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Η ισότητα δεν είναι θέμα μόνο των φύλων. Το να 
επιτύχεις ισότητα είναι ένα πρώτο βήμα στην 
κατεύθυνση της πλήρους ισότητας που δεν θα 
αφήνει χώρο για την Ισλαμοφοβία, την 
Ομοφοβία, και όλα εκείνα τα κοινωνικά 
«δαιμόνια», που τα περισσότερα εξ αυτών έχουν 
τις ρίζες τους στην άγνοια. Η ποιοτική δημόσια 
εκπαίδευση είναι το κυρίως όπλο μας για να τα 
νικήσουμε.  
(Απόσπασμα από την πανηγυρική ομιλία του 
Γενικού Γραμματέα της Education International) 

 
Πραγματοποιήθηκε στην Μπανγκόγκ της Ταϋλάνδης από τις 20 ως τις 23 
Ιανουαρίου 2011 η Πρώτη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη της Παγκόσμιας 
Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών (Education International, EI) με θέμα: «Κινούμαστε 
για την Ισότητα».  Η επιλογή του τόπου διεξαγωγής του (γνωστός προορισμός 
«σεξοτουρισμού») ήθελε να σηματοδοτήσει ότι τα εκπαιδευτικά συνδικάτα έχουν 
υποχρέωση να αναδεικνύουν και κοινωνικά προβλήματα. Στη συνδιάσκεψη 
μετείχαν περίπου 400 εκπρόσωποι από 87 οργανώσεις-μέλη της ΕΙ, μαζί με 
εταίρους από επιτροπές του ΟΗΕ και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανά τον κόσμο.  
Η Συνδιάσκεψη άνοιξε με χαιρετισμό του Γεν. Γραμματέα της EI, ο οποίος ανέφερε 
ότι η ΕΙ έχει εργαστεί από τη στιγμή της ίδρυσής της (1993) για την υποστήριξη των 
δικαιωμάτων κοριτσιών και γυναικών, ώστε αυτά να αναγνωριστούν και να 
εφαρμοστούν στην εκπαίδευση, στα συνδικάτα και στην κοινωνία. Στις κεντρικές 
εισηγήσεις επισημάνθηκε ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος σε σχέση με τον 
κεντρικό στόχο για πρόσβαση και συμμετοχή σε δημόσια, ποιοτική εκπαίδευση των 
κοριτσιών και των αναλφάβητων γυναικών, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και 
αξιοπρεπής απασχόλησή τους, με ίσες αποδοχές και ευκαιρίες,. Η πρόοδος όμως 
αυτή είναι αργή και άνισα κατανεμημένη μεταξύ των περιοχών του πλανήτη.  
Πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμη, τόσο σε επίπεδο συνδικάτων, όσο 
και σε επίπεδο θέσεων κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης. 
Έγιναν αναφορές σε ιδιαίτερες πλευρές της ισότητας όπως η βία ενάντια στις 
γυναίκες, η πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές (υγεία, παιδική μέριμνα, μέριμνα 
υπερηλίκων) ή τα στερεότυπα που δημιουργούν προσχώματα στην εκπαίδευση των 
κοριτσιών, και επισημάνθηκε ότι παρά το γεγονός ότι πολλές χώρες κινούνται στην 
κατεύθυνση νομοθετικών ρυθμίσεων, αυτές πολύ συχνά δεν εφαρμόζονται στην 
καθημερινή πρακτική.  
Ακολούθησε ανασκόπηση σχετικά με τη θέση των γυναικών κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 30 χρόνων μετά τη Διακήρυξη για την Εξάλειψη όλων των ειδών 
αποκλεισμού ενάντια στις γυναίκες και 15 χρόνια μετά την Πλατφόρμα Δράσης του 
Πεκίνου. Οι συμμετέχοντες παρατήρησαν ότι οι παραδόσεις, η θρησκεία και ο 
πολιτισμός συχνά δημιουργούν εμπόδια στην ισότητα των φύλων και ότι η σημασία 



του ρόλου της οικογένειας δεν πρέπει να είναι αυτή της προώθησης και διαιώνισης 
στερεοτύπων στην οικογένεια και στην καθημερινή ζωή. Τα συνδικάτα μπορούν να 
κάνουν περισσότερα, ενώ είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν και οι άντρες σε 
αυτόν τον αγώνα. 
 Η Διευθύντρια της UNESCO για την Ισότητα των Φύλων Saniye Gülser Corat σε μια 
εντυπωσιακή εισήγησή της επισήμανε την ισχυροποίηση της θέσης των γυναικών 
μέσω της εκπαίδευσης τόσο σε οικογενειακό όσο και σε ευρύτερο κοινωνικό 
επίπεδο. «Η καλής ποιότητας εκπαίδευση με έχει σίγουρα ενδυναμώσει ως 
γυναίκα», είπε, «αλλιώς, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα». Με τα κορίτσια να αποτελούν 
το 54% των παιδιών εκτός σχολείου και τις γυναίκες τα 2/3 των αναλφάβητων 
ενηλίκων σήμερα, όλοι εμείς πρέπει να δράσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις 
κυβερνήσεις που δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για την ισότητα των φύλων 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2005». Και η Carolyn Hannan, πρώην 
Διευθύντρια του τμήματος των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόοδο των Γυναικών, 
σχολίασε ότι μέχρι τώρα έχουμε επικεντρωθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η 
εστίαση πρέπει να μετατοπιστεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επειδή στο 
πλαίσιό της οι γυναίκες ισχυροποιούνται προκειμένου να κινηθούν από την 
«ανεπίσημη» στην αξιοπρεπή εργασία.  
Στη συνέχεια το σώμα των συνέδρων χωρίστηκε σε 45 παράλληλες ομάδες 
εργασίας, που θα συζητούσαν θέματα σχετικά με την ισότητα, αλλά και γενικότερα 
προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η γήρανση του εκπαιδευτικού 
επαγγέλματος, ο ρόλος των ΜΜΕ, οι γυναίκες ως δύναμη ειρήνης και ανάπτυξης, τα 
συνδικάτα στη Μέση Ανατολή, ο σεξισμός, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία κ.ά. 
 
Η γυναίκα ως μαθήτρια, εκπαιδευτικός και συνδικαλίστρια 
 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου είχαμε την ευκαιρία, συμμετέχοντας 
στην Ομάδα που συζήτησε τη θέση και το ρόλο των γυναικών στα συνδικάτα, τη 
συμφιλίωση των ευθυνών της γυναίκας στην εργασία και στην οικογένεια, να 
παρουσιάσουμε τη σχετική ελληνική εμπειρία. Υποστηρίξαμε ότι η διαφοροποίηση 
της θέσης των δύο φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί διαχρονική 
πραγματικότητα που δεν εξαλείφεται παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει μέσα από τις 
δεκαετίες, αλλαγή περισσότερο ποσοτική  παρά ποιοτική. Η νομική κατοχύρωση  
των ίσων δικαιωμάτων των φύλων στην εκπαίδευση, από όποια θέση κι αν είναι 
αυτή, υπήρξε ένα βήμα, αλλά δεν ήταν αρκετή για να φέρει την ουσιαστική ισότητα, 
καθώς η επιρροή των στερεοτύπων παραμένει ισχυρή κατευθύνοντας τις γυναικείες 
επιλογές και αποτρέποντας τις κυρίως από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης. 

Έτσι, εξετάσαμε τη θέση της γυναίκας από τις οπτικές της μαθήτριας, της 
εκπαιδευτικού, του στελέχους της εκπαίδευσης και του στελέχους του 
συνδικαλιστικού κινήματος. 
 
Η γυναίκα ως μαθήτρια: Η ιστορία της πρόσβασης των γυναικών στην εκπαίδευση 
είναι μακρόχρονη και ξεκινάει το 1834, όταν για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα 
εγγραφής τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 1901 εγγράφεται στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών η πρώτη φοιτήτρια, υπό τους χλευασμούς των αρρένων 
συμφοιτητών της, ενώ το 1914 επιτρέπεται ο διορισμός των πρώτων καθηγητριών 



σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα στατιστικά στοιχεία του σχολικού 
έτους 1910-1911 αποτυπώνουν χαρακτηριστικά την τότε πραγματικότητα. Έτσι 
στους  23.623 μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας προστίθενται και 1106 
μαθήτριες, και στους 5607 μαθητές της Δευτεροβάθμιας  115 μαθήτριες. Αργότερα, 
με το Σύνταγμα του 1975 κατοχυρώθηκαν η ισότητα ανδρών και γυναικών και το 
δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία. Σταδιακά πραγματώνεται η ισοκατανομή μαθητών-
μαθητριών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνονται 
διαφορές ως προς τις επιλογές σπουδών και επαγγελμάτων που είναι συνδεδεμένα 
με την ανώτατη εκπαίδευση και κατά προέκταση  με την αντίστοιχη αγορά 
εργασίας. Οι σχετικές διακρίσεις και ανισότητες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις 
παραδοσιακές στερεότυπες αντιλήψεις που οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι 
υπεύθυνοι της εκπαίδευσης έχουν για τα φύλα. Επίσης, οι εκπαιδευτικές πρακτικές, 
τα σχολικά βιβλία και η εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύουν και αναπαράγουν τα 
κοινωνικά στερεότυπα για το φύλο και έμμεσα οδηγούν τα κορίτσια σε άνισες 
ευκαιρίες. Γι’ αυτό απαιτείται διερεύνηση όλων των παραμέτρων που επιδρούν στο 
εκπαιδευτικό έργο και κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών, ώστε να πάψει 
το σχολείο να είναι μηχανισμός αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας. 
 
 
Η γυναίκα ως εκπαιδευτικός: Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας 
δείχνουν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί υπερτερούν αριθμητικά σε σχέση με τους 
άνδρες εκπαιδευτικούς. Έτσι, τα στοιχεία του σχολικού έτους 2009-2010 δείχνουν 
ότι στο σύνολο των 1.980 Γυμνασίων της χώρας υπηρετούν 41.865 εκπαιδευτικοί 
από τους οποίους 27.452 (65%) γυναίκες, στο σύνολο των 1.368 Λυκείων υπηρετούν 
27.549 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους 14.524 (53%) γυναίκες, και στο σύνολο των 
σχολείων της Δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης υπηρετούν 18.897 
εκπαιδευτικοί, από τους οποίους 8.646 (46%) γυναίκες. Στην ειδική αγωγή το 
σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι 2.919  και οι 1.928 (66%) γυναίκες. 
 
Η γυναίκα ως στέλεχος της εκπαίδευσης: Οι γυναίκες ως διδακτικό προσωπικό 
αποτελούν πλειοψηφία, αλλά ως στελέχη διοίκησης μικρή μειοψηφία. Οι γυναίκες 
διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν, αν και τις περισσότερες φορές έχουν το ίδιο 
επίπεδο σπουδών και προσόντων. Αν εξαιρέσει κανείς την πολιτική ηγεσία του 
ελληνικού υπουργείου Παιδείας, που περιλαμβάνει τρείς γυναίκες (υπουργό, 
αναπληρώτρια υπουργό και υφυπουργό) και μόνο έναν άντρα (υφυπουργό), στις 
λοιπές ιεραρχικές δομές της διοίκησης η εικόνα είναι διαφορετική: Στις 13 θέσεις 
περιφερειαρχών υπάρχουν 5 γυναίκες (38%), στις 57 διευθύνσεις εκπαίδευσης 9 
γυναίκες (16%), στα 194 γραφεία εκπαίδευσης 33 γυναίκες (17%) και στις 3.500 
σχολικές  μονάδες  γυναίκες διευθύντριες περίπου στο 35%.  
Οι ποσοτικοί δείκτες δείχνουν ότι στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήματος 
διαμορφώνεται μια ανισότιμη επαγγελματική δομή σε βάρος των γυναικών 
εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι συσσωρεύονται στις χαμηλότερες βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν μικρότερο κοινωνικό κύρος και συνήθως μικρότερες 
αποδοχές. Η ίδια τάση παρατηρείται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στον ένα ή 
τον άλλο βαθμό.  
Στην περίπτωση, μάλιστα, που η παντρεμένη γυναίκα εκπαιδευτικός ανήκει σε 
οικογένεια «διπλής σταδιοδρομίας», που έχει και παιδιά, ζει σε ένα διαρκές άγχος, 



καθώς προσπαθεί να συμβιβάσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με την ευθύνη 
της ως μητέρας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις προκαταλήψεις σχετικά με 
τις «ηγετικές» της ικανότητες και την αδυναμία της να αφιερώσει επαρκή 
(εξωδιδακτικό) χρόνο για τις ανάγκες της υπηρεσίας της εδραιώνουν την πεποίθηση 
ότι οι επαγγελματικές της ικανότητες είναι μειωμένες έναντι των ανδρών, με 
αποτέλεσμα να διαθέτει μειωμένο κύρος. Η θεσμική ομοιομορφία που κυριαρχεί 
στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
ισότιμη μισθολογική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από το φύλο 
τους (Ενιαίο Μισθολόγιο). Και στην περίπτωση αυτή όμως λειτουργούν έμμεσες 
διακρίσεις, που έχουν να κάνουν κυρίως με την αδυναμία της γυναίκας 
εκπαιδευτικού να αφοσιωθεί στην εργασία και στην επαγγελματική της ανάπτυξη, 
διεκδικώντας την άνοδό της στην ιεραρχία και, μέσω αυτής της ανόδου, τη 
μισθολογική της ανέλιξη. Για το λόγο αυτόν έχει τονιστεί ότι ο συνδυασμός 
καριέρας και οικογενειακών υποχρεώσεων είναι πολύ δύσκολο έργο. 
 
Η γυναίκα εκπαιδευτικός στο συνδικαλισμό: Ο συνδικαλισμός αποτελεί ένα ακόμη 
επιμέρους πεδίο κύρους και εξουσίας του δημόσιου χώρου, οι σχέσεις ιεραρχίας 
του οποίου δομούνται στη βάση διακρίσεων κατά των γυναικών εκπαιδευτικών.  
Όπως έχουν δείξει επανειλημμένα σχετικές έρευνες, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν 
συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές διαδικασίες στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες 
συναδέλφους τους. Και εδώ ο βασικός λόγος έχει σχέση με την έλλειψη επαρκούς 
διαθέσιμου χρόνου, αλλά και με την έλλειψη προσωπικών εμπειριών σχετικών με 
τη συνδικαλιστική δραστηριότητα και την οργάνωση διεκδικητικών αγώνων. Από 
τους 600 περίπου συνδικαλιστές στα πρωτοβάθμια όργανα μόνο το 30% είναι 
γυναίκες. Η διαφορά είναι ακόμη πιο εμφανής στη συνδικαλιστική ιεραρχία, όπου 
στο επίπεδο του δευτεροβάθμιου οργάνου (ΟΛΜΕ) μία  γυναίκα στο σύνολο των 
έντεκα μελών μετέχει σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ ποτέ δεν έχει εκλεγεί 
γυναίκα αιρετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 
Το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό. Σχετίζεται με τη φύση του συνδικαλισμού, που 
είναι μαχητικός και «επιθετικός». Η απουσία της γυναίκας από αυτές τις 
διαδικασίες της αποστερεί τη δυνατότητα να ασκηθεί σε αυτούς τους τομείς, ενώ 
παράλληλα δεν της επιτρέπει να δώσει στο συνδικαλιστικό όργανο και τα 
χαρακτηριστικά της δικής της φυσιογνωμίας. Επιπλέον, η απουσία της γυναίκας 
ωθεί το συνδικαλιστικό κίνημα να περιορίζει τις διεκδικήσεις του σε θέματα που 
ενδιαφέρουν τους άνδρες εκπαιδευτικούς και όχι τόσο τις γυναίκες συναδέλφους 
τους.  
 
Συνοψίζοντας, επισημάναμε ότι τους δυο τελευταίους αιώνες, και ιδίως τον 20ό, η 
γυναίκα έχει βελτιώσει αποφασιστικά τη θέση της. Διαφορές στην αντιμετώπιση 
των δύο φύλων εξακολουθούν να υπάρχουν και αυτό συμβάλλει στη διατήρηση 
ανισοτιμιών και διακρίσεων σε βάρος της, έμμεσων ή άμεσων. Προσπάθειες για να 
αλλάξει η κατάσταση έχουν γίνει πολλές, εκείνο όμως που φαίνεται ότι επικρατεί 
είναι οι ισχυρές τάσεις διατήρησης και επιβίωσης των ανισοτήτων, επειδή η αλλαγή 
των στερεότυπων είναι μια εξαιρετικά αργή και αμφίβολης αποτελεσματικότητας 
διαδικασία. 
 



Πορίσματα του Συνεδρίου  
 
Συνοπτικά παρουσιάζουμε συνέχεια τα βασικά πορίσματα της Παγκόσμιας 
Συνδιάσκεψης, όπως κατατέθηκαν την τελευταία μέρα. 

 Στις μακροοικονομικές πολιτικές και στους εθνικούς προϋπολογισμούς, 
όπως και στους προϋπολογισμούς των συνδικάτων, πρέπει να προβλέπονται 
δράσεις για την προαγωγή θεμάτων ισότητας, διευκόλυνσης της μητρότητας 
κ.λπ. 

 Οι διάφορες χρηματοπιστωτικές κρίσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
πρόφαση για τη μη προώθηση των θεμάτων της ισότητας, όπως και των 
θεμάτων της εκπαίδευσης γενικότερα.  

 Είναι αναγκαία η δραστηριοποίηση των συνδικάτων στα θέματα της 
ισότητας. 

 Πρέπει να προωθηθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας 
και αναμόρφωση των σχολικών προγραμμάτων στην κατεύθυνση της μη 
διαιώνισης των φυλετικών στερεοτύπων. 

 Πρέπει να επιδιώκεται η ισχυρή εκπροσώπηση των γυναικών μέσω 
ποσόστωσης σε όλες τις ηγετικές θέσεις και σε όλα τα επίπεδα.  

 Η ανάληψη από τις γυναίκες υψηλών πολιτικών θέσεων είναι θέμα 
δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

 Η ισότητα πρέπει να υποστηρίζεται από ισχυρή νομοθεσία και πολιτικές. 

 Απαιτείται, επίσης, η εφαρμογή στην πράξη της νομοθεσίας και των 
πολιτικών.  

 Πρέπει να διευκολύνεται η ίση πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, 
ώστε να ενδυναμωθούν ως άτομα και χαρακτήρες μέσα από αυτή. 
Ειδικότερα για τις γυναίκες χαμηλού εισοδήματος απαιτείται η παροχή 
επαγγελματικών ευκαιριών και εκπαίδευσης. 

Τα τελικά πορίσματα της Συνδιάσκεψης θα συζητηθούν στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
της ΕΙ τον Ιούλιο του 2011. 
Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου η Πρόεδρος της ΕΙ Susan Hopgood 
παρότρυνε τους αντιπροσώπους: 
«Κινούμαστε για την ισότητα. Ας το κάνουμε πραγματικότητα!» 
 


