικρή παρουσία ποιοτικών μεθόδων, που θα αναδείκνυαν 
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ίσως τα προσωπικά βιώματα των υποκειμένων. Δεν παρουσιάζεται δηλαδή,  η άποψη των 
ίδιων των γυναικών .Οι ποιοτικές μεθοδολογίες θα διευκόλυναν τη διερεύνηση των 
μηχανισμών ανισότητας, αλλά και θα έδειχναν, αν και κατά πόσον επαληθεύονται οι 
υποθέσεις των ερευνητών/τριών.  

Από τα στατιστικά στοιχεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που παραθέτει η Μαραγκουδάκη κατά τα 
έτη 1994-1995 προκύπτει ότι σε επίπεδο Νομαρχιών, όσον αφορά στα στελέχη Α/βάθμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 3,1%, ενώ οι άνδρες το 96,9%. Με 
βάση τα συγκεντρωμένα στοιχεία, η ερευνήτρια υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται απλά για υπό- 
αντιπροσώπευση των γυναικών στις θέσεις αυτές αλλά για αποκλεισμό, τη στιγμή που οι 
γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν υψηλά ποσοστά αντιπροσώπευσης στον κλάδο των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και γενικά στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι 
γυναίκες, όπως λέει, είναι σαν να βρίσκονται κάτω από μια γυάλινη οροφή, η οποία τους 
επιτρέπει να βλέπουν διοικητικές θέσεις, που διατίθενται, αλλά τις εμποδίζει να τις 
καταλάβουν. 

Ο συγκεκριμένος αποκλεισμός των γυναικών είναι ένα σημαντικό ζήτημα με πολλές 
προεκτάσεις και πολλούς αποδέκτες. Από τη μια αφορά στις εν ενεργεία γυναίκες 
εκπαιδευτικούς, οι οποίες αποκλείονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων του χώρου της 
απασχόλησής τους, στερούνται δυνατοτήτων να ενθαρρύνουν  και να στηρίζουν άλλες 
γυναίκες εκπαιδευτικούς να έχουν ως στόχο την προαγωγή σε διοικητικές θέσεις  και κυρίως 
απασχολούνται κάτω από την εξουσία και τον έλεγχο του ανδρικού φύλου. Από την άλλη 
αφορούν τους/τις μαθητές/τριες, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη γενική 
εκπαίδευση δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας σε σχέση με 
τους άντρες και να το δέχονται ως κάτι το σύνηθες και το μη εξαιρετικό. Συνεπώς, το 
φαινόμενο αυτό συμβάλλει στη συντήρηση και στην αναπαραγωγή των παγιωμένων 
συντηρητικών σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Ο αποκλεισμός των γυναικών από τη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης δεν 
αποτελεί, φυσικά, ενδημικό χαρακτηριστικό μόνο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Αντίθετα, όπως προκύπτει από τις σχετικές μελέτες, απαντάται στα εκπαιδευτικά συστήματα 
όλων των δυτικών κοινωνιών με ελαφρές διακυμάνσεις. 

Η  Spender (1987:143-154) πιστεύει πως στο χώρο της εκπαίδευσης ισχύει αυτό που 
ονομάζει ως «πατριαρχικό παράδειγμα» (patriarchal paradigm of education), εννοώντας τη 
μεταφορά της ανδρικής κυριαρχίας και εξουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Ενώ, όμως, το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερου 
προβληματισμού σε άλλες δυτικές χώρες, στην Ελλάδα οι σχετικές μελέτες  συνήθως 
περιορίζονται στην επισήμανση του ζητήματος και στη θεωρητική αξιολόγηση του, χωρίς να 
διερευνούν εις βάθος μέσα από εμπειρική προσέγγιση τα αίτια που οδηγούν στο φαινόμενο 
αυτό. 

Πέρα από τους παράγοντες που παραθέσαμε και που συνδέονται με τον αποκλεισμό 
των γυναικών, για την ελληνική περίπτωση ειδικά παραθέτουμε δύο επιπλέον παραμέτρους: 

1. Τον κυβερνητικό παρεμβατισμό και τον ασφυκτικό έλεγχο της διοίκησης των 
δημοσίων υπηρεσιών γενικότερα και επομένως και της εκπαίδευσης.  

2. Τα κριτήρια επιλογής για τη διοικητική θέση, που απαιτούνται, σύμφωνα με τις 
θεσμικές ρυθμίσεις, που ισχύουν μετά το 1985. 

Ο κυβερνητικός παρεμβατισμός και ο ασφυκτικός έλεγχος, που ασκούνται στο σχολικό 
μηχανισμό, αποτελούν «κοινό τόπο» στην ελληνική πραγματικότητα. Η πολιτική αυτή 
άλλωστε εξηγεί ως ένα μεγάλο βαθμό τον έντονο συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό 
χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Τα αξιοκρατικά κριτήρια που 
προβλέπονται με βάση τις ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις, αντικειμενικά είναι πράγματι 
αναγκαία και απαραίτητα για την κατάληψη διοικητικών θέσεων και τη θέση σχολικών 
συμβούλων, όμως, όπως όλοι διαπιστώνουν, τα υποκειμενικά κριτήρια δεν είναι αξιόπιστα.  
 

Επίλογος 
Από την ανάλυση των στοιχείων διαφόρων ερευνών, όπως παρουσιάζονται παραπάνω, 

διαφαίνεται η δυσμενής θέση της γυναίκας στο εκπαιδευτικό σύστημα από όποια οπτική κι αν 
εξετάζεται.   
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Η εκπαίδευση αποτελούσε μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες προνόμιο μόνο των 
ανδρών και σταδιακά έγινε προσβάσιμη στις Ελληνίδες. Σήμερα, έχει κατοχυρωθεί νομικά η 
ισότητα των δύο φύλων ως προς την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η 
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της κατεύθυνσης σπουδών. Παραδόξως, όμως, παρατηρείται 
ένας ποιοτικός διαχωρισμός των δύο φύλων με τις γυναίκες να απέχουν από σχολές τεχνικό-
επαγγελματικής κατεύθυνσης, οι οποίες παρέχουν και τις καλύτερες προοπτικές 
επαγγελματικής ανέλιξης, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαιώνιση των στερεοτύπων και την 
επιρροή τους στις επιλογές των δύο φύλων. 

Η επιλογή του επαγγέλματος της δασκάλας υπήρξε στο παρελθόν διέξοδος για τις 
γυναίκες που επιθυμούσαν να εργαστούν στο παρελθόν, καθώς θεωρούνταν η μόνη 
εναλλακτική εργασία πέραν της οικιακής. Ακόμα και σήμερα, στον εκπαιδευτικό τομέα, 
ιδιαίτερα στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι γυναίκες αποτελούν την 
πλειοψηφία, ενώ η παρουσία τους είναι περιορισμένη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έντονη παρουσία των γυναικών στην Εκπαίδευση, θα 
περιμέναμε να είναι αντίστοιχα και τα ποσοστά αντιπροσώπευσής τους στη διοίκηση του 
τομέα. Τα στοιχεία, όμως, παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα, αφού τα ποσοστά των 
γυναικών που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης είναι πολύ μικρότερα από τα αντίστοιχα των 
ανδρών, αλλά και από τα ποσοστό των γυναικών εκπαιδευτικών στις διάφορες βαθμίδες.  

Παρά το γεγονός ότι νομικά έχει πλέον κατοχυρωθεί η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων 
στον τομέα της παιδείας και στον εργασιακό χώρο, η γυναικεία παρουσία παραμένει νωθρή 
και οι επιλογές των γυναικών δεν είναι αυτές που θα τους εξασφάλιζαν επαγγελματική 
ανέλιξη στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η νομική αναγνώριση των 
δικαιωμάτων τους δεν είναι αρκετή, καθώς η επιρροή των στερεοτύπων που έχουν 
αναπτυχθεί και εδραιωθεί μέσα στους αιώνες παραμένει ισχυρή και επηρεάζει εξίσου τη 
συμπεριφορά ανδρών και γυναικών. Με δεδομένο μάλιστα ότι η αλλαγή των στερεοτύπων 
είναι μια εξαιρετικά αργή και αμφίβολης αποτελεσματικότητας διαδικασία, παραμένει 
αμφίβολη η αλλαγή της παρούσας κατάστασης στο εγγύς μέλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1. Αντιπροσώπευση των γυναικών στη Σχολική Διοίκηση 
Χώρα  Α/θμια Εκπαίδευση Β/θμια  Εκπαίδευση 
 Δασκάλες Δ/ντριες Καθηγήτριες Δ/ντριες 
Αγγλία-Ουαλία 
(1992) 81 49 49 26 

Γαλλία (1995) 79 64 56 30 
Ελλάδα (1995) 50 41 53 36 
Ουγγαρία (1995) 85 33 97 30 
Ιρλανδία (1996) 78 46 54 29 
Ιταλία (1995) 93 46 63 30 
Κάτω Χώρες 
(Βέλγιο, 
Ολλανδία)  (1996) 76 13 33 7 

Νορβηγία (1994) 74 40 39 22 
Ισπανία 
(1995,1985) 74 47 50 20 

Πηγή:Wilson M.(Ed) “Women in educational management. A. European perspective” P.C.P. 
London, 1997, σελ.209 
 
Πίνακας 2. Πίνακας επιλεγμένων Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊστάμενων Γραφείων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά φύλο (2007) 
 Διευθυντές Διευθύνσεων Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε. 
Άνδρες 56 (96,55%) 139 (87,97%) 
Γυναίκες 2 (3,45%) 19 (12,03%) 
Σύνολο 58 158 
 

 
Πίνακας 3. Πίνακας υποψήφιων και επιλεγμένων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων 

Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά φύλο, 1998 
 Υποψήφιοι/ες Επιλεγμένοι/ες 
 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Α/θμια 422(97,5%) 11(2,5%) 433 193(96,9%) 6(3,01%) 199 

Πηγή: Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1998.  
 

Πίνακας 4. Πίνακας υποψήφιων και επιλεγμένων Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας 
Εκπαίδευσης 1998 

 Υποψήφιοι-ες Επιλεγμένοι-ες 
 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Προσχολική 0 104 104 0 49 49 
Δημοτική 440(85,9%) 72(14,1%) 512 269(89,3%) 32(10,7%) 301 
Ειδική 49(86%) 8(14%) 57 16(100%) 0 16 
Σύνολο 966(74,4%) 332(25,6%) 1298 492(79,3%) 128(20,7%) 620 
Πηγή: Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1998.  
 
 
 
 

 



 88

Πίνακας 5. Πίνακας Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης, Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κατά φύλο (2007) 

 Προσχολικής 
Αγωγής 

Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Ειδικής Αγωγής 

Άνδρες 1 (1,43%) 190 (63,55%) 11 (64,71%) 
Γυναίκες 69 (98,57%) 109 (36,45%) 6 (35,29%) 
Σύνολο 70 299 17 
 

Πίνακας 6. Πίνακας υποψήφιων και επιλεγμένων  Συντονιστών (1998) 
 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Υποψήφιοι/ες 140(70,4%) 59(29,6%) 199 
Επιλεγμένοι 21(80,8%) 5(19,2%) 26 

Πηγή: Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1998.  
 
 
 
 


