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Εισαγωγή 

Στους ανθρώπους όπως και στα ζώα υπάρχει ένας βιολογικός διαχωρισµός, 

απαραίτητος για την αναπαραγωγή και τη διαιώνιση του ανθρώπινου γένους.  

Οι άνθρωποι χωρίζονται σε άτοµα αρσενικού και θηλυκού γένους. Πάνω σε αυτό το 

βιολογικό διαχωρισµό όµως έχει οικοδοµηθεί ένας πύργος διακρίσεων και 

ανισοτήτων κοινωνικοπολιτισµικού χαρακτήρα. Ξεκινώντας λοιπόν από ένα 

βιολογικό διαχωρισµό, φτάσαµε στην ανωτερότητα ή κατωτερότητα του ενός φύλου 

σε σχέση µε το άλλο και στην κοινωνική διάκριση και ανισότητα.  

Όλες οι κοινωνίες ανεξάρτητα από την οργάνωσή τους χαρακτηρίζονται σε 

µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό από την κυριαρχία των ανδρών.  

Το φαινόµενο αυτό καταγγέλθηκε και πολεµήθηκε από το γυναικείο κίνηµα. Μέσα 

από έναν πολύµορφο και πολύχρονο αγώνα που συνεχίζεται ακόµα αναδείχτηκαν και 

δηµοσιοποιήθηκαν όλες οι κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Το 

γυναικείο κίνηµα κατάφερε να αµβλύνει την ανισότητα και τις διακρίσεις, ανάµεσα 

στα δύο φύλα και η θέση των γυναικών σήµερα συγκριτικά µε παλιότερες εποχές έχει 

βελτιωθεί σηµαντικά. Ωστόσο όµως σε σχέση µε αυτήν των ανδρών, παραµένει 

υποδεέστερη σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής.  

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε την ανισότητα των δύο φύλων όπως αυτή 

παρουσιάζεται µέσα από την εκπαίδευση.  

Ιστορική Αναδροµή  

Η εκπαίδευση δεν ήταν πάντα ανοιχτή για τις γυναίκες. Οι διάφορες κοινωνίες, σε 

όλες τις προγενέστερες χρονικές περιόδους, διαµόρφωσαν και θεσµοθέτησαν µια 

γυναίκα ικανή να εργάζεται, κυρίως µέσα στο σπίτι, και όταν οι κοινωνικό-

οικονοµικές ανάγκες το επέβαλαν και έξω από το σπίτι, αλλά όχι αρκετά ευφυή για 

να µορφωθεί. Ειδικότερα, το 19ο αιώνα που οι γυναίκες αρχίζουν να διεκδικούν 

αγωνιστικά το δικαίωµα στη µόρφωση, συναντούν τα µεγαλύτερα εµπόδια. Άλλωστε 

τι χρειάζονται τη µόρφωση οι γυναίκες, αφού κατά την κρατούσα άποψη της εποχής, 

όπως εκφράζεται από τον Όσκαρ Ουάιλντ «οι γυναίκες είναι διακοσµητικό φύλο, 
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καµιά γυναίκα δεν είναι µεγαλοφυΐα». Το δικαίωµα συµµετοχής των κοριτσιών στην 

εκπαίδευση κερδήθηκε σταδιακά.  

Από έκθεση του επιθεωρητή Χαρισίου Παπαµάρκου (1883), σχετικά µε την 

κατάσταση των δηµοτικών σχολείων, διαπιστώνεται «το θήλυ φύλο ουδαµώς φοιτά 

εις τα σχολεία». Με το διάταγµα του 1834 κατοχυρώνεται νοµοθετικά το δικαίωµα 

της Ελληνίδας, να συµµετέχει στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Σύµφωνα µε το άρθρο 

58/1834 τα κορίτσια µπορούσαν να φοιτήσουν στα σχολεία των αγοριών, εάν δεν 

υπήρχαν ιδιαίτερα σχολεία θηλέων. Το 1852 µε εγκύκλιο απαγορεύεται η 

συµφοίτηση (εγκύκλιος 4077/1852).  

Ωστόσο στα δηµοτικά σχολεία των κοριτσιών, τα µαθήµατα πρέπει να διδάσκονται 

πιο απλά. Το 1894 διαγράφηκαν η Γεωµετρία και η Φυσική Πειραµατική από τα 

σχολεία θηλέων. Με διάταγµα του 1882, το µάθηµα της Γυµναστικής 

αντικαταστάθηκε µε τη ραπτική και το εργόχειρο. Η εκπαίδευση λοιπόν δεν στοχεύει 

στην ολόπλευρη µόρφωση των κοριτσιών, αλλά τα προετοιµάζει για το ρόλο της 

συζύγου και της µητέρας. Μπορεί λοιπόν το 1834 να θεσµοθετήθηκε η υποχρεωτική 

εκπαίδευση, αλλά το είδος της εκπαίδευσης είναι διαφορετικό για τα δύο φύλα και τα 

ποσοστά φοίτησης των κοριτσιών είναι µικρά, αλλά τα ποσοστά αναλφαβητισµού 

των γυναικών είναι αρκετά υψηλά. Το 1840 και 1842 γίνονται προτάσεις, για ίδρυση 

δηµόσιων «Ελληνικών Σχολείων Κορασίων», που θα άνοιγε το δρόµο για τα κορίτσια 

στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, δεν υλοποιήθηκαν. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, µε 

κυριότερο φορέα τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, αναλαµβάνει να διαµορφώσει τη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση των κοριτσιών, που είναι διαφοροποιηµένη από την 

αντίστοιχη εκπαίδευση των αγοριών. Είναι υποβαθµισµένη ως προς το περιεχόµενο 

σπουδών και φυσικά κινείται στα γνωστά  κοινωνικά πλαίσια, ότι ο ρόλος της 

γυναίκας και προορισµός της είναι να είναι σύζυγος και µητέρα. Τα ακριβά δίδακτρα 

των Παρθεναγωγείων, καθιστούν τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, προσιτή σε µικρό 

µόνο αριθµό κοριτσιών.  

Το επάγγελµα της δασκάλας αποτελεί για εκείνη την εποχή, ευκαιρία που δίνεται στα 

κορίτσια που είχαν επαγγελµατικές και επιστηµονικές φιλοδοξίες. Η εκπαίδευσή τους 

βέβαια είναι υποβαθµισµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη των ανδρών δασκάλων 

κυρίως σε παιδαγωγική κατάρτιση. Με βασιλικό διάταγµα το 1861 αναγνωρίζεται το 
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∆ιδασκαλείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ως επίσηµο ∆ιδασκαλείο θηλέων του 

κράτους.  

Το 1894 η Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου δέχεται να εγγράψει την πρώτη 

σπουδάστρια. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών µε καθυστέρηση λίγων ετών το 1901 

επιτρέπει την εγγραφή σπουδαστριών, οι οποίες αντιµετωπίζονται από τους άνδρες 

συµφοιτητές τους µε προπηλακισµούς. Ενώ το διάταγµα του 1836 ήταν ο ιδρυτικός 

νόµος της Μέσης Εκπαίδευσης για τα αγόρια, η πρώτη νοµοθετική ρύθµιση για τα 

κορίτσια που φοιτούν στα Παρθεναγωγεία έρχεται πολύ αργότερα το 1893.  

Τα κορίτσια εντάσσονται στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε έναν παράδοξο τρόπο. 

Στις αρχές του 20ο αιώνα πολλές µαθήτριες εγγράφονται στα δηµόσια σχολεία της 

∆ευτεροβάθµιας των αγοριών, χωρίς το Υπουργείο Παιδείας να έχει θεσµοθετήσει 

κάποιο νόµο ή εγκύκλιο, που θα επέτρεπε τη συµµετοχή τους σε αυτά.  

Μερικά χρόνια αργότερα, µε το διάταγµα του 1914 για την ίδρυση Αστικών 

Σχολείων, κατοχυρώνεται το δικαίωµα διορισµού των πρώτων καθηγητριών σε 

Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια, για να αναγνωριστεί η ισότητα των δικαιωµάτων 

των Ελληνίδων µε τους Έλληνες. Το Σύνταγµα του 1975 κατοχυρώνει την ισότητα 

αδρών και γυναικών µε το άρθρο 4. Το άρθρο 16, αναγνωρίζει σε όλους τους 

Έλληνες χωρίς διάκριση φύλου το δικαίωµα της δωρεάν παιδείας.  

Με το άρθρο 28 γίνονται αποδεκτοί κανόνες του ∆ιεθνούς δικαίου, και οι ∆ιεθνείς 

Συµβάσεις, από την ηµεροµηνία της Νοµοθετικής τους υιοθέτησης, καθίστανται 

αναπόσπαστο µέρος της Ελληνικής νοµοθεσίας µε µεγαλύτερη ισχύ από οποιοδήποτε 

κανόνα ή νόµο που έρχεται σε αντίθεση. Έτσι λοιπόν το άρθρο 10 της Σύµβασης, για 

την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, είναι νόµος 

εσωτερικού δικαίου, καθορίζει ότι τα κράτη - µέλη πρέπει να πάρουν όλα τα 

κατάλληλα µέτρα, για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, ώστε να 

εξασφαλίσουν ίσα δικαιώµατα για άνδρες και γυναίκες σε όλους τους τοµείς της 

εκπαίδευσης.  
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Η ισότητα πρέπει να εξασφαλιστεί σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Να 

εξαλειφθεί κάθε στερεότυπη αντίληψη για τους ρόλους ανδρών και γυναικών σε όλες 

τις µορφές της εκπαίδευσης, αναθεωρώντας τα σχολικά βιβλία και τα προγράµµατα 

και προσαρµόζοντας τις παιδαγωγικές µεθόδους. Να µειωθεί το ποσοστό των 

γυναικών που εγκαταλείπουν το σχολείο, και να οργανωθούν προγράµµατα για τα 

κορίτσια και τις γυναίκες που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο.  

Να ελαττώσουν κάθε απόσταση Εκπαίδευσης, που υπάρχει ανάµεσα στους άνδρες 

και τις γυναίκες, µέσα από προγράµµατα στοιχειώδους εκπαίδευσης για ενήλικες και 

να παρέχουν τις ίδιες δυνατότητες και στα δυο φύλα, για την παρακολούθηση 

προγραµµάτων διαρκούς εκπαίδευσης. Επίσης να παρέχουν τις ίδιες δυνατότητες, και 

στα δύο φύλα, στις επιχορηγήσεις σπουδών και τις χορηγήσεις υποτροφιών.  

Με τον ν. 1286/83 του Υπουργείου Παιδείας καταργήθηκαν οι διακρίσεις, που 

γίνονταν στο διδακτικό προσωπικό, µε την κατανοµή των οργανικών θέσεων των 

δασκάλων κατά φύλο. Με τον ίδιο νόµο στις σχολές Νηπιαγωγών και Οικιακής 

Οικονοµίας εγγράφονται και άνδρες σπουδαστές.  

Με το ν. 1329/83 του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης εκσυγχρονίστηκε το Οικογενειακό 

∆ίκαιο, που περιείχε διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας, και εναρµονίστηκε µε τη 

συνταγµατική επιταγή της ισότητας των δύο φύλων.  

Σύµφωνα µε το νέο οικογενειακό ∆ίκαιο, η «ανατροφή και εκπαίδευση» των παιδιών, 

πρέπει να γίνεται «χωρίς διάκριση φύλου» και σύµφωνα µόνο µε τις κλίσεις και το 

ταλέντο τους.  

∆ιάρθρωση της εκπαίδευσης  

Το εκπ/κό σύστηµα της Ελλάδος είναι διαρθρωµένο σε τρεις εκπαιδευτικές βαθµίδες.  

Στην 1η βαθµίδα είναι η Α/θµια Eκπ/ση, στην οποία περιλαµβάνεται η προσχολική 

αγωγή και η δηµοτική εκπαίδευση. Στην 2η βαθµίδα, η ∆ευτεροβάθµια εκπ/ση που 

περιλαµβάνει τα γυµνάσια και τα λύκεια. Στην3η βαθµίδα περιλαµβάνονται τα 

Ανώτατα Εκπ/κά Ιδρύµατα, (Α.Ε.Ι) και τα Ανώτερα Τεχνολογικά Ιδρύµατα.  

 6



Στην Α/θµια Εκπ/ση φοιτούν νήπια 4 έως 6 ετών. Τα Νηπ/γεία είναι µεικτά και η 

φοίτηση σε αυτά προαιρετική. Το 1993-94 υπήρχαν 5.559 Νηπ/γεία σε όλη την 

Ελλάδα όπου φοιτούσαν 134.332 νήπια από τα οποία 65.771 ήταν κορίτσια. Η 

διαφορά που υπάρχει στον αριθµό αγοριών και κοριτσιών, οφείλεται σε 

δηµογραφικούς λόγους.  

Στη δηµοτική εκπ/ση  φοιτούν παιδιά 6-12 ετών. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Το 

1993-1994 υπήρχαν 7.378 ∆ηµοτικά Σχολεία όπου φοιτούσαν 744.542 παιδιά, από τα 

οποία 361.447 ήταν αγόρια.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µείωση των παιδιών, που φοιτούν στην Α/θµια 

Eκπ/ση. Από το 1988 µέχρι το 1992 τα παιδιά του ∆ηµοτικού Σχολείου µειώθηκαν 

κατά 100.000, εξαιτίας της υπογεννητικότητας, που είναι συνάρτηση των δυσκολιών 

και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στην οικογένεια, στην εργασία 

και γενικότερα στο κοινωνικό πλαίσιο.  

Σε ότι αφορά τη Β)θµια Eκπ/ση, έχουµε την τριετή υποχρεωτική φοίτηση στα 

γυµνάσια, όπου εγγράφονται οι µαθητές που αποφοίτησαν από τα ∆ηµοτικά Σχολεία 

χωρίς εξετάσεις. Το 1993-94 υπήρχαν 1857 γυµνάσια όπου φοιτούσαν 443.641 

µαθητές από τους οποίους οι 211.263 ήταν κορίτσια. Προβληµατισµό δηµιουργεί η 

αριθµητική διαφορά που φαίνεται να υπάρχει ανάµεσα στην Α)µια 744.542 

µαθητές/τριες και τη Β)θµια 443.641 µαθητές/τριες στα γυµνάσια. Όπως φαίνεται 

κάποιοι/ες µαθητές/τριες εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα, δεν ολοκληρώνουν την 

υποχρεωτική εννεαετή εκπαίδευση.  

Στα Λύκεια (Τεχνικά, Γενικά, Επαγγελµατικά, Πολυκλαδικά) η φοίτηση είναι 

τριετής. Ανάλογα µε τον τύπο Λυκείου γίνεται η διαφοροποίηση κατά φύλο. Τα 

κορίτσια φοιτούν σε µεγάλα ποσοστά 54,9% και  54,3% στα ενιαία και πολυκλαδικά 

Λύκεια αντίστοιχα. Έχουν λιγότερη συµµετοχή 44,8% στα Τεχνικά-Επαγγελµατικά 

Λύκεια και το ποσοστό µειώνεται ακόµη περισσότερο 22,22% στις τεχνικές - 

επαγγελµατικές σχολές. Στα Εκκλησιαστικά Λύκεια δεν γίνονται δεκτά τα κορίτσια.  

Η τριτοβάθµια εκπ/ση περιλαµβάνει τα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Η εισαγωγή σε αυτά γίνεται 

µε εξετάσεις. Η διαφοροποίηση στην επιλογή σπουδών, αλλά και στον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό, αντικατοπτρίζει ην κρατούσα κοινωνική αντίληψη για τους ρόλους 
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των δυο φύλων. Η µεγαλύτερη συµµετοχή φοιτητριών παρατηρείται, στη σχολή 

Νηπ/γών, τη Φιλοσοφική και το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Η 

µικρότερη συµµετοχή εµφανίζεται στο τµήµα Φυσικής και Μαθηµατικών του 

Πολυτεχνείου.  

Το σχολείο αναπαράγει την ανισότητα των δυο φύλων  

Μετά από πολύχρονους αγώνες το γυναικείο κίνηµα πέτυχε να αναγνωρισθεί η 

κοινωνική ανισότητα των δυο γύλων ως κοινωνικό πρόβληµα, που χρειάζεται άµεση 

αντιµετώπιση και ως ένα βαθµό κατόρθωσε να πετύχει να πετύχει τη θεσµική 

κατοχύρωση της ισότητας των φύλων.  

Παρ’ όλα αυτά η ανισότητα παραµένει και στο θεσµικό πλαίσιο και στην πράξη. Η 

ανισότητα των δυο φύλων έχει αµβλυνθεί, έχει εκσυγχρονισθεί, αλλά δεν έχει 

εκλείψει. Την ανισότητα σε βάρος των γυναικών συναντάµε σε όλους τους 

κοινωνικούς τοµείς: στην οικογένεια, την εργασία, την πολιτική, την εκπαίδευση. Η 

δοµή και η οργάνωση της Ελληνικής κοινωνίας παραµένει ανδροκρατική. Η 

ανισότητα αναπαράγεται, µε πολλούς τρόπους και από διάφορους φορείς, µέσα από 

την κοινωνικοποίηση. Κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία εκµάθησης ορισµένων 

βασικών κανόνων και στάσεων κοινωνικής συµπεριφοράς, οι οποίοι προσδιορίζουν 

και κατευθύνουν τη συµπεριφορά του ατόµου. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης 

αρχίζει από τη στιγµή που γεννιέται το άτοµο και συντελείται σε άπειρα επίπεδα. 

Φορείς της κοινωνικοποίησης είναι η οικογένεια, το σχολείο, η γειτονιά, τα Μ.Μ.Ε.  

Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης εκφράζεται επιτυχώς, µε την αποδοχή των 

κοινωνικών στερεότυπων από το άτοµο. Το άτοµο δέχεται την παντοδύναµη 

επικυριαρχία της οµάδας. Η γνώµη «κοινής αποδοχής» της οµάδας ονοµάζεται 

στερεότυπη, εµφανίζεται ως ατράνταχτη και αδιαφιλονίκητη προσωπική βεβαιότητα.  

Τα κοινωνικά στερεότυπα καταλαµβάνουν έναν τεράστιο χώρο και προσδιορίζουν σε 

µεγάλο βαθµό ακόµα και τις µικρότερες προσωπικές εκδηλώσεις του ατόµου. 

Αποτέλεσµα της κοινωνικοποίησης είναι η υποσυνείδητη και «αυθόρµητη» αποδοχή 

των στερεοτύπων και εκτιµήσεων της κοινωνίας.  
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Έτσι λοιπόν οι κοινωνικές δοµές, οι αξίες, οι κανόνες, οι κοινωνικές συµπεριφορές 

αναπαράγονται και µεταβιβάζονται στις επόµενες γενιές. Φυσικά αναπαράγεται και η 

κυρίαρχη ιδεολογία για τα φύλα. Μέσα από την ιδεολογία αυτή τα φύλα 

διαφοροποιούνται ως προς τους ρόλους, τα επαγγέλµατα και τα χαρακτηριστικά των 

προσωπικοτήτων τους.  

Η κοινωνιολογία της εκπ/σης κατάφερε να δείξει, ότι το σχολείο δεν είναι 

ενοποιητικό και απελευθερωτικό, αλλά συµβάλλει στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης 

ιδεολογίας και στη διαιώνιση των ανισοτήτων. Στη χώρα µας, οι εκπ/κοί θεσµοί 

αναπαράγουν την ανισότητα των δυο φύλων, δεν παρέχουν ισότητα ευκαιριών, και 

µέσα τους επιβιώνουν και αναπτύσσονται και νέες άµεσες και έµµεσες διακρίσεις 

φύλου που διαφοροποιούν τις δυνατότητες µάθησης των κοριτσιών και των αγοριών.  

Σε ότι αφορά το θεσµικό πλαίσιο απαγορεύεται κάθε διάκριση µε βάση το φύλο αλλά 

όπως έχει διαφανεί µέσα από έρευνες, οι εκπ/κές πρακτικές µε άµεσο τρόπο θέτουν 

σε πλεονεκτικότερη θέση τα αγόρια, και περιορίζουν συγκριτικά τη δυνατότητα 

µάθησης και επιτυχίας των κοριτσιών. Επίσης οι εκπ/κές πρακτικές και η εκπ/κή 

διαδικασία ενισχύει και αναπαράγει τα κοινωνικά στερεότυπα για τα φύλα. Το εκπ/κό 

σύστηµα µε εκπ/κές πρακτικές, που θεωρούνται «αυτoνόητες» οδηγεί έµµεσα τα 

κορίτσια σε κατάσταση άνισων ευκαιριών, σε σχέση µε τα αγόρια της ίδιας τάξης.  

Τα ερευνητικά δεδοµένα αποδεικνύουν, ότι το διδακτικό υλικό και τα αναλυτικά 

προγράµµατα συντελούν στην ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των στερεοτύπων για 

τα δύο  φύλα της εκπ/σης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η έρευνα της Ε. 

Μαραγκουδάκη για τα παιδικά βιβλία, που χρησιµοποιούνται στο Ν/γείο, διαπίστωσε 

ότι υπάρχει διαφοροποίηση των φύλων, σύµφωνα µε τα παραδοσιακά στερεότυπα 

κοινωνικά πρότυπα.  

Στο χώρο της οικογένειας, όπως αυτός παρουσιάζεται στα παιδικά βιβλία του 

Ν/γείου, υπάρχει απόλυτος καταµερισµός ρόλων ανάµεσα στα δύο φύλα και 

απόλυτος διαχωρισµός των ευθυνών και των υποχρεώσεών τους.  

Ο πατέρας προβάλλεται να επιστρέφει κατακουρασµένος το βράδυ από τη δουλειά 

του, η οποία είναι υποχρέωσή του που απορρέει από το ρόλο του οικονοµικού 
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τροφοδότη της οικογένειας. Ο ρόλος του αυτός, τον απαλλάσσει από το να έχει 

οποιαδήποτε συµµετοχή στις δουλειές του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών.  

Αντίθετα, η µητέρα είναι στο σπίτι, και µοναδική της ασχολία και µέληµα είναι οι 

δουλειές του νοικοκυριού και η φροντίδα των παιδιών. Η µητέρα δεν εργάζεται έξω 

από το σπίτι. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχει επάγγελµα, όταν ζει µόνη µε το 

παιδί της σε δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. Η µητέρα δεν βγαίνει ποτέ από το 

σπίτι, η ανατροφή των παιδιών, οι δουλειές του νοικοκυριού δεν προβάλλονται ως 

εργασία, αλλά ως ένδειξη αγάπης της µητέρας προς τα µέλη της οικογένειάς της.  

Ο απόλυτος αυτός καταµερισµός ρόλων, αντικατοπτρίζει τα παραδοσιακά κοινωνικά 

πρότυπα, και όπως αποτυπώνεται στα βιβλία, είναι πιο παραδοσιακός και αυστηρός, 

και σε µεγάλο βαθµό αναχρονιστικός.  

Τα παιδιά εµφανίζονται να συµµετέχουν σε δουλειές, προσφέροντας βοήθεια στα 

ενήλικα άτοµα, µε τον ίδιο παραδοσιακό καταµερισµό ρόλων. Τα αγόρια 

συµµετέχουν σε εργασίες, και φιλοδοξούν να εργαστούν επαγγελµατικά, ενώ τα 

κορίτσια βοηθούν αποκλειστικά και µόνο τη µαµά ή τη γιαγιά και δηλώνουν πως 

θέλουν να γίνουν µαµάδες. Στα 25 παιδιά που εκφράζουν επαγγελµατικές φιλοδοξίες, 

τα 20 είναι αγόρια. Οι εργαζόµενοι, όπως παρουσιάζονται στα βιβλία του Νηπ/γείου, 

είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες. Σε 93 εργαζόµενους, 75 ήταν γένους 

αρσενικού και οι 18 γένους θηλυκού. Τα άτοµα αρσενικού γένους ασκούν 35 

επαγγέλµατα, ενώ άτοµα θηλυκού γένους ασκούν µόνο 11 επαγγέλµατα, χαµηλού 

κοινωνικού κύρους και γοήτρου(παραδουλεύτρες, µαγείρισσες).  

Η προσωπικότητα των δύο φύλων έχει έντονη διαφοροποίηση. Οι άνδρες 

παρουσιάζονται επιθετικοί, ανεξάρτητοι, δηµιουργικοί, κάτοχοι γνώσεων, ελάχιστα 

εκδηλωτικοί. Οι γυναίκες και τα κορίτσια προβάλλονται στοργικές, εξαρτηµένες, 

δειλές, φιλάρεσκες, φοβητσιάρες, ζηλιάρες, εκδηλωτικές.  

Τα είδη των παιχνιδιών, όπως παρουσιάζονται, που παίζουν τα παιδιά είναι 

διαφορετικά, και αντικατοπτρίζουν τον παραδοσιακό διαχωρισµό σε κοριτσίστικα και 

αγορίστικα.  

 10



Αρκετές έρευνες έχουν γίνει για τα αναγνωστικά βιβλία του ∆ηµοτικού Σχολείου, και 

έχουν µελετηθεί στοιχεία για τα στερεότυπα και τους ρόλους των φύλων, καθώς και 

τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται, σε αυτά οι διαφυλικές σχέσεις. Η Α. 

Φραγκουδάκη ανέλυσε τα αναγνωστικά, που χρησιµοποιούνται στα σχολεία αµέσως 

µετά τη µεταπολίτευση. Στην ανάλυσή της επισήµανε ότι η ιδεολογία που 

εµφανίζεται, µετά από τα αναγνωστικά είναι βαθιά αντιδραστική. Προβάλλεται 

αυστηρός καταµερισµός της εργασίας, κατά φύλο που µεταβιβάζει όλα τα 

παραδοσιακά στερεότυπα, τις καθιερωµένες σχέσεις και ρόλους.  

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων, των αναγνωστικών βιβλίων της περιόδου 1976-78 

έδειξαν, ότι οι γυναίκες εµφανίζονται παθητικές και υποταγµένες, υπάρχει απόλυτη 

κυριαρχία του ανδρικού φύλου, που εµφανίζεται δυναµικό και δηµιουργικό. Η 

οικογένεια προβάλλεται µε την παραδοσιακή της οργάνωση. Οι γυναίκες 

παρουσιάζονται στο ρόλο µητέρας- νοικοκυράς.  

Τα καινούρια αναγνωστικά βιβλία του 1983 µελέτησε το 1987 η ∆εληγιάνη-Κουϊµτζή 

διερευνώντας το αν είχαν γίνει αλλαγές για τη µείωση των διακρίσεων και για την 

ανισότητα των δύο φύλων. Τα καινούρια αναγνωστικά παρουσιάζουν στο χώρο του 

σπιτιού, άνδρες σε ποσοστό 21,9% γυναίκες 40,9%. Σε σχέση µε τα προηγούµενα 

αναγνωστικά, η παρουσία των ανδρών στο χώρο του σπιτιού παραµένει περίπου στα 

ίδια ποσοστά, άλλαξε ότι αφορά τη γυναίκα έχουµε σοβαρή µείωση (40,9% έναντι 

68,4%). Οι γυναίκες παρουσιάζονται έξω από το σπίτι, εργάζονται ή διασκεδάζουν.  

Στο χώρο της εργασίας µικρός αριθµός γυναικών που εµφανίζεται να εργάζεται (13% 

έναντι 53,2% των ανδρών) ασχολείται µε επαγγέλµατα «γυναικεία». Η αναφορά στην 

εργασία των γυναικών, γίνεται για να εξηγήσει το γεγονός ότι οι γυναίκες αυτές 

λείπουν από το σπίτι, δηλαδή από το χώρο στον οποίο ανήκουν. Η απουσία της 

γυναίκας από το σπίτι είναι η αιτία που ο άνδρας εµφανίζεται να αναλαµβάνει 

κάποιες από τις δουλειές του σπιτιού. Ο άνδρας παρουσιάζεται ως καλός 

οικογενειάρχης, καλός πατέρας-σύζυγος και επιτυχηµένος στη δουλειά του. Έχουµε 

λοιπόν µια επέκταση του ανδρικού φύλου σε διάφορες δραστηριότητες, αλλά η 

γυναικεία παρουσία είναι σαφής και απροσδιόριστη. Τα αναγνωστικά βιβλία του 

1983 παρουσιάζουν µια ανανεωµένη εικόνα των ανδρικών και γυναικείων ρόλων, 

αλλά εξακολουθούν να αναπαράγουν την ιδεολογία της ανδρικής κυριαρχίας.  
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Τα βιβλία που υπάρχουν σήµερα έχουν λιγότερα στερεότυπα από τα παλιά, παρ� όλα 

αυτά δεν προωθούν την ισότητα των ευκαιριών. Ορισµένα κράτη έχουν θεσπίσει 

κανόνες, όπως η Γερµανία όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία διδακτικού υλικού, που 

περιέχει προκαταλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό 

στο θεσµικό πλαίσιο που πρέπει να καλυφθεί, για να πάψει το σχολείο να αναπαράγει 

την ανισότητα των δύο φύλων.  

Το ζήτηµα της ισότητας των φύλων στην εκπ/ση δεν έχει αντιµετωπισθεί σοβαρά από 

τις αρµόδιες εκπ/κές αρχές και τα σχολεία. «Στην Ελλάδα διαπιστώνεται σηµαντική 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη στρατηγικών για την επίτευξη της ισότητας των δύο 

φύλων στην εκπ/ση και µέσω της εκπ/σης».  

Σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της ανισότητας των φύλων έχουν και οι εκπ/κοί, οι 

οποίοι ως φαίνεται δεν αντιµετωπίζουν µε τον ίδιο τρόπο τα κορίτσια και τα αγόρια. 

Οι µαθητές κάθονται σε χωριστές σειρές, τα κορίτσια είναι πιο ήσυχα , πιο υπάκουα, 

πιο επιµελή, έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τα αγόρια παρ’ όλο που 

αντιµετωπίζονται ως άτοµα που πετυχαίνουν όχι γιατί έχουν ικανότητες, αλλά 

προσπάθησαν πολύ και δούλεψαν σκληρά.  

Οι δάσκαλοι φαίνεται να αναπαράγουν την ανισότητα των φύλων, καθώς 

µεταβιβάζουν τα παραδοσιακά στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων µέσα από την 

παιδαγωγική πράξη. Σε έρευνα του Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης, τα 2/3 των 

ερωτηθέντων δασκάλων για το µέλλον των µαθητών τους, δήλωσαν ότι έτσι κι 

αλλιώς τα κορίτσια θα παντρευτούν µέσα σε πέντε το πολύ χρόνια αφού τελειώσουν 

το σχολείο.  

Οι δάσκαλοι (άνδρες-γυναίκες) απορρίπτουν, περισσότερο τα κορίτσια από ότι τα 

αγόρια, όταν είναι κακοί µαθητές. Οι άνδρες δάσκαλοι υποτιµούν τις φιλοδοξίες ή το 

ενδιαφέρον των κοριτσιών για τις θετικές επιστήµες που τις θεωρούν παραδοσιακά 

ανδρικό φέουδο, άρα υψηλού κύρους ενώ αντίθετα οι θεωρητικές επιστήµες 

ταιριάζουν καλύτερα στα κορίτσια. Η στάση των εκπ/κών διαµορφώνει το λεγόµενο 

«κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα» διαµορφώνει την εικόνα που φτιάχνει ο µαθητής/τρια 

για τον εαυτό του/της, τις προσδοκίες του/της τις επαγγελµατικές φιλοδοξίες του/της.  
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Οι εκπ/κοί δεν προετοιµάστηκαν ούτε στοιχειωδώς, για να γνωρίσουν και να 

υιοθετήσουν εκπ/κές πρακτικές που προωθούν την ισότητα των φύλων. Πρέπει 

λοιπόν, να διερευνηθούν όλοι οι παράµετροι που επιδρούν στο εκπ/κό έργο, για να 

προωθηθεί µέσα από την εκπαίδευση ή ισότητα των φύλων και να πάψει το Σχολείο 

να είναι µηχανισµός αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας.  

Η θέση της Ελληνίδας εκπαιδευτικού  

Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν τη συµµετοχή των 

γυναικών είναι πολύ µεγάλη στην προσχολική εκπαίδευση. Το 1990 το 99,8% των 

Ν/γών ήταν γυναίκες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µέχρι το 1987 γίνονται δεκτές 

στις Σχολές Ν/γών µόνο γυναίκες. Με το νόµο 1286/82 έγινε εισαγωγή ανδρών 

σπουδαστών στις Σχολές Ν/γών, οι διορισµένοι Νηπ/γοί ήταν 8.357 γυναίκες και 20 

Νηπ/γοί άνδρες. Στη ∆ηµοτική Εκπ/ση υπάρχει περίπου ίσος αριθµός διδασκόντων 

και διδασκουσών. Το 1990 οι δασκάλες αποτελούσαν το 51,3% του διδακτικού 

προσωπικού της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στα 

Γενικά Λύκεια το 1990 το 48,9% ήταν γυναίκες, στα Τεχνικά Λύκεια το ποσοστό 

ήταν 35,9%. Συνολικά στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση φαίνεται να υπερτερούν οι 

γυναίκες σε ποσοστό 63,2%.  

Όπως είδαµε, το γυναικείο φύλο διδασκόντων, έχει την αριθµητική υπεροχή σε σχέση 

µε το ανδρικό φύλο σε όλη τη βαθµίδα της εκπ/σης. Οι γυναίκες ως διδακτικό 

προσωπικό πλειοψηφούν, αλλά στη διοίκηση αποτελούν µειοψηφία. Η γυναικεία 

παρουσία στη διοίκηση είναι ελάχιστη. Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες 

διοικούν. Ο αριθµός των γυναικών που κατέχουν διοικητικές θέσεις, είναι κατά πολύ 

µικρότερος από τον αντίστοιχο των ανδρών. Αν και τις περισσότερες φορές έχουν το 

ίδιο επίπεδο σπουδών και προσόντων, επιλέγονται για τη διοικητική θέση από τα 

υπηρεσιακά συµβούλια τα οποία όντας ανδροκρατούµενα, εκτιµούν ότι ο ρόλος του 

προϊσταµένου, του διευθυντή δεν ταιριάζει στη γυναικεία φύση. Παραθέτουµε 

στοιχεία από µια έρευνα του 1997, που διενήργησαν εκπ/κοί της Α/θµιας Εκπ/σης στο 

Α΄ και Β΄ ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣ∆Ε Θεσ-νίκης και στο ΠΥΣΠΕ Ηµαθίας, ερεύνησαν το 

σύνολο των αιτήσεων των γυναικών εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για 

διευθύντριες καθώς και όσες αυτές κατέλαβαν διευθυντική θέση.  
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Στο Α΄ ΠΥΣΠΕ Θεσ-νίκης υπέβαλαν αίτηση για 152 διευθυντικές θέσεις, 347 

εκπαιδευτικοί, από τους οποίους 44 ήταν γυναίκες, ποσοστό 12,7%. Ολοκλήρωσαν τη 

διαδικασία επιλογής, συµµετέχοντες στη συνέντευξη 302 εκπ/κοί, από τους οποίους 

οι 37 ήταν γυναίκες. Το ποσοστό µειώθηκε στο 12,3%. Από τις 37 γυναίκες εκπ/κούς, 

µόνο οι 11 κατάφεραν να καταλάβουν τη διευθυντική θέση. Έτσι λοιπόν από τις 152 

διευθυντικές θέσεις µονάχα οι 7 κατελήφθησαν από γυναίκες ποσοστό 4,6%.  

Στο Β΄ ΠΥΣΠΕ Θεσ-νίκης 255 εκπ/κοί υπέβαλαν αίτηση για 151 διευθυντικές θέσεις, 

από τους οποίους οι 43 ήταν γυναίκες, ποσοστό 16,9%. Ολοκλήρωσαν τη διαδικασία 

επιλογής 242 εκπ/κοί, από τους οποίους οι 38 ήταν γυναίκες ποσοστό 13,2%. Από τις 

38 γυναίκες, οι 20 κρίθηκαν άξιες και έγιναν διευθύντριες. Σε σύνολο 151 

διευθυντικών θέσεων µονάχα οι 20 κατελήφθησαν από γυναίκες ποσοστό 13,2%.  

Στο ΠΥΣΠΕ του νοµού Ηµαθίας υπέβαλαν αίτηση για 63 διευθυντικές θέσεις 108 

εκπ/κοί από τους οποίους οι 9 ήταν γυναίκες, ποσοστό 8,5%. Ολοκλήρωσαν τη 

διαδικασία επιλογής 100 εκπ/κοί από τους οποίους οι 6 ήταν γυναίκες. Από τις 6 

γυναίκες, οι 3 έγιναν διευθύντριες, ποσοστό 4,7%.  

Μελετώντας τα στατιστικά στοιχεία, παρατηρούµε ότι ο αριθµός των υποψηφίων 

γυναικών είναι πολύ µικρός σε σχέση µε τον αντίστοιχο των ανδρών. Η συµµετοχή 

των γυναικών γίνεται ακόµη µικρότερη στην ολοκλήρωση της διαδικασίας µε τη 

συνέντευξη, και ακόµη πιο µικρός στην κατάληψη της θέσης.  

∆ιερευνήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες δεν ολοκλήρωσαν τη 

διαδικασία και απείχαν από τη συνέντευξη.  

Αρκετές γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι απείχαν από τη συνέντευξη επειδή θεώρησαν 

σίγουρη την επιλογή του συνυποψήφιου συζύγου τους. Μια γυναίκα εκπ/κός είπε ότι 

δεν προσήλθε στη συνέντευξη γιατί ο άνδρας της δεν της επέτρεψε να αναλάβει τόσο 

µεγάλες ευθύνες, η ανάληψη των οποίων, θα λειτουργούσε σε βάρος της οικογένειας.  

Μερικές προέβαλαν ως λόγο της αποχής τους, το φόβο µήπως αποτύχουν αν 

επιλέγονταν, στα διευθυντικά τους καθήκοντα  

Μία δεν προσήλθε, γιατί φοβήθηκε τις ερωτήσεις που θα της υπέβαλαν στη 

συνέντευξη.  
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Στο Α΄ ΠΥΣΠΕ Θεσ-νίκης υπέβαλαν αίτηση 268 άνδρες και 51 γυναίκες. Προσήλθαν 

229 άνδρες και 45 γυναίκες. ∆ιευθυντές έγιναν 136 άνδρες και 8 γυναίκες ποσοστό 

11%.  

Στο Β΄ ΠΥΣ∆Ε Θεσ-νίκης υπέβαλαν αίτηση 157 άνδρες και28 γυναίκες. Προσήλθαν 

146 άνδρες και 28 γυναίκες. Τις διευθυντικές θέσεις κατέλαβαν 130 άνδρες και 16 

γυναίκες, ποσοστό 9%.  

Έτσι παρατηρούµε, ότι τόσο στην Α/θµια όσο και στην Β/θµια εκπ/ση, οι γυναίκες 

εκπ/κοί στις διοικητικές θέσεις υπολείπονται κατά πολύ των ανδρών. Παρατηρείται 

µια διάκριση σε βάρος των γυναικών, που γίνεται ακόµη µεγαλύτερη αν λάβουµε 

υπόψη µας ΄τι οι γυναίκες εκπ/κοί αποτελούν την πλειοψηφία των διδασκόντων και 

στις δυο αυτές βαθµίδες της εκπ/σης. Στην Α/θµια εκπ/ση δεν έχουµε καµία γυναίκα 

Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης και µόνο δύο Προϊστάµενοι Γραφείου (1,4%). Στη Β/θµια 

εκπ/ση έχουµε δύο γυναίκες Προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης (3,5%) και 8 Προϊστάµενοι 

Γραφείου. (5,8%).  

Με το Ν. 1304/84 καθιερώθηκε ο θεσµός των σχολικών συµβούλων, των οποίων 

έργο είναι η ενηµέρωση του διδακτικού προσωπικού σε επιστηµονικά θέµατα, µεταξύ 

των οποίων και θέµατα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, µε σκοπό την 

εξάλειψη των παραδοσιακών προτύπων στο εκπ/κό σύστηµα και µέσα από το εκπ/κό 

σύστηµα. Οι σχολικοί σύµβουλοι επιλέγονται βάσει καθορισµένων κριτηρίων. Ένας 

θεσµός που δηµιουργήθηκε µε σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων και της 

ανισότητας που ωστόσο ως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία ανδροκρατείται. 

Στην προσχολική αγωγή το 1992-96 επιλέγονται 37 σχολικοί σύµβουλοι όλες 

γυναίκες, γιατί όπως είναι γνωστό δεν υπήρχαν άνδρες Ν/γοί, αφού το επάγγελµα 

του/της Ν/γού θεωρείτο «γυναικείο επάγγελµα».  

Στην Α/θµια εκπ/ση το 1992-96 επιλέγονται 300 σχολικοί σύµβουλοι από τους 

οποίους και οι 6 είναι γυναίκες, ποσοστό 2%.  

Στη Β/θµια επιλέγονται 208 σχολικοί σύµβουλοι, από τους οποίους οι 28 είναι 

γυναίκες, ποσοστό 13,4%.  
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Στην ανώτατη εκπ/ση οι γυναίκες αποτελούν το 37,6% του διδακτικού προσωπικού 

των Τ.Ε.Ι και το 28,5% των Α.Ε.Ι.  

Το ποσοστό µειώνεται δραµατικά όταν ανεβαίνουµε την κλίµακα της ιεραρχίας. Οι 

γυναίκες συγκεντρώνονται στις χαµηλότερες βαθµίδες και παραµένουν στάσιµες ή 

προάγονται µε αργότερο ρυθµό από τους άνδρες. Το επάγγελµα του πανεπιστηµιακού 

ήταν ανέκαθεν ανδρικό «φέουδο».  

Ποσοστό συµµετοχής γυναικών στην κάθε επιστηµονική βαθµίδα 

Επιστήµονες  Καθηγητές Υφηγητές Επιµελητές Βοηθοί 

Θετικές  2,6  11,1 16,0  33,6 

Ιατρικές 4,8  6,9  18,5  30,1 

Θεωρητικές  8,6  4,8  35,0 62,9 

Νοµικές  5,1 8,3  22,5 48,9 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.-ΥΠΕΠΘ 

Η εικόνα των συνολικών στατιστικών είναι επιφανειακή αν όχι απατηλή επισηµαίνει 

η Μ. Ηλιού. Υπάρχει άνιση κατανοµή όχι µόνο στις βαθµίδες της ιεραρχίας αλλά και 

στις σχολές και σε αυτές τις επιστηµονικές περιοχές. Περισσότερες γυναίκες 

πανεπιστηµιακοί συγκεντρώνονται στις Ανθρωπιστικές  Σπουδές, Νοµικές, 

Οικονοµικές, Κοινωνικές Επιστήµες και τέλος στις Ιατρικές, Φυσικές Επιστήµες, 

Αρχιτεκτονική.  

Μεγάλες διαφορές εµφανίζονται σε βάρος των γυναικών στο επίπεδο των 

µεταπτυχιακών σπουδών. Οι άνδρες παρακολούθησαν µεταπτυχιακές σπουδές σε 

ποσοστό 43,3% και οι γυναίκες σε ποσοστό 36,4%. Το 66,1% των ανδρών απέκτησαν 

µεταπτυχιακό δίπλωµα, το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι 59.6%.  

Η ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία των γυναικών έχει αργή εξέλιξη σε έναν επαγγελµατικό 

χώρο που ήταν ανδροκρατούµενος. Οι γυναίκες παραµένουν στάσιµες ή προάγονται 

µε αργότερο ρυθµό, ιδιαίτερα αν είναι παντρεµένες και µε παιδιά. Ο χρόνος εργασίας 

της γυναίκας που ξοδεύεται για τη φροντίδα της οικογένειας εµφανίζεται αρνητικά: 
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λιγότερες έρευνες, λιγότερες δηµοσιεύσεις πραγµατοποιούµενες από γυναίκες σε 

σχέση µε την ανδρική πνευµατική παραγωγή.  

Αναλφαβητισµός  

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της «Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών 

διακρίσεων» τα κράτη µάλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εξαλείψουν 

τις διακρίσεις κατά των γυναικών, ώστε να της εξασφαλίσουν ίσα δικαιώµατα µε 

εκείνα των ανδρών όσον αφορά την εκπ/ση. Να παρέχουν τις ίδιες δυνατότητες 

παρακολούθησης των προγραµµάτων διαρκούς εκπ/σης, συµπεριλαµβανοµένων και 

των προγραµµάτων στοιχειώδους εκπ/σεως για ενηλίκους, και λειτουργικής 

στοιχειώδους εκπ/σεως προς το σκοπό κυρίως να ελαττώσουν το νωρίτερο κάθε 

απόσταση εκπ/σεως που υπάρχει µεταξύ των ανδρών και γυναικών.  

Ο αναλφαβητισµός είναι ένα υπαρκτό πρόβληµα, τα στατιστικά στοιχεία του 1981 

δείχνουν ότι το 23,2% του πληθυσµού της χώρας µας άνω των 15 ετών είναι 

οργανικά ή λειτουργικά αναλφάβητοι.  

Το 1987 το Υπουργείο Παιδείας διεξήγαγε έρευνα, από την οποία προέκυψε, ότι µέσα 

από το εκπ/κό σύστηµα αναπαράγεται ο λειτουργικός αναλφαβητισµός. Το 9% των 

µαθητών των ∆ηµοτικών Σχολείων υποβαθµισµένων περιοχών δεν είχαν εµπεδώσει 

στους µηχανισµούς γραφής και ανάγνωσης. Μαθητές του ∆ηµοτικού σε ποσοστό της 

τάξης 3-4% αποφοίτησαν χωρίς να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή. Εάν 

προσθέσουµε και τα παιδιά που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, τότε το ποσοστό 

του αναλφαβητισµού γίνεται κατά πολύ µεγαλύτερο. Μεγάλη διαρροή υπάρχει από το 

δηµοτικό στο γυµνάσιο, κι έτσι πολλοί είναι αυτοί που δεν ολοκληρώνουν την 

9/χρονη υποχρεωτική εκπ/ση.  

Ο αναλφαβητισµός εµφανίζεται οξυµένος στις ακριτικές περιοχές και σε ειδικές 

κατηγορίες πληθυσµών: τσιγγάνοι, φυλακισµένοι. Ακόµα εντονότερο εµφανίζεται το 

πρόβληµα στο εργατικό δυναµικό της χώρας , σε αγροτικές περιοχές και στο 

γυναικείο πληθυσµό.  

Ο αναλφαβητισµός πλήττει κυρίως τις γυναίκες. ∆ύο στους τρεις αναλφάβητους είναι 

γυναίκες. Το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών άνω των 10 ετών είναι, 6.23% 
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στις αστικές περιοχές , 11,26% στις ηµιαστικές περιοχές και αυξάνει σηµαντικά στις 

αγροτικές περιοχές 17,10%.  

Το 12,3% του γυναικείου πληθυσµού άνω των 15 ετών έχει ενδεικτικό µιας τάξης 

∆ηµοτικού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 8,4%.  

Το 6,9% του γυναικείου πληθυσµού της χώρας δεν πήγε καθόλου σχολείο.  

Γυναικείες σπουδές  

Με βάση το ψήφισµα της 13ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε την ισότητα ευκαιριών στην 

εκπ/ση, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας έστειλε εγκύκλιο, προτρέποντας τα 

Πανεπιστήµια να συµπεριλάβουν το θέµα Ισότητας των δύο φύλων, στα 

προγράµµατα σπουδών των παιδαγωγικών τους τµηµάτων  

Το Παιδαγωγικό Τµήµα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, άρχισε να 

λειτουργεί το ακαδηµαϊκό έτος 1986-1987 µ� ένα πρόγραµµα σπουδών 

πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα, τόσο ως προς την οργάνωση των σπουδών 

όσο και προς το περιεχόµενό τους.  

Στο πρόγραµµα σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

αναφέρεται ότι από το περιεχόµενο σπουδών και τους στόχους «απορρέει η ανάγκη 

να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 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 του στα πλαίσια της εκπαίδευσης».  

Σε πολλά µαθήµατα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπ/σης γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στις διαφορές φύλου και παίρνοντας υπόψη, στη διδακτική θεωρία 

και πράξη τα συµπεράσµατα της έρευνας σχετικά µε τις διαφορές κατά φύλο, 

οργανώνονται οµάδες αυτογνωσίας, για να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές/τριες τις 

προσωπικές τους αντιστάσεις.  

Παρά την ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών του τµήµατος, σε θέµατα ισότητας 

παρατηρούνται αντιστάσεις φοιτητών για συµµετοχή τους σε αντίστοιχα επιλεγόµενα 
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µαθήµατα, ενώ αντίθετα για τις φοιτήτριες τα µαθήµατα αυτά είναι ιδιαιτέρως 

ελκυστικά.  

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο λειτουργεί από το 1983 η «Οµάδα Γυναικείων 

Σπουδών του Α.Π.Θ». το 1988 αναγνωρίστηκε ως «∆ιατµηµατικό Ερευνητικό 

Πρόγραµµα Γυναικείων Σπουδών»του Α.Π.Θ µε απόφαση της Συγκλήτου.  

Η οµάδα Γυναικείων Σπουδών είναι µέλος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Γυναικείων 

Σπουδών όπως το NOISE, MED-CAMPUS, NOW και έχει παρουσιάσει πλούσια 

επιστηµονική και εκπαιδευτική δραστηριότητα: προγράµµατα επιµόρφωσης νέων 

γυναικών- εκπαιδευτικών, συµµετοχή σε συνέδρια, διαλέξεις, ηµερίδες.  

Συµπεράσµατα Προτάσεις  

Σύµφωνα µε τις παραπάνω απόψεις της θεωρίας και τις ερευνητικές ενδείξεις, η 

διαφορά των φύλων κατά τα παραδοσιακά στερεότυπα πρότυπα στο περιεχόµενο των 

παιδικών βιβλίων συµβάλλει ώστε τα παιδιά να διαµορφώνουν στερεότυπες 

αντιλήψεις για τους ρόλους, τα επαγγέλµατα των φύλων, αλλά και να οικειοποιούνται 

τις σχετικές µε το φύλο τους κοινωνικές προδιαγραφές και επιλογές.  

Πρέπει να γραφούν και να χρησιµοποιηθούν βιβλία όπου οι ρόλοι, τα επαγγέλµατα, 

τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των χαρακτήρων, προσώπων ή ζώων, να µην 

έχουν όρια µε βάση τις σχετικές παραδοσιακές στερεότυπες για τα φύλα αντιλήψεις.  

Σίγουρα οι προσπάθειες για λύσεις σε όσα αφορούν την αποφυγή, εξάλειψη στις 

παραδοσιακές στερεότυπες αντιλήψεις για τα φύλα και για τη διαφορετική και άνιση 

θέση των φύλων, δεν θα πρέπει να περιοριστεί στο παιδικό βιβλίο. Πρέπει σίγουρα να 

γίνουν ανάλογες προσπάθειες στο περιεχόµενο των τηλεοπτικών προγραµµάτων, των 

σχολικών βιβλίων και στο περιεχόµενο των πολιτισµικών δηµιουργηµάτων, από τα 

οποία τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες δέχονται επιδράσεις.  

Η  παραγωγή µη σεξιστικού υλικού και η χρήση του σ� όλους φυσικά τους χώρους, 

όπου συντελείται κοινωνικοποίηση των παιδιών και ιδιαίτερα στο Νηπ/γείο, 

∆ηµοτικό Σχολείο, Γυµνάσιο, Λύκειο και γενικά την εκπαίδευση, είναι επιτακτική 

ανάγκη, εάν θέλουµε οι επόµενες γενιές να ζήσουν σε µια κοινωνία λιγότερο 

προσδιορισµένη από την κατά φύλα κοινωνική διάκριση και ανισότητα.  
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Μια τέτοια προσπάθεια, για να αποβεί περισσότερο αποτελεσµατική, προϋποθέτει 

αντίστοιχα και παράλληλα την ευαισθητοποίηση τόσο των γονέων, όσο και των 

εκπ/κών ως προς τους ποικίλους τρόπους και µέσα, που κατά την καθηµερινή τους 

αλληλεπίδραση µεταβιβάζουν στα παιδιά τις τυπικές για το φύλο τους κοινωνικές 

αποφάσεις και επιλογές και τα κατευθύνουν να τις ενστερνιστούν και να τις 

αποδεχτούν.  

Η ευαισθητοποίηση των γονέων µπορεί να γίνει µε οµιλίες στα σχολεία, ή σε άλλους 

δηµόσιους χώρους, µε ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα ή µε διανοµή έντυπου υλικού, 

όπου θα επισηµαίνονται οι κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες σε βάρος του 

γυναικείου φύλου και θα εξηγείται µε συγκεκριµένα παραδείγµατα και αναφορές 

στην καθηµερινή ζωή η µακρόχρονη και πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία 

συµβάλλει στη διαιώνιση και αναπαραγωγή τους.  

Η ευαισθητοποίηση των εν ενεργεία εκπ/κών επιβάλλεται να γίνει άµεσα µε 

σεµινάρια στο χώρο της δουλειάς τους ή περισσότερο αποτελεσµατικά µε 

παρακολούθηση επιµορφωτικών προγραµµάτων, στα οποία να εµπεριέχονται 

απαραίτητα µαθήµατα σχετικά µε την κατά φύλα κοινωνική διάκριση και ανισότητα 

στους διάφορους τοµείς και κυρίως µαθήµατα σχετικά µε τη διαδικασία 

κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο του φύλου, ιδιαίτερα µάλιστα στο χώρο της 

εκπ/σης. Με την ίδια προοπτική, τα προγράµµατα σπουδών των πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων παραγωγής εκπ/κού προσωπικού είναι ανάγκη να εµπλουτίσουν το 

περιεχόµενό τους µε µαθήµατα και πρακτικές ευαισθητοποίησης στη σεξιστική και 

µη σεξιστική παιδαγωγική θεωρία και πράξη,  

Όσοι µε οποιαδήποτε ιδιότητα και µε οποιοδήποτε τρόπο συµβάλλουν στη διαδικασία 

κοινωνικοποίησης των παιδιών ως προς το ρόλο του φύλου κατά τα παραδοσιακά 

στερεότυπα πρότυπα, ιδιαίτερα βέβαια οι υπεύθυνοι της εκπ/σης και οι εκπ/κοί, 

καλούνται να κατανοήσουν ότι η πρακτική αυτή, πέρα από το ότι εµποδίζει την 

ουσιαστική εφαρµογή των περί ισότητας των φύλων νόµων, είναι συγχρόνως 

αντιπαιδαγωγική και έχει βραχυπρόθεσµες, αλλά και µακροπρόθεσµες αρνητικές 

ψυχολογικά συνέπειες για τα άτοµα και των δύο φύλων.  

Μια σεξιστική αγωγή είναι αντιπαιδαγωγική επειδή οριοθετεί, προσδιορίζει και 

επηρεάζει σε µεγάλα βαθµό τις επιλογές, τους στόχους και γενικά τον τρόπο 
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προσωπικής ολοκλήρωσης και κοινωνικής καταξίωσης των ατόµων, απλά και µόνο 

µε βάση το φύλο τους και περιορίζει έτσι την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη και 

αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους.  
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