
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρακτικά 
Α΄Πανελληνίου Συνεδρίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νίκος Τάτσης 
 

Επιµέλεια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 2011 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
HELLENIC SOCIOLOGICAL  SOCIETY 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρακτικά του 1ου  Πανελληνίου Συνεδρίου 
Proceedings of the 1st  National Conference 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νίκος Τάτσης 
επιµέλεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΚΕ) – HELLENIC SOCIOLOGICAL SOCIETY (HSS) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ – PROCEEDINGS OF THE 1ST  NATIONAL CONFERENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 
 
 
 
 
 

Οµιλία από  τον  Πρόεδρο  της  Ε.Κ.Ε.,  Οµότιµο  Καθηγητή  του  Πανεπιστηµίου  Αθηνών,  κ. Νικόλαο Τάτση: «Η 
Παγκόσµια Κοινωνία Πολιτών και ο Ρόλος των Κοινωνικών Επιστηµόνων» 

 
 
 
 
 
 

1  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
 

1.1  Η συµβολή της Κοινωνιολογίας στην εκπαίδευση 
 
 

1.1.1  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: καταβολές, µεταβολές και συµβολές 
Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

1.1.2  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα 
Ελένη Σιάνου – Κύργιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

1.1.3  Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην Κοινωνία 
Βασιλική Καντζάρα, Λέκτορας, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

1.1.4  (Επαν)εγγράφοντας  την Ισότητα των Φύλων  στην Εκπαίδευση: Η πολιτική και ηθική των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων 
Ευαγγελία Καλεράντε, ∆ιδάκτωρ, Ιφιγένεια Βαµβακίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο ∆υτικής 
Μακεδονίας 

1.1.5  Η κοινωνιολογία στα προγράµµατα  σπουδών της βασικής εκπαίδευσης  των εκπαιδευτικών της ελληνικής 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (1834 – 2005) 
Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,  Νίκος Φωτόπουλος, Σ.Ε.Π., Ελληνικό 
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Παρασκευή Γκόλια, ∆ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

 
 
 
 

1.2  Μορφές ανισότητας στην εκπαίδευση 
 
 

1.2.1  Γυναίκες Πανεπιστηµιακοί: δυσκολίες ανέλιξης στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία και προσωπικές στρατηγικές 
Ελένη Μαραγκουδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

1.2.2  Σχολείο και εθνοτικές διαφορές 
Λέλα Γώγου – Κρητικού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Θράκης 

1.2.3  Σχολική ένταξη µαθητών διαφορετικού θρησκεύµατος σε Γυµνάσια του Ν. Αττικής 
Φώτης Χρυσουλάκης, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

1.2.4  Η κοινωνιολογική διάσταση στην εκπαίδευση των ευφυών µαθητών 
Γιάννης Παπαδάτος, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αγγελική Φουστάνα, ∆ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 
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1.3  ∆ιδακτικές µέθοδοι, προσεγγίσεις 

 
1.3.1       Οι στάσεις και οι αντιλήψεις που καλλιεργούν στους µαθητές τα µαθήµατα  πολιτικής διαπαιδαγώγησης 

του  ελληνικού  σχολείου,  ως  προς  την πολιτική συµµετοχή  και τον πολιτικό  ρόλο  της κοινωνίας  των 
πολιτών 
Γεώργιος Μπίκος, ∆ιδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

1.3.2  Το παιδί καταναλωτής: Καταγράφοντας τις απόψεις  των µαθητών για τη «λατρεία της κατανάλωσης» 
Αναστασία Παµουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

1.3.3  Μια εµπειρία του µαθήµατος της κοινωνιολογίας: µια διδακτική βιωµατική πρόταση 
Γιάννης Αδαµόπουλος, ∆ιδάκτωρ, Σχολικός Σύµβουλος 

1.3.4  ∆ιδασκαλία του µαθήµατος των «κοινωνικών προβληµάτων» µε τη χρήση των κινηµατογραφικών ταινιών 
Χρήστος Τσουραµάνης, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 

1.3.5       «Πιστεύω εις άλλον Θεόν». Μία κοινωνική-εκπαιδευτική  έρευνα  µε θέµα τις στάσεις και τις αντιλήψεις 
των µαθητών για την πολιτισµική/θρησκευτική ετερότητα 
Μάριος Κουκουνάρας - Λιάγκης, Υποψήφιος διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 
 

2  Κοινωνιολογία και ΜΜΕ 
 

 
 

2.1  Η ιδεολογία της καθηµερινής ζωής: πρότυπα γυναίκας στη σειρά «Sex and the City» 
Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

2.2  Σύγχρονες τάσεις της πολιτικής δηµοσιότητας  στην Ελλάδα. Οι επιδράσεις  των µέσων ενηµέρωσης  στο 
πολιτικό πεδίο 
Φανή Κουντούρη, ∆ιδάσκουσα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

2.3  ∆ιαδικτυακός και κοινωνικός ιστός. Ένα πλέγµα σχέσεων αλληλεπίδρασης,  εικονικής αναπαράστασης και 
µεταφοράς 
Μαρίνα Ρήγου, ∆ιδάκτωρ, ΕΕ∆ΙΠ, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

2.4  Κοινωνική ∆ικτύωση και ∆ιαδίκτυο: Η Περίπτωση της blogoσφαιρας 
Θεόδωρος  Οικονόµου,  Επίκουρος  Καθηγητής,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο   Θεσσαλονίκης,  Xρήστος 
Γκατζιαλίδης. 

2.5  Facebook: Ζητήµατα υποκειµενικότητας και εξουσίας 
Υβόν – Αλεξία Κοσµά, Λέκτορας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 
 
 
 

3  Κοινωνιολογία του Φύλου – Επινοώντας κανονιστικές θηλυκότητες 
 
 

3.1.  Ο νους δεν έχει φύλο 
Βούλα Λαµπροπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

3.2  Η γυναίκα στην αρχαία κωµωδία 
Γεώργιος Ντοκόπουλος, Ε.∆.Π., Πανεπιστήµιο Πειραιώς 

3.3  Η ιδεολογία των προτύπων γυναικείας οµορφιάς  κατά τη δεκαετία του εξήντα στην Ελλάδα, µέσα από τις 
δηµοφιλείς πρακτικές καλλωπισµού και αισθητικών περιποιήσεων της ίδιας περιόδου 
Αλίκη Κοσυφολόγου, Υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

3.4  Η πορεία του φεµινιστικού θεωρητικού κινήµατος µέσα από τη λογοτεχνία της επιστηµονικής φαντασίας 
Ηλέκτρα Πασχάλη, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Freiburg 

3.5  Ιατρικώς Υποβοηθούµενη  Αναπαραγωγή.  Περιπτώσεις  παρένθετης  µητρότητας  και κοινωνικοηθικές  & 
νοµικές όψεις στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 
Αθηνά Σαλάππα, ∆ιδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
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4  Πολιτική Κοινωνιολογία 

 

 
 
 
 

4.1  Κοινωνική Τάξη και κοινωνική πολιτική: Αναθεωρήσεις και επαναπροσδιορισµοί 
Θανάσης Αλεξίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

4.2  Αυτονοµία, ουδετερότητα  και κρατική ισχύς. Νέες µορφές διακυβέρνησης και ελληνική κοινή γνώµη 
Χαράλαµπος  Κουταλάκης, Λέκτορας,  Πανεπιστήµιο  Αθηνών,  ∆ηµήτρης Σωτηρόπουλος,  Επίκουρος 
Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

4.3  Ο ρόλος του πολίτη στην Κοινωνία των πολιτών και στην πολιτική κοινωνία κατά τον Ronald Dworkin 
Χριστίνα Χαλανούλη, ∆ιδάκτωρ, Pantheon – Assas Paris II 

4.4  Η Εθνοπολιτισµική Σύγκρουση ως δοµικό φαινόµενο των κοινωνιών της παγκοσµιοποίησης 
Στέλλα Νιώτη, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

4.5  Η  κοινωνιολογική  σπουδή   του  «πανοπτισµού»  στον  πληροφοριακό   καπιταλισµό  και  στην  Ελλάδα: 
Θεωρητικές, µεθοδολογικές προσεγγίσεις και προκλήσεις 
Μηνάς Σαµατάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

4.6  Οι κοινωνικές σηµάνσεις των επίσηµων συµβόλων των ελληνικών πολιτικών κοµµάτων (1932 – 2004) 
Χρήστος Ζάγκος, Υποψήφιος  ∆ιδάκτωρ,  Πανεπιστήµιο  ∆υτικής    Μακεδονίας  – Αργύρης Κυρίδης, 
Καθηγητής,  Πανεπιστήµιο  ∆υτικής  Μακεδονίας  –  Νίκος Φωτόπουλος,  Σ.Ε.Π., Ελληνικό  Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο – Ιφιγένεια Βαµβακίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας – 
Παρασκευή Γκόλια, ∆ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονία 

4.7  Οι ευρωεκλογές του 2004 στην Ελλάδα: εκλογές «δεύτερης τάξης» για ποιους; 
Σταύρος Σκρίνης, ∆ιδάκτωρ,  Πάντειο  Πανεπιστήµιο,  Ευτυχία  Τεπέρογλου,  ∆ιδάκτωρ,  Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 

4.8  Τα νέα λαϊκά στρώµατα  και η πολιτική τους κουλτούρα  – Η περίπτωση  του Πειραιά και της ευρύτερης 
περιφέρειας 
Γεώργιος Μακρίδης, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

 
 
 
 
 

5  Οικονοµική Κοινωνιολογία 
 
 
 

5.1  Πολιτικές  διεθνούς   διαχείρισης   ανθρωπίνων   πόρων   και  κινητικότητα  στελεχών   στις  πολυεθνικές 
επιχειρήσεις 
Λενίδας   Μαρούδας,   Αναπληρωτής   Καθηγητής,   Πανεπιστήµιο    Αιγαίου   Ρόη   Παναγιωτοπούλου, 
Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

5.2  Η Νέα Οικονοµική Κοινωνιολογία ως Αντίδραση στον «Οικονοµικό Ιµπεριαλισµό»: Η έννοια της έδρασης 
Σωκράτης Κονιόρδος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

5.3  Ταξικές αναδιαρθρώσεις στον πληροφοριακό  καπιταλισµό 
Γεωργία Πετράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

5.4  Ρόλος και συµβολή της κοινωνιολογίας της εργασίας στις µέρες µας – Μεταµορφώσεις  της εργασίας και 
της απασχόλησης και εξελίξεις στο πεδίο της κοινωνιολογίας της εργασίας 
Χριστίνα Καρακιουλάφη, Λέκτορας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

5.6  Η υπόθεση της ισχυρής κουλτούρας: Μια επανεξέταση 
Αλέξανδρος Σαχινίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Αθηνών 

5.7  Ανάλυση της ∆οµής της Περιφερειακής Οικονοµίας της Ηπείρου 
Ερασµία Βαλµά, Λέκτορας, Πανεπιστήµιο Πειραιώς 

5.8  Οικονοµικές αναδιαρθρώσεις και ταξικές ανακατατάξεις: η περίπτωση των µικρών εµπόρων στην Ελλάδα 
Βάλια Αρανίτου, Λέκτορας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

5.9  Οι έµφυλες διαφορές  στη λήψη χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
Γεωργία Παζαρζή, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Πειραιώς 

 
 
 
 

6  Κοινωνική – Κοινωνιολογική Θεωρία 
 
 
 

6.1  Για την ίδια την έννοια της Κοινωνίας 
Άκης Λελεδάκης,  Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

6.2  Max Scheler  και  Émile Durkheim: Της µια  επανεξέταση  της  σχέσης  µεταξύ  της  αξιολογίας  και  της 
κοινωνιολογίας της γνώσης 
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Σπύρος Γάγγας, Καθηγητής Ι, Deree College 

6.3  Πέρα από την κοινωνιολογία της γνώσης: Μαρξιστικές αναγνώσεις του  Καρλ  Μανχάιµ 
Ηρακλής Μαυρίδης, ∆ιδάσκων, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

6.4  Ο ρόλος των Αξιών στη θεωρία της δράσης, µε αναφορά στα Πρώιµα Κείµενα του Talcott Parsons 
Βασίλης Μαγκλάρας, ∆ιδάσκων, Πανεπιστήµιο Πατρών 

6.5  Παγκόσµια και διεθνοτικά  δίκτυα: Κοινωνιολογικές Επισηµάνσεις για το Σύγχρονο Μεταναστευτικό  και 
Φεµινιστικό Ακτιβισµό 
Χρυσάνθη Ζάχου, ∆ιδάκτωρ, University of Essex 

6.6  Η Επιστήµη της Πολυπλοκότητας ως Νέο Κοινωνιολογικό Παράδειγµα 
Ιωάννης Κατερέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Χαράλαµπος Τσέκερης, ∆ιδάκτωρ, 
Πάντειο Πανεπιστήµιο 

6.7  Αξιολογικές κρίσεις και επιστηµονικός προγραµµατισµός στην Κοινωνιολογία 
Νικολίτσα Γεωργοπούλου – Λιαντίνη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

6.8  Η σηµασία της δηµιουργικότητας υπό την προοπτική της κοινωνιολογικής εξέλιξης 
Άννα Λάζου, ∆ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

6.9  Η σµίλη και το νυστέρι: Κοινωνιολογικά εργαλεία ενόψει ενός  οπτικοκρατικού zetgeist 
Ηλίας Κοροµηλάς, ∆ιδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

 
 
 

7  Αστική Κοινωνιολογία - Σύγχρονα θέµατα των πόλεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη 
 
 
 

7.1  Κοινωνικό κεφάλαιο και Κοινωνία των Πολιτών σε Κοινότητες και Πόλεις µε µικρό θεσµικό εξοπλισµό 
Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

7.2  Ο γραµµικός µεταβολισµός των πόλεων και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 
Ελισάβετ Χαϊντενράιχ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

7.3  Η Μεταµοντέρνα Πόλη: µια συζήτηση µε αναφορές στα έργα των F. Jameson και D. Lynch 
Αλέξανδρος Αφουξενίδης, Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 

7.4  Χώρος, Κοινότητες και πολιτισµικές πρακτικές για τη συγκρότηση της συλλογικής µνήµης 
Χρήστος Μπακάλης, ∆ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

7.5  Συµβολική  Οικονοµία  και  Αστική Αναβάθµιση  στην  Αθήνα:  κοινωνική  δοµή,  λογικές  των  αγορών, 
ρυθµιστικοί µηχανισµοί 
Νίκος Σουλιώτης, ∆ιδάσκων, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 
 
 
 

8  Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης: Μορφές ένταξης και διεθνική δυναµική 
 
 
 

8.1  Γυναικεία µετανάστευση στην Ελλάδα και διαδικασίες εγκατάστασης 
Λάουρα Αλιπράντη – Μαράτου, ∆ιευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

8.2  Κοινωνικός έλεγχος και παγκοσµιοποίηση: τι διακυβεύεται µε την «ευρωπαϊκή ιθαγένεια»; 
Γεώργιος Νικολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

8.3  Συλλογικές οργανώσεις µεταναστών και εργασιακή αντιπροσώπευση: Η περίπτωση των µεταναστών από το 
Μπαγκλαντές στην Αθήνα 
Θεόδωρος Φούσκας, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
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Εισαγωγή 
 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80, φεµινίστριες κοινωνιολόγοι της 

εκπαίδευσης αρχίζουν και εστιάζουν το επιστηµονικό τους ενδιαφέρον στις 

σταδιοδροµίες των γυναικών στο χώρο της εκπαίδευσης. Αποτέλεσµα του 

επιστηµονικού ενδιαφέροντος για το συγκεκριµένο ζήτηµα, ήταν να δουν το φως της 

δηµοσιότητας θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες, αναφορικά µε την παρουσία των 

γυναικών σε θέσεις, που κατά γενική παραδοχή και οµολογία, θεωρούνται θέσεις 

κύρους και εξουσίας στην εκπαίδευση και, γενικά, θέσεις που συνδέονται µε υλικά 

και συµβολικά οφέλη. Ανάµεσα στις θέσεις αυτές, η διδασκαλία και η έρευνα στην 

ανώτατη εκπαίδευση παρουσίασε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι 

βρίσκονται στην κορυφή της υφιστάµενης ιεραρχικής πυραµίδας του επαγγέλµατος 

των εκπαιδευτικών. Στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία πολλά βιβλία ή εκτενή άρθρα 

αναδεικνύουν την υποδεέστερη και περιθωριακή θέση των γυναικών στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αναφέρονται στα ιδιαίτερα εµπόδια και τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν οι γυναίκες πανεπιστηµιακοί, στις στρατηγικές που υιοθετούν για την 

υπέρβασή τους κ.λπ. 1 
 

Σε ό, τι αφορά ειδικά στον Ελλαδικό χώρο, η Μ. Ηλιού, γνωστή για τη 

διεισδυτική της µατιά και τις σφαιρικές της αναλύσεις στο επιστηµονικό πεδίο της 

κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, το 1988 επεσήµανε για πρώτη φορά την 

υποδεέστερη και περιθωριακή θέση  των  γυναικών  στο  διδακτικό  και ερευνητικό 

προσωπικό των ΑΕΙ της χώρας και ανέδειξε τα πιθανά αίτια που την οριοθετούν2. Η 
 

υποδεέστερη και περιθωριακή θέση των γυναικών τόσο στο διδακτικό προσωπικό 

των ΑΕΙ όσο και στο ανθρώπινο δυναµικό των διαφόρων Ερευνητικών Κέντρων και 

Ινστιτούτων έχει επίσης τεκµηριωθεί από έρευνα που διεξήγαγε η Γ.Γ.Ε.Τ., σε 

συνεργασία µε το Ε.Κ.Κ.Ε3. Μια πολύ πρόσφατη µελέτη για τη θέση των γυναικών 
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στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των ΑΕΙ, κατά το ακαδηµαϊκό έτος (2003- 
 

04), επιβεβαιώνει τη διαιώνιση και συντήρηση αυτών των τάσεων που συνδέονται και 

αφορούν στην πρόσβαση των γυναικών στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των 

ΑΕΙ,  την  κατανοµή  τους  στις  ιεραρχικά  διαρθρωµένες  βαθµίδες  και  την 

εκπροσώπησή τους στα συλλογικά διοικητικά όργανα των ΑΕΙ4. 
 
 

Οι παραπάνω µελέτες συγκλίνουν στη διαπίστωση µιας αντίφασης ανάµεσα 

στον εκδηµοκρατισµό της ανώτατης εκπαίδευσης, ως προς τον παράγοντα φύλο, και 

στην παρουσία και τη θέση των γυναικών στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό 

των ΑΕΙ. Ενώ, δηλαδή, ο αριθµός των κοριτσιών που φοιτά σήµερα στα ΑΕΙ έχει 

αυξηθεί σηµαντικά σε  σχέση µε  εκείνον  της  δεκαετίας  του  ’805,  ο  αριθµός  των 
 

γυναικών µελών ∆ιδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού (∆ΕΠ) δεν έχει σηµειώσει 

ανάλογη αυξητική πορεία. 

Τα ζητήµατα που συνδέονται µε την παρουσία και τις εµπειρίες των γυναικών 

σε θέσεις κύρους και εξουσίας στην εκπαίδευση απαιτούν συνεχή επικαιροποίηση και 

µελέτη για πολλούς λόγους. Η περιορισµένη πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις 

διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ, σε συνδυασµό µε την περιορισµένη παρουσία τους 

στις ανώτερες ιεραρχικά βαθµίδες του ακαδηµαϊκού επαγγέλµατος καθώς και η πολύ 

περιορισµένη παρουσία τους στα συλλογικά διοικητικά όργανα του εργασιακού τους 

χώρου έχει πολλαπλές αρνητικές προεκτάσεις για αυτή καθαυτή την επιστήµη και την 

παραγόµενη γνώση, για τις ίδιες τις γυναίκες αλλά και για το φοιτητικό πληθυσµό 

Όπως  υποστηρίζεται,  το  γεγονός  αυτό  στερεί  την  επιστήµη  από  τη  γυναικεία 

εµπειρία, οπτική και προσέγγιση. Αυτό σε τελική ανάλυση σηµαίνει ότι στερεί την 

έρευνα     από     ένα     µεγαλύτερο      εύρος     ερευνητικών     ερωτηµάτων     και 

πολύπλευρου/σφαιρικότερου ερευνητικού έργου 6 
 

Οι ίδιες οι γυναίκες παραµένουν, εξάλλου, σε µεγάλο βαθµό αποκλεισµένες 

από θέσεις κύρους και εξουσίας που αποφέρουν πολλαπλά οικονοµικά και συµβολικά 

οφέλη. Η ιδιαίτερα ισχνή παρουσία τους στις δύο ανώτερες ιεραρχικά βαθµίδες 

περιορίζει τις δυνατότητες δυναµικής παρέµβασής τους στη διαµόρφωση της 

πολιτικής των Tµηµάτων και των Tοµέων αναφορικά µε τον οδηγό σπουδών, τις 

προσλήψεις και τις εξελίξεις των µελών ∆ΕΠ, και, κυρίως, εκµηδενίζει τις 

δυνατότητες συµµετοχής και εκπροσώπησής τους στα συλλογικά διοικητικά όργανα 

των  ΑΕΙ7.  Αυτό,  µε  τη  σειρά  του,  συνεπάγεται  την  απουσία  των  γυναικών 
 

πανεπιστηµιακών από τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τον εργασιακό τους χώρο και, 
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γενικότερα, από τα κέντρα διαµόρφωσης της ερευνητικής, εκπαιδευτικής και 

οικονοµικής πολιτικής των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι 

οι γυναίκες πανεπιστηµιακοί, σε επίπεδο Τοµέων, Τµηµάτων, Σχολών και Ιδρυµάτων, 

εργάζονται κάτω από το διοικητικό έλεγχο και την εξουσία των ανδρών 

πανεπιστηµιακών. 

Όλα αυτά, µε τη σειρά τους, έχουν τον αντίκτυπό τους και στο φοιτητικό 

πληθυσµό. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν πολύ περιορισµένες ευκαιρίες, κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να 

αναφέρονται σε γυναίκες σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις ή στα διοικητικά όργανα των 

ΑΕΙ και να το δέχονται ως κάτι το σύνηθες και το µη εξαιρετικό. Οι συνέπειες, 

µάλιστα, είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τις φοιτήτριες, οι οποίες δεν ενθαρρύνονται 

ώστε να συµπεριλάβουν στους µελλοντικούς τους στόχους την επιδίωξη 

πανεπιστηµιακής καριέρας, εµπνευσµένες από το παράδειγµα γυναικών 

πανεπιστηµιακών. Παράλληλα, έχουν περιορισµένες ευκαιρίες, συγκριτικά µε τους 

φοιτητές, να υποστηρίζονται άµεσα από γυναίκες ώστε να το πράξουν 8. 
 

Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίναµε σκόπιµο να διευρύνουµε και να 

εµπλουτίσουµε το σχετικό προβληµατισµό και συζήτηση µε την παρούσα έρευνα στο 

πλαίσιο της οποίας έγινε συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών αλλά και, κυρίως, 

ποιοτικών δεδοµένων *, µε στόχο την ανίχνευση της παρούσας κατάστασης έτσι όπως 

αυτή αποτυπώνεται στα ΑΕΙ της χώρας. 
 
 

Στόχοι και µέθοδος της έρευνας 
 

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα ήταν τα ακόλουθα τρία: 
 

α) Ποια είναι η κατά φύλο σύνθεση του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των 

ΑΕΙ;   Ποια   είναι   η   κατά   φύλο   κατανοµή   των   µελών   ∆ΕΠ   στις   τέσσερις 

προβλεπόµενες ιεραρχικές βαθµίδες; Ποιες σχετικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται 

ανάµεσα σε σχολές θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης, ως προς τα δύο αµέσως 

παραπάνω ζητήµατα; Τέλος, πώς εκφράζεται η συµµετοχή των γυναικών 

πανεπιστηµιακών σε διοικητικές θέσεις και στα συλλογικά διοικητικά όργανα των 

ΑΕΙ της χώρας; 
 
 
 
 

* 
Η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Για την έγκριση της 

ερευνητικής πρότασης και τη χρηµατοδότησή της οφείλουµε και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσουµε το ΥΠΕΠΘ και τη 
∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 
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β) Ποιο είναι το κοινωνικό προφίλ των γυναικών και των ανδρών πανεπιστηµιακών; 

∆ηλαδή η κοινωνική τους προέλευση (επίπεδο εκπαίδευσης και επάγγελµα γονέων) η 

οικογενειακή τους κατάσταση και η κοινωνική τους ένταξη (επίπεδο εκπαίδευσης και 

επάγγελµα συζύγου); 

γ) Ποιες εµπειρίες και βιώµατα έχουν οι ίδιες οι γυναίκες πανεπιστηµιακοί, για 

ζητήµατα που συνδέονται µε τη σταδιοδροµία τους; όπως π.χ. για τις συνθήκες και τις 

διαδικασίες πρόσβασής τους στο επάγγελµα, για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

στη διεκπεραίωση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους, για τις 

στρατηγικές που υιοθετούν για την υπέρβασή τους κ.λπ. 

Για την ικανοποίηση του πρώτου στόχου της έρευνας, δηλαδή, την αποτύπωση 

των έµφυλων διαφοροποιήσεων που υπάρχουν στο διδακτικό και ερευνητικό 

προσωπικό των ΑΕΙ της χώρας έγινε συλλογή και επεξεργασία των σχετικών 

ποσοτικών δεδοµένων, έτσι όπως ίσχυαν κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 2004-2005 στα 

21 ΑΕΙ της χώρας και όπως µας διατέθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ. 
 

Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο στόχο της έρευνας, δηλαδή τη σκιαγράφηση του 

κοινωνικού προφίλ των γυναικών και των ανδρών µελών ∆ΕΠ, έγινε προσπάθεια 

συλλογής των σχετικών δεδοµένων µε την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Συγκεκριµένα, καταρτίσαµε µια φόρµα/ ερωτηµατολόγιο σχετικά µε 

την κοινωνική προέλευση, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ. και µε µια συνοδευτική 

επιστολή ενηµερωτική των στόχων της έρευνας, την αποστείλαµε ηλεκτρονικά σε 

όλα τα µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ της χώρας. 

Για να δώσουµε απαντήσεις στα ερωτήµατα, τα οποία συγκροτούν τον τρίτο 

ερευνητικό στόχο, πραγµατοποιήσαµε 44 συνεντεύξεις9  µε γυναίκες µέλη ∆ΕΠ των 

δύο υψηλότερων ιεραρχικά βαθµίδων -καθηγήτριες και αναπληρώτριες καθηγήτριες. 

Οι  γυναίκες  πανεπιστηµιακοί  που  συµµετείχαν  στην  έρευνα  προέρχονται  από 

διάφορες Σχολές και Τµήµατα των πανεπιστηµίων της Αθήνας, του ΑΠΘ, του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και Θεσσαλίας. Συγκεκριµένα, πήραµε συνεντεύξεις από 

18 καθηγήτριες και 26 αναπληρώτριες καθηγήτριες, οι οποίες προσέφεραν διδακτικό 

και ερευνητικό έργο σε Σχολές και Τµήµατα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

επιστηµών (όπως π.χ. Φιλοσοφική, Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ηµοτικής εκπαίδευσης 

και εκπαίδευσης και αγωγής προσχολικής ηλικίας) αλλά και σε σχολές και Τµήµατα 

των  Φυσικών  Επιστηµών  Μηχανικού  και  Τεχνολογίας  (όπως  π.χ.  σε  τµήµατα 
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Φυσικής  –  Χηµείας,  Πληροφορικής  και  Μαθηµατικών)  και  τέλος  σε  Σχολές 
 

Επιστηµών Υγείας*. 
 

Η επιλογή µας για διεξαγωγή συνεντεύξεων µε γυναίκες πανεπιστηµιακούς που 

προέρχονται από ένα φάσµα επιστηµονικών περιοχών έγινε µε στόχο να 

διαπιστώσουµε, εάν και σε ποιο βαθµό ο λόγος των γυναικών µελών ∆ΕΠ αναφορικά 

µε τις επαγγελµατικές τους σταδιοδροµίες διαφοροποιείται σε σχέση µε το γνωστικό 

πεδίο το οποίο διδάσκουν και κάνουν έρευνα. 

Η επικοινωνία µε τις γυναίκες πανεπιστηµιακούς που µας παραχώρησαν 

συνέντευξη έγινε µε τη µέθοδο της χιονοστιβάδας. ∆ηλαδή, ξεκινήσαµε µε γυναίκες 

πανεπιστηµιακούς τις οποίες γνωρίζαµε ή και είχαµε συνεργασία κι εκείνες µας 

σύστηναν άλλες και εκείνες µε την σειρά τους άλλες. Με την µέθοδο αυτή 

διεξήχθηκαν 6 συνεντεύξεις σε γυναίκες µέλη ∆ΕΠ σε πανεπιστήµια της Αθήνας, 18 

στο ΑΠΘ, 14 στα Ιωάννινα και 6 στη Θεσσαλία. 

Η επιλογή µας να κάνουµε συνεντεύξεις µε γυναίκες πανεπιστηµιακούς των 

δύο υψηλότερων ιεραρχικά βαθµίδων έγινε για δύο κυρίως λόγους: 

α) οι καθηγήτριες έχοντας ήδη ολοκληρώσει το φάσµα των κρίσεων εξέλιξης στις 

προβλεπόµενες ιεραρχικές βαθµίδες και οι αναπληρώτριες καθηγήτριες ευρισκόµενες 

στο προστάδιο ολοκλήρωσης τους, είχαν να καταθέσουν προσωπικές εµπειρίες και 

βιώµατα  για  τις  δυσκολίες  που  αντιµετώπισαν  και  για  τις  στρατηγικές  που 

υιοθέτησαν για την υπέρβασή τους. 

β) µόνο τα µέλη των δύο συγκεκριµένων βαθµίδων, σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο- 

πλαίσιο 1268/82, είναι εκλόγιµα στα συλλογικά διοικητικά όργανα τόσο σε επίπεδο 

Τµηµάτων (Προεδρία Τµήµατος, ∆ιεύθυνση Τοµέα) όσο και σε επίπεδο 

Πανεπιστηµιακών  Ιδρυµάτων  (Πρυτανεία,  Κοσµητεία).  Έτσι,  θα  είχαµε  τη 

δυνατότητα να διερευνήσουµε τους λόγους/ αίτια που συµβάλλουν στην 

αποστασιοποίηση   και   απροθυµία   τους   να   συµµετέχουν   στα   συλλογικά   αυτά 

διοικητικά όργανα, καθώς και τις δυσκολίες που πιθανόν αντιµετωπίζουν, όταν 

συµµετέχουν. Η διερεύνηση των ζητηµάτων αυτών, σε συνδυασµό µε τη διερεύνηση 

αντίστοιχων  για τις  γυναίκες  στελέχη διοικητικής  και παιδαγωγικής  ευθύνης  στη 

Β/θµια Εκπαίδευση,** θα επέτρεπε τη διαπίστωση και την ανάδειξη του ενδεχόµενου 
 
 

*  Αισθάνοµαι την ανάγκη στο σηµείο αυτό να ευχαριστήσω τις γυναίκες πανεπιστηµιακούς, οι οποίες παρά τις πολλαπλές 
ανειληµµένες υποχρεώσεις τους και τα ασφυκτικά περιθώρια χρόνου, δέχτηκαν µε προθυµία να µας δώσουν συνέντευξη 
διευκολύνοντας έτσι τη διεξαγωγή της έρευνας. 
** Στο πλαίσιο της έρευνας που είχε γενικό τίτλο «Σταδιοδροµίες Γυναικών στην Εκπαίδευση: κοινωνικοί επικαθορισµοί και 
προσωπικές στρατηγικές» έγινε .συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων για γυναίκες εκπαιδευτικούς της 
Β/θµιας που ήταν ∆ιευθύντριες ∆ιευθύνσεων, Προϊστάµενες Γραφείων ή Σχολικοί Σύµβουλοι 
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κοινού παρανοµαστή που προσδιορίζει τη σχέση του φύλου µε την πρόσβαση και τη 

διαχείριση εξουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης. 
 
 

Τα ευρήµατα της έρευνας 
 

Η   ποσοτικά   έµφυλη   διάκριση   στην   ακαδηµαϊκή   σταδιοδροµία:   η 

ανδροκρατία καλά κρατεί. 
 
 

Η συλλογή και η επεξεργασία των σχετικών ποσοτικών δεδοµένων µας 

οδηγούν στη γενική διαπίστωση ότι παρατηρείται συνέχεια, σταθερότητα και 

διαιώνιση των ποσοτικών διακρίσεων που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη θέση των 

γυναικών, συγκριτικά µε εκείνη των ανδρών, στα ελληνικά ΑΕΙ. Αναλυτικότερα: 

► Οι   γυναίκες   πανεπιστηµιακοί   αποτελούν   τη   συντριπτική   µειοψηφία   του 

συνολικού αριθµού των µελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της 

χώρας. Συγκεκριµένα κατέχουν µόλις το 28% των θέσεων στα ΑΕΙ της χώρας, 

ενώ οι άνδρες κατέχουν το 72%. 

► Το υψηλότερο ποσοστό τους (60%) συγκεντρώνεται στις χαµηλότερες ιεραρχικά 

βαθµίδες των Επίκουρων καθηγητριών και των Λεκτόρων. Το 26% έχει ενταχθεί 

στη βαθµίδα των Αναπληρωτών καθηγητών και µόλις το 14% στην ανώτατη 

ιεραρχικά βαθµίδα των Καθηγητών, η οποία παρουσιάζεται να είναι ιδιαίτερα 

απρόσιτη για τις γυναίκες πανεπιστηµιακούς που εργάζονται τόσο σε σχολές των 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών αλλά ακόµα περισσότερο έντονα σε 

σχολές των Φυσικών Επιστηµών και των Επιστηµών Μηχανικής και Τεχνολογίας. 

► Οι διαφοροποιήσεις ανάµεσα  σε  σχολές  των  Ανθρωπιστικών  και Κοινωνικών 

Επιστηµών και σε σχολές των Φυσικών Επιστηµών καθώς και των Επιστηµών 

Μηχανικής και Τεχνολογίας, σε ό,τι αφορά τόσο την πρόσβαση όσο και την 

εξέλιξη στις βαθµίδες, είναι έντονες και σχεδόν πολωτικές. Οι σχολές των 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών είναι περισσότερο “φιλικές” και 

“ανοικτές”, ενώ οι σχολές των Φυσικών Επιστηµών καθώς και των Επιστηµών 

Μηχανικής και Τεχνολογίας διατηρούν µεγάλη επιφυλακτικότητα και 

διστακτικότητα, χωρίς να λείπουν και οι περιπτώσεις που είναι σχεδόν ερµητικά 

“κλειστές” για τις γυναίκες. 

► Οι  γυναίκες  πανεπιστηµιακοί  υπο-εκπροσωπούνται  σε  διοικητικές  θέσεις  στα 

συλλογικά διοικητικά όργανα. Συγκεκριµένα, στα διοικητικά συλλογικά όργανα 

σε επίπεδο πανεπιστηµίου, δηλαδή, στις πρυτανικές αρχές όπως και σε επίπεδο 
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σχολών, δηλαδή, στις κοσµητείες, οι αριθµοί τους είναι µονοψήφιοι. Αντίθετα, 

έχουν µια σχετικά καλύτερη παρουσία σε συλλογικά διοικητικά όργανα στο 

εσωτερικό των τµηµάτων, (πρόεδροι, διευθύντριες τοµέων), χωρίς ωστόσο να 

παύει να είναι πολύ περιορισµένη σε σχέση µε εκείνη των ανδρών. 
 
 

Οι συνεντεύξεις: από την πλευρά των γυναικών πανεπιστηµιακών 
 
 
 

Οι συνεντεύξεις αποτελούν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερευνητικό υλικό που 

παρέχει πλούσιες πληροφορίες για τις ιδιοτυπίες του ακαδηµαϊκού επαγγέλµατος και, 

γενικότερα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΕΙ. Ήταν, βεβαία, 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον για µένα που επί πολλά χρόνια ζω και εργάζοµαι στο 

Πανεπιστήµιο. Πολλές φορές είχα την αίσθηση ότι συζητούσαµε in vivo µε τις 

συναδέλφισσες, αρκετές από τις οποίες γνωρίζω είτε βιβλιογραφικά είτε µέσω 

συνεργασιών. Μελετώντας τις συνεντεύξεις, ο χρόνος κυλούσε αβίαστα και συχνά οι 

πρώτες πρωινές ώρες µε έβρισκαν να παρακολουθώ και να προσπαθώ να αποτυπώσω 

την εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους πορεία. Κατέγραφα τα σηµαντικά για τη 

σταδιοδροµία τους πρόσωπα, συναισθανόµουν και ένιωθα να συµπάσχω µε τις 

δυσκολίες τους. Τις θαύµαζα και τις χαιρόµουν για το δυναµισµό και την 

αποφασιστικότητά τους να υπερβαίνουν δυσκολίες και εµπόδια, να υπερασπίζονται 

το έργο τους και την κατάθεση χρόνου και ενέργειας στην εκπόνησή του, όταν για 

ποικίλους λόγους απαξιωνόταν το εύρος και η ποιότητα του προσφερόµενου έργου. 

Παρότι τα ζητήµατα που αναδεικνύονται από την επεξεργασία των 

συνεντεύξεων, αναφορικά µε τη σχέση φύλου και ακαδηµαϊκού επαγγέλµατος είναι 

πολλά και ενδιαφέροντα, ωστόσο είναι αδύνατο στο πλαίσιο της µελέτης αυτής να 

αναφερθούµε σε όλα*. Έτσι, επιλέξαµε να παρουσιάσουµε τα ευρήµατα της έρευνας 

που αφορούν: στις συνθήκες που φαίνεται ότι ευνόησαν την πρόσβαση στο 

επάγγελµα, στις διαδικασίες πρόσβασης, στις ικανοποιήσεις αλλά και στις δυσκολίες 

της ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας έτσι όπως τις βίωσαν οι συνοµιλήτριές µας γυναίκες 

ακαδηµαϊκοί,  στις στρατηγικές  που υιοθετούν για την  υπέρβαση  των δυσκολιών, 

στην τοποθέτησή τους για τη θεσµοθέτηση µέτρων ευνοϊκών για τις γυναίκες και 

τέλος στους λόγους για τους οποίους αποστασιοποιούνται από τα συλλογικά όργανα 

των ΑΕΙ. Αλλά ας αφεθούµε στις απόψεις τους, έτσι όπως τις καταγράψαµε µέσα από 
 

* Μια πληρέστερη και αναλυτικότερη παρουσίαση των σχετικών ζητηµάτων έχει γίνει σε µια υπό 
έκδοση µονογραφία. 
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τις   συνεντεύξεις   των   ίδιων,   αρχίζοντας   από   τις   συνθήκες  που   φαίνεται  ότι 

πριµοδότησαν και ευνόησαν την πρόσβασή τους στο επάγγελµα. 
 
 

Οι ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης στο επάγγελµα: Το κοινωνικό προφίλ και 

οι υψηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις 

Από την επεξεργασία των συνεντεύξεων που µας έδωσαν οι γυναίκες 

πανεπιστηµιακοί, προκύπτουν βάσιµες ενδείξεις ότι η πρόσβασή τους στο επάγγελµα 

ευνοήθηκε υλικά και συµβολικά από την κοινωνική τους προέλευση. Οι γυναίκες 

πανεπιστηµιακοί που συµµετείχαν στην έρευνα, στη συντριπτική τους πλειονότητα 

προέρχονται από οικογένειες που εντάσσονται στα µικροαστικά ή στα µεσαία 

κοινωνικά στρώµατα. Μόνον δύο (2) ανέφεραν ότι είχαν πατέρα εργάτη ή αγρότη. Οι 

υπόλοιπες ανέφεραν ότι είχαν πατέρα που εντάσσεται σε µια από τις ακόλουθες 

επαγγελµατικές κατηγορίες: εξειδικευµένος τεχνίτης, έµπορος, εκπαιδευτικός, 

στρατιωτικός, γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής Παν/µιου κ.ά. Η µητέρα τους συνήθως 

δεν εργαζόταν, αν προερχόταν από µικροαστικά ή µεσαία κοινωνικά στρώµατα. Στις 

περιπτώσεις που εργαζόταν ήταν µοδίστρα, µαία, δηµόσιος υπάλληλος ή 

εκπαιδευτικός κ.λπ. Σε µερικές περιπτώσεις, στην ευρύτερη οικογένεια προέλευσης 

υπήρχε κάποιος θείος ή ξάδελφος µε πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης και επιτυχηµένος 

επαγγελµατικά βουλευτής, καθηγητής πανεπιστήµιου, διαπρεπής δικηγόρος που 

φαίνεται να στήριξε είτε άµεσα είτε έµµεσα τον προσανατολισµό των εφήβων 

κοριτσιών προς τις σπουδές και τις φιλοδοξίες τους για µια θέση εργασίας στα 

ανώτερα κλιµάκια της ιεραρχίας των επαγγελµάτων. Ας τις ακούσουµε: 

Στην οικογένεια υπήρχε ένας µακρινός ξάδερφος που είναι καθηγητής 

Μαθηµατικών,  ήταν  εδώ,  έχει  πάρει  σύνταξη  τώρα,  και  άλλα  δύο  ξαδέρφια  που 

πέρασαν από το Πανεπιστήµιο σαν βοηθοί, αλλά διάλεξαν κάποια στιγµή κάποιον άλλο 

δρόµο. ∆ηλαδή, η ακαδηµαϊκή καριέρα, ας το πούµε έτσι, δεν ήταν κάτι ξένο για την 

οικογένεια, κάτι πολύ µακρινό. Πολύ πριν πάρω το πτυχίο µου, από πολύ µικρή είχα 

την ιδέα ότι πρέπει να ασχοληθώ µε την επιστήµη γιατί είναι το µόνο πράγµα που µε 

ενδιαφέρει. ∆ε φαντάστηκα ποτέ τον εαυτό µου να κάνει οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα. 

(συν.16: 2-3)*
 

 

Η µεσοαστική κοινωνική τους προέλευση, οι ιδιαίτερες ικανότητές τους και 

κατ’  επέκταση  οι  υψηλές  επιδόσεις  τους  στο  σχολείο  ήταν  οι  παράµετροι  που 
 

 
* Το συν. 16 δηλώνει τη συνέντευξη µε κωδικό 16 και το 2-3 αναφέρεται στις σελίδες της αποµαγνητοφωνηµένης 
συνέντευξης. 



9 

οριοθέτησαν ως δεδοµένο τις σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση σε µια 
ιστορικοκοινωνική περίοδο, δηλαδή τη δεκαετία του ’60, που αυτό δεν ήταν, ως ένα 

µεγάλο βαθµό, ούτε αυτονόητο ούτε  ιδιαίτερα κοινωνικά αποδεκτό για τα κορίτσια.10
 

Είναι σαφές ότι όσες προέρχονταν από µη προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα είχαν 

ως  όπλο  τις  υψηλές επιδόσεις καθώς  αξιοποιούσαν    την  καλή  ακαδηµαϊκή τους 

πορεία ως µέσο κοινωνικής κινητικότητας. 

Ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, το πρόσωπο που µετέδιδε 

κίνητρα, ενθάρρυνε και υποστήριζε τον προσανατολισµό τους στις σπουδές ήταν, 

στις πλείστες των περιπτώσεων, η µητέρα. Οι µικροαστές και µεσοαστές µη 

εργαζόµενες µητέρες, οι οποίες κυρίως λόγω των επικρατουσών κοινωνικών 

αντιλήψεων, δεν είχαν σπουδάσει, προσδοκούσαν να δουν τα µαταιωµένα σχετικά 

όνειρά τους να πραγµατοποιούνται µέσω των παιδιών τους και ιδιαίτερα µέσω της 

κόρης. Οι µητέρες από τα µη προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα που ήταν είτε 

εργάτριες είτε αγρότισσες στήριζαν ή/και προέτρεπαν τις κόρες τους να σπουδάσουν 

προκειµένου να µην αντιµετωπίσουν µελλοντικά την εκµετάλλευση ή/και τις άσχηµες 

συνθήκες ζωής που οι ίδιες βίωναν. 

Όπως ανέφερε µια αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφικής, Οι γονείς µου 

ενθάρρυναν και ενίσχυαν µετά πάθους την προοπτική σπουδών. ∆ηλαδή, οι επιθυµίες 

τους να σπουδάσω καθόρισαν όλα µου τα χρόνια από τότε που µπήκα στο ∆ηµοτικό. 

Και ειδικά της µητέρας µου. Και η επιθυµία να µάθω ξένες γλώσσες και η επιθυµία να 

κάνω καριέρα και η επιθυµία να γίνω επιστήµων ήταν…συνετέλεσε η µητέρα µου ως 

καθοριστικός παράγων για την εξέλιξή µου. (συν.13:2) 

Η µητέρα και η ευρύτερη οικογένεια έδωσαν, όπως χαρακτηριστικά µας είπε, 

σε µια αναπληρώτρια καθηγήτρια σε τµήµα θετικών επιστηµών το “όραµα του 

επιστήµονα”. Ο παππούς µου από την µεριά της µητέρας µου ήταν δικηγόρος. Και 

βουλευτής. Και η µητέρα µου µού έδωσε το όραµα του επιστήµονα. ∆ηλαδή µου έλεγε 

ενώ ήταν παντρεµένη µε έναν έµπορο βέβαια, µου έλεγε ότι, ας πούµε είχα ένα θείο 

δικηγόρο, και µου έλεγε αυτός είναι επιστήµονας παιδί µου. ∆ηλαδή το επιστήµονας για 

µένα σήµαινε κάτι, εντάξει; Και πιστεύω ότι ήταν από τη µητέρα µου. Ήταν η µεριά της 

µητέρας µου. (συν.15:4) 

Οι ταλαιπωρίες και η εκµετάλλευση που υφίστατο η µητέρα µιας καθηγήτριας 

σε τµήµα θεωρητικών σπουδών και ο φόβος της για το ενδεχόµενο να υποστεί τα ίδια 

η κόρη της ήταν ο λόγος που την προέτρεπε διαρκώς να σπουδάσει. Η µητέρα µου, 

µου έλεγε συνέχεια ότι βλέπεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγµατα εδώ για µια γυναίκα; 
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Αν δεν οπλιστείς µε ένα πτυχίο, θα κάνεις αυτά που κάνω εγώ και θα ταλαιπωρείσαι 

όπως εγώ. ∆ηλαδή θυµάµαι να γυρνάει συνέχεια κλαµένη από τη δουλειά. Και 

υπερωρίες ως τη νύχτα, δεν την έβλεπα καθόλου, ξύπναγε χαράµατα και ερχόταν το 

βράδυ. Την κράταγε και µεσηµέρι χωρίς να την πληρώνει και όλα αυτά. Και αυτό το 

τροπάριο  µε  το  οποίο  µεγάλωσα  ήτανε  “εσύ  πρέπει  να  σπουδάσεις,  τελείωσε”. 

(συν.1:2-3) 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι γυναίκες που έλαβαν µέρος στην έρευνα, µε 

βάση το επάγγελµά τους και το επάγγελµα του συζύγου, εντάσσονται στα µεσαία και 

στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα. Συγκεκριµένα, από εκείνες που δήλωσαν έγγαµες, 

οι (20) έχουν συζύγους που είναι επίσης πανεπιστηµιακοί και εργάζονται στο ίδιο µε 

εκείνες ή σε άλλο ΑΕΙ. Έτσι, σηµειώνεται ενδογαµία και στο επάγγελµα των 

πανεπιστηµιακών, µια τάση που  έχει καταγραφεί και σε άλλα επαγγέλµατα. Πέντε 

(5) έχουν συζύγους γιατρούς, οι πέντε (5)πολιτικούς µηχανικούς ή αρχιτέκτονες. ∆ύο 

(2) έχουν ∆ιευθυντές Τραπεζών, δύο (2) εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας. Μία (1) 

εκπαιδευτικό πρωτοβάθµιας. Μία (1) δικηγόρο, µία (1) Στέλεχος σε ∆ιεθνές 

Ερευνητικό Κέντρο στην Ευρώπη και µία (1) ∆ιακοσµητή µεγαλοεπιχειρηµατία. Σε 

πέντε (5) περιπτώσεις έχει συµβεί διάλυση του γάµου και λήψη διαζυγίου, οπότε η 

ένταξη στα ανώτερα και προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα σε ό, τι αφορά την 

οικονοµική διάσταση, µε δεδοµένο το ύψος των µισθών των πανεπιστηµιακών, είναι 

συζητήσιµη. Σε ό, τι αφορά την ύπαρξη και τον αριθµό παιδιών οι (3) µόνο από τις 

συναδέλφισσες του δείγµατος έχουν τρία παιδιά, οι (17) έχουν δύο, οι (14) έχουν ένα, 

οι (4) δεν έχουν αποκτήσει παιδιά για ποικίλους λόγους και οι (5) δεν έχουν συνάψει 

γάµο και δεν έχουν παιδιά. Ως προς την ηλικία των γυναικών µόλις οι (8) είχαν 

ηλικία κάτω των 50 χρόνων και οι υπόλοιπες (36) ήταν πάνω των 50. 

Από τις αφηγήσεις των γυναικών πανεπιστηµιακών προκύπτει µε σαφήνεια η 

διαπλοκή κοινωνικής τάξης και φύλου σε ό, τι αφορά στην πρόσβαση σε θέσεις 

εργασίας  που  συνδέονται  µε  κύρος  και  εξουσία,  όπως  είναι  οι  δύο  ανώτερες 

ιεραρχικά βαθµίδες του επαγγέλµατος των ακαδηµαϊκών. Η µεσοαστική κοινωνική 

προέλευση φαίνεται ότι συνέβαλε καθοριστικά στην υπέρβαση των κοινωνικών 

επικαθορισµών που συνδέονται µε το φύλο τόσο µέσω υλικών πόρων όσο και µέσω 

της ενίσχυσης, στήριξης και ενδυνάµωσης των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

φιλοδοξιών και στόχων των συγκεκριµένων γυναικών πανεπιστηµιακών. Οι ίδιες, 

βέβαια, ήταν προικισµένα άτοµα, άτοµα µε αυτοπεποίθηση και ικανότητες δεδοµένου 

ότι όπως  αναφέρουν,  ήταν  πολύ  καλές  µαθήτριες,  καλές  φοιτήτριες  και  αρκετές 
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υπήρξαν υπότροφες του ΙΚΥ κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών τους σπουδών 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Όπως, βέβαια, έχει τεκµηριωθεί µέσα από ένα 

ευρύτατο φάσµα εµπειρικών και θεωρητικών µελετών στο χώρο της κοινωνιολογίας 

της  εκπαίδευσης,  οι  καλές  επιδόσεις  στο  σχολείο  και  ο  προσανατολισµός  στις 

σπουδές συνδέεται επίσης στενά µε την κοινωνική προέλευση. Το “κεφάλαιο” που 

διέθεταν ήδη από την οικογένεια προέλευσης επαυξήθηκε σηµαντικά µέσα από το 

γάµο τους µε άνδρες πανεπιστηµιακούς κυρίως ή µε άνδρες ασκούντες επαγγέλµατα 

που εντάσσονται στα ανώτερα κλιµάκια της επαγγελµατικής ιεραρχίας. 

Η κοινωνική τους προέλευση και ο µετέπειτα γάµος τους, µπορεί, βέβαια, να 

συνέβαλε καταλυτικά στον προσανατολισµό της σταδιοδροµίας τους στον διαχρονικά 

ανδροκρατούµενο ακαδηµαϊκό χώρο και να στήριξε υλικά και συµβολικά την 

υπέρβαση των δυσκολιών και των εµποδίων που συνδέονται µε την εξέλιξη στις 

ανώτερες ιεραρχικά βαθµίδες του ακαδηµαϊκού επαγγέλµατος, αλλά οπωσδήποτε δεν 

τα εξάλειψε. Πολλές, βέβαια, από τις δυσκολίες και τα εµπόδια αυτά µπορεί να 

ισχύουν και να αποτελούν πραγµατικότητα και για τους άνδρες πανεπιστηµιακούς. 

Ωστόσο, µέσα από τις εµπειρίες και τα βιώµατα των ίδιων των γυναικών 

πανεπιστηµιακών, έτσι όπως µας τις εµπιστεύθηκαν και µας τις διηγήθηκαν, κατά τη 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων, αναδεικνύεται µε σαφήνεια η έµφυλη διάστασή τους. 
 
 

Η µετάβαση από τις σπουδές στο ακαδηµαϊκό επάγγελµα 
 

Πολλές από τις γυναίκες πανεπιστηµιακούς µε τις οποίες συνοµιλήσαµε στο 

πλαίσιο της έρευνας, είχαν ως στόχο τη σταδιοδροµία στο πανεπιστήµιο, ήδη κατά τη 

διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών. Γι’ αυτό άλλωστε επεδίωξαν την 

πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών, που έγιναν κυρίως στο εξωτερικό, 

δεδοµένου ότι µέχρι πολύ πρόσφατα οι δυνατότητες για µεταπτυχιακές σπουδές στην 

Ελλάδα ήταν περιορισµένες. Σε αρκετές περιπτώσεις ,ωστόσο, η σταδιοδροµία τους 

στο πανεπιστήµιο προβάλλεται ως τυχαία και συµπτωµατική. Τα πρόσωπα που τις 

κάλεσαν ή/τις επέλεξαν να εργαστούν στο πανεπιστήµιο ήταν βασικά άνδρες 

καθηγητές, εκτός από δύο και µοναδικές περιπτώσεις που ήταν γυναίκες. Σίγουρα, 

ωστόσο, η τυχαία και συµπτωµατική πρόσκληση/επιλογή δεν ήταν εντελώς τυχαία. 

Είτε η κοινωνική τους προέλευση είτε η αφιέρωση στις σπουδές και οι υψηλές τους 

επιδόσεις ή ο συνδυασµός και των δύο έκανε τις συγκεκριµένες γυναίκες “ορατές” 

και “διακριτές” από τους έχοντες και κατέχοντες την εξουσία άνδρες καθηγητές. Με 

άλλα  λόγια  αφενός  παρείχαν  βάσιµες  εγγυήσεις  για  τις  δυνατότητές  τους  να 
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ανταποκριθούν   στις   απαιτήσεις   του   επαγγέλµατος   και   αφετέρου   υπόσχονταν 

συνέχιση ή/και ενδυνάµωση των σχέσεων του καθηγητικού κατεστηµένου µε 

πρόσωπα της µεσοαστικής τάξης. Αρκετές, επίσης, συνδέουν και πιστώνουν την 

πρόσβαση στο επάγγελµα και την εξέλιξη της πανεπιστηµιακής τους καριέρας στο 

νόµο πλαίσιο 1268/82 ή στην αύξηση των διαθέσιµων θέσεων εξαιτίας της ίδρυσης 

νέων ΑΕΙ. Με την ισχύ του συγκεκριµένου νόµου υπήρξε ζήτηση για διδακτικό και 

ερευνητικό προσωπικό   οπότε οι έχουσες Master ή διδακτορικό απορροφήθηκαν 

άµεσα. Όσες είχαν ήδη προσληφθεί και εργάζονταν ως βοηθοί ενδιαφέρθηκαν άµεσα 

για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεδοµένου ότι η κατάργηση της 

µονοκρατίας της έδρας υποσχόταν καλές προοπτικές ακαδηµαϊκής εξέλιξης. 

‘…η επιλογή της συνέχισης των σπουδών σε µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο 

ήταν µε το βλέµµα στην καριέρα στο Πανεπιστήµιο… ήταν µία συνειδητή από την αρχή 

η επιλογή’ (συν.15:4) 

 
‘… πολύ πριν πάρω το πτυχίο µου, από πολύ µικρή είχα την ιδέα ότι πρέπει να 

ασχοληθώ µε την επιστήµη, γιατί είναι το µόνο πράγµα που µε ενδιαφέρει. ∆ε 

φαντάστηκα ποτέ τον εαυτό µου να κάνει οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα. … Από 

µαθήτρια, όχι από φοιτήτρια ήµουν σταθερά προσανατολισµένη στο να διεκδικήσω µία 

θέση ακαδηµαϊκή… Εγώ είµαι ικανή ξέρω ’γω…ότι υπήρχε µια προδιαγεγραµµένη 

πορεία. Ποτέ δεν ταλαντεύτηκα ή δε σκέφτηκα κάτι άλλο.’ (συν.16:5) 

…‘∆ηλαδή πρώτον η πορεία που ακολούθησα ήταν µια πορεία που λίγο πολύ οδηγούσε 

στα ακαδηµαϊκά. Εξάλλου και ο καθηγητής από τον οποίο είχα προσληφθεί µε 

παρότρυνε διαρκώς. ∆ηλαδή, ο ίδιος βοήθησε για να πάρω µια υποτροφία να πάω στη 

Γαλλία. … Ναι, [λειτούργησε ως µέντορας] και µετά µε περίµενε να γυρίσω για να 

προσληφθώ και να συνεχίσω εκεί…..Συνειδητή επιλογή ήτανε, ότι δηλαδή ήθελα 

ακαδηµαϊκή δουλειά, είχα επιλέξει αυτόν τον δρόµο. Στο βαθµό που θεωρούσα ότι 

τραβούσα εγώ, θα το έκανα, δηλαδή δεν είχα κανένα λόγο να µη γίνω πανεπιστηµιακός. 

Αλλά δε θα έκανα το παν για να γίνω, αυτό σίγουρα’.(συν. 26: σ.25) 

‘…Ναι,  δε  θα  το  ’λεγα,  δε θα  το  ’λεγα  απολύτως.  Απλώς βρέθηκα, ήµουν  καλή, 

δούλευα τα τέσσερα χρόνια, ήταν ο χώρος µου εδώ και γιατί όχι και γιατί να µην 

ανταποκριθώ σε αυτήν την ευκαιρία. Παράλληλα είχε έρθει ο διορισµός µου στη µέση 

εκπαίδευση, γιατί τότε διοριζόµασταν µέσα σε ένα εξάµηνο, τον οποίο δεν αποδέχτηκα.. 

∆εν   πήγα   καθόλου   δηλαδή   στη   µέση   εκπαίδευση.   Είµαι   από   την   αρχή   στο 

Πανεπιστήµιο, σε αυτόν το χώρο’ (συν.13:3) 
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‘Θα έλεγα, ότι ήταν τυχαία επιλογή, διότι εγώ σκεφτόµουν να πάω στην εκπαίδευση και 

τότε ο καθηγητής που είχαµε,… τότε βρέθηκε ξαφνικά, τον είδα ξαφνικά, µου είπε ότι 

είχε µια θέση και βρέθηκα να έρθω εδώ στο πανεπιστήµιο ως βοηθός, κάτι το οποίο 

µάλιστα δεν µου άρεσε και ιδιαίτερα …ο πατέρας µου έλεγε ότι θα έπρεπε κανείς να 

έχει τελειώσει το διδακτορικό του και να θέλει να διεκδικήσει κάτι σηµαντικό και 

σοβαρό, όχι µια θέση βοηθού η οποία ήταν τελείως, και θα µπορούσε να κατηγορηθεί 

ότι την παίρνει κανείς µε µέσον κτλ....Συνειδητή η επιλογή µου έγινε αργότερα, όταν 

αποφάσισα να κάνω διδακτορικό, µε την αλλαγή του νόµου δηλαδή το 1982, που έγινε 

ο νέος νόµος πλαίσιο, που έδινε άλλες δυνατότητες και σου έδινε µια προοπτική, γιατί 

µε το προηγούµενο νοµικό πλαίσιο δεν υπήρχε προοπτική. Έπρεπε να περιµένεις να 

πεθάνει ο καθηγητής ή να πάρει σύνταξη. Με το νέο νόµο όµως, ο οποίος έδινε την 

δυνατότητα για διατριβή, θυµάµαι ότι είχα σκεφτεί ότι ή θα πρέπει να κάνω µετάταξη 

τότε ή έπρεπε να ξεκινήσω διδακτορικό,…και ξεκίνησα διδακτορικό το 1982, δηλαδή 

περίπου πέντε χρόνια από την ώρα που διορίστηκα.’ (συν. 5:2) 

…‘Τελικά προέκυψε στο δρόµο και δεν ήταν κάτι που το είχα προβλέψει. 

Προοριζόµουνα για τη µέση εκπαίδευση και όταν αναζήτησα στο κενό ανάµεσα στο 

διορισµό που θα ερχόταν σε κάνα δυο χρόνια µετά το πτυχίο. Αµέσως, αναζήτησα 

δουλειά µε σύµβαση στο Πανεπιστήµιο και διαπίστωσα καθώς ασχολήθηκα µε ένα 

αντικείµενο που δεν είχα ποτέ διδαχτεί και δεν είχα ποτέ ακούσει, ( δεν αναφέρουµε το 

αντικείµενο για λόγους που αφορούν την ανωνυµία) οµολογώ ότι ανακάλυψα τότε ένα 

αντικείµενο πάρα πολύ ενδιαφέρον και µου άρεσε πολύ να ασχοληθώ και στο µέλλον µε 

αυτό. Για αυτό και αµέσως άρχισα να µαθαίνω ρωσικά’. (συν.12: 3) 
 
 

Οι γυναίκες πανεπιστηµιακοί, ιδιαίτερα µάλιστα οι νεότερες, αντιµετώπισαν 

δυσκολίες κατά την πρόσβασή τους στο επάγγελµα. Από τις αφηγήσεις τους 

διαφαίνεται ο καθοριστικός ρόλος των ανδρών καθηγητών στην πρόσληψη νέου 

διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πανεπιστηµίων 

…‘Υπέβαλα λοιπόν και όταν ήρθα εδώ µε πήρε τηλέφωνο ο παλιός µου καθηγητής, ο 

οποίος και συνέταξε το βιογραφικό µου για να κάνω την αίτηση για Master όταν ήµουν 

23-24ων ετών. Και µου είπε, καλά είναι δυνατόν να κάνεις αίτηση χωρίς να ρωτήσεις 
 

κανέναν;  Εδώ  ούτε  ξέραµε ότι γύρισες.  Έκανες αίτηση  στο Πανεπιστήµιο, 

διερωτήθηκες ποτέ για ποιον είναι αυτή η θέση; Τι εµπόδια έχεις φέρει µε αυτή την 

αίτηση! Είναι απαράδεκτη η στάση σου, ποτέ δεν κάνουµε αίτηση σε µια θέση, που 

βλέπουµε στην εφηµερίδα, στο Πανεπιστήµιο, ρωτάµε για ποιον είναι η θέση; Λέω µα η 
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θέση δεν ήταν ούτε από εξέλιξη, ήταν µια καινούρια θέση. Λέει δεν έχει σηµασία αλλά 

αυτή η θέση ήταν δοσµένη. Με αποτέλεσµα η θέση έκανε να κριθεί 2 χρόνια και βγήκε 

άγονη γιατί προφανώς εκεί που ήταν δοσµένη τα προσόντα ήταν πολύ χαµηλότερα. 

Εποµένως η σύγκριση ήτανε υπέρ µου και επειδή δεν µπορούσαν να πάρουν εµένα γιατί 

η θέση έγινε για µια άλλη κοπέλα…’ (συν 28: 7) 

…‘∆ιότι είθισται  να κολλούν  ταµπέλες  οι άνθρωποι.  Να κολλούν  ταµπέλες  και να 

θέλουν να εξοβελίζουν τους ανθρώπους, να τους αχρηστεύουν πριν καν τους 

δοκιµάσουν. Αυτό είναι σε όλους τους χώρους. Και να σας πω και κάτι, δεν ήταν επειδή 

είµαι γυναίκα. Είναι επειδή είχαν ετοιµαστεί πολλοί διδάκτορες. Κάθε καθηγητής 

ετοίµαζε  και κανένα διδάκτορα.  Είχανε προτεραιότητα οι  άντρες στο  χώρο,  οπότε 

επειδή υπήρχε ένα δυναµικό, σου λέει πού θα το απορροφήσουµε αυτό; Θα µας φάει τη 

θέση, δε θα έχουµε για κάποιον δικό µας.’ (συν.4: 8) 
 
 

Από   τα  παραπάνω  είναι  δυνατό  να  ισχυριστούµε  ότι  προκύπτουν   τα 

ακόλουθα: α) οι γυναίκες αναφέρονται στην απόλυτη δικαιοδοσία και εξουσία των 

ανδρών καθηγητών αναφορικά µε την πρόσληψη διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού των ΑΕΙ και β) είναι σαφείς οι προεκτάσεις της απουσίας ή της ισχνής 

παρουσίας γυναικών πανεπιστηµιακών, δηλαδή “µοντέλων” και “προτύπων” στις 

επαγγελµατικές φιλοδοξίες και στόχους των φοιτητριών για επιδίωξη ανάλογων 

θέσεων εργασίας. Έτσι, οι συγκεκριµένες γυναίκες πανεπιστηµιακοί διέθεταν το 

αναγκαίο υλικό και συµβολικό “κεφάλαιο” λόγω κοινωνικής καταγωγής, είχαν καλές 

ακαδηµαϊκές επιδόσεις ως φοιτήτριες και αρκετές, ιδιαίτερα µάλιστα εκείνες άνω των 

50 χρόνων, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συµµετείχαν άτυπα σε επιστηµονικές 

δραστηριότητες της σχολής φοίτησης, ωστόσο δεν απέβλεπαν στη σταδιοδροµία στον 

ακαδηµαϊκό  χώρο.  Ο  έµφυλος  χαρακτήρας  του  ακαδηµαϊκού  χώρου  είναι 

περισσότερο εµφανής και διακριτός στις αφηγήσεις τους για τις δυσκολίες που 

αντιµετώπισαν στην επαγγελµατικής τους πορεία και εξέλιξη. 
 
 

Η ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία: οι ικανοποιήσεις και οι δυσκολίες της 
 

Μέσα από  τις  αφηγήσεις  των  γυναικών  πανεπιστηµιακών  η σταδιοδροµία 

στον ακαδηµαϊκό χώρο αποτυπώνεται και αναδύεται ως ένα νόµισµα µε δύο όψεις. 

Έτσι είναι, βέβαια, ένα ενδιαφέρον και συναρπαστικό επάγγελµα το οποίο προσφέρει 

πολλές  ικανοποιήσεις.  Όµως,  η  ανταπόκριση  στις  απαιτήσεις  του  και  κυρίως  η 

εξέλιξη  στις  ανώτερες  ιεραρχικά  θέσεις  του  επαγγέλµατος  είναι  µια  ιδιαίτερα 
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δύσκολη υπόθεση. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε µια καθηγήτρια της Ιατρικής, “ο 

δρόµος της γυναίκας στις επιστήµες είναι σπαρµένος µε αγκάθια. ∆εν είναι µε ρόδα”. 

(συν.16: 7) Οι γυναίκες πανεπιστηµιακοί µε τις οποίες συνοµιλήσαµε εκφράζονται 

και αξιολογούν θετικά το επάγγελµά τους. Αναφέρουν ότι η διδασκαλία και η έρευνα 

για την προώθηση της επιστήµης τους, η καθοδήγηση µεταπτυχιακών 

φοιτητών/φοιτητριών, η συµµετοχή σε συνέδρια κ.λπ είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές 

και ανταποδοτικές εµπειρίες. 

‘…τι να σας πω…τώρα…αγαπώ τη δουλειά µου, το διδακτικό έργο µου αρέσει πάντα. 

Η ενασχόληση µε νέους και αυτά µου αρέσουν. ∆ηλαδή η έρευνα µου αρέσει τώρα…η 

αγάπη για τη δουλεία   µου, εγώ πιστεύω, και το ότι θέλω να ανταποκριθώ στις 

απαιτήσεις σε ένα αξιοπρεπές, ας πούµε…σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο…’ (συν.1: 10) 

‘ νοµίζω πως το επάγγελµα του πανεπιστηµιακού, όχι µόνο στην Ελλάδα, παντού είναι 

το  πιο  ενδιαφέρον επάγγελµα.  Πρώτα από όλα γιατί  είσαι µέσα στο  καινούριο. Η 

έρευνα σηµαίνει κάτι νέο. Άρα όντας µέσα στην έρευνα δε νοµίζω ότι υπάρχει κάτι πιο 

σαγηνευτικό, πιο προκλητικό. Έπειτα είσαι κοντά στους νέους ανθρώπους, επίσης 

σαγηνευτικό. Βλέπεις τα νιάτα, τα ενδιαφέροντά τους, τις ιδέες τους, ζεις κοντά τους και 

παίρνεις λίγο από τη δροσιά των ιδεών τους. Εποµένως, δε θα άλλαζα ποτέ επάγγελµα. 

Και που είναι τόσο κακά αµειβόµενο πλέον και που µε δυσκολεύει στο να τα βγάλω 

πέρα…’(συν28: 26) 

‘ Αντλώ ικανοποίηση από τη δουλειά µου, από αυτά που κάνω, δηλαδή, µου αρέσει 

αυτό που κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι συνεργάζοµαι µε νέους ανθρώπους. Μου 

αρέσει πάρα πολύ το ότι βλέπω που παίρνω έναν άνθρωπο και τον αναλαµβάνω και 

καταλαβαίνω ότι έχει ένα επίπεδο και ξέρω ότι θα φτάσει κάπου εκεί και φτάνει. Και 

όλη αυτή η επαφή µου και η συνεργασία µου µε νέους ανθρώπους και σε προπτυχιακό 

επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο και στο διδακτορικό είναι κάτι το οποίο µου 

αρέσει γιατί βλέπω την εξέλιξη, την πρόοδο, το βήµα, βήµα το ότι είσαι δίπλα του τον 

στηρίζεις, του λες κοίταξε αυτό, πρόσεξε εκείνο και βλέπεις πως ανοίγει το µυαλό του 

ανθρώπου. Προχωράει, πως κάνει καινούρια πράγµατα. Και σας λέω µου αρέσει αυτή 

η δουλειά. Μου αρέσει η έρευνα… (συν.31:21).’ 

Η πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία δεν προσφέρει, ωστόσο, µόνο ικανοποίηση. 

Παρουσιάζει και πολλές δυσκολίες. Οι δυσκολίες που οι γυναίκες αντιµετωπίζουν 

στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος γενικότερα και ειδικότερα εκείνες που 

αντιµετώπισαν κατά την εξελικτική τους πορεία προς τις ανώτερες θέσεις της 

ακαδηµαϊκής ιεραρχίας, σύµφωνα µε τις αφηγήσεις τους, εστιάζονται κυρίως σε δύο 
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ζητήµατα: α) στις υψηλές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που συνδέονται µε την 

προσφορά διδασκαλίας στο Πανεπιστήµιο και ιδιαίτερα µε την εξέλιξη στις ιεραρχικά 

διαρθρωµένες  βαθµίδες  του  επαγγέλµατος,  β)  στην  ύπαρξη  και  τη  λειτουργία 

έµφυλων οµάδων/ “κλικών” οι οποίες, σε επίπεδο µικροπολιτικής των σχολών και 

των τµηµάτων, ανταγωνίζονται συχνά για την απόκτηση περαιτέρω εξουσίας ή τη 

διατήρηση της ήδη υπάρχουσας. 

Οι δύο αυτές δυσκολίες έχουν ως αποτέλεσµα, ανάµεσα στα άλλα, και τη 

χρονική καθυστέρηση της εξέλιξής τους στις διάφορες βαθµίδες, πέρα των χρονικών 

ορίων που οι ατοµικές τους ικανότητες και δυνατότητες υπόσχονταν και εγγυώντο. 
 
 

α) Η πρώτη µεγάλη δυσκολία :οι υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλµατος 
 

Οι απαντήσεις των γυναικών πανεπιστηµιακών της έρευνας, σχετικά µε τις 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στο επάγγελµά τους, οδηγούν ανεπιφύλακτα στο 

χαρακτηρισµό του ακαδηµαϊκού επαγγέλµατος ως “απορροφητικού” επαγγέλµατος. 

Ενός επαγγέλµατος, δηλαδή, που σύµφωνα µε την R. Moss - Kanter (1989)11 απαιτεί 

αφιέρωση και προσήλωση στους επαγγελµατικούς στόχους και   δραστηριότητες 

σχετικές µε το επάγγελµα οι οποίες  δεν περιορίζονται σε ένα ορισµένο ωράριο 

εργασίας  αλλά  επεκτείνονται  στον  ελεύθερο  χρόνο  και  στην  ιδιωτική  ζωή  των 

εργαζοµένων. Όπως είναι γνωστό, το επάγγελµα των ακαδηµαϊκών απαιτεί συνεχή 

µελέτη και ενηµέρωση. Η εξέλιξη στις ανώτερες βαθµίδες του επαγγέλµατος απαιτεί 

και προϋποθέτει την παραγωγή και δηµοσίευση επιστηµονικού ερευνητικού ή/και 

θεωρητικού έργου, ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια κ.ά. Η ανταπόκριση στη 

συγκεκριµένη προϋπόθεση επιτάσσει αυστηρό προσανατολισµό και προσήλωση στην 

παραγωγή  επιστηµονικής  γνώσης  και  αφιέρωση  χρόνου.  Με  δεδοµένο  το 

παραδοσιακό κυρίαρχο κοινωνικό πρότυπο κατανοµής ρόλων στον ιδιωτικό χώρο της 

οικογένειας12,  οι  υποχρεώσεις  αυτές  είναι  συντονισµένες  και  συµβατές  µε  τους 
 

υλικούς όρους και τις συνθήκες ζωής των ανδρών και γενικότερα µε την κοινωνική 

επιτρεπτικότητα, αν όχι προσδοκία, για αφιέρωσή τους στην εργασία και για επιδίωξη 

επιτυχίας και διάκρισης κυρίως στον επαγγελµατικό χώρο. Αυτά όλα είναι, όµως, σε 

πλήρη αντίφαση και σύγκρουση στην περίπτωση των γυναικών. Μέσα από τα λόγια 

των συνοµιλητριών µας, προκύπτει σαφέστατα η ανδροκεντρική κουλτούρα και ο 

ανδροκεντρικός προσανατολισµός της ακαδηµαϊκής επιτυχηµένης σταδιοδροµίας, 

παρά τις θετικές εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί στην παρουσία και στη θέση των 

γυναικών στο διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ. 
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…Πιστεύω όµως ότι οι άντρες έχουνε περισσότερες ευκαιρίες γιατί έχουν 

περισσότερο το µυαλό τους στη δουλειά. Αυτό πιστεύω. Αυτό που κάνω αυτή τη στιγµή, 

όχι αυτή τη στιγµή, εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που άρχισα σιγά-σιγά να κάνω όπως 

µεγάλωναν τα παιδιά, δηλαδή το να είµαι στο γραφείο µου, απλά πράγµατα, το να µη 

κοιτάω το ρολόι µου, το να είµαι, πώς να το πω, να αφιερώνοµαι σε αυτό που κάνω, 

που µε ενδιαφέρει, που είναι ωραίο, που είναι δηµιουργικό κτλ. Εε, αν το είχα κάνει και 

δέκα χρόνια νωρίτερα για κάποια χρόνια, ξέρω γω, που κοίταζα το ρολόι, που δεν 

ήµουν αφιερωµένη τόσο πολύ, που έκανα τα απολύτως αναγκαία, πιστεύω ότι θα είχα 

προχωρήσει περισσότερο (συν.15: 7) 

…θα µπορούσε να κοιτάξει κανείς αν στη διάρκεια αυτών των βιογραφιών οι 

άντρες προχώρησαν γρηγορότερα από τις γυναίκες, αυτό είναι πολύ πιθανό να έχει 

συµβεί και στο δικό µας. Τώρα γιατί υπάρχει το γενικό φαινόµενο, δηλαδή της 

πυραµίδας µε τη µεγάλη βάση και τη µικρή κορυφή, οι ερµηνείες είναι πολλές και 

µπορεί κανείς να τις αναζητήσει σε διάφορα επίπεδα που έχουνε να κάνουνε και µε τον 

ανταγωνισµό που υπάρχει και µε το πως υπάρχουνε διαφορετικά µέτρα και σταθµά 

αξιολόγησης αλλά από την άλλη µεριά και µε το πολύ µεγάλο βάρος της φροντίδας που 

επωµίζονται οι γυναίκες και που αυτό είναι µία τροχοπέδη στην καριέρα δεν υπάρχει 

αµφιβολία δηλαδή για αυτό το πράγµα. ∆ηλαδή, δεν µπορεί κανείς να κάνει µε τους 

ίδιους ρυθµούς τα βήµατα που κάνουν άντρες, οι οποίοι δεν έχουν να φροντίσουν το 

παιδί τους, τη µαµά τους, δεν ξέρω ποιον, ας πούµε. Αντίθετα είναι εκείνοι οι οποίοι 

απολαµβάνουν των εξυπηρετήσεων. ∆ηλαδή χρειάζεται κανείς για να προχωρήσει µε 

µεγάλη ταχύτητα µία καλή σύζυγο στο σπίτι (συν.14: 10). 

…Και για αυτό βλέπετε ότι σε µεγάλες βαθµίδες φθάνουνε γυναίκες που πλέον 

τα παιδιά τους τα κάνανε νέες και έχουνε προχωρήσει, και αυτές ανοίγουν τα φτερά 

τους µετά τα σαράντα-σαράντα πέντε και προχωρούν στις βαθµίδες. Γι’ αυτό οι 

περισσότερες  µένουνε  Λέκτορες  και  Επίκουροι,  διότι  µοιράζονται,  και  έχω 

συνεργάτιδες  που  έχουν  παιδιά  και  βλέπω  πώς  στύβονται.  Την  ώρα  που 

κουβεντιάζουµε, ας πούµε, είναι τέσσερις παρά δέκα και πρέπει τέσσερις να περάσει το 

σχολικό να πάρει το παιδί της, και της λέω τι κοιτάς το ρολόι; Πήγαινε. Γιατί το 

καταλαβαίνω. Εµένα δεν µε περιµένει κανείς, µπορώ να κάτσω και ως τις έξι. Αλλά 

αυτές µοιράζονται και πρέπει να είναι και καλή µάνα, που και εκεί το προσπαθείς και 

µπορεί να µη γίνεις, και καλή σύζυγος. Και κοινωνική και, και, και. Ο ρόλος της 

γυναίκας είναι πολυδιάστατος, πολυδιάστατος. (συν.11: 13) 
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… Αλλά κοιτάξτε να δείτε για να προχωρήσεις, µια γυναίκα για να προχωρήσει 

θα πρέπει να έχει ερευνητικό έργο. Το ερευνητικό έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι 

πάρα πολύ δύσκολο ειδικά σε Σχολές, αλλά και στις δικές σας Σχολές. ∆εν είναι ίδιες 

όλες οι Σχολές έχουν και τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, το ερευνητικό έργο για 

να ανακεφαλαιώσω, είναι πάρα πολύ δύσκολο και µια γυναίκα φυσιολογικά έχει και 

τον άντρα της να στηρίξει, τα παιδιά της και την οικογένειά της. Είναι οι κλασικοί λόγοι 

που ισχύουν απόλυτα. Εδώ θέλεις να είσαι από το πρωί µέχρι το βράδυ,… (συν10: 12) 

Πολλές ώρες εργασίας, έτσι είναι….Μπορεί να µε βρείτε εµένα στο διαδίκτυο να 

ψάχνω στις δύο η ώρα το πρωί… (συν.17: 11-12) 

Γίνεται σαφές ότι οι απαιτήσεις της ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας και 

ακαδηµαϊκής εξέλιξης των γυναικών πανεπιστηµιακών, συγκρούονται µε τον 

πολυδιάστατο παραδοσιακό τους ρόλο στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας και 

ιδιαίτερα µε τη µητρότητα. Ένας ρόλος που παρά τις ικανότητες και τις επιτυχίες που 

είχαν στη διάρκεια των σπουδών τους, παρά την επιθυµία, το ενδιαφέρον και τις 

φιλοδοξίες τους να σταδιοδροµήσουν και να εξελιχθούν στο επάγγελµά τους, τις 

ακολουθεί και τις προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό. 
 
 

Η υιοθέτηση στρατηγικών 
 

Οι στρατηγικές που αναφέρουν ότι υιοθέτησαν για τη διαχείριση της 

σύγκρουσης ανάµεσα σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό/απορροφητικό επάγγελµα και σ’ 

ένα εξίσου απαιτητικό ρόλο στην ιδιωτική τους ζωή ήταν η µερική αποστασιοποίηση 

από τις δουλειές του νοικοκυριού, η κατά το δυνατόν εφικτή αποστασιοποίηση από 

τις καθηµερινές ρουτίνες της φροντίδας των παιδιών, η περικοπή των ωρών ύπνου µε 

µια παράλληλη αυστηρή οργάνωση και αξιοποίηση του χρόνου για παραγωγή 

ερευνητικού έργου. 

Όλα µου τα χρήµατα τα έδινα σε γυναίκες. ∆ε ξέρω πόσες γυναίκες έχω 

πληρώσει   γυναίκες για παιδιά, για δουλειές και ήµουν µονίµως κουρασµένη και 

σκοτωµένη. ∆ύο παιδιά, καριέρα, η µητέρα µου δούλευε. Αναγκάστηκε να πάρει, πήρε 

σύνταξη λίγο πιο νωρίς. ∆ηλαδή, ενώ θα µπορούσε να πάρει σύνταξη στα 35 ας πούµε, 

πήρε στα 30 και βοήθησε στα εγγόνια της.( συν. 21: 4). 

Καταρχήν είναι τα δροµολόγια και η αγρύπνια. Αν βάλεις τι χάνεις από τη ζωή 

σου  από  τον  εβδοµαδιαίο  χρόνο  σου,  δεν  µπορείς  να  το  φανταστείς  αυτό.  Κατά 

δεύτερον όλες οι δουλειές έχουν βγει ξηµέρωµα. Αν δεις ένα βιογραφικό µου µε 50 

δηµοσιεύσεις να ξέρεις ότι αυτές έχουν βγει ξηµέρωµα ή αξηµέρωτα µάλλον, 4 το πρωί, 
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4 µε 7 µέχρι να ξυπνήσουν. Πολύς κόπος. Πολλές ώρες ξαγρύπνιας αυτό που σου λέω. 

Μου έχει λείψει ο ύπνος. (συν. 29: 32 ) 

Έτσι έκαναν διευθετήσεις και τροποποιήσεις στην ιδιωτική τους ζωή οι οποίες 

βέβαια έχουν κάποιο τίµηµα, ιδιαίτερα µάλιστα σε σχέση µε τα παιδιά. 

Εκείνο το οποίο στερήθηκα λίγο ήταν ότι πιθανόν δεν έδωσα το χρόνο που 

έπρεπε να δώσω στο γιο µου, όταν ήταν πολύ µικρός. Μέχρι που πήγε και αυτός στο 

Πανεπιστήµιο, δεκαοκτώ χρονών, δηλαδή µιλάµε από το 1986 που γεννήθηκε µέχρι το 

2004 που πήγε στο Πανεπιστήµιο, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια νοµίζω ότι δεν έδωσα 

εκείνο το οποίο θα µπορούσα να δώσω έτσι ώστε να έχω ένα καλύτερο αποτέλεσµα στη 

σχέση  µου  µε  τον  γιο  µου.  Καλύτερο  αποτέλεσµα,  δηλαδή  να  του  δώσω  εγώ 

περισσότερες γνώσεις ή περισσότερο χρόνο ή περισσότερο συναίσθηµα ή όλα αυτά τα 

πράγµατα. Εκεί νοµίζω βρίσκω λίγο µειονεκτική, ας πούµε, την απόδοσή µου, στο θέµα 

του γιου µου (συν. 2: 14) 

Βέβαια. Και για αυτό και τη διατριβή µου την αφιέρωσα στους δυο µου γιους 

για το χρόνο που τους στέρησα. ∆ηλαδή αντί να είµαι µε τα παιδιά µου και να τα έχω 

στην παιδική χαρά και να περνάω εγώ πάρα πολύ ωραία ξενυχτούσα στο Πανεπιστήµιο. 

Αλλά τα παιδιά δεν…ίσως γιατί είναι σε αυτό το κλίµα, η οικογένειά µας κινείται έτσι. 

Πάντως, εκείνο τώρα που σκέφτοµαι σε σχέση µε την ερώτηση είναι ότι βλέπω µία 

ιδιαίτερη σχέση µε τη µνήµη της γιαγιάς τους, ειδική σχέση, που σηµαίνει ότι 

αντιλαµβάνονται ότι της οφείλουν πολλά. Μια ειδική σχέση. (συν. 13: 15) 

Όλα πάνε λίγο στην άκρη. Όλα πάνε λίγο στην άκρη. Έχω πιάσει τον εαυτό µου 

να µιλάω µε το παιδί, όταν ήταν τριών, τεσσάρων χρονών το παιδί και να µη 

καταλαβαίνω ακριβώς τι µου λέει, γιατί σκεφτόµουν πώς θα αποδείξω κάτι. … Πολύ. 

Για τίποτε άλλο, αλλά σε σχέση µε το παιδί ναι, νοιώθω άσχηµα. (συν. 16:11) 

Βέβαια, οι “ενοχές” που βιώνουν για το ότι δεν αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά 

στην ανατροφή των παιδιών τους, έτσι όπως υπαγορεύουν οι σχετικές κοινωνικές 

αντιλήψεις, εξισορροπούνται ως ένα µεγάλο βαθµό από το γεγονός ότι µέσα από το 

επάγγελµά τους είναι σε θέση να προσφέρουν και να στηρίξουν υλικά και συµβολικά 

τα παιδιά τους. Υπάρχουν, µάλιστα, συχνές αναφορές ότι τα παιδιά τους τις 

καµαρώνουν και αισθάνονται υπερήφανα για τις µητέρες τους. Από τις διηγήσεις 

τους προκύπτει ότι οι συγκεκριµένες γυναίκες επέλεξαν ή εξαναγκάστηκαν να 

υιοθετήσουν ένα εναλλακτικό πρότυπο µητέρας. 

Βέβαια,   τα   παιδιά   µου   µού   έχουνε   θυµώσει,   µε   έχουνε   αµφισβητήσει. 
 

…Εξισορροπούνται αυτά. ∆ηλαδή από ένα σηµείο και πέρα και ειδικά όταν περάσουν 



20 

κάποιες κρίσιµες ηλικίες, εξισορροπούνται. ∆ηλαδή, νοµίζω αισθάνονται και τα ίδια ότι 

αξίζεις. … Και καµαρώνουν κατά κάποιον τρόπο. (συν. 21: 11) 

Έχω στερήσει και έχω στερηθεί πράγµατα. ∆εν νοµίζω για κακό όµως. Και από 

τα παιδιά µου πιστεύω αυτά που τους έχω στερήσει, τώρα που γυρίζω πίσω και που κι 

αυτά έχουνε µεγαλώσει έχουνε πάρει και πολλά από τη ζωή µου και από τη δική µου 

ενασχόληση µε το επάγγελµα…Έτσι θεωρώ ότι είναι πολύ πιο θετικό, πιο θετικό το 

γεγονός ότι εγώ δούλευα και η προσωπικότητά µου διαµορφώθηκε και µέσα από την 

δουλειά µου και µε αυτή την προσωπικότητα συµπεριφέρθηκα και στα παιδιά µου, παρά 

από το να µην δούλευα, δηλαδή δεν θα γύριζα ποτέ πίσω να πω ότι ήταν καλύτερα να 

µην δουλέψω, να µην ασχοληθώ µε αυτά που ασχολήθηκα ,θα ’ταν καλύτερα για τα 

παιδιά. (συν. 7: 6&7) 

Από την ανάλυση που παραθέσαµε µέχρις εδώ αναφορικά µε τις δυσκολίες 

που αντιµετώπισαν οι γυναίκες πανεπιστηµιακοί στην καριέρα τους, γίνεται, 

νοµίζουµε, εµφανής ο έµφυλος χαρακτήρας των δυσκολιών που συνδέονται µε το 

ακαδηµαϊκό επάγγελµα. Συνοπτικά και επιγραµµατικά θα µπορούσε να υποστηριχθεί 

ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι, βέβαια, θεσµικά και σ’ ένα ρητορικό 

επίπεδο άφυλα, αλλά σ’ ένα πραγµατικό επίπεδο εξακολουθούν να είναι ιδεολογικά 

και πολιτισµικά ανδροκεντρικά και έµφυλα, µε σαφείς τις διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών. 

Η συµβατότητα των απαιτήσεων της ακαδηµαϊκής καριέρας µε την ανδρική 

ταυτότητα, η ταύτιση του επιστήµονα µε τον άνδρα και η αποσιώπηση από τις δοµές 

των  ΑΕΙ  του  πολυδιάστατου  ρόλου  των  γυναικών  καταλήγουν  στις  έµφυλες 

ποσοτικές  ανισότητες,  στην  ανδροκρατία των ΑΕΙ,  έτσι όπως  παρατέθηκαν  στην 

αρχή της µελέτης αυτής. 
 
 
 
 
 
ίδιες 

Θεσµικά µέτρα διευκόλυνσης των γυναικών πανεπιστηµιακών; Τι λένε οι 
 
 
 
Είναι, νοµίζουµε, ενδιαφέρον και αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι αναφορικά µε 

 

τη λήψη θεσµικών µέτρων προς την κατεύθυνση βελτίωσης της θέσης των γυναικών 

στα ΑΕΙ, ένα ζήτηµα που συζητήσαµε µε τις γυναίκες πανεπιστηµιακούς στο πλαίσιο 

των συνεντεύξεων, είναι η άρνησή τους να δεχτούν µέτρα ποσόστωσης ή µέτρα 

“έκπτωσης” ως προς το προαπαιτούµενο επιστηµονικό έργο. Πρότειναν, όµως µια 

σειρά µέτρων όπως :α)τη θέσπιση και τη λειτουργία δοµών στα ΑΕΙ µε κύρια ευθύνη 

την προώθηση της ιδεολογίας της ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς και 
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ιδιαίτερα της ιδεολογίας της ισοκατανοµής ρόλων στην οικογένεια. Συχνά κάνουν 

αναφορά στα πολύ θετικά αποτελέσµατα που είχε για τις ίδιες και για τις φοιτήτριες η 

διδασκαλία και η παρακολούθηση αντίστοιχα των µαθηµάτων “Σπουδών φύλου και 

Ισότητας” στα διάφορα ΑΕΙ, β) τη συνεργασία, την ενθάρρυνση και την ενίσχυση 

(mentoring)   των   γυναικών   πανεπιστηµιακών   που   βρίσκονται   σε   χαµηλότερες 

βαθµίδες και γ) µεσοπρόθεσµα προτείνουν τη χορήγηση ειδικού επιδόµατος, έτσι 

ώστε να µπορούν να µισθώνουν βοηθητικό προσωπικό για τις δουλειές του σπιτιού 

καθώς και δασκάλες για να παρακολουθούν τα παιδιά στα µαθήµατά τους. 

Ο νοµοθέτης πρέπει να το σκεφτεί…σίγουρα να το προβλέψει και να το 

καλλιεργήσει έτσι που δηλαδή να είναι ανοιχτές οι πόρτες σε περισσότερες γυναίκες, 

αλλά µέσα από κοινωνικά κριτήρια. Παραδείγµατος χάριν, δεν είµαι σύµφωνη µε τα 

ποσοστά για να το πούµε πιο συγκεκριµένα. Οι γυναίκες δεν είναι άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες. Είναι άτοµα τα οποία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ίσα 

προσόντα µε τους άντρες, τα οποία, όµως, πρέπει να διευκολυνθούν πάρα πολύ να τα 

αποκτήσουν. Είναι ένα σύνθετο θέµα…(συν.12:14) 

Γενικά δεν είµαι υπέρ των διακρίσεων οποιουδήποτε τύπου. ∆εν είµαι υπέρ 

αυτών των διακρίσεων που χαρακτηριστικά έχουν καταντήσει να γιορτάζουν µία µέρα 

για τη γυναίκα ή τον πατέρα για τα ζώα, για τη φύση κτλ. Μία καλύτερη κοινωνική 

υποδοµή, αυτό θα είχα σαν απαίτηση. ∆ηλαδή αυτό θα απελευθέρωνε και τις γυναίκες 

και τους άντρες και δε θα δηµιουργούσε αυτού του είδους τις διαφορές. Και αυτό 

ξεκινάει πιστεύω από µία παιδεία η οποία θα φτιάξει άτοµα που θα σκεφτούν αυτού του 

τύπου την κοινωνική υποδοµή, έτσι; (συν.21:11&12) 

∆εν πιστεύω στην ευνοϊκή µεταχείριση, δε νοµίζω ότι κάνει καλό. Το έχω 

σκεφτεί πάρα πολύ και νοµίζω ότι το πρόβληµά µου θα είχε λυθεί, αν είχαµε έναν πολύ 

καλύτερο µισθό. Αν είχα µία κυρία που δεν έρχεται µόνο µία φορά τη βδοµάδα να µου 

καθαρίσει το σπίτι, αλλά µου µαγείρευε και δύο φορές την εβδοµάδα και µου σιδέρωνε 

και µπορούσα να έχω κάποιους δασκάλους στο σπίτι για το παιδί…να µην έρχεται σε 

εµένα να µε ρωτάει κάθε φορά που έχει απορία για κάτι που δεν κατάλαβε στο 

σχολείο…πολλά πράγµατα θα ήταν διαφορετικά. (συν.16: 12) 

Μέσα από τις σχετικές τοποθετήσεις τους αναδεικνύεται η άποψη ότι οι 

γυναίκες ως κοινωνική κατηγορία φύλου δε στερούνται ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

για µια αποτελεσµατική και επιτυχή ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία. Είναι οι 

πολυδιάστατοι και οι πολλαπλοί ρόλοι που βαραίνουν τους ώµους τους. Οι ρόλοι 
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αυτοί  χρειάζονται  αναδιάταξη  µέσω  κατάλληλης  παιδείας  και  ευαισθητοποίησης 

καθώς και ελάφρυνσης µέσα από δοµές κοινωνικής πολιτικής. 
 
 

β) Η άλλη δυσκολία: Οι “κλίκες” και οι οµάδες 
 

Η δεύτερη σε συχνότητα δυσκολία που ανέφεραν οι συνοµιλήτριες µας ήταν 

οι οµάδες και οι κλίκες που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν στο πανεπιστήµιο. 

Αυτές οι οµάδες / κλίκες συγκροτούνται από άνδρες καθηγητές, απαρτίζονται κυρίως 

από άνδρες µέλη και επιπλέον υιοθετούν και διέπονται από µία ανδροκεντρική 

κουλτούρα. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι τα “παιχνίδια εξουσίας” µε την 

προώθηση των ηµετέρων ανδρών σε προσλήψεις, σε εξελίξεις, σε συνέδρια, σε 

χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα κ.ά. Οι συνέπειες και οι προεκτάσεις 

που έχουν οι κλίκες αυτές για τις ίδιες, όπως δηλώνουν, είναι: ένα συναίσθηµα 

απαξίωσης και περιθωριοποίησης της προσωπικότητας και του έργου τους, 

καθυστέρηση της αίτησης τους για εξέλιξη είτε µέχρι να εκτονωθεί η “κρίση” και η 

αντιπαλότητα των οµάδων στο τµήµα είτε για να προετοιµάσουν ένα έργο, το οποίο 

υπερκαλύπτει σε έκταση τα προβλεπόµενα από το νόµο και είναι κατά το δυνατόν 

άρτιο και πρωτότυπο επιστηµονικά. 

‘… Ναι, ναι. Σε θέµατα που άπτονται των δικών µου, ας πούµε, πεδίων, 

επιστηµονικών, κάποιοι πήραν πράγµατα να κάνουν ενώ δεν είναι ειδικοί. Και έπρεπε 

να µε καλέσουν κι εµένα  να συµµετέχω σε αυτό το πράγµα, µε εκτόπισαν και πήραν 

άλλους στην οµάδα, υποδεέστερους, άσχετους άντρες. Ναι γίναν αυτά πολλές φορές, 

αυτή η…περιθωριοποίηση και η υποβάθµιση. Γιατί µε είδαν ως απειλή, σου λέει αυτή 

τώρα αν έρθει εδώ µπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ή να φανεί το δικό µου 

έλλειµµα. Ναι γίναν αυτά, πολλές φορές’ (συν.1: 17) 

‘…‘Μετά  έτυχε  να  κάνω  αίτηση  περίπου  δύο  χρόνια,  δηλαδή  να  περιµένω 

αρκετά αυτή την εκλογή γιατί είχε γίνει στο Τµήµα κάποια φασαρία η οποία δε µε 

αφορούσε, αλλά καθυστέρησαν όλες οι εκλογές. Έγινε και µια καθυστέρηση δηλαδή 

ίσως   περισσότερο   από   δύο   χρόνια…Σίγουρα   υπάρχουν   επιτροπές,   υπάρχουνε 

πράγµατα, ξέρω γω, πώς να το πω, που το µυαλό τους έρχεται ποιος θα το κάνει; Ο 

τάδε. Πάει από άντρα σε άντρα, πώς να το πω, η επιλογή πάει έτσι..’(συν.15: 3 & 7) 

Ναι, το κάνουνε γιατί το παιχνίδι παίζεται µεταξύ αντρών. Μεταξύ αντρών 

παίζεται το παιχνίδι τουλάχιστον στο δικό µας το Τµήµα. Και φαντάζοµαι στα πιο 

πολλά. Οι γυναίκες όντως ακολουθούν, ακολουθούν τους κανόνες που βάζουν, τα…εάν 

κάποια στιγµή θέλουν, βέβαια και οι άντρες δεν είναι ένα οµογενές πράγµα, ε και εκεί 



23 

υπάρχουνε πάρα πολλές συγκρούσεις. Αλλά οι οµάδες είναι όντως σχεδόν αυτούσιες 

αντρικές που συγκρούονται… Στις οποίες οι γυναίκες, ναι, να συµφωνούν κάποιες 

φορές,  ορισµένες  είναι  πιο  ενεργές  στις  σχέσεις  τους  µε  αυτές  τις  οµάδες,  άλλες 

λιγότερο ενεργές. Ελάχιστες είναι, ας πούµε, κοµµάτια αυτών των οµάδων, 

ελάχιστες(συν.9: 18 ) 

… Νοµίζω ότι ήταν κάνα δύο συνάδελφοι οι οποίοι δε µε ήθελαν, απλώς. Και 

νοµίζω ότι δε µε ήθελαν, νοµίζω τώρα έτσι, επειδή είχα αυτήν την καλή καριέρα στο 

εξωτερικό και δε µε ήθελαν, έτσι πιστεύω! Έτσι πιστεύω, αυτό πιστεύω. Άνδρες φυσικά. 

Από τον αντρικό χώρο προερχόταν η δυσκολία, ξεκάθαρα. Η διαίσθηση που έχω είναι 

ότι παρ’ όλα τα προσόντα που έχω και παρ’ όλες τις σπουδές που έχω κάνει, την 

ειδικότητα, την εξειδίκευση στα ευρωπαϊκά θέµατα, όταν γίνονται εκδηλώσεις σχετικές 

µε την Ευρώπη, φωνάζουν συναδέλφους που δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν µελετήσει, δεν 

έχουν βιώσει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο, και δε φωνάζουν εµένα! ∆ηλαδή είναι σα 

να µε αχρηστεύουν και αυτό φυσικά µε ενοχλεί. … Άνδρες είναι ναι, είναι άνδρες. 

∆ηλαδή σε υποτιµούν, δεν αναγνωρίζουν τα προσόντα σου, και όταν έρχεται... και ενώ 

υπάρχει ευκαιρία, σε κάνουν στην άκρη έτσι. ∆ηλαδή, πώς αυτό το πράγµα θα το 

αντιµετωπίσουµε δεν ξέρω! .(συν.45: 30) 

Ναι,  συνάντησα  δυσκολίες  αρκετές,  κυρίως  προτού  χωριστεί  η  σχολή  σε 

τµήµατα. Πιστεύω ότι ήτανε συνθήκες κακές εξαιτίας της δοµής της συγκεκριµένης που 

υπήρχε, εξαιτίας του ότι οι αµαρτίες του παλιού νοµικού πλαισίου µας οδηγούσαν….µας 

κυνηγούσαν από πίσω, µε τις παλιές έδρες, τους καθηγητές οι οποίοι είχαν συν- 

ανταγωνισµό µεταξύ τους και ο ανταγωνισµός αυτός προέκυπτε, έβγαινε στους 

κατώτερους τέλος πάντων από άποψη θέσης ακαδηµαϊκής και αυτές οι συγκρούσεις 

είχαν, δηµιουργούσαν προβλήµατα σε κάποιους από εµάς. … Τώρα πιστεύω, αυτή ήταν 

η βασική αιτία … Η δυσκολότερη [εκλογή] ήταν στην βαθµίδα του λέκτορα. Από το 

διδακτορικό στην βαθµίδα του λέκτορα, ναι. (συν.5:2) 

Η αποστασιοποίηση από τις οµάδες κλίκες σε συνδυασµό µε το φύλο, όπως 

δήλωσε µια αναπληρώτρια καθηγήτρια, είχαν ως συνέπεια να καταβάλει ιδιαίτερη 

προσπάθεια, ώστε το έργο που υπέβαλε για κρίση να εγγυάται την εκλογή της. Αυτό 

πέρα από την κόπωση, παράλληλα είχε ως αποτέλεσµα και την καθυστέρηση 

υποβολής αίτησης για εξέλιξη. 

Νοµίζω χρειάζεται και σε όλα να κάνω µεγαλύτερη προσπάθεια και για το ότι 

όµως είµαι γυναίκα αλλά και για το ότι προτιµώ να είµαι ανεξάρτητη. Νοµίζω το ένα 

δυσκόλεψε  το  άλλο.  ∆ηλαδή  σε  συνδυασµό  τα  δύο,  πραγµατικά  µου  προκάλεσαν 
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περισσότερη προσπάθεια και περισσότερη κούραση. Και βέβαια οι αντιρρήσεις που είχα 

για την τελευταία βαθµίδα, ως ένα, ως ένα βαθµό, ήταν και γιατί είµαι γυναίκα, αλλά 

κυρίως γιατί είχα µία συγκεκριµένη στάση όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά το ένα δεν είναι 

ξεκάρφωτο από το άλλο, δεν είναι άσχετο’. Κάτι που µε κάνει να βάζω και αίτηση σε 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα από βαθµίδα σε βαθµίδα. Από το ’98, ας πούµε, τώρα δεν 

έχω υποβάλει ακόµα αίτηση για καθηγήτρια. (συν.12:5). 

Παρόλο που οι συνοµιλήτριές µας δήλωσαν ότι οι ίδιες δε συµµετέχουν σε 

“κλίκες” και σε παιχνίδια εξουσίας, ωστόσο ανέφεραν ότι αυτό ισχύει για µια µερίδα 

γυναικών πανεπιστηµιακών. Από τις αφηγήσεις τους διαφαίνεται ότι τα παιχνίδια 

εξουσίας εντάσσονται και θεωρούνται συµβατά κυρίως µε την ανδρική ταυτότητα. Η 

συµµετοχή των γυναικών σ’ αυτά προϋποθέτει ή/και εκλαµβάνεται ως παρέκκλιση 

από την ταυτότητα του φύλου τους. 

Εν ολίγοις δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που φέρονται ως άντρες σε παιχνίδια 

εξουσίας και εκεί νοµίζω δε µετράει καθόλου το φύλο… Που είναι έτοιµες να παίξουν 

παιχνίδια εξουσίας όπως οι άντρες µας έχουν συνηθίσει να παίζουν. ∆ηλαδή µε όρους, 

πώς θα ’λεγα, µε όρους σκληρούς. Και αν δεν είσαι έτοιµη να παίξεις µε τέτοιους όρους 

ένα παιχνίδι εξουσίας, δε νοµίζω ότι θα βρεθείς ούτε σε πρυτανείες ούτε σε 

άλλα…εποµένως πάλι το φύλο είναι σχετικό µε άλλους παράγοντες, άλλες 

µεταβλητές’.(συν. 12: 8) 

Καταρχήν είναι αποδεκτές οι γυναίκες που έχουν αντρική συµπεριφορά, δηλαδή 

αυτές που... στον τρόπο που ζουν, που λειτουργούν στο πανεπιστήµιο ταυτίζονται µε το 

αντρικό πρότυπο. Αυτές είναι αποδεκτές (συν.44: 23) 

Ανέφεραν,  επίσης,  ότι  οι  ίδιες  έχουν  βιώσει  και  έχουν  την  εµπειρία  µη 

υποστηρικτικής αντιµετώπισης από γυναίκες πανεπιστηµιακούς στο πλαίσιο 

διαδικασιών είτε πρόσληψης είτε εξέλιξης είτε οργάνωσης συνεδρίων κ.λπ. 

Ταυτόχρονα την εποχή εκείνη βγήκανε διάφορες θέσεις… Εγώ ήµουν έγκυος στον γιο 

µου τότε, µάλλον πριν µείνω έγκυος στον γιο µου, ή ήµουν στην αρχή της εγκυµοσύνης 

που είχα υποβάλει τα χαρτιά µου…Στην (…) που η διαδικασία πήγε πιο γρήγορα από 

όλες τις πόλεις, έφαγα το δεύτερο χαστούκι, εκεί από γυναίκα. Εκείνη η θέση ήταν 

δοσµένη…. Με φώναξαν µέσα στο εκλεκτορικό σώµα, όπου ήταν µόνο άνδρες και µια 

κυρία. Με είχανε δυόµισι ώρες µε ερωτήσεις, αφού διάβασα το υπόµνηµά µου. ∆εν το 

σχολίασαν  καθόλου  το  υπόµνηµά  µου,  δεν  είχαν  λόγο…φυσικά  και  η  κυρία  η 

συγκεκριµένη ήταν η µόνη που µε ρώτησε «βλέπω ότι είστε έγκυος, ετοιµόγεννη, τι 

σκοπεύετε να κάνετε µε το µωρό, αν εκλεγείτε εδώ πέρα»; Αυτό θεωρώ ότι ήταν το πιο 
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σκανδαλώδες που θα µπορούσε να σου τεθεί και µάλιστα γυναίκα. Κανείς άνδρας δεν 

τόλµησε να το ρωτήσει. (συν.29: 17&18) 

Παρόλο που στο τέλος, κάποια στιγµή, θα σας πω λίγο γιατί ......., έπρεπε να 

εξελιχθώ, να γίνω πρωτοβάθµια και µία γυναίκα Καθηγήτρια επί δύο ή τρία χρόνια δεν 

... δεν... το είχε παραµερίσει το θέµα, δεν έπαιρνε... να κάνει την εισηγητική, να 

συγκαλέσει τους άλλους, να κάνει... ήταν µία γυναίκα, αυτό το έκανε και σε άνδρες και 

σε γυναίκες. Ήταν ας πούµε κοµπλεξική. Μου καθυστερούσε την εξέλιξή µου, γυναίκα! 

(συν. 44: 14) 

Έτυχε, όταν επέστρεψα πια µε τα πολλά και πήρα το διδακτορικό, να 

οργανώνουµε ένα συνέδριο εδώ, που υποτίθεται ήταν δικό µου αντικείµενο. Όχι 

υποτίθεται, ήταν δικό µου και δούλευα σαν σκυλί. Συνάντησα την µήνι µίας συναδέλφου 

που ήταν τόσο άγρια που µε ώθησε και παραιτήθηκα από την οργανωτική επιτροπή. 

Γυρίζοντας πίσω τώρα θεωρώ για τον εαυτό µου ότι φέρθηκα λάθος. (συν. 33: 14) 
 
 
 
 
Γυναίκες πανεπιστηµιακοί και διοίκηση: δρόµοι µε δύσκολες διασταυρώσεις. 

 

Σύµφωνα µε τα ποσοτικά ευρήµατα της έρευνας, έτσι όπως τα παραθέσαµε 

στην αρχή της µελέτης αυτής, η παρουσία των γυναικών σε θέσεις διοικητικής 

ευθύνης στα συλλογικά διοικητικά όργανα των ΑΕΙ εκφράζεται µε µονοψήφιους 

αριθµούς. Οι λόγοι που συµβάλλουν σ’ αυτό, έτσι όπως µας τους ανέφεραν οι ίδιες, 

είναι ότι: ενδιαφέρονται περισσότερο και προτιµούν να αφιερώνουν το χρόνο τους 

στη  διδασκαλία  και  στην  έρευνα  παρά  στη  διοίκηση.  Η  διοίκηση  συνδέεται  µε 

εξουσία η οποία δεν τις προσελκύει και δεν την επιδιώκουν. Η εκλογή σε διοικητικές 

θέσεις προϋποθέτει κοµµατική στήριξη και παρέµβαση, την οποία οι ίδιες δε 

διαθέτουν, αλλά και δεν επιδιώκουν. Οι ποικίλες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, όταν 

αναλαµβάνουν θέσεις διοικητικής ευθύνης. 

Όπως ανέφεραν, ορισµένες είχαν αναλάβει και είχαν χρηµατίσει σε θέσεις 

διεύθυνσης Τοµέα ή προεδρίας Τµήµατος. Αντιµετώπισαν, ωστόσο, δυσκολίες είτε 

επειδή δεν έκαναν προσυνεννοήσεις και δεν µεθόδευαν προειληµµένες αποφάσεις 

είτε επειδή οι ίδιες και οι προτάσεις τους γίνονταν αντικείµενο αµφισβήτησης. Οι 

δυσκολίες αυτές έχουν δηµιουργήσει µεγάλο σκεπτικισµό και πολλές αναστολές για 

θετική ανταπόκρισή τους, όταν τους γίνεται σχετική πρόταση και πολύ περισσότερο, 

βέβαια, για οικιοθελή ένθερµη επιδίωξη διοικητικών θέσεων. 
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Έχω αναλάβει, είµαι ο µακροβιότερος τοµεάρχης στον Τοµέα µας, είµαι για έξι 

χρόνια αυτό το διάστηµα τοµεάρχης και πάλι θα αναλάβω στο µέλλον κτλ… Σε θέση 

προέδρου και αναπληρωτή προέδρου, εκεί θα ήθελα να καταλήξω, αυτές είναι θέσεις οι 

οποίες θέλουνε µέσα και κάποια πολιτική στήριξη. Από τη στιγµή που υπάρχουνε 

συνάδελφοι καθαρά και ξάστερα ενταγµένοι σε κόµµατα, οι φοιτητές και οι ψήφοι των 

φοιτητών από τις φοιτητικές παρατάξεις κατανέµονται ανάλογα. Όταν δεν έχεις 

συµµετοχή σε κάποια πολιτική δραστηριότητα, χωρίς να θεωρώ ότι αυτό είναι κακό ή 

καλό, δε σχολιάζω, και δεν έχεις συµµετοχή, επειδή η ερευνητική δραστηριότητα δε σου 

αφήνει  και το χρόνο,  δεν µπορώ να διεκδικήσω µετά τέτοιες θέσεις…(συν. 10:9) 

Απέφυγα από όταν έγινα αναπληρώτρια καθηγήτρια. Απέφυγα µονίµως να 

αναλάβω ο,τιδήποτε είχε σχέση µε διοίκηση για λόγους χρόνου, γιατί δε µε ενδιαφέρει η 

διοίκηση, δε µε ενδιαφέρει να ασκώ εξουσία και δε µε ενδιαφέρει να χάνω χρόνο από 

την έρευνά µου, η οποία είναι το πρώτο που µε ενδιαφέρει µαζί µε τη διδασκαλία 

βέβαια. Παρόλα αυτά, αναγκάστηκα να αναλάβω τη διεύθυνση του Τοµέα και πάλι 

βρέθηκα µπροστά στο ίδιο πρόβληµα που είχα όλα τα χρόνια. Ότι, δηλαδή, καθώς δεν 

προετοιµάζω ορισµένους συναδέλφους για τις θέσεις µου, πάλι βρήκα όχι τόσο ευήκοα 

ώτα, ας πούµε, σε αυτό που λέω. Τώρα, ήταν ενδιαφέρον, επίσης, ότι ασκώντας έστω 

αυτήν την εξουσία της διευθύντριας του Τοµέα διαπίστωσα πόσο λίγο πάλι σε ακούνε 

όταν µιλάς, πόσο δεν έχουν και τόσο διάθεση, πόσο ακούνε έναν διευθυντή και πόσο 

µία διευθύντρια. Και ότι είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς να εκφράζουν, ας πούµε, 

παράπονα ατεκµηρίωτα συχνά, όταν βλέπουν µπροστά τους µια γυναίκα, σε αντίθεση µε 

τις περιπτώσεις που βλέπουν έναν άντρα. Και αυτό ήταν µία…ίσως ήταν η πιο 

ενδιαφέρουσα εµπειρία από την άποψη του φύλου που µπορώ να πω. (συν.12:6&7) 

Και µε δυσκόλεψε, γιατί ήµουνα γυναίκα. Αντιστοίχως ο άντρας µου, που ήτανε 

και αυτός, είχε ένα πολύ µεγάλο Τοµέα της Οδοντιατρικής, τα κατάφερε πολύ καλά, 

διότι µπορούσε και χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι και έλεγε, “έξω από το γραφείο µου”. 

Εγώ δεν…δεν µπόρεσα να το κάνω αυτό ποτέ. (συν.18:9) 

Όχι, δεν ανέλαβα διοικητικές θέσεις. Είναι συνειδητή η απόφασή µου. Είναι 

θέµα χρόνου. ∆ηλαδή, νοµίζω ότι θα πρέπει να είµαι πολύ προσεχτική στο πώς θα 

κατανέµω το χρόνο της ζωής µου, της εργασίας µου στο χώρο δουλειάς. Προτιµώ να 

βάλω το χρόνο στη δουλειά που κάνω παρά στη διοίκηση. Νοµίζω ότι για αυτές τις 

θέσεις είναι καλύτεροι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Είναι και πιο οργανωµένοι και έχουν 

και περισσότερο χρόνο να διαθέσουν.(συν.22:6) 
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Προφανώς το ότι είσαι γυναίκα αισθάνονται πιο εύκολα, µε µεγαλύτερη άνεση 

να το πω έτσι, να ασχηµονούν. ∆ηλαδή, να είναι πιο επιθετικοί, κάτι το οποίο δεν θα το 

κάνανε αν είχαν έναν άλλον άνδρα απέναντί τους, διότι αν είχαν έναν άνδρα απέναντί 

τους ενδεχοµένως να τον φοβόντουσαν. (συν.31:19) 
 
 
 
 

Συµπεράσµατα 
 

Τα ποσοτικά και ποιοτικά ευρήµατα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν ότι 

ο ακαδηµαϊκός χώρος, ως χώρος εργασίας που συνδέεται µε υλικά και συµβολικά 

οφέλη, εξακολουθεί να ανδροκρατείται. Ο διεµβολισµός της διαχρονικά ισχύουσας 

ανδροκρατίας και η διείσδυση των γυναικών σε θέσεις διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού των ΑΕΙ φαίνεται να ευνοείται από την κοινωνικοοικονοµική τους 

προέλευση. Ωστόσο, παρά τις θετικές εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί στην πρόσβαση 

των γυναικών στο ακαδηµαϊκό επάγγελµα, οι άνδρες εξακολουθούν να διατηρούν ένα 

σηµαντικό αριθµητικό προβάδισµα έναντι των γυναικών, ιδιαίτερα µάλιστα στις δύο 

ανώτερες ιεραρχικά βαθµίδες. Αυτό όµως που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι οι 

απαιτήσεις άσκησης του ακαδηµαϊκού επαγγέλµατος, οι προϋποθέσεις ακαδηµαϊκής 

εξέλιξης και γενικότερα η κουλτούρα των πανεπιστηµίων εξακολουθεί να παραµένει 

ανδροκεντρική. Η ανδροκεντρική διάσταση της ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας 

καλύπτεται και νοµιµοποιείται δια µέσου του κυρίαρχου λόγου περί αξιοκρατίας και 

αµερόληπτης κρίσης στη βάση του παραχθέντος επιστηµονικού ερευνητικού έργου. 

Ο λόγος περί αξιοκρατίας, τον οποίο ως ένα µεγάλο βαθµό έχουν αφοµοιώσει και 

ασπάζονται πολλές από τις γυναίκες πανεπιστηµιακούς, παραβλέπει και αποσιωπά το 

γεγονός ότι οι γυναίκες, δεδοµένου του παραδοσιακού τους ρόλου στον ιδιωτικό 

χώρο της οικογένειας, εργάζονται και παράγουν επιστηµονικό έργο κάτω από πολύ 

δυσµενέστερες συνθήκες συγκριτικά µε τους άνδρες συναδέλφους τους. Η 

περιθωριοποίηση και η παντελής αποσιώπηση της πραγµατικότητας αυτής σε 

συνδυασµό µε τα παιχνίδια εξουσίας που παίζονται στο Πανεπιστήµιο από 

οµάδες/κλίκες που συγκροτούνται κυρίως από άνδρες µέλη ∆ΕΠ, αποτελούν τα δύο 

βασικά αίτια των έµφυλων ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν την ακαδηµαϊκή 

σταδιοδροµία. 

Γενικά  και  επιγραµµατικά,  µε  βάση  τις  αφηγήσεις  των  γυναικών 

ακαδηµαϊκών,  το  Πανεπιστήµιο  ως  εκπαιδευτικός  θεσµός  και  ως  δοµή  εξουσίας 
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παραµένει  έµφυλο  και  ανδροκεντρικό  µε  σαφείς  τις  διακρίσεις  σε  βάρος  των 

γυναικών. Οπωσδήποτε, το πανεπιστήµιο δε δηµιούργησε τις διακρίσεις και τις 

ανισότητες σε βάρος των γυναικών. Αυτές συνδέονται µε τις ευρύτερες κοινωνικές 

πατριαρχικές δοµές και σχέσεις εξουσίας. Αυτές οι πατριαρχικές δοµές 

αντικατοπτρίζονται και ταυτόχρονα αναπαράγονται και διαιωνίζονται µέσα και δια 

µέσου των πανεπιστηµίων , όπου οι άνδρες κυρίως είναι που κατέχουν τις θέσεις 

κύρους ,εξουσίας και λήψης απόφασης και που καθορίζουν σύµφωνα µε τις δικές 

τους εµπειρίες και τους υλικούς όρους καθηµερινής ζωής τα κριτήρια και τις 

προϋποθέσεις τόσο της πρόσβασης στο ακαδηµαϊκό επάγγελµα   όσο και της 

ακαδηµαϊκής εξέλιξης 

Τα δεδοµένα που προκύπτουν από την ανάλυση και την επεξεργασία των αφηγήσεων 

των γυναικών µελών ∆ΕΠ πείθουν ότι οι συγκεκριµένες γυναίκες µε πείσµα, επιµονή 

και πολύ εργατικότητα και ενδιαφέρον για την επιστήµη τους ανελίχθηκαν και 

εξελίχθηκαν  επαγγελµατικά,  σε  µια  εποχή,  βέβαια,  όπου  η  θέση  των 

πανεπιστηµιακών δεν έχει τόσο υψηλό κύρος και υψηλή κοινωνική υπόληψη όπως 

στο παρελθόν. Παρόλα αυτά αντιµετώπισαν πολλές δυσκολίες προσπαθώντας την 

επαγγελµατική τους ανάπτυξη και εξέλιξη σ’ ένα ανδροκρατούµενο και 

ανδροκεντρικά προσανατολισµένο εργασιακό χώρο. Αυτά µας επιτρέπουν να 

συµφωνήσουµε µε την άποψη της S.Acker ότι αυτό που πρέπει να µας απασχολήσει 

“δεν είναι το τι µπορούν να κάνουν οι γυναίκες στον εαυτό τους για να 

προσαρµοστούν στα Πανεπιστήµια ,αλλά τι πρέπει να κάνουν τα Πανεπιστήµια για 

τις γυναίκες.”13
 

 

Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε εδώ ότι   ο αριθµός των γυναικών 

πανεπιστηµιακών που µας έδωσαν συνέντευξη είναι περιορισµένος σε σχέση µε το 

συνολικό αριθµό των γυναικών που προσφέρουν διδακτικό και ερευνητικό έργο στα 

ΑΕΙ της χώρας. Κατ’ επέκταση θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα ποιοτικά 

ευρήµατα της έρευνας έχουν περιορισµένες δυνατότητες γενίκευσης. Ωστόσο, αν 

λάβουµε υπόψη ότι τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας συµφωνούν µε εκείνα 

σχετικής και σχεδόν ταυτόχρονης έρευνας στο ΕΚΠΑ14, ότι οι 44 συνοµιλήτριές µας 
 

από τα διάφορα πανεπιστήµια και σχολές τοποθετήθηκαν σε πολύ µεγάλο βαθµό 

παρόµοια στα υπό διερεύνηση ζητήµατα και ότι τα 21 ΑΕΙ της χώρας λειτουργούν 

και διέπονται από το ίδιο θεσµικό πλαίσιο, οι δυνατότητες γενίκευσης αυξάνονται. 

Άλλωστε, είναι πλέον αποδεκτό ότι µια ποιοτική έρευνα στο βαθµό που εξετάζει σε 
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βάθος κάποια ζητήµατα νοµιµοποιείται να περνά από τον εντοπισµό των παραµέτρων 

που τα οριοθετούν, στη δυναµική που τα διατρέχει. 
 
 

Καταλήγοντας ,θα υποστηρίζαµε ότι µια πολιτική ισοκατανοµής των θέσεων 

του  διδακτικού  και  ερευνητικού  προσωπικού  των  ΑΕΙ  στη  βάση  του  φύλου, 

συνδέεται και αποτελεί αδιαµφισβήτητο δείκτη σεβασµού των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων και της ιδιότητας του πολίτη. Αυτό προσφέρει προϋποθέσεις 

αξιοποίησης όλου του ανθρώπινου δυναµικού προς όφελος αυτής καθεαυτής της 

επιστήµης αλλά και της βελτίωσης της οικονοµίας και ανταγωνιστικότητας της χώρας 

και τέλος έµπρακτης παροχής ίσων ευκαιριών. Οι πανεπιστηµιακές αρχές καθώς και 

το ΥΠΕΠΘ καλούνται να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν σοβαρά µε το 

συγκεκριµένο  ζήτηµα,  κάτι  που  συµβαίνει  σε  άλλες  Ευρωπαϊκές  χώρες  και  σε 

Πανεπιστήµια  του  Καναδά  και  της  Αυστραλίας15.  Στο  πλαίσιο   ενός  τέτοιου 
 

ενδιαφέροντος, οι πανεπιστηµιακές αρχές, το ΥΠΕΠΘ ή και άλλοι αρµόδιοι φορείς 

όπως π.χ. Γ.Γ.Ι., θα µπορούσαν να: 

� χρηµατοδοτούν τη διεξαγωγή ερευνών αποτύπωσης της κατάστασης αναφορικά 

µε τα επίπεδα επίτευξης της ισότητας των φύλων τόσο ως προς τις προσλήψεις, 

όσο και προς τους ρυθµούς εξέλιξης στις υφιστάµενες ιεραρχικές βαθµίδες για τα 

µέλη ∆ΕΠ. Στο πλαίσιο τέτοιων ερευνών ενδείκνυται να αναζητούνται οι λόγοι 

και τα αίτια που υπαγορεύουν και οριοθετούν τους «αργόσυρτους» ρυθµούς 

εξέλιξης των γυναικών πανεπιστηµιακών στις ανώτερες ιεραρχικά βαθµίδες 

� λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα και να εφαρµόζουν πολιτικές που είναι δυνατό να 

αµβλύνουν τα εµπόδια που θα αναδεικνύονται από τη σχετική έρευνα 

� υποστηρίζουν ουσιαστικά και συστηµατικά την ένταξη των µαθηµάτων “Σπουδές 

φύλου” στο πρόγραµµα σπουδών των σχολών και των τµηµάτων 

� χρηµατοδοτούν την ίδρυση και λειτουργία παρατηρητηρίου ισότητας των φύλων 

σε κάθε ΑΕΙ που θα αναλάβει την ευθύνη καταγραφής και παρακολούθησης 

σχετικών   ζητηµάτων   σε   επίπεδο   φοιτητικού   πληθυσµού   και   σε   επίπεδο 

διδακτικού προσωπικού. 
 
 

Βέβαια, η απασχόληση και το ενδιαφέρον για την ισότητα των φύλων και η 

λήψη των αναγκαίων µέτρων για την επίτευξή τους έχουν πολλές πιθανότητες να 

ηχούν/  ακούγονται  ως  «περιττή  πολυτέλεια»  στη  σηµερινή  συγκυρία   που  η 
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Πανεπιστηµιακή κοινότητα έχει να εντάξει στην ηµερήσια διάταξη πολλά και καυτά 

ζητήµατα όπως π.χ. την προάσπιση του δηµόσιου πανεπιστηµίου, την ανεπαρκή 

χρηµατοδότηση, την ερευνητική πολιτική κ.λπ. Ανάµεσα σε αυτά, η προώθηση της 

ισότητας των φύλων, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα διατηρεί και αυτή για τους 

λόγους που προαναφέρθηκαν την ιδιαίτερη προτεραιότητά της. Σε τελευταία ανάλυση 

είναι κι αυτή υπόθεση του δηµοκρατικού πανεπιστηµίου. 
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