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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

 

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διαδικασία εκπόνησης της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, είναι δέον να αποδοθούν σε αυτό το σημείο οι ανάλογες 

ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέδραμαν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Πρωτίστως, 

ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στις γυναίκες του δείγματος, χωρίς την συμμετοχή των 

οποίων η ερευνητική προσπάθεια θα ήταν ανέφικτη. Μια προσπάθεια που διανθίστηκε 

από τον πλούτο των εμπειριών που τελικά προσέφεραν, και για τον οποίο μόνο 

ευγνώμων μπορώ να είμαι.  

Πολύτιμος αγωγός μου, όμως, σε όλο αυτό το εγχείρημα αποτέλεσε η κα Γρίβα 

Ελένη, στην οποία οφείλω το γεγονός ότι η αρχική σύλληψη του παρόντος πονήματος 

κατέληξε να παίρνει ζωή, παρά τις όποιες δυσκολίες που ανέκυψαν, και την ευχαριστώ 

θερμά για αυτό.  

Επιπροσθέτως, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τον υπεύθυνο σπουδών 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, κο Ιορδανίδη Γεώργιο, για τα εχέγγυα 

που μας παρείχε μέσα από τα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος.  

Τέλος, εξίσου σημαντική με τους ανωτέρω ήταν και η συμβολή των ‘’αφανών 

ηρώων’’  που απαρτίζουν το στενό οικογενειακό και φιλικό μου περιβάλλον και τους 

οποίους ευχαριστώ από καρδιάς για την αμέριστη συμπαράσταση και ενθάρρυνση που 

μου παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, και, ιδίως, του 

διαστήματος κατά το οποίο έλαβε χώρα η εκπόνηση της παρούσας μελέτης.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή : Αναντίρρητο γεγονός αποτελεί η αυξητική τάση των γυναικών στην 

διοίκηση της εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα διαπιστώνει, μέσα 

από ερευνητικές διαδικασίες, την ύπαρξη εμποδίων τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά 

στην επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών εκπαιδευτικών. Τα εμπόδια αυτά 

αποδίδονται στην παρουσία του Φαινομένου της Γυάλινης Οροφής, ένα φαινόμενο το 

οποίο φέρεται να έχει εφαρμογή και στην εκπαίδευση. 

Σκοπός : Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο 

υφίστανται ακόμα εμπόδια στην προσπάθεια επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών 

εκπαιδευτικών, και συγκεκριμένα στο κατώτερο επίπεδο εκπαιδευτικής διοίκησης, 

αυτό της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Υλικό και μέθοδος : Στην έρευνα συμμετείχαν 12 γυναίκες διευθύντριες δημοτικών 

σχολείων, αστικής, ημιαστικής και αγροτικής ζώνης, από τις περιοχές των Νομών 

Αττικής, Ρεθύμνου και Φλώρινας. Εφαρμόστηκε η ποιοτική μέθοδος, με ερευνητικό 

εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε στη 

βάση της βολικής δειγματοληψίας. Η συνέντευξη έγινε μετά από την κατάρτιση 

πρωτοκόλλου, το οποίο περιλαμβάνει πέντε άξονες, σε πλήρη αντιστοιχία με τα 

ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν στην ανίχνευση των εμποδίων για την προαγωγή 

και ανέλιξη της γυναίκας και τους τρόπους προσπέλασης αυτών. 

Αποτελέσματα : Οι οικογενειακές υποχρεώσεις και τα κοινωνικά στερεότυπα 

θεωρούνται από την πλειονότητα των διευθυντριών βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες 

κατά την προσπάθεια διεκδίκησης διευθυντικής θέσης, αλλά και κατά την 

σταδιοδρομία τους ως διευθύντριες. Οι τρόποι που προτείνονται για την άμβλυνση του 

φαινομένου είναι στη βάση της στήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον και της 

υιοθέτησης πρακτικών σε θεσμικό επίπεδο. 

Συμπεράσματα :Η ύπαρξη του Φαινομένου της Γυάλινης Οροφής είναι γεγονός και 

για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δη, το επίπεδο της διεύθυνσης και κρίνεται 

αναγκαία η μέριμνα προς την κατεύθυνση της άρσης του. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: γυναίκες διευθύντριες, γυάλινη οροφή, φαινόμενο, εμπόδια, 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
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ABSTRACT 

Introduction: Undoubtable is the fact that women rise in educational 

leadership. Although, the scientific community, based on research procedures, claims 

that there are barriers which inhibit career development of female teachers. These 

barriers are due to the presence of the Glass Ceiling Effect, an effect that seems to have 

implications also in education. 

Aim: The aim of the current study is to investigate the possibility of the barriers 

presence in female teachers endeavor for career advancement, especially in the senior 

level of educational management, the principalship in Primary Education. 

Material and methods: There were 12 women principals of primary education schools, 

in urban, suburban and rural area, from the districts of Attiki, Rethymnon and Florina 

participating in the research. Qualitative research method was used, with semi-

structured interview as a research tool, whereas participants selection was based in 

convenient sampling. The interview was conducted after the formation of a protocol 

which included five thematical axes, each one in correspondence to the research 

questions that have to do with the investigation of the barriers faced in the meantime of 

woman’s promotion and advancement, and ways to overcome them. 

Results: Family obligations and social stereotypes are considered as crucial inhibitors 

by the majority of women principals when trying to reach the managerial position, and 

during their time as principals. The ways recommended for the moderation of the effect 

are those of family environment support and strategy adoption in institutional level. 

Conclusions: The present of Glass Ceiling Effect is a fact also in Primary Education, 

and specifically in the level of principalship, so it is of a huge need to take care for its 

elimination. 

 

 

 

Key words: women principals, glass ceiling effect, barriers, primary education  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παρωθητικός παράγοντας για την ανάπτυξη του θέματος της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε, αφενός ένα γενικότερο προσωπικό ενδιαφέρον της 

γράφουσας σχετικά με την παρουσία της γυναίκας στην διοίκηση της εκπαίδευσης και, 

αφετέρου, η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα 

θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα, σε μια προσπάθεια ερμηνείας της υφιστάμενης 

πραγματικότητας, που θέλει τις γυναίκες να μειοψηφούν αισθητά έναντι των αντρών 

σε ό,τι αφορά την κατάληψη ανώτερων και ανώτατων διοικητικών θέσεων στον τομέα 

της εκπαίδευσης.  

 H διεθνής βιβλιογραφία αποδίδει εδώ και δεκαετίες αυτήν την πραγματικότητα 

στο επονομαζόμενο φαινόμενο «Γυάλινη Οροφή», μια μεταφορά που κατά πολλούς 

μελετητές εισήχθη από τις Carol Hymowitz και Timothy Schellhardt τον Μάρτιο του 

1986 σε άρθρο τους στο Wall Street Journal (Carli & Eagly, 2016, Smith et al., 2012, 

Ντερμανάκης, 2004). Με τον όρο «Γυάλινη Οροφή» προσπάθησαν να καταδείξουν τα 

αόρατα εμπόδια που επιβραδύνουν ή σταματούν την επαγγελματική ανέλιξη των 

γυναικών και έτυχε ευρείας αποδοχής, αφού χρησιμοποιήθηκε έκτοτε για την 

περιγραφή των αιτιών της υποεκπροσώπευσής τους σε πάσης φύσεως οργανισμούς, 

και εν προκειμένω και στην εκπαίδευση. Δύο δεκαετίες αργότερα ερευνητές 

διατείνονταν πως «το φαινόμενο της γυάλινης οροφής είναι ακόμα παρόν»(Sanchez & 

Thornton 2010, σ. 2 ). 

 Σε μια πιο σύγχρονη προσέγγιση της ίδιας πραγματικότητας, όμως, άλλοι 

ερευνητές έρχονται να δώσουν νέα διάσταση μιλώντας για διέλευση των γυναικών 

μέσω ενός «Λαβύρινθου» , αφού το ταξίδι της ηγεσίας είναι γεμάτο πολύπλοκους 

δρόμους και στροφές (Eagly & Carli, 2007).  

 Σε κάθε περίπτωση, τα εμπόδια που ορθώνονται στην καριέρα των γυναικών 

είναι αδιαμφισβήτητα, κάτι που κάνει επιτακτική την ανάγκη μελέτης τους και, εν 

συνεχεία, την εξάλειψή τους σε μια κοινωνία δικαίου, όπως θέλει να είναι αυτή του 

21ου αιώνα, αλλά και σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας που θέλει να αξιοποιεί τα 

μέγιστα το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό της και τις δυνατότητές του.  

 Το εγχείρημα που καλείται να επιτελέσει το παρόν πόνημα έχει να κάνει με την 

παρουσίαση των επικαιροποιημένων τάσεων και θεωριών που αναπτύσσουν ερευνητές 
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ανά τον κόσμο, αλλά και τον έλεγχο της ισχύος αυτών στα σύγχρονα ελληνικά 

δεδομένα, μέσα από την καταγραφή μαρτυριών εμπλεκόμενων υποκειμένων.  

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εμπειρικό, ο σκοπός που εξυπηρετείται είναι αυτός της 

παρουσίασης των απόψεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επί του 

φαινομένου, οι οποίες γίνονται διαθέσιμες μέσα από την διεξαγωγή συνεντεύξεων, και 

της καταγραφής της βιωμένης εμπειρίας τους. 

 Επιπρόσθετα, μέσα από την ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών, η 

παρούσα ερευνητική μελέτη αποσκοπεί στην διαμόρφωση προτάσεων  προς την 

κατεύθυνση της αναζήτησης λύσεων αλλά και μεθοδεύσεων για την άμβλυνση του 

φαινομένου που ερευνάται. 

 Αναγνωρίζοντας, συνεπώς, την ύπαρξη εμποδίων που ορθώνονται ως αόρατη 

οροφή στην επαγγελματική πορεία μιας γυναίκας εκπαιδευτικού, μέσω της 

ενασχόλησης με το δεδομένο θέμα, επιχειρείται μια μικρή συμβολή προς την 

κατεύθυνση της ανάδειξης των εμποδίων αυτών, όπως γίνονται αντιληπτά από  

γυναίκες που έχουν κατορθώσει να ανέλθουν στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχικής 

κλίμακας στην εκπαίδευση, αυτό της διεύθυνσης. Σε μια γενικότερη, λοιπόν,  

προσπάθεια να εντοπιστούν, νοηματοδοτηθούν και διερευνηθούν περαιτέρω τα 

εμπόδια αυτά, έτσι ώστε να αποτελέσουν βάση για μετέπειτα ανεύρεση τρόπων να 

καταρριφθούν, ελπίζοντας σε μια κοινωνία όπου η πρόσβαση σε ανώτερες και 

ανώτατες διοικητικές θέσεις θα είναι ανοιχτή για άντρες και γυναίκες, χωρίς «γυάλινες 

οροφές». 

Η ερευνητική μελέτη που περιλαμβάνεται στο παρόν πόνημα σχεδιάστηκε με 

σκοπό την καταγραφή των απόψεων γυναικών διευθυντριών, ως προς τα πιθανά 

εμπόδια που ορθώνονται στην προσπάθεια διεκδίκησης διευθυντικών θέσεων από 

γυναίκες. Βάσει του σκοπού της έρευνας, διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα για να απαντηθούν από γυναίκες που εκτελούν χρέη διευθύντριας την 

περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. 

 

➢ Ερευνητικά ερωτήματα: 
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1. Πώς προσδιορίζουν οι διευθύντριες δημοτικών σχολείων το φαινόμενο της 

«Γυάλινης οροφής»; 

2. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν και ποιοι δρουν ανασταλτικά στη διεκδίκηση 

διευθυντικής θέσης στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων από γυναίκες 

εκπαιδευτικούς.  

3. Ποιες είναι οι δυνατότητες εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής των γυναικών διευθυντριών;  

4. Πώς περιγράφουν τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα ούσα 

κάτοχος διευθυντικής θέσης; 

5. Πώς αυτές οι δυσκολίες μπορούν να αμβλυνθούν; 

Η διάρθρωση που ακολουθεί η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Το 

πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ το δεύτερο μέρος την 

διεξαγωγή και παρουσίαση της έρευνας.  

Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η νοηματοδότηση του όρου της «γυάλινης οροφής», 

όπως αυτή καταγράφεται από πολλούς μελετητές, γνωστοποιείται η πρώτη χρήση του 

όρου και παράλληλα δίδεται μια προτεινόμενη ερμηνεία, στη βάση της οποίας μπορεί 

να ελεγχθεί το αν και κατά πόσο υφίσταται το φαινόμενο που απορρέει από την γυάλινη 

οροφή. Στη συνέχεια του κεφαλαίου επιχειρείται μια σκιαγράφηση των πιο πρόσφατων 

διεθνών τάσεων που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη του φαινομένου της 

γυάλινης οροφής και προτείνουν αντί αυτού την χρήση άλλων όρων για την περιγραφή 

της ισχνής παρουσίας των γυναικών σε ανώτερα και ανώτατα επίπεδα ιεραρχίας. Στο 

τέλος του κεφαλαίου εξετάζεται η ύπαρξη του φαινομένου της γυάλινης οροφής στον 

τομέα της εκπαίδευσης, με δεδομένα από τη διεθνή αλλά και την εγχώρια βιβλιογραφία. 

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην 

εξέλιξη της καριέρας τους και παρουσιάζονται στη βάση ταξινόμησης που προτείνουν 

πολλοί μελετητές του φαινομένου της γυάλινης οροφής. Στο κεφάλαιο αυτό, 

περιλαμβάνονται επίσης καταγραφές από έρευνες ανά τον κόσμο, αλλά και από την 

Ελλάδα και, τέλος, επισημαίνονται στρατηγικές, η εφαρμογή των οποίων θα συνέτεινε 

στην άμβλυνση του φαινομένου. 

Στην συνέχεια της μελέτης παρουσιάζεται το ερευνητικό μέρος το οποίο εκτείνεται 

στα υπόλοιπα τέσσερα κεφάλαια. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σκοπός της 

έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, καθώς και η μέθοδος που ακολουθήθηκε για 
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την υλοποίηση της έρευνας, με αναφορά στους λόγους επιλογής της. Επίσης, 

γνωστοποιείται το μεθοδολογικό εργαλείο που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί, 

παρουσιάζεται ο τρόπος ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν με το 

μεθοδολογικό εργαλείο και, τέλος,  παρουσιάζεται το προφίλ των συμμετεχόντων στην 

έρευνα.  

Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής 

διαδικασίας μέσα από την επεξεργασία του υλικού που εξασφαλίστηκε κατά την 

έρευνα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται ανά θεματικό άξονα.  

Στο 5ο κεφάλαιο φιλοξενείται η συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της ερευνητικής 

διαδικασίας, η οποία ακολουθεί και πάλι την λογική της ανά θεματικό άξονα 

παρουσίασης.  

Το παρόν πόνημα κλείνει με το 6ο κεφάλαιο, στο οποίο περιλαμβάνονται ορισμένες 

τελευταίες συμπερασματικές καταλήξεις και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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Κεφάλαιο 1ο  

1. Εννοιολογική αποσαφήνιση όρων 

1.1.Το Φαινόμενο της «Γυάλινης Οροφής» 

1.1.1. Νοηματοδότηση όρου 

 O όρος «γυάλινη οροφή» είναι μεταφορικός και χρησιμοποιείται για να 

καταδείξει τα αόρατα και τεχνητά εμπόδια που επιβραδύνουν ή σταματούν την 

επαγγελματική ανέλιξη ατόμων, που μπορεί να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, αλλά 

δεν κατορθώνουν να αναρριχηθούν σε ανώτερες θέσεις, λόγω του γένους τους, της 

φυλής τους ή της εθνικής τους προέλευσης (Boyd, 2008). Αρχικά, ο όρος αφορούσε τις 

δυσκολίες των γυναικών να ανελιχθούν. Σύντομα, όμως, συμπεριέλαβε και τις 

φυλετικές και εθνικές μειονότητες, αφού τόσο οι γυναίκες όσο και οι μειονότητες 

διαπιστώνεται ότι, παρότι σημειώνουν υψηλά ποσοστά στο σύνολο του εργατικού 

δυναμικού ενός οργανισμού ακόμα και στα μεσαία διοικητικά επίπεδα, ο αριθμός τους 

σε θέσεις ανώτερων διευθυντικών στελεχών παραμένει ιδιαίτερα μικρός.  

Ως όρος είναι ευρέως χρησιμοποιούμενος στον επιχειρηματικό χώρο, με σαφείς 

ωστόσο, προεκτάσεις και σε άλλους τομείς, όπως η πολιτική και η εκπαίδευση 

(Okimoto &  Brescoll, 2010). Εξαιτίας της ευρείας αποδοχής του από τον φεμινιστικό 

κόσμο, από όπου και προήλθε, ταυτίστηκε κυρίως με τις γυναίκες αφού, η «γυάλινη 

οροφή» μεταφράζεται ως τα εμπόδια εκείνα που αναχαιτούν τις γυναίκες από τη 

διεκδίκηση ανώτερων και ανώτατων διοικητικών θέσεων και μοιάζουν φαινομενικά 

αδιαπέραστα.   

Οι Morrison και Von Glinow ορίζουν την «γυάλινη οροφή» ως ένα εμπόδιο 

τόσο λεπτό που καθίσταται αόρατο, αλλά παράλληλα είναι τόσο ισχυρό που έχει ως 

αποτέλεσμα να εμποδίζει τις γυναίκες και τις μειονότητες να ανέβουν στην ιεραρχία 

(Morrison και Von Glinow, 1990). Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Γυάλινης Οροφής των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (United States Federal Glass Ceiling Commission), 

που ιδρύθηκε το 1992 με βασικό στόχο την εξέταση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν 

οι γυναίκες στην εξέλιξη της επαγγελματικής τους καριέρας, ορίζει την «γυάλινη 

οροφή» ως το αόρατο αλλά αδιάσπαστο εμπόδιο που κρατά τις μειονότητες και τις 

γυναίκες από το ανέβουν στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχικής σκάλας, ανεξάρτητα 

από τα προσόντα ή τα επιτεύγματά τους (Federal Glass Ceiling Commission, 1995). 
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Ο Albrecht και οι συνεργάτες του, σε μια προσπάθεια νοηματοδότησης του 

όρου «γυάλινη οροφή», την ερμηνεύουν ως το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο οι 

γυναίκες ανταπεξέρχονται ικανοποιητικά στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας μέχρι 

ένα σημείο, μετά από το οποίο υπάρχει ένα όριο στις προοπτικές τους. Συνεχίζουν την 

ερμηνεία τους λέγοντας πως η ύπαρξη της γυάλινης οροφής σημαίνει ότι οι μισθοί των 

γυναικών είναι ακόλουθα πολύ πιο χαμηλοί στην κορυφή της μισθολογικής κλίμακας 

από ότι στα μεσαία και κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια (Albrecht et al., 2003). Στην 

ίδια λογική κινείται και η άποψη του Mavin, κατά τον οποίο η γυάλινη οροφή είναι 

συνυφασμένη με μια σειρά από απογοητεύσεις που δοκιμάζουν οι γυναίκες στον 

εργασιακό τους χώρο σχετικά με τη μισθολογική τους εξέλιξη (Mavin, 2000).  
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1.1.2. Χρήση όρου 

Η χρήση του όρου «γυάλινη οροφή» αποδίδεται εκ πρώτης στην Marilyn Loden 

κατά τη διάρκεια μιας προφορικής της ομιλίας το 1978. Όπως η ίδια ανέφερε σε 

συνέντευξή της σε διαδικτυακή εφημερίδα του BBC NEWS, χρησιμοποίησε την φράση 

«γυάλινη οροφή» το 1978 κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης σχετικά με τις προσδοκίες 

των γυναικών. Ενώ άκουγε τις συζητήσεις, διαπίστωσε πως οι συνομιλητές της-

γυναίκες και αυτές- εστίαζαν στην έλλειψη κοινωνικοποίησης των γυναικών, τους 

αποσπασματικούς τρόπους με τους οποίους συμπεριφέρονταν οι γυναίκες και τη 

χαμηλή αυτοεκτίμηση που είχαν. Διαπίστωσε και η ίδια πως οι γυναίκες όντως 

φαίνονται ανίκανες να σκαρφαλώσουν στην διοικητική σχάρα πέρα από τα χαμηλά 

κλιμάκια, αλλά, παράλληλα, υποστήριξε πως η «αόρατη γυάλινη οροφή», τα εμπόδια 

προς την ανέλιξη που ήταν πολιτιστικά και όχι προσωπικά, έκαναν την μεγαλύτερη 

ζημιά στις προσδοκίες και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας των γυναικών (BBC NEWS, 

2017). 

Η Boyd (Boyd, 2008), ωστόσο, υποστηρίζει ότι η φράση γυάλινη οροφή 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Gay Bryant to 1984 σε άρθρο του 

περιοδικού Adweek. Η Bryant εκείνη την περίοδο ήταν η εκδότης του περιοδικού 

Working Women και φέρεται να είπε ως συνεντευξιαζόμενη ότι οι γυναίκες έχουν 

φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο το ονόμασε γυάλινη οροφή. Στο σημείο 

αυτό, το οποίο δεν είναι πέρα από τα μεσαία επίπεδα διοίκησης, σταματούν και 

κολλούν. Η Boyd συνεχίζει λέγοντας πως έναν χρόνο αργότερα, η πρόεδρος του 

Εθνικού Οργανισμού για τις Γυναίκες χρησιμοποίησε την φράση σε μια συνέντευξη 

στον Τύπο, ισχυριζόμενη ότι χωρίς το κίνημα των γυναικών, οι γυναίκες δε θα είχαν 

καμία ευκαιρία να κινηθούν πέρα από την γυάλινη οροφή (Boyd, 2008),. Έναν ακόμα 

χρόνο μετά, στις 24 Μαρτίου του 1986, ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τους Carol 

Hymowitz και Timothy Schellhardt σε άρθρο τους στο περιοδικό Wall Street Journal 

για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επιχειρηματικό κόσμο 

(Hymowitz & Schellhardt, 1986). Οι περισσότεροι  ερευνητές που ασχολούνται με το 

φαινόμενο της γυάλινης οροφής (glass ceiling effect) αποδίδουν και χρεώνουν την 

ευρεία χρήση του όρου στους Hymowitz και Schellhardt (Jackson & O’Callaghan, 

2009, Carli & Eagly, 2016, Smith et al., 2012, Ντερμανάκης, 2004).  
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1.1.3. Ερμηνεία όρου και κριτήρια ισχύος του 

Κατά την διαδικασία ερμηνείας του όρου, είναι βοηθητική η κατάτμησή του 

στα επιμέρους μέρη που τον συνθέτουν. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανάλυση των 

επιμέρους μερών του, η λέξη «οροφή» μπορεί να ταυτιστεί με το «όριο» μέχρι πού 

μπορεί να αναρριχηθεί κάποιος πριν έρθει αντιμέτωπος με ένα εμπόδιο που του 

ανακόπτει την πορεία. Το γεγονός ότι η οροφή αυτή είναι «γυάλινη» σημαίνει ότι, 

παρότι είναι πραγματική, είναι ταυτόχρονα και διαφανής, οπότε και δεν είναι εύκολα 

αντιληπτή από τον κοινό παρατηρητή. Επιπλέον, υπολανθάνει και η υπόνοια ότι αυτό 

που βρίσκεται πίσω από την γυάλινη οροφή είναι τόσο ορατό όσο και απρόσιτο 

παράλληλα για όσους έχουν φτάσει ως εκεί. 

 Γίνεται φανερή, λοιπόν, μια διάθεση αποκλεισμού μέρους του εργατικού 

δυναμικού, και εν προκειμένω, των γυναικών, με σαφή και προδιαγεγραμμένα όρια. 

Κατά τη λογική αυτής της ερμηνείας, τα εμπόδια τα οποία είναι ορισμένα εκ προοιμίου, 

είναι αόρατα, αφού δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά από τον παρατηρητή, αλλά 

πραγματικά, και καθίστανται ικανά να αποτελέσουν τροχοπέδη στην επαγγελματική 

ανέλιξη και στις προσδοκίες των γυναικών. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες εγκλωβίζονται 

στα κατώτερα επίπεδα ιεραρχίας και αποκλείονται από τα υψηλότερα με ότι αυτό 

συνεπάγεται για αυτές, όπως μεταξύ άλλων ο αποκλεισμός από τη λήψη αποφάσεων 

και τις υψηλότερες μισθολογικές απολαβές. 

Οι Cotter, Hermsen, Ovadia και Vanneman (Cotter et all, 2001)  ορίζουν τα 

κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται ώστε να επαληθεύεται η ύπαρξη της γυάλινης 

οροφής. Αυτά είναι: 

➢ Διάκριση που δεν μπορεί να εξηγηθεί από άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με 

την εργασία. 

➢ Μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια ενός 

οργανισμού σε σύγκριση με τα χαμηλότερα.  

➢ Διάκριση που αφορά τις ευκαιρίες για ανέλιξη σε υψηλόβαθμα κλιμάκια, όχι μόνο 

στα ποσοστά τα οποία σημειώνουν σε αυτά τα κλιμάκια.  

➢ Διάκριση που αυξάνεται κατά τη διάρκεια της καριέρας.  

Το πρώτο κριτήριο δείχνει πως η διάκριση αποδίδεται στο φύλο ή τη φυλή 

κάποιου, μόνο αφού αποκλειστούν παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η εμπειρία, οι 

ικανότητες, το κίνητρο και άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την εργασία. Το 
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δεύτερο κριτήριο, εντοπίζει την αδυναμία των γυναικών και των μειονοτήτων να 

αναρριχηθούν κατά βάση στις υψηλότερες θέσεις εξουσίας και όχι στα χαμηλά 

κλιμάκια. Τότε μόνο είναι ενδεικτικό της ύπαρξης του φαινομένου. Το τρίτο κριτήριο 

κάνει λόγο για μεροληψία και στις ευκαιρίες ανέλιξης αυτών που βάλλονται από την 

γυάλινη οροφή.  

Ο συνδυασμός του δεύτερου και του τρίτου κριτηρίου, ουσιαστικά, υποδηλώνει 

την ύπαρξη της γυάλινης οροφής μόνο σε καταστάσεις όπου οι ανισότητες που 

εντοπίζονται  στην προαγωγή σε ανώτερες θέσεις και την επακόλουθη αύξηση του 

μισθού είναι περισσότερες από τις  ανισότητες που εντοπίζονται στην προαγωγή σε 

χαμηλότερα κλιμάκια. Για να καταστεί σαφέστερη η λογική των δύο αυτών κριτηρίων 

οι Cotter, Hermsen, Ovadia και Vanneman (Cotter et all, 2001) περιγράφουν ένα απλό 

παράδειγμα. Αν από έναν οργανισμό στον οποίο εργάζονται εκατό (100) άντρες και 

εκατό (100) γυναίκες προαχθούν στο μεσαίο επίπεδο διεύθυνσης είκοσι (20) άντρες και 

δέκα γυναίκες (10), οι άντρες έχουν διπλάσιο ποσοστό προαγωγής από τις γυναίκες. 

Αν εφαρμοστεί η ίδια αναλογία για την προαγωγή τους στο επόμενο επίπεδο διοίκησης, 

η αναλογία ανδρών- γυναικών στην κορυφή θα είναι πλέον 4 προς 1.   

                                 

Γράφημα 1: Προαγωγή ανδρών- γυναικών σε οργανισμό (αριστερά) και 

αναλογίες ανδρών- γυναικών (δεξιά). 

Παρόλα αυτά, δεν τεκμηριώνεται μέσω αυτού του παραδείγματος η παρουσία 

του φαινομένου της γυάλινης οροφής, αλλά μόνο ένα σταθερό μειονέκτημα στην 

προαγωγή των γυναικών, αφού η άνιση μεταχείριση ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω 

και δεν εντοπίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα ανώτερα επίπεδα, όπως ορίζουν τα 

κριτήρια, για να γίνεται λόγος για γυάλινη οροφή. 

Το τέταρτο και τελευταίο κριτήριο κάνει λόγο για αύξηση της διάκρισης που 

συνεπάγεται η ισχύς του φαινομένου της γυάλινης οροφής κατά τη διάρκεια της 

καριέρας. Πολλές μελέτες πάνω στις σταδιοδρομίες καριέρας προσπαθούν να 

διαπιστώσουν αν η φυλετική διάκριση αυξάνεται όσο αυξάνεται η εργασιακή εμπειρία.   

4 άντρες

20 
άντρες

100 
αντρες

1 γυναίκα

10 
γυναίκες

100 
γυναίκες

4:1

2:1

1:1
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1.2. Αμφισβήτηση του φαινομένου της «Γυάλινης Οροφής» 

Το θέμα της γυάλινης οροφής απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί τους 

κοινωνικούς επιστήμονες. Τα νέα δεδομένα στον χώρο της αγοράς εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων,  αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα, θέλουν 

τις γυναίκες να διεκδικούν δυναμικά και να καταφέρνουν να κερδίσουν σημαντικά 

πόστα σε θέσεις εξουσίας που παλιά ήταν απαγορευτικά. Η φαινομενική αυτή άρση 

του φαινομένου οδήγησε τους ερευνητές στην αμφισβήτηση του όρου της «γυάλινης 

οροφής».  

Σύμφωνα με τους Rai & Srivastava οι γυάλινες οροφές αποτελούν μύθο και 

είναι αυτοδημιουργούμενες. Την τοποθέτηση αυτή την εδράζουν σε δύο επιχειρήματα. 

Πρώτον, διατείνονται  ότι   οι γυναίκες μπορούν να καταλείψουν υψηλόβαθμες θέσεις 

με βάση τα ταλέντα τους, τη σκληρή δουλειά και τις φιλοδοξίες, και δεύτερον, κάνουν 

λόγο για τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εργασία σε συνδυασμό με τις 

οικογενειακές ευθύνες που παρεμποδίζουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των 

γυναικών. Σημειώνουν πως οι γυναίκες βάζουν ως προτεραιότητα την οικογένεια και 

ως εκ τούτου εγκαταλείπουν τον ρόλο ανώτερου στελέχους στην διοίκηση. Συνεπώς, 

καταλήγουν πως η γυάλινη οροφή δεν ισχύει πλέον σε πολλές θέσεις εργασίας, καθώς 

στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο (Rai & Srivastava, 2010). 

Σε πρόσφατες μελέτες των ερευνητών εισάγεται μια καινούρια ορολογία η 

οποία φέρεται να αντιπροσωπεύει καλύτερα την υφιστάμενη πραγματικότητα σε 

διάφορους τομείς επαγγελματικής απασχόλησης. Σύμφωνα με τους Eagly και Carli 

(2007) συγκεκριμένα, η γυάλινη οροφή δεν εξυπηρετεί ως όρος στην περιγραφή των 

εμποδίων που μετέρχονται οι γυναίκες κατά την προσπάθειά τους να ανέλθουν 

ιεραρχικά σε ανώτερα επαγγελματικά κλιμάκια. Την τοποθέτησή τους αυτή την 

εδράζουν στο επιχείρημα ότι πολλές γυναίκες έχουν επιτύχει να βρίσκονται σε 

κορυφαίες ηγετικές θέσεις, και αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει πλέον αδιαπέραστο 

εμπόδιο. Βέβαια, αυτό καθίσταται εφικτό μέσα από την πορεία τους σε μη 

παραδοσιακά μονοπάτια  (Nabasny, 2011).   

Οι Eagly και Carli (2007), διαπίστωσαν ότι η πρόκληση για τις γυναίκες σήμερα 

είναι να βρουν εναλλακτικά μονοπάτια γύρω από τα εμπόδια που συναντούν σε όλα τα 

στάδια της καριέρας τους. Παρατήρησαν ότι οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν σε 

υψηλές θέσεις, αλλά η εξεύρεση των οδών, για τις οποίες κάνουν λόγο, απαιτεί μεγάλη 
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ικανότητα και έναν βαθμό τύχης. Στη βάση αυτής της λογικής, αντί του όρου «γυάλινη 

οροφή» προτείνουν την χρήση του όρου «Λαβύρινθος», αφού η πολυπλοκότητα που 

υπολανθάνει είναι χαρακτηριστική και ταυτόσημη των πολύπλοκων εμποδίων που 

καλούνται να υπερπηδήσουν οι γυναίκες και των περίπλοκων διαδρομών που 

συναντούν στο διάβα τους σήμερα. Οι Pieta και Dijksma (2013) αναφέρουν πως ο 

«Λαβύρινθος» περιγράφεται ως ένα ταξίδι με προκλήσεις για τις γυναίκες, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της πορείας προς την κορυφή της ηγεσίας, που μπορεί και έχει 

πραγματοποιηθεί με επιτυχία από αυτές. Στην μελέτη των ίδιων περικλείεται η 

πρόταση του Hoyt (Hoyt, 2010 στο Pieta & Dijksma 2013)  με αναφορά στα εμπόδια 

που συναντούν οι γυναίκες. Όπως υποστηρίζει, η υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στις 

ηγετικές θέσεις βασίζεται στον Λαβύρινθο της Ηγεσίας και περιστρέφεται γύρω από 

τρεις τύπους επεξηγήσεων, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο Γράφημα 2 και για τους 

οποίους θα γίνει εκτενέστερα λόγος σε μεταγενέστερο σημείο της εργασίας.

 

           Γράφημα 2: Ο Λαβύρινθος της Ηγεσίας του Hoyt (2010) 
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1.3. Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» στην εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο του παρόντος θεωρητικού και ερευνητικού εγχειρήματος, τα 

υποκείμενα ενδιαφέροντος είναι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που δύνανται να αναρριχηθούν σε ανώτερα και ανώτατα ιεραρχικά 

κλιμάκια. Έχοντας αυτόν τον προσανατολισμό, γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθεί 

το κατά πόσο υφίσταται το φαινόμενο της γυάλινης οροφής, ακόμα και στο πλέον 

χαμηλό κλιμάκιο στην διοίκηση της εκπαίδευσης, αυτό της διεύθυνσης της σχολικής 

μονάδας. Η χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών σε αυτό το κλιμάκιο, παρά την 

αδιαμφισβήτητη υπεροχή τους, σε πολλές των περιπτώσεων, σε επίπεδο προσόντων 

και απαιτούμενης προϋπηρεσίας, εγείρει ερωτηματικά γύρω από τις πιθανές αιτίες πίσω 

από αυτή. Στην συνέχεια της μελέτης θα επιχειρηθεί να αναδειχθούν τα εμπόδια εκείνα 

που ορθώνονται ως γυάλινοι τοίχοι απέναντι στην προσπάθεια των γυναικών για 

ισότιμη διεκδίκηση θέσεων εξουσίας, και μέσα από την κατάδειξη αυτών, θα 

αναζητηθούν οι βαθύτερες αιτίες που συντείνουν στην διαιώνιση του φαινομένου.  

Πριν από αυτό το στάδιο, ωστόσο, καταγράφονται σε αυτό το σημείο της 

μελέτης οι διεθνείς τάσεις αναφορικά με την παρουσία των γυναικών στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης, όπως επίσης και τα δεδομένα από το ελληνικό συγκείμενο. 

Στην Αμερική η Lowe αναφέρει πως παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν 

λίγο παραπάνω από το 50% του συνολικού πληθυσμού, υπο-εκπροσωπούνται σε 

ηγετικές θέσεις σε επιχειρήσεις, στην πολιτική και στην εκπαίδευση (Lowe, 2010). 

Συγκεκριμένα για τον τομέα της εκπαίδευσης αναφέρεται ότι ο αριθμός των γυναικών 

διευθυντριών αυξάνεται κάθε χρόνο και πολλές από αυτές τις γυναίκες εξελίσσονται 

σε κορυφαίους ηγέτες της εκπαίδευσης. Έρευνα που έγινε στο Λος Άντζελες δείχνει 

πως  ότι  ο αριθμός των γυναικών που έχουν αποφοιτήσει από προγράμματα 

εκπαιδευτικής διοίκησης είναι, μάλιστα, κατά τι μεγαλύτερος από αυτόν των ανδρών, 

φανερώνοντας την διάθεσή τους για κατάληψη διοικητικών θέσεων, χωρίς όμως αυτό 

να αντιστοιχεί τελικά στην κατάληψη διοικητικών θέσεων  από γυναίκες (Marshal, 

1985 στο Grady,  1992).  

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι κατά τη δεκαετία 1988-1998, καταγράφηκε 

αύξηση του ποσοστού των γυναικών στην εκπαιδευτική ηγεσία από 20% σε 48%, με 

την αύξηση αυτή να συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια. Παρόλα αυτά, όμως, αυξήθηκε 

και ο αριθμός των γυναικών που αποσύρονταν από αντίστοιχες θέσεις (Halterbran & 
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Rieg, 2004). Ενδεικτική είναι η εικόνα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί καλύπτουν το 83% του συνολικού πληθυσμού, αλλά στις 

διευθυντικές θέσεις εκπροσωπούνται μόλις από το 52% (Henkel et al, 1996 στο 

Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006). 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη διευθυντικών στελεχών 

εξαιτίας των πρόσθετων ευθυνών και των αυξημένων απαιτήσεων που προκύπτουν από 

την πίεση των ίδιων των πολιτών, την κεντρική διοίκηση και τα σχολικά συμβούλια. 

Οι γυναίκες, δε, που επιδιώκουν ή βρίσκονται ήδη σε θέσεις εκπαιδευτικής ηγεσίας 

αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια που οδηγούν ακόμα και σε αλλαγή στην σταδιοδρομία 

τους λόγω της δυσκολίας να τα ξεπεράσουν (Growe & Montgomery, 1999). Τα 

πολιτιστικά και φυλετικά εμπόδια, μάλιστα, περιορίζουν και την αποτελεσματικότητα 

της ηγεσίας, παρά τα γενικότερα ενθαρρυντικά επιτεύγματα (Funk & Polnick, 2005).   

 Οι Athanasoula-Reppa και Koutouzis (2002) στην μελέτη τους για τις γυναίκες 

σε διοικητικές θέσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνουν στατιστικά 

στοιχεία για την γυναικεία παρουσία στην εκπαιδευτική διοίκηση σε ορισμένες 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως έχουν καταγραφεί από τον Wilson (Wilson, 1997 στο 

Athanasoula & Koutouzis, 2002)  

Από τη μελέτη του πίνακα που παρατίθεται παρακάτω, καθίσταται εμφανές πως 

σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η διάσταση στην κατάληψη θέσεων από 

γυναίκες σε τάξη και στη διεύθυνση παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη, ειδικά σε χώρες 

όπως η Ουγγαρία και η Ολλανδία. Η αναλογία γυναικών εκπαιδευτικών στην τάξη με 

γυναίκες στην διοίκηση είναι περίπου 3:1. Στις περιπτώσεις των χωρών Αγγλία & 

Ουαλία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία και μεταξύ αυτών και την 

Ελλάδα, η αναλογία πέφτει περίπου στο 2:1.  

Σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη για τις 

περισσότερες χώρες, μιας και οι γυναίκες, ενώ κυριαρχούν ως εκπαιδευτικοί τάξης, 

υπολείπονται σε επίπεδο εκπροσώπησης στη διοίκηση, αλλά όχι σε τόσο υψηλά 

ποσοστά. Εξαίρεση αποτελεί η Ουγγαρία και η Ιταλία που έχουν αντίστοιχα ποσοστά 

με αυτά που σημειώνουν και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ μεγάλη έκπληξη, 

με αρνητικό, όμως, πρόσημο, αποτελεί η Ολλανδία, όπου, παρότι οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν το 76% του συνόλου των 

εκπαιδευτικών, μόλις ένα 13% εξ αυτών είναι διευθύντριες (περίπου 6:1).  
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Πίνακας 1: Ποσοστά γυναικών στην εκπαιδευτική διοίκηση στις Ευρωπαϊκές 

χώρες 

 

Χώρα Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 Εκπαιδευτικοί 

% 

Διευθυντές 

% 

Εκπαιδευτικοί 

% 

Διευθυντές 

% 

Αγγλία και 

Ουαλία 

81 49 49 26 

Γαλλία 79 64 56 30 

Ελλάδα 56 41 59 36 

Ουγκαρία 85 33 97 30 

Ιρλανδία 78 46 54 29 

Ιταλία 93 46 63 30 

Ολλανδία 76 13 33 7 

Νορβηγία 74 40 39 22 

Ισπανία 74 47 53 20 

 

Πηγή: Wilson, 1997 

Εστιάζοντας στην εικόνα που καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται 

ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην προσπάθειά 

τους να περάσουν την γυάλινη οροφή. Τα ποσοστά της γυναικείας εκπροσώπησης στη 

διεύθυνση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία) 

είναι μεν μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα που συναντώνται στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, αλλά συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό των γυναικών στις σχολικές 

μονάδες δεν ακολουθούν αναλογική πορεία (Moreau et al., 2005).  
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Πίνακας 2: Αναλογία γυναικών- ανδρών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία 

στην Αγγλία %. 

 Γυναίκες Άνδρες 

Διευθυντές  63% 37% 

Υποδιευθυντές 75,4% 24,6% 

Εκπαιδευτικοί 88,1% 11,9% 

 

Πηγή: DfES, 2005 

Πίνακας 3: Αναλογία γυναικών- ανδρών σε σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Αγγλία %. 

 Γυναίκες Άνδρες 

Διευθυντές  32,5% 67,5% 

Υποδιευθυντές 40,4% 59,6% 

Εκπαιδευτικοί 56,9% 43,1% 

 

Πηγή: DfES, 2005 

Η κυριαρχία των ανδρών στην ηγεσία του σχολείου στο Ηνωμένο Βασίλειο 

είναι για την Grace όχι μόνο ένα ιστορικό, αλλά και ένα σύγχρονο γεγονός. Αυτό γίνεται 

εμφανές και από την έρευνα που διεξήγαγε, στην οποία συμμετείχαν 87 σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μόλις έξι γυναίκες διευθύντριες σε αυτά, ενώ στα 419 

δημοτικά σχολεία του δείγματος μόνο τα 132 διοικούνταν από γυναίκες (Grace, 1996).  

Σε ότι αφορά την εικόνα που εμφανίζει η Ελλάδα στον τομέα της γυναικείας 

εκπροσώπησης στην εκπαιδευτική ηγεσία, αυτή σκιαγραφείται ενδεικτικά μέσα από τη 

συνεισφορά διαφόρων μελετητών. Συγκεκριμένα, έρευνα της Παπαναούμ σε 

πανελλήνιο επίπεδο με αναφορά στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποκαλύπτει πως σε 

δείγμα 445 διευθυντών, το 83% ήταν άντρες και μόλις το 17% γυναίκες (Παπαναούμ, 

1995 στο Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006). 
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Για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση πολύτιμα στοιχεία αντλούνται από την 

ερευνητική μελέτη της Brinia, στην οποία και παρατίθενται στοιχεία για το σχολικό 

έτος 2007-2008 αντλούμενα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της 

χώρας. Σύμφωνα με αυτόν τον πίνακα που περικλείεται στη συγκεκριμένη μελέτη, σε 

ηγετικές θέσεις στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα σε επίπεδο διευθυντών σχολικών 

μονάδων, σχολικών συμβούλων, προϊσταμένων εκπαίδευσης, διευθυντών εκπαίδευσης 

και περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, το 79% του συνολικού πληθυσμού που 

κατέχουν αυτές τις θέσεις είναι άντρες, ενώ μόλις το 21% γυναίκες.  

 Γράφημα 3: Παρουσία ανδρών- γυναικών στην διοικητική σχάρα της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ελλάδα (2007-2008) 

Τα συγκεκριμένα ποσοστά έρχονται σε πλήρη αντίφαση με τα αντίστοιχα 

ποσοστά των εκπαιδευτικών που λειτουργούν στις τάξεις. Εκεί, οι γυναίκες 

καταλαμβάνουν το 64% με τους άντρες να κρατούν το εναπομείναν 36%. (Brinia, 

2012). Χαρακτηριστικό είναι το γράφημα 4 που παρουσιάζεται στην μελέτη της ίδιας 

και αναπαριστά με τη μορφή κύρτωσης την παρουσία ανδρών και γυναικών σε επίπεδο 

τάξης και εκπαιδευτικής ηγεσίας. Αναντίρρητα, αποτελεί την οπτικοποίηση της 

φράσης που συναντάται στην εγχώρια βιβλιογραφία «οι γυναίκες διδάσκουν- οι άντρες 

διοικούν» (Μαραγκουδάκη, 1997 στο Πατσιομίτου, 2017). 

Γράφημα 4: Συγκριτική απεικόνιση της παρουσίας γυναικών και ανδρών σε 

επίπεδο σχολικής τάξης και σχολικής ηγεσίας στην Ελλάδα. 

 

Άνδρες
79%

Γυναίκες
21%
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Κεφάλαιο 2ο  

2.Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εξέλιξη της καριέρας τους 

2.1. Κατηγοριοποίηση εμποδίων 

Το φαινόμενο της Γυάλινης οροφής συνιστά, όπως αναφέρθηκε σε πρότερο 

σημείο της μελέτης, την παρουσία μιας σειράς από εμπόδια με τα οποία οι γυναίκες 

έρχονται αντιμέτωποι στην εξέλιξη της καριέρας τους. Παρά το γεγονός ότι έχει 

σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε ότι αφορά το νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει ίσα 

δικαιώματα για τους άντρες και τις γυναίκες και στην Ελλάδα, οι γυναίκες 

εξακολουθούν να υπο-εκπροσωπούνται στα υψηλά επίπεδα διοίκησης (Athanasoula-

Reppa & Koutouzis, 2002, Kaparou & Bush, 2007). Αυτό το οποίο διερευνάται είναι 

οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες μένουν πίσω και δεν διεκδικούν θέσεις ευθύνης 

σε ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια ή παρά την προσπάθεια διεκδίκησης των θέσεων 

αυτών, δεν επιτυγχάνουν να τις κερδίσουν. Σύμφωνα με τον Ganiyu και τους 

συνεργάτες του (2008), οι γυναίκες δεν καταφέρνουν να φτάσουν σε υψηλά ιεραρχικά 

κλιμάκια όχι ως αποτέλεσμα έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων  ή της εμπειρίας, 

αλλά ως αποτέλεσμα μιας σειράς από παράγοντες που έχουν την ρίζα τους σε 

πολιτιστικά, κοινωνικά, οργανωσιακά, ατομικά και ψυχολογικά αίτια που αναστέλλουν 

την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Για τον εντοπισμό των βαθύτερων αυτών αιτιών, κρίνεται αναγκαία η 

καταγραφή των εμποδίων που λειτουργούν ως προσκόμματα στην επαγγελματική 

πορεία των γυναικών, η κατηγοριοποίησή τους και η σε βάθος ανάλυσή τους. Με 

δεδομένα από τη διεθνή αλλά και εγχώρια βιβλιογραφία, θα επιχειρηθεί σε αυτό το 

σημείο να δοθεί φως στα εμπόδια αυτά, με προσανατολισμό στα εμπόδια εκείνα τα 

οποία συναντώνται στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης.  

Σε μια προσπάθεια ερμηνείας των χαμηλών ποσοστών που εμφανίζουν οι 

γυναίκες στον χώρο της εκπαιδευτικής ηγεσίας, οι Κανταρτζή και Ανθόπουλος (2006) 

παρουσιάζουν μια σειρά από παράγοντες που κρίνουν ότι ευθύνονται για τα ποσοστά 

αυτά. Αρχικά, αναφέρουν ότι για τις γυναίκες πρωταρχικό μέλημα είναι «να μπορούν 

να συνδυάσουν δουλειά και οικογένεια» (Κανταρτζή &Ανθόπουλος, 2006, σ. 15), κι 

έτσι εξηγείται το γεγονός ότι σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης βλέπουμε γυναίκες που 

έχουν «λύσει» οικογενειακά θέματα που πιθανόν να μην μπορούσαν να διαχειριστούν 

παράλληλα με μια τέτοια θέση, όπως είναι το μεγάλωμα των παιδιών. Η έλλειψη 
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μοντέλων ρόλων είναι ένα ακόμα επιχείρημά τους, αφού δεν είναι τόσο συνηθισμένη 

η παρουσία γυναικών, ειδικά σε θέσεις ανώτερων και ανώτατων στελεχών. Τέλος, ως 

αντικειμενικό λόγο δυσκολίας στην διεκδίκηση τέτοιων θέσεων αναφέρουν την μη 

επαρκή κατοχή προσόντων, αφού με προσανατολισμό στην οικογένεια, κάτι τέτοιο δεν 

καθίσταται τόσο εύκολα δυνατό. Επιπλέον, επισημαίνουν πως η δυνατότητα να 

συνεχίσουν οι γυναίκες τις σπουδές τους ανακόπτονταν και από παράγοντες όπως το 

ότι οι σχολές μετακπαίδευσης (Διδασκαλείο) λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα μόνο 

στην Αθήνα και το ότι υπήρχε φραγμός και από το ίδιο το κράτος, αφού η είσοδος των 

γυναικών στις σχολές μετεκπαίδευσης ορίζονταν σε ποσοστό ¼  του συνόλου των 

επιμορφούμενων. Τέλος, κάνουν λόγο και για τα κομματικά κριτήρια που 

υπεισέρχονται, κυρίως σε διαδικασίες επιλογής στελεχών, αφού ως επί των πλείστων 

τα συμβούλια επιλογής είναι ανδροκρατούμενα και αποτελούμενα από μέλη με ενεργό 

συνδικαλιστική δράση, εν αντιθέσει με τις γυναίκες που δεν εμπλέκονται ιδιαίτερα σε 

τέτοια δίκτυα (Κανταρτζή και Ανθόπουλος, 2006). Η αδυναμία τους αυτή να 

αλληλοεπιδράσουν με συναδέλφους και να χτίσουν επαγγελματικά δίκτυα αποτελεί 

απόρροια της προσπάθειας εξισορρόπησης εργασιακών και οικογενειακών 

υποχρεώσεων (Eagly & Carli, 2012).  

Σύμφωνα με την Brinia (2012) οι ευκαιρίες προαγωγής των γυναικών συνήθως 

μειώνονται εξαιτίας τριών παραγόντων: 

I. Πολλές γυναίκες κάνουν διαλείμματα από την δουλειά ή εργάζονται 

λιγότερες ώρες, οπότε και αδυνατούν να ανέβουν κλιμάκιο και ως 

αποτέλεσμα, να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία, με τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις να το κάνουν ακόμα πιο δύσκολο. 

II. Οι υφιστάμενοι κρίνουν ότι οι γυναίκες σε ανώτερες θέσεις είναι 

συναισθηματικές, ευαίσθητες και αναποφάσιστες όταν αντιμετωπίζουν 

δύσκολες καταστάσεις.  

III. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμη στερεότυπα σχετικά με διευθυντικές 

τους ικανότητες, με πιο σημαντικό την αδυναμία επιβολής τους.  

Οι Halterbran και Rieg (2004) σε μελέτη τους για τις γυναίκες ως διευθύντριες 

σχολείων αριθμούν τα εμπόδια που ανακύπτουν στην πορεία αυτή των γυναικών ως 

ακολούθως: 

I. Ελάχιστη ενθάρρυνση στην ανάληψη ηγετικών ρόλων. 



 

 32 

II. Απουσία γυναικείων προτύπων και μεντόρων. 

III. Ανάγκη να αποκτήσουν οι γυναίκες περισσότερα προσόντα. 

IV. Αδυναμία επιβολής των γυναικών σε μεγαλύτερους, άντρες μαθητές. 

V. Δυσαρέσκεια ανδρών υφισταμένων σε γυναίκες. 

VI. Προτίμηση εκπαιδευτικών στους άντρες διευθυντές. 

VII. Απροθυμία για αλλαγή τόπου απασχόλησης. 

VIII. Πολλές ώρες εργασίας. 

IX. Ελάχιστη επιθυμία για εξουσία. 

X. Διαφορετικό στυλ ηγεσίας των γυναικών. 

 

Για τους Moreau και συνεργάτες (2005)  τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες 

στην επαγγελματική τους πορεία έχουν να κάνουν με την οικογενειακή κατάσταση, την 

εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής ζωής, τους εργασιακούς όρους (διαλείμματα 

από την εργασία), τις επιπρόσθετες ευθύνες, τους γεωγραφικούς παράγοντες, τα 

θεσμικά εμπόδια (συμβούλια επιλογής και προκαταλήψεις) και τις στάσεις απέναντι 

στην ισότητα των φύλων.  

Αναγνωρίζοντας τα εμπόδια που συναντά μια γυναίκα στην επαγγελματική της 

πορεία, η Shah (1999) τα συνοψίζει σε τρία μεγάλα σύνολα, τα οποία κρίνει ότι 

οδηγούν στην γυναικεία υπο-εκπροσώπηση στην εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία. 

Εμπόδια που προκύπτουν από το φύλο, εμπόδια που πηγάζουν από τον ίδιο τον 

οργανισμό και εμπόδια που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις εξουσίας μέσα στην 

κοινωνία.   

Τα εμπόδια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τη χρονική συγκυρία 

εμφάνισής τους. Πιο συγκεκριμένα, στα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες κατά την 

προσπάθειά τους να κατακτήσουν μια θέση εξουσίας, όπως είναι αυτή της διεύθυνσης 

της σχολικής μονάδας, και στα εμπόδια που συναντούν κατά την επιτέλεση των 

διευθυντικών τους καθηκόντων (Fitzsimmons, 2012). Τα πρώτα περιλαμβάνουν τα 

στερεότυπα, την πρόσβαση σε δίκτυα, την περιορισμένη δεξαμενή γυναικών 

αιτούμενων την θέση και την απουσία ηγετικού πνεύματος. Τα δεύτερα περικλείουν 

εμπόδια όπως τα είδη των υποχρεώσεων, την επικέντρωση στις ποσοστώσεις και την 

προσχηματική υποστήριξη των γυναικών.  
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Μια ακόμα κατηγοριοποίηση των εμποδίων που προτείνεται από τη 

βιβλιογραφία είναι αυτή που τα χωρίζει σε εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια. Ως 

εσωτερικά δηλώνονται αυτά που έχουν να κάνουν με το άτομο και αναφέρονται σε 

προσωπικά χαρακτηριστικά και στάσεις, ενώ ως εξωτερικά αυτά που ορίζονται από 

κοινωνικούς και θεσμικούς παράγοντες και περιστρέφονται γύρω από διακρίσεις στη 

βάση του φύλου (Brown & Ralph, 1996, Coronel et al., 2010). 

Σε μελέτη της Madhavi προτείνεται η κατηγοριοποίηση του Slingh για τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη διοίκηση στη βάση τριών προσεγγίσεων, 

την προσωποκεντρική, την δομοκεντρική ή οργανωσιοκεντρική και την 

πολιτιστικοκεντρική (Slingh, 2002 στο Madhavi, 2013) .                          

Μια ανάλογη πρόταση κάνουν οι Athanasoula-Reppa και Koutouzis, 

αποδίδοντας τα χαμηλά ποσοστά της γυναικείας εκπαιδευτικής διοίκησης στον τομέα 

της εκπαίδευσης στην Ελλάδα στην περιορισμένη ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης 

της έννοιας του πολίτη. Κατηγοριοποιούν τα εμπόδια σε προσωπικά- ψυχολογικά, 

οργανωσιακά και κοινωνικά- πολιτιστικά, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 5 

(Athanasoula-Reppa & Koutouzis, 2002).  

 

Γράφημα 5: Κατηγοριοποίηση εμποδίων που αναχαιτούν την επαγγελματική 

ανέλιξη των γυναικών στην εκπαίδευση.  

Κοινωνικά-
Πολιτιστικά 

εμπόδια

Οργανω-
σιακά 

εμπόδια

Προσωπικά- 
Ψυχολογικά 

εμπόδια 
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Η ίδια ταξινόμηση προτείνεται και από τους Growe και Montgomery (1999) 

και τους Miller και συνεργάτες (2006) με μόνη διαφορά ότι μιλούν για μοντέλα. Το 

πρώτο μοντέλο που προτείνουν είναι το μοντέλο αξιοκρατίας, το δεύτερο είναι το 

μοντέλο διακρίσεων και το τρίτο το κοινωνικό μοντέλο (Schmuck, 1978).  Τα τρία αυτά 

μοντέλα έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία με την ταξινόμηση των εμποδίων των 

Athanasoula-Reppa και Koutouzis, αλλά και τις προσεγγίσεις του Slingh. Επίσης, 

αντιστοιχία εντοπίζεται και στην πρόταση των Cubillo και Brown (2003), που κάνουν 

λόγο για επίπεδα. Το ‘’μακρο’’ κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, το ‘’μεσο’’ οργανωσιακό 

επίπεδο και το ‘’μικρο’’ επίπεδο με αναφορά στο ίδιο το άτομο. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

Προσωποκεντρική Αξιοκρατίας Προσωπικά- 

ψυχολογικά 

Μικρο-επίπεδο 

Δομοκεντρική ή 

Οργανωσιοκεντρική 

Διακρίσεων Οργανωσιακά Μεσο-επίπεδο 

Πολιτιστικοκεντρική Κοινωνικό Κοινωνικά- 

πολιτιστικά 

Μακρο-επίπεδο 

Slingh, 2002 Schmuck, 1978 Athanasoula-

Reppa & 

Koutouzis, 2002 

Cubillo & Brown, 

2003 

 

Πίνακας 4: Αντιστοιχία ταξινόμησης των εμποδίων που συναντούν οι γυναίκες στην 

σταδιοδρομία τους 

Σε μια ενδεικτική παρουσίαση των εμποδίων που εντάσσονται στις 

προαναφερόμενες κατηγορίες θα γίνει χρήση της ταξινόμησης των Athanasoula-Reppa 

και Koutouzis (2002). 

➢ Προσωπικά- ψυχολογικά εμπόδια  

Τα προσωπικά- ψυχολογικά εμπόδια αναφέρονται στην ίδια τη γυναίκα, τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, την αυτοεικόνα, την αυτοπεποίθηση και 

τα κίνητρα που έχει  (Miller et al., 2006, Mathipa & Tsoka, 2001, Chabaya et al., 2009). 

Οι γυναίκες χρεώνονται την έλλειψη αυτοπεποίθησης και διάθεσης για ανάληψη 

εξουσίας, καθώς επίσης και την απουσία σχεδίου για την σταδιοδρομία τους (Coleman, 

1996).  Το βάρος πέφτει στην ίδια τη γυναίκα και, αντίστοιχα, και η ευθύνη για την μη 

ανάληψη θέσεων εξουσίας. Τα εμπόδια που περικλείονται εδώ υποδηλώνουν μια 

διάθεση αποχής των γυναικών από την διεκδίκηση θέσεων ευθύνης στη βάση της 

λογικής που τις θέλει να ιεραρχούν ψηλότερα την οικογένεια από τις επαγγελματικές 
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υποχρεώσεις. Μια θέση ευθύνης, με τις όποιες αυξημένες υποχρεώσεις αυτή 

συνεπάγεται, θα διατάρασσε την ισορροπία ανάμεσα σε προσωπική- οικογενειακή ζωή 

και εργασία, κάτι το οποίο αποφεύγουν οι γυναίκες και για αυτόν τον λόγο δεν θέτουν 

καν υποψηφιότητα (Athanasoula-Reppa & Koutouzis, 2002). 

Για πολλές γυναίκες στην διοίκηση οι πιο μοιραίες στροφές στον Λαβύρινθο 

είναι εκείνες που τις διαβαίνουν υπό την πίεση των οικογενειακών ευθυνών (Carli & 

Eagly, 2007). Η επαγγελματική κινητικότητα που, ενδεχομένως, να συνεπάγονταν η 

ανάληψη θέσης στελέχους στην εκπαίδευση είναι ένα ακόμα από τα εμπόδια στην 

επαγγελματική τους ανέλιξη (McCreight, 1999). Ενώ θεωρείται πολύ πιθανό μια 

γυναίκα να ακολουθήσει τον σύζυγό της, όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις το 

καταστήσουν απαραίτητο, στην αντίθετη περίπτωση κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο 

ευνόητο. Και οι γυναίκες , κατά κοινή ομολογία, δεν είναι διατεθειμένες να αφήσουν 

τον σύζυγο και τα παιδιά για μια θέση εργασίας (Chabaya et al.,2009).  

Επιπλέον, στο επίπεδο των εμποδίων αυτών περιλαμβάνεται και η κυρίαρχη 

αίσθηση που έχουν οι γυναίκες σχετικά με την υιοθέτηση ανδρόγυνης συμπεριφοράς. 

Θεωρούν ότι το μόνο μέσο για να ασκήσουν αποτελεσματικά διοίκηση είναι η 

προσαρμογή σε μια σειρά από συμπεριφορές και στυλ ηγεσίας που ακολουθούν οι 

άντρες. 

➢ Οργανωσιακά εμπόδια  

Τα εμπόδια αυτά έχουν να κάνουν με τον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται οι 

γυναίκες. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό σύστημα, τη δομή του και 

τον τρόπο που είναι οργανωμένο και διοικείται (Athanasoula-Reppa & Koutouzis, 

2002).  Σε αυτό το επίπεδο εμποδίων εντάσσεται η διαδικασία επιλογής διευθυντικών 

στελεχών, όπου η προκατάληψη απέναντι στις γυναίκες είναι ιδιαίτερα έντονη 

(Coleman, 1996). Τα ανδροκρατούμενα συμβούλια επιλογής δείχνουν μια διάθεση 

αμφισβήτησης απέναντι στις γυναίκες και τις ικανότητές τους να διαχειριστούν θέματα 

διοίκησης, με αποτέλεσμα οι άντρες συνυποψήφιοι να λαμβάνουν μεγαλύτερη 

μοριοδότηση. Επιπλέον, κοινό τόπο αποτελεί η άποψη ότι οι άντρες έχουν το 

πλεονέκτημα που απορρέει από την συμμετοχή τους σε επαγγελματικά δίκτυα, κάτι 

που -λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων- δεν είναι δεδομένο για τις γυναίκες. Oι 

γυναίκες πλέον συνειδητοποιούν ότι ένα υποστηρικτικό δίκτυο είναι τόσο σημαντικό 

όσο και οι ικανότητες και η σκληρή δουλειά (Miller et al., 2006). 
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➢ Κοινωνικά- Πολιτιστικά εμπόδια 

Παρά την φαινομενικά επί ίσοις όροις διεκδίκηση θέσεων ευθύνης από άντρες 

και γυναίκες, διάχυτη είναι η αίσθηση ότι κυριαρχούν ακόμα στην κοινωνία του 21ου 

αιώνα προκαταλήψεις και στερεότυπα σχετικά με την θέση της γυναίκας και το πόσο 

αυτή μπορεί να ηγηθεί οργανισμών και επιχειρήσεων. Οι άντρες χαρακτηρίζονται ως 

επιθετικοί, ισχυροί, ανεξάρτητοι και αποφασιστικοί, ενώ οι γυναίκες χαρακτηρίζονται 

ως ευγενικές, εξυπηρετικές, συμπαθητικές και συμπονετικές (Heilman, 2001). Έντονη 

είναι ακόμη η αντίληψη ότι τα χαρακτηριστικά που φέρουν οι άντρες είναι τα 

απαιτούμενα για θέσεις εξουσίας, όπως αυτές των στελεχών της εκπαίδευσης.  

Επίσης έντονη είναι και η πεποίθηση ότι η εργασία για την γυναίκα είναι 

δευτερεύον ρόλος, με αυτόν της νοικοκυράς ως πρωτεύων, μιας και τα ισχύοντα ακόμη 

στερεότυπα για τις γυναίκες τις θέλουν να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εύρυθμη 

λειτουργία του νοικοκυριού και γενικότερα ρυθμιστές των οικογενειακών 

υποχρεώσεων (McCreight, 1999). Στην ελληνική, δε, κοινωνία οι άνδρες 

εξακολουθούν να έχουν την κύρια ευθύνη για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών 

της οικογένειας, ενώ οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για την φροντίδα της οικογένειας 

(Kaparou & Bush, 2007). 
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  2.2. Ευρήματα ερευνών 

Η χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στην ιεραρχία της εκπαίδευσης  

αποτελεί ίδιον όλων των χωρών, αναπτυγμένων αλλά και αναπτυσσόμενων. Στη βάση 

αυτής της παραδοχής επιχειρείται από μελετητές ανά τον κόσμο μια προσπάθεια 

διερεύνησης των παραγόντων- εμποδίων που αναχαιτούν τις γυναίκες από την επιδίωξη 

διευθυντικών θέσεων. Στο συγκεκριμένο σημείο της εργασίας παρουσιάζονται 

διάφορες ερευνητικές μελέτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, σχετικά 

με την γυναικεία παρουσία σε διευθυντικές θέσεις στον χώρο της εκπαίδευσης.  

 Η Βασιλική Μπρινιά σε έρευνά της το 2009, με τη χρήση ημιδομημένων 

συνεντεύξεων, προσπάθησε να αναδείξει πως ο παράγοντας φύλο εξακολουθεί να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πεδίο της κατάληψης διευθυντικών θέσεων σε 

επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

κατέληξαν πως βασικό εμπόδιο για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από τις 

γυναίκες είναι το γεγονός ότι η διοίκηση μιας σχολικής μονάδας έχει ευθύνες που δεν 

είναι προφανείς εκ πρώτης όψεως, και αυτό είναι κάτι που τις αποθαρρύνει. Επιπλέον, 

ως έναν ακόμη ανασταλτικό παράγοντα χαρακτηρίζουν την ύπαρξη οικογένειας που 

συνεπάγεται αντίστοιχες οικογενειακές υποχρεώσεις για τις γυναίκες οι οποίες ως επί 

των πλείστων επωμίζονται από τις γυναίκες εν αντιθέσει με τους άντρες που δεν είναι 

τόσο στενά συνδεδεμένοι με αυτές.  

 Γενικά, δηλαδή, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, φάνηκε διάχυτη η 

πεποίθηση ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να διαχειριστούν εργασιακές και 

οικογενειακές υποχρεώσεις παράλληλα. Πολλοί συμμετέχοντες στην έρευνα, μάλιστα, 

αναγνώρισαν προσωπικά χαρακτηριστικά  και προσωπικές περιστάσεις ως εμπόδια 

ενώ άλλοι υπέδειξαν την ηλικία ως ένα από αυτά.  Επιπλέον, κάποιοι αναφέρθηκαν και 

στην εμπειρία- ή καλύτερα στην έλλειψη αυτής- ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την 

αξίωση μιας διευθυντικής θέσης από μεριάς των γυναικών. Αξιοπρόσεκτο είναι το 

γεγονός ότι η έλλειψη προσόντων ή η εξειδικευμένη εκπαίδευση θεωρήθηκε λιγότερο 

πιθανόν να αποτελέσουν εμπόδια στην επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών (Brinia, 

2012). Σε ανάλογη έρευνα για την ελληνική πραγματικότητα, αυτή τη φορά σε επίπεδο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι Kaparou & Bush (2007) επεσήμαναν και πάλι 

προσωπικούς παράγοντες, αλλά, επιπρόσθετα, διακρίσεις και φυλετικά στερεότυπα.  
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Ο Oplatka το 2006 σε μια προσπάθεια ανασκόπησης της μέχρι τότε διαθέσιμης 

βιβλιογραφίας κατέληξε πως στις ανεπτυγμένες χώρες συναντώνται σε μεγαλύτερη 

συχνότητα εμπόδια που έχουν να κάνουν με την φυλετική διάκριση, την χαμηλή 

αυτοπεποίθηση και το δίπολο εργασία- οικογένεια, ενώ στις αναπτυσσόμενες αυτά που 

σχετίζονται με το πολιτισμικό υπόβαθρο και την χαμηλή συμμετοχή των γυναικών 

στην εκπαίδευση (Oplatka, 2006). Οι Cubillo & Brown, προσπαθώντας να διακρίνουν 

διεθνείς διαφορές στα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην εκπαιδευτική ηγεσία, 

κατέληξαν, μετά από έρευνά τους σε γυναίκες από εννέα διαφορετικές χώρες, πως τα 

εμπόδια που εντόπιζαν σε κάθε περίπτωση ήταν στη βάση των εκάστοτε 

κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών παραγόντων, πολιτιστικών και θρησκευτικών 

πεποιθήσεων και αξιών κάθε χώρας (Cubillo & Brown, 2003). 

 Έρευνα που διεξήχθη στην Αγγλία κατά τα έτη 2003-2005 και περιελάμβανε 

κριτική ανάλυση 44 ημιδομημένων συνεντεύξεων γυναικών εκπαιδευτικών -

διευθυντριών και μη-  ανέδειξε ότι ο  βασικός λόγος για την υποεκπροσώπηση των 

γυναικών στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια της εκπαίδευσης είναι οι προσωπικές 

επιλογές, χωρίς όμως να παραλείπεται και ο παράγοντας της φυλετικής διάκρισης 

(Moreau et al., 2007).  

 Μεγάλης εμβέλειας έρευνα επί της ανάδειξης των εμποδίων διεξήχθη στην 

Ισπανία. Σε δείγμα  2.774 συμμετεχόντων, εκπαιδευτικών της τάξης αλλά και 

διευθυντών- ανδρών και γυναικών, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια, ενώ παράλληλα 

διεξήχθησαν και συνεντεύξεις με 60 γυναίκες διευθύντριες. Τα ευρήματα της έρευνας 

αναγνώρισαν εμπόδια στη βάση της παραδοσιακής πατριαρχικής κουλτούρας αλλά και 

της αντίληψης της κυριαρχίας του άντρα στη διοίκηση (Gutierrez, 2016).   

 Σε μελέτη της Madhavi (2013), που προσπαθεί να παρουσιάσει τη φύση των 

προβλημάτων των γυναικών διευθυντριών στην χώρα της την Ινδία, επαληθεύεται η 

τοποθέτηση πως οι στόχοι ενός διευθυντή είναι ίδιοι, οι τρόποι επίτευξής τους, όμως, 

διαφέρουν για το εκάστοτε φύλο. Αυτό αποδίδεται από την ερευνήτρια  στην ύπαρξη 

εμποδίων κατά την επιτέλεση διευθυντικών καθηκόντων από μια γυναίκα. Δεδομένης 

της αλλαγής προσανατολισμού από την ινδική κυβέρνηση προς την κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της γυναικείας παρουσίας στην εκπαίδευση και την εργασία από το 1990, 

μαρτυράται ήδη, μέσα από τις καταγραφές της έρευνας, ένας αυξανόμενος αριθμός 

γυναικών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στους οργανισμούς. Παρόλα αυτά, στο 
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κομμάτι της διαχείρισης ισχύος υστερούν οι γυναίκες, κυρίως στα ανώτερα διοικητικά 

κλιμάκια πάσης φύσεως οργανισμών. Τα αίτια της υφιστάμενης κατάστασης 

διερευνώνται και παρουσιάζονται στην μελέτη της Madhavi.   

Αρχικά, λοιπόν, αναγνωρίζεται ότι η κοινωνία- αναφερόμενη πάντα στην Ινδία- 

δίνει μεγαλύτερη σημασία στον ρόλο της γυναίκας ως κυρίαρχος στην ανατροφή της 

οικογένειας. Οπότε και θεωρείται λογικό να αφήνει σε δεύτερη μοίρα ή ακόμα και να 

εγκαταλείπει επαγγελματικούς ρόλους χάριν των οικογενειακών. Επίσης, αναδεικνύει 

διακρίσεις με βάσει το φύλο που οδηγούν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση των γυναικών. 

Πρόκειται για στερεότυπα που θέλουν τον άντρα να έχει το πάνω χέρι και την γυναίκα 

να υπακούει σε εντολές.  Από την άλλη, υπό αμφισβήτηση τίθεται και το πόσο ισάξια 

αντιμετωπίζεται ένα επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό προσόν μιας γυναίκας με τα 

αντίστοιχα ενός άντρα. Ακόμη και η αναγνώριση μιας επαγγελματικής επιτυχίας δεν 

μετράται επί ίσοις όροις.  

 Επιπλέον, μέσα από την μελέτη της ίδιας, φάνηκε διάχυτη η πεποίθηση πως οι 

γυναίκες δεν είναι τόσο ενημερωμένες τεχνολογικά, ώστε να ανταπεξέλθουν στις 

προκλήσεις μιας διευθυντικής θέσης. Για παράδειγμα, τα νέα τεχνολογικά δεδομένα 

επιτάσσουν και την αντίστοιχη τεχνογνωσία, κάτι το οποίο αποτελεί επιπλέον βάρος 

για τις γυναίκες σε συνδυασμό με τις οικογενειακές και τις άλλες εργασιακές 

υποχρεώσεις. Έτσι, συνειδητά αποφεύγουν τους νέους τρόπους εργασίας καθιστώντας 

από μόνες τους τους εαυτούς τους μη ανταγωνιστικούς. Αξιοσημείωτη είναι και η 

παραδοχή στην οποία καταλήγει η ανωτέρω μελέτη και αναδεικνύει μια άλλη πτυχή 

στο ζήτημα. Βάσει αυτής, προβλήματα προκύπτουν και από την επαγγελματική ζήλεια 

που εκφράζουν ποικιλοτρόπως οι γυναίκες στη θέαση μιας άλλης γυναίκας στην 

διοίκηση. Ένα από αυτά έχει να κάνει με την ανάγκη να πείσουν τις άλλες γυναίκες για 

ενδεχόμενες ενέργειες, οι οποίες, αν προτείνονταν από άντρα διευθυντή, δε θα 

τύγχαναν αμφισβήτησης. 

 Στην ίδια μελέτη, γίνεται αναφορά και σε ευρήματα της Agrawal σχετικά με τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη διοίκηση (Agrawal, 2006 στο Madhavi 

2013, σ. 48). Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι γυναίκες διευθύντριες νιώθουν ότι μια 

γυναίκα διευθύντρια δε γίνεται εύκολα αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη μιας εταιρίας 

ή ενός οργανισμού. Για τις γυναίκες διευθύντριες στην εκπαίδευση, μάλιστα, λέγεται 

ότι υποτιμώνται ακόμα και από το μη διδακτικό προσωπικό σχετικά με τις γνώσεις τους 



 

 40 

για τους κανόνες και τους κανονισμούς λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας. Αυτό 

επιφορτίζει τις γυναίκες διευθύντριες σχολικών μονάδων με το επιπρόσθετο άγχος της 

απόδειξης των ικανοτήτων τους ως διευθύντριες.  Τέλος, σημειώνεται ότι το αντρικό 

προσωπικό είναι μη συνεργάσιμο ή αδιάφορο σε αλλαγές που προσπαθεί να επιβάλλει 

μια γυναίκα. Γίνεται, συνεπώς αντιληπτό, πως οι εργασιακές συνθήκες για τις γυναίκες 

στην διοίκηση καθίστανται πολύ πιο δυσμενείς σε σχέση με αυτές που αντιμετωπίζουν 

οι άντρες σε ανάλογα πόστα. 

 Η Saeeda Shah, για πολλά χρόνια διευθύντρια η ίδια στην ανώτερη εκπαίδευση 

στο Πακιστάν και νυν διδάκτορας στο πανεπιστήμιο του Leicester, σε μια 

βιβλιογραφική επισκόπηση του φαινομένου της γυναικείας υποαντιπροσώπευσης στην 

εκπαιδευτική διοίκηση, αιτιολογεί και αποδίδει την ύπαρξή του σε “διαφορετικούς 

κοινωνικούς, οργανωτικούς, δομικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες που 

λειτουργούν σε διαφορετικό βαθμό ως εμπόδια στην γυναικεία συμμετοχή στη 

διεύθυνση. Αλλά, κοινή σε όλες τις κοινωνίες αποτελεί μια σιωπηλή πεποίθηση ότι οι 

διαφορές ανδρών/ γυναικών υπονοούν τη γυναικεία κατωτερότητα” (Shah, 1999, σ. 79). 

 Αναγνωρίζει επίσης ότι οι άντρες και οι γυναίκες είναι διαφορετικοί, αλλά αυτή 

η διαφορά δε δικαιολογεί μια σχέση ανώτερου- κατώτερου. Επισημαίνει, επίσης, μια 

αυτονόητη διάσταση του θέματος που θέλει τους άντρες που εισέρχονται σε διοικητικά 

πόστα να έχουν δεδομένη βοήθεια από τις συντρόφους τους στο κομμάτι της φροντίδας 

της οικογένειας, ενώ τις γυναίκες να προσθέτουν στις ήδη υπάρχουσες οικογενειακές 

τους υποχρεώσεις και αυτές της εργασίας. Προκύπτει, ευλόγως, ένα ανισομερές σχήμα 

σε σχέση με τα βάρη των ευθυνών που φέρουν τα δύο φύλα, κάτι που οδηγεί πολλές 

φορές σε αναχαίτιση της διεκδίκησης επαγγελματικής ανέλιξης ή ακόμα και 

εγκατάλειψη της εργασίας από μεριάς των γυναικών. Ένα τελευταίο εμπόδιο που 

καταγράφεται στη συγκεκριμένη μελέτη και χαρακτηρίζεται ως ίδιον των 

ανδροκρατούμενων κοινωνιών, όπως αυτή του Πακιστάν που περιγράφει η ερευνήτρια, 

είναι η δυσκολία των ανδρών να δεχτούν τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας ακόμα και σε 

επαγγελματικό πλαίσιο.  

 Ο Mustafa Celikten σε μια προσπάθεια εξερεύνησης των αιτιών γιατί ο αριθμός 

των γυναικών διευθυντριών στα δημοτικά σχολεία της Τουρκίας είναι σχετικά μικρός, 

ήρθε και ο ίδιος ενώπιον μιας σειράς από εμπόδια. Χαρακτηριστικά, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η τουρκική κοινωνία προωθεί μόνο τους άντρες σαν ικανούς ηγέτες 
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και δεν είναι εύκολο για τις γυναίκες να εισέλθουν στην διεύθυνση επειδή δε 

συμμορφώνονται με αυτόν τον κανόνα (Celikten, 2005). 

 Μέσα από την έρευνά του σε Τουρκάλες γυναίκες διευθύντριες δημοτικών 

σχολείων το 2002/03 ανέδειξε μια σειρά από λόγους που αναχαιτούν μια γυναίκα από 

τη διεκδίκηση διευθυντικής θέσης. Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες στην έρευνά του 

δήλωσαν ότι βασικοί λόγοι είναι οι πιέσεις που προκύπτουν από την ίδια τη δουλειά 

(πολλές ώρες εργασίας εκτός σχολικού ωραρίου, ευθύνες, απαιτήσεις, το βάρος την 

λήψης σημαντικών αποφάσεων), πιέσεις που έχουν να κάνουν με τον πρωτοπόρο ρόλο 

του να είσαι γυναίκα σε διευθυντική θέση (σαν πρότυπο ρόλου για άλλες γυναίκες και 

μειονότητα υπεύθυνη για την εκπροσώπηση των γυναικών σαν ομάδα) και τις πιέσεις 

των οικογενειακών υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τις πιέσεις στην δουλειά. Άξια 

λόγου είναι η καταγραφή μιας συμμετέχουσας στην έρευνα η οποία εντοπίζει ως πιο 

σημαντικό εμπόδιο την απροθυμία των γυναικών δασκάλων να δουλέψουν για 

γυναίκες διευθύντριες. Είναι δύσκολο για τις γυναίκες να δεχτούν μια άλλη γυναίκα. 

Τέλος, διαπιστώθηκε μέσω της έρευνας του Celikten ότι οι γυναίκες φέρεται να 

διστάζουν να αναλάβουν τέτοιες θέσεις που συνεπάγονται επιπρόσθετες αρμοδιότητες 

εξαιτίας της έλλειψης στήριξης. “Οι Τούρκοι άντρες θέλουν τις γυναίκες τους στο σπίτι 

τους, δε θέλουν μια γυναίκα που είναι πιο επιτυχημένη, πιο καλοπληρωμένη και πιο 

έξυπνη από αυτούς” (Celikten, 2005, σ. 216).  

Αντίστοιχα με τον Celikten, και οι Moreau et al σε έρευνά τους το 2007 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα διαλείμματα από την καριέρα μιας γυναίκας ή η 

επιστροφή για μερική απασχόληση αποτελούν βασικούς παράγοντες για την 

υποεκπροσώπηση των γυναικών σε διευθυντικό επίπεδο. “Μου πήρε κάποια χρόνια για 

να αρχίσω να ανακτώ και πάλι τους παλιούς μου ρυθμούς” αναφέρει στους Moreau et 

al μια γυναίκα μετά από άδεια ανατροφής. Οι ίδιοι αναδεικνύουν ως παράγοντα 

αναχαίτισης  και την γεωγραφική κινητικότητα που προκύπτει από την εργασία του 

συζύγου. Πολλές γυναίκες ακολουθούν τους άντρες τους από το ένα μέρος στο άλλο 

λόγω εργασιακών τους υποχρεώσεων βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τη δική τους 

επαγγελματική ανέλιξη. 
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2.3. Ξεπερνώντας τα εμπόδια: Στρατηγικές 

Η σημασία της επαγγελματικής υποστήριξης και ενθάρρυνσης επισημαίνεται 

ως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συντελούν σε μια επιτυχημένη 

προσπάθεια διεκδίκησης, σε πρώτο επίπεδο, και διεκπεραίωσης διευθυντικών 

καθηκόντων σε δεύτερο επίπεδο από μια γυναίκα ( Moreau et. al., 2005). Η υποστήριξη 

και η ενθάρρυνση μπορεί να εξασφαλιστεί με ποικίλους τρόπους. Ένας από αυτούς 

είναι η ύπαρξη προτύπων ρόλων, που σπανίζουν στην περίπτωση των γυναικών, καθώς 

η παρουσία τους σε υψηλά επαγγελματικά κλιμάκια είναι περιορισμένη.  

Ένας δεύτερος είναι η καθοδήγηση (mentoring) από ειδικά εκπαιδευμένο 

προσωπικό. Η καθοδήγηση έχει υποστηρικτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και 

βοηθά στην καλύτερη οικειοποίηση πληροφοριών (Growe & Montgomery, 1999). Τα 

οφέλη της καθοδήγησης συνοψίζονται και από τον Playko (Playko 1995 στο Arthur & 

Salsberry, 2005) στις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που δεν παρέχονται από τα 

προσφερόμενα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, στην θετική ανατροφοδότηση, την 

υποστήριξη σε επίπεδο κοινωνικοποίησης και την επαγγελματική εξέλιξη. Η 

ενθάρρυνση που θα μπορούσαν να  εξασφαλίσουν οι γυναίκες μέσω της 

συναναστροφής τους με επαγγελματίες του χώρου (δικτύωση), θα μπορούσε να τις 

βοηθήσει υπό την έννοια της ανταλλαγής προσωπικών εμπειριών και επαγγελματικών 

προβληματισμών (Moreau et. al., 2005). 

Στους υποστηρικτικούς παράγοντες εντάσσουν πολλοί μελετητές και το οικείο 

περιβάλλον των γυναικών που επιδιώκουν επαγγελματική ανέλιξη. Είτε αυτός είναι ο 

σύζυγος, οι γονείς, τα παιδιά ή οποιοσδήποτε άλλος από το στενό περιβάλλον μιας 

γυναίκας, μπορεί να λειτουργήσει παρακινητικά και να αποτελέσει βασικό εχέγγυό της 

κατά το ταξίδι της στην ηγεσία της εκπαίδευσης (Magno & Kazimzade, 2013). 

Μια απάντηση στα εμπόδια και τις προκλήσεις που συναντούν οι γυναίκες στην 

προσπάθειά τους να αποκτήσουν μια διοικητική θέση θα μπορούσε να είναι και τα δικά 

τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεξιότητες, συμπεριφορές και στάσεις αποτελούν 

πολύτιμα εφόδια των γυναικών στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια που 

ορθώνονται μπροστά τους καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. «Όταν μια 

γυναίκα έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της, θάρρος και αποφασιστικότητα, επιτυγχάνει 

την είσοδο αλλά και την πλοήγηση στον ανδροκρατούμενο χώρο της δημόσιας 

σχολικής διοίκησης» (Helterbran & Rieg 2004, p. 20).  
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Μια στρατηγική που, επίσης, θα μπορούσε να αποφέρει καρπούς είναι αυτή που 

προτείνεται από τους Nemerowicz and Rosi. Σύμφωνα με αυτούς «το κλειδί βρίσκεται 

στην  πρώιμη φάση της κοινωνικοποίησης των παιδιών. Αυξάνοντας, λοιπόν, τις 

ευκαιρίες για όλα τα παιδιά να αναλάβουν ποικίλους ηγετικούς ρόλους εντός και εκτός 

σχολείων, συνδράμουμε στην εξοικείωση των αγοριών με την ιδέα των γυναικών ως 

ηγέτες  πέρα από την οικογένεια και το σχολείο». (Nemerowicz & Rosi, 1997, p. 37   

στο Cubillo & Brown, 2003). 

Στο πλαίσιο μιας σειράς από μέτρα που στόχο έχουν την επίρρωση της 

γυναικείας παρουσίας στη διοίκηση των σχολικών μονάδων της χώρας, το υπουργείο 

παιδείας της Ουγκάντα, θεσμοθέτησε μια πολιτική η οποία ορίζει ότι σε κάθε άντρα 

διευθυντή που θα τοποθετείται σε θέση διευθυντή σε σχολείο οποιασδήποτε βαθμίδας, 

θα τοποθετείται αναπληρώτρια διευθύντρια και το αντίστροφο (Brown, 1996). Στο 

πλαίσιο της ίδιας πολιτικής, στην χώρα αυτή οργανώνονται εργαστήρια, σεμινάρια και 

μαθήματα για τους ηγούντες την σχολική διεύθυνση, διευθυντές και υποδιευθυντές και 

όσους πιθανά να αναλάβουν τέτοια θέση στο μέλλον. Μια από τις στρατηγικές που 

προτείνονται στα συγκεκριμένα εργαστήρια, μάλιστα, είναι αυτή της συνεργατικής 

ηγεσίας, κατά την οποία οι ηγέτες καλούνται να μοιράζουν την εξουσία, τη λήψη 

αποφάσεων και την εμπειρογνωμοσύνη, αλλά ταυτόχρονα εκπαιδεύονται στις 

διαπροσωπικές δεξιότητες της συνεργασίας και της επικοινωνίας, που πλέον 

θεωρούνται απαραίτητες διοικητικές δεξιότητες.  

Η εφαρμογή αντίστοιχων πολιτικών σε επίπεδο προετοιμασίας και εκπαίδευσης 

των γυναικών για την ανάληψη διοικητικών θέσεων θα αποτελούσε πολύ σημαντική 

συμβολή στην κατεύθυνση της άρσης των εμποδίων και της άμβλυνσης των 

προκλήσεων που καλούνται να ξεπεράσουν οι γυναίκες σε θέσεις ευθύνης.  
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Κεφάλαιο 3ο 

3. Έρευνα 

3.1. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Σκοπός της έρευνας που περιλαμβάνεται στο παρόν πόνημα είναι να 

αναδειχθούν τα εμπόδια εκείνα που συναντούν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στην 

προσπάθειά τους να ανελιχθούν ιεραρχικά στην διοικητική σχάρα της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, καταλαμβάνοντας μια θέση στην διεύθυνση της σχολικής μονάδας. 

Επιπρόσθετα, η ερευνητική διαδικασία προσανατολίζεται και στον εντοπισμό των 

δυσκολιών που συναντώνται κατά την πορεία της γυναίκας διευθύντριας στη 

συγκεκριμένη θέση.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία καλείται να δώσει απάντηση η παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια προέκυψαν από την μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και 

είναι τα ακόλουθα: 

1. Πώς προσδιορίζουν οι διευθύντριες δημοτικών σχολείων το φαινόμενο της 

«Γυάλινης οροφής»; 

2. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν και ποιοι δρουν ανασταλτικά στη διεκδίκηση 

διευθυντικής θέσης στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων από γυναίκες 

εκπαιδευτικούς.  

3. Ποιες είναι οι δυνατότητες εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής των γυναικών διευθυντριών;  

4. Πώς περιγράφουν τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα ούσα 

κάτοχος διευθυντικής θέσης; 

5. Πώς αυτές οι δυσκολίες μπορούν να αμβλυνθούν; 
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3.2. Μέθοδος 

 Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας επιλέχτηκε η ποιοτική έρευνα, καθώς 

βασικός σκοπός της γράφουσας αποτέλεσε η προσπάθεια νοηματοδότησης του 

φαινομένου της Γυάλινης Οροφής, στην βάση των εμποδίων  που συναντά μια γυναίκα 

στην προσπάθεια να αναρριχηθεί επαγγελματικά στην εκπαιδευτική διοίκηση, όπως 

αυτά γίνονται αντιληπτά από γυναίκες που εκτελούν χρέη διευθύντριας τη δεδομένη 

χρονική συγκυρία διεξαγωγής της έρευνας. Δεν αποτέλεσε ποτέ  αυτοσκοπός η 

γενίκευση των αποτελεσμάτων- κάτι που αναγκαστικά θα οδηγούσε στο να 

ακολουθηθεί το ποσοτικό παράδειγμα έρευνας- αλλά βασική επιδίωξη του όλου 

εγχειρήματος ήταν η διερεύνηση των προσωπικών στάσεων πάνω στη συγκεκριμένη 

θεματική. 

 Το ποιοτικό παράδειγμα στην έρευνα ακολουθήθηκε και ακολουθείται κατά 

βάση από τις κοινωνικές επιστήμες για τη μελέτη κοινωνικών φαινομένων. Γίνεται 

χρήση αυτού έναντι του ποσοτικού παραδείγματος, καθώς είναι αναγκαία η περιγραφή, 

ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων και των καταστάσεων 

που συνεπάγονται αυτών.  Έτσι, επιτυγχάνεται μια σε βάθος διερεύνηση στάσεων, 

αντιλήψεων, κινήτρων και συναισθηματικών δεδομένων της συμπεριφοράς των 

ανθρώπων. Στόχος της ποιοτικής έρευνας δεν είναι απλά η περιγραφή αλλά η ολιστική 

κατανόηση μέσα από τη διερεύνηση της εμπειρίας και των νοημάτων που τη 

συγκροτούν.  

 Σε μια έρευνα, ο τρόπος διατύπωσης των ερωτημάτων είναι που διαφοροποιεί 

την ένταξή της στο ποιοτικό ή ποσοτικό παράδειγμα. Ανάλογα, λοιπόν, θα μπορούσε 

να ειπωθεί πως η ποιοτική έρευνα απαντά στα ερωτήματα “πώς” και “γιατί”, ενώ η 

ποσοτική στα ερωτήματα “πόσο” και “ποιος” (Ιωσηφίδης, 2003).  

 Χαρακτηριστικό της είναι το μικρό δείγμα συμμετεχόντων. Αυτό την καθιστά 

αδύνατη ως προς γενικεύσεις, αφού το δείγμα δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, κάτι που εξάλλου είναι αυτοσκοπός του ποσοτικού 

παραδείγματος στην έρευνα. Επιπλέον, άλλο χαρακτηριστικό της είναι η ανάλυση 

λόγου ή κειμένου που αποτελεί προϊόν της συλλογής δεδομένων. Άρα, γενικεύοντας,  

μπορούμε να πούμε πως η γλώσσα της ποσοτικής έρευνας είναι τα μαθηματικά, αφού 
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κυρίαρχο εργαλείο της είναι η ποσοτική ανάλυση και μέτρηση, ενώ της ποιοτικής ο 

λόγος, ο διάλογος και η επιχειρηματολογία. 

 Μια ακόμη ειδοποιός διαφορά της ποσοτικής εν συγκρίσει με την ποιοτική 

έρευνα είναι τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί. Η ποιοτική έρευνα 

εναπόκειται σε διαδικασίες που περιλαμβάνουν παρατήρηση ή συνέντευξη ενώ η 

ποσοτική έρευνα σε  συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.  

 Σύμφωνα με τους Cohen et al. (2007), η συνέντευξη υπερτερεί του 

ερωτηματολογίου στη βάση των ευκαιριών που προσφέρει για διευκρίνηση των 

απαντήσεων (προσωποποίηση), των ευκαιριών για ερωτήσεις και εμβάθυνση και της 

διασφάλισης απόκρισης των ερωτώμενων.  
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3.3. Η συνέντευξη 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής μελέτης επιλέχθηκε η συνέντευξη 

ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων με σκοπό την καταγραφή των απόψεων 

διευθυντριών δημοτικών σχολείων σχετικά με την ύπαρξη εμποδίων που δρουν 

ανασταλτικά κατά τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες. Επιχειρήθηκε μια 

σε βάθος διερεύνηση των απόψεων δώδεκα διευθυντριών, με μια παράλληλη 

προσπάθεια απόδοσης ερμηνείας στις διάφορες καταστάσεις που λειτουργούν ως 

προσκόμματα στην επαγγελματική πορεία μιας γυναίκας. Η συνέντευξη έγινε με την 

βοήθεια του πρωτοκόλλου συνέντευξης (βλ. Παράρτημα), που συντάχθηκε από την 

γράφουσα για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της έρευνας. Αυτό σχεδιάστηκε βάσει 

των ερευνητικών ερωτημάτων που προέκυψαν μετά τη μελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας. Αρχικά, οι συνεντευξιαζόμενες απάντησαν σε ερωτήματα που αφορούν 

στο επαγγελματικό τους προφίλ, και κατόπιν διεξήχθη η καθαυτή συνέντευξη που 

αποτελούνταν από πέντε άξονες ( έναν για κάθε ερευνητικό ερώτημα) κάθε ένας από 

τους οποίους περιελάμβανε από τρεις έως τέσσερις σχετικές ερωτήσεις. 

 Επιλέχθηκε η συνέντευξη έναντι άλλων εργαλείων συλλογής δεδομένων, και 

μάλιστα η μορφή της ημι-δομημένης συνέντευξης, καθώς αυτή προσφέρει σε βάθος 

διερεύνηση απόψεων και στάσεων αλλά και ευελιξία, αφού στηρίζεται μεν σε 

προκαθορισμένες ερωτήσεις, με τη δυνατότητα, όμως, αλλαγής της σειράς τους, αλλά 

και του τρόπου διατύπωσής τους. Επίσης, αποτελεί μια διαδραστική επικοινωνία 

ανάμεσα σε συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενο σε μια κοινή προσπάθεια ανίχνευσης 

στάσεων, εμπειριών αλλά και πάσης φύσεως δεδομένων που μπορεί να προάγουν την 

έρευνα (Cohen et al, 2007).  

 Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν με την σύμφωνη γνώμη των διευθυντριών που 

τις παραχώρησαν, έτσι ώστε η γράφουσα να μην χρειάζεται να αναλώνεται στην 

καταγραφή των δοθέντων πληροφοριών μεσούσης της συνέντευξης. Αντίθετα, να είναι 

ελεύθερη να δείχνει την απαραίτητη προσήλωση στην εκάστοτε συνεντευξιαζόμενη 

και να διευκολύνει, επεξηγεί ή ζητά επιπρόσθετες διευκρινήσεις, ενέργειες οι οποίες 

σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν αδύνατον να λάβουν χώρα.  
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3.4. Η ποιοτική ανάλυση 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν 

από την έρευνα, περιελάμβανε μια σειρά από ενέργειες. Αρχικά, έγινε 

απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων των δώδεκα διευθυντριών και έπειτα 

ακολούθησε μια σε βάθος μελέτη των απομαγνητοφωνημένων κειμένων. Κατόπιν 

αυτής, προέκυψαν λειτουργικοί ορισμοί, οι οποίοι κωδικοποιήθηκαν με κεφαλαία 

γράμματα της αλφαβήτου (6-8 χαρακτήρες).  

 

Πίνακας 5: Αντιστοίχιση κωδικών- λειτουργικών ορισμών 

 Στην συνέχεια έγινε κατηγοριοποίηση των κωδικών σε 19 κατηγορίες, οι οποίες 

αντιστοιχήθηκαν στους πέντε θεματικούς άξονες της συνέντευξης ως ακολούθως: 

Θεματικός Άξονας Α΄: Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. Αντίληψη όρου γυάλινης οροφής 

2. Ισχύς φαινομένου στην εκπαίδευση 

3. Ανίχνευση εμπειριών σχετικών με τα εμπόδια που απορρέουν από το φαινόμενο 

4. Τρόποι προσπέλασης των εμποδίων 

 

Θεματικός Άξονας Β΄: Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από 

γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών θέσεων στην εκπαίδευση από γυναίκες 

2. Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης της διευθυντικής θέσης 

3. Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας από τη διεκδίκηση διοικητικών θέσεων 

4. Προϋποθέσεις διεκδίκησης διοικητικών θέσεων 

 

Θεματικός Άξονας Γ΄: Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- 

οικογενειακής ζωής των γυναικών διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. Δυνατότητα επιτυχούς συγκερασμού οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων 

2. Χειρισμοί για τον επιτυχή συνδυασμό οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων 

3. Χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΚΠΔΕΚΑΝΑ 

 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

Κοινωνία πιο δεκτική στην ανέλιξη του άντρα 
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Θεματικός Άξονας Δ΄: 4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. Δυσκολίες γυναικών διευθυντριών 

2. Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών 

3. Προσωπικές δυσκολίες 

4. Δυσκολίες διευθυντριών αγροτικών περιοχών 

 

Θεματικός Άξονας Ε΄:  Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. Τρόποι περιορισμού δυσκολιών 

2. Εφόδια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

3. Συνδρομή από τους ‘’σημαντικούς άλλους’’ 

4. Εισαγωγή ρυθμίσεων σε θεσμικό επίπεδο 

 

Πίνακας 6: Αντιστοίχιση θεματικών αξόνων- κατηγοριών 

   

 Όλα αυτά αποτυπώθηκαν στους ατομικούς πίνακες έκθεσης δεδομένων 

αντίστοιχα για τον κάθε εκπαιδευτικό (βλ. παράρτημα), και οι οποίοι με την σειρά τους 

αποτέλεσαν τη βάση για την κατάρτιση συγκριτικών πινάκων έκθεσης δεδομένων, έναν 

ανά κατηγορία άξονα, ως ακολούθως:  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α΄: ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η : Αντίληψη όρου γυάλινης οροφής 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΚΠΔΕΚΑΝΑ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΑΔΠΡΟΚΙ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΑΔΠΡΟΚΙ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΚΟΙΝΚΑΤΕ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΜΙΠΑΓΥΠΤ 

ΓΝΟΓΥΟΡ 

ΣΥΝΕΠΙΚ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΑΔΠΡΟΚΙ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΔΥΠΡΟΚΙ 

ΑΝΤΚΟΙΘΓ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΚΠΔΕΚΑΝΑ 

 

Πίνακας 7: Συγκριτικός πίνακας 1ης κατηγορίας του Α΄ Θεματικού Άξονα 

 

 



 

 50 

3.5. Το προφίλ των γυναικών της έρευνας 

Για τις ανάγκες της έρευνας κλήθηκαν σε συνέντευξη δώδεκα διευθύντριες 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αττικής, Ρεθύμνου και 

Φλώρινας. Από τον Νομό Αττικής προέρχεται η μία εξ αυτών, οχτώ προερχόμενες από 

τον Νομό Ρεθύμνου και οι εναπομείνασες τρεις από τον Νομό Φλώρινας. Να σημειωθεί 

εδώ ότι πέραν του Νομού Αττικής που έγινε επιλογή μιας μόνο διευθύντριας, στις 

περιπτώσεις των άλλων δύο Νομών εξαντλήθηκαν σχεδόν τα περιθώρια αξιοποίησης 

δείγματος με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, αφού στην Φλώρινα έγιναν συνεντεύξεις 

και με τις 3  διευθύντριες που έχουν επιλεγεί μετά από κρίση συμβουλίου επιλογής ( σε 

σύνολο 27 διευθυντών) ενώ στο Ρέθυμνο με 8 από τις 9 γυναίκες που ανέλαβαν 

διευθυντικά καθήκοντα κατόπιν επιλογής (εξαιρουμένου του ειδικού δημοτικού 

σχολείου, για το οποίο κρίθηκε ότι συντρέχουν άλλες ανάγκες).  

Βασικός γνώμονας για την επιλογή τους αποτέλεσαν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που φέρουν. Είναι όλες γυναίκες και διατελούν χρέη διευθύντριας 

κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Η διαφορετική γεωγραφική τους 

τοποθέτηση έγκειται στο γεγονός ότι αποτέλεσαν δείγμα στη βάση της βολικής 

δειγματοληψίας, αφού η επιλογή τους έγινε με βάση την εγγύτητα στον ερευνητή, «o 

ερευνητής απλά διαλέγει το δείγμα από τα άτομα στα οποία έχει εύκολη πρόσβαση» 

(Cohen et al, 2017  p.170), αλλά και της δειγματοληψίας σκοπιμότητας, αφού το δείγμα 

έχει επιλεχθεί για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Στην προκειμένη περίπτωση, επιλέχθηκε 

μια ομάδα διευθυντριών, επειδή η έρευνα μελετά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες διευθύντριες. Οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά 

του προφίλ τους, τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην ερευνήτρια πριν από την διεξαγωγή 

της συνέντευξης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

Δ1 54 Έγγαμη 3 

Δ2 47 Άγαμη - 

Δ3 54 Έγγαμη 4 

Δ4 59 Έγγαμη 4 

Δ5 52 Διαζευγμένη 2 

Δ6 53 Έγγαμη 1 

Δ7 58 Διαζευγμένη - 

Δ8 54 Έγγαμη 2 

Δ9 55 Έγγαμη 2 

Δ10 61 Σε διάσταση 1 
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Δ11 50 Έγγαμη 2 

Δ12 54 Έγγαμη 2 

        

Πίνακας 8: Ηλικία- Οικογενειακή κατάσταση διευθυντριών 

 

Οι συμμετέχουσες ήταν ηλικίας 47 έως 61 χρόνων. Οχτώ στις δώδεκα δήλωσαν 

έγγαμες, δύο διαζευγμένες, μια σε διάσταση και μια άνευ γάμου. Δέκα από αυτές έχουν 

από ένα έως τέσσερα παιδιά, ενώ δύο από αυτές δεν έχουν κανένα. Η καταγραφή της 

οικογενειακής κατάστασης και της παρουσίας παιδιών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου 

να γίνει συσχέτιση με ενδεχόμενα επιπρόσθετα εμπόδια που προκύπτουν από τις 

απαιτήσεις της οικογένειας. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ 

ΜΕ ΤΠΕ 

Δ1 Πτυχίο ΠΤΔΕ/ Διδασκαλείο/ 

Άλλο πτυχίο 

ΠΕ 70 Πολύ 

Δ2 Πτυχίο ΠΤΔΕ/Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό/Άλλο πτυχίο 

ΠΕ 70 Πάρα πολύ 

Δ3 Παιδαγωγική Ακαδημία/ 

Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό/ 

Διδασκαλείο 

ΠΕ 70 Αρκετά 

Δ4 Πτυχίο ΑΕΙ/ Παιδαγωγική 

Ακαδημία/ Εξομοίωση 

ΠΕ 70 Αρκετά   

Δ5 Πτυχίο ΑΕΙ/ Παιδαγωγική 

Ακαδημία/ Μεταπτυχιακό/ 

Εξομοίωση/ Διδασκαλείο 

ΠΕ 70 Πάρα πολύ 

Δ6 Πτυχίο ΑΕΙ/ Παιδαγωγική 

Ακαδημία/ Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 

ΠΕ 70 Αρκετά 

Δ7 Πτυχίο ΑΕΙ/ Παιδαγωγική 

Ακαδημία/ Εξομοίωση/ 

Διδασκαλείο 

ΠΕ 70 Πάρα πολύ 

Δ8 Πτυχίο ΑΕΙ/ Παιδαγωγική 

Ακαδημία/ Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό/ Άλλο πτυχίο (ΤΕΙ) 

ΠΕ 70 Πάρα πολύ 

Δ9 Πτυχίο ΑΕΙ/ Μεταπτυχιακό ΠΕ 11 Πάρα πολύ 

Δ10 Πτυχίο ΑΕΙ/ Παιδαγωγική 

Ακαδημία/ Μεταπτυχιακό/ 

Εξομοίωση 

ΠΕ 70 Πάρα πολύ 

Δ11 Πτυχίο ΑΕΙ/ Μεταπτυχιακό/ 

Άλλο πτυχίο 

ΠΕ 70 Πάρα πολύ 

Δ12 Πτυχίο ΠΤΔΕ/Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό/ Άλλο πτυχίο ΑΕΙ 

ΠΕ 70 Πάρα πολύ 

Πίνακας 9: Τυπικά προσόντα διευθυντριών 
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Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των διευθυντριών, όλες κρίνονται ως 

εξαιρετικά προσοντούχες, κάτι που είναι προαπαιτούμενο για την επιλογή σε θέση 

στελέχους εκπαίδευσης. Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι εννέα έχουν Μεταπτυχιακό  

δίπλωμα ενώ τέσσερις εξ αυτών είναι κάτοχοι και Διδακτορικού διπλώματος. Στην 

συντριπτική πλειοψηφία τους είναι δασκάλες, με μόνο μια να ανήκει στον κλάδο ΠΕ 

11, Γυμναστών. Σε ότι αφορά την εξοικείωσή τους με την χρήση των Η/Υ, οι 

περισσότερες διευθύντριες απάντησαν πως είναι Πάρα πολύ εξοικειωμένες, τρεις ήταν 

πιο συγκρατημένες απαντώντας Αρκετά, ενώ μόλις μια δήλωσε την επιλογή Πολύ. Σε 

μια εποχή που η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι προαπαιτούμενη για την 

απρόσκοπτη επιτέλεση των καθηκόντων μιας διευθύντριας, είναι σε κάθε περίπτωση 

πολύ ενθαρρυντική η εικόνα που καταγράφεται εδώ.  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ

ΝΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ

ΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Δ1 30 και άνω 17 Ναι Ναι 

Δ2 11-20 7 Όχι Όχι 

Δ3 30 και άνω 4 Ναι Ναι 

Δ4 21-30 13 Ναι Όχι 

Δ5 21-30 7 Όχι Ναι 

Δ6 30 και άνω 3 Ναι Όχι 

Δ7 30 και άνω 8 Όχι Όχι 

Δ8 21-30 9 Ναι Όχι 

Δ9 21-30 9 Ναι Ναι 

Δ10 30 και άνω 9 Όχι Ναι 

Δ11 21-30 5 Όχι Όχι 

Δ12 21-30 5 Όχι Ναι 

 

Πίνακας 10: Στοιχεία σχετικά με προϋπηρεσία διευθυντριών και διοίκηση 
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Σε ό, τι αφορά τα έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, 5 διευθύντριες έχουν 

πάνω από τριάντα, 6 διευθύντριες έχουν 21-30 χρόνια, ενώ μόλις μια έχει 11-20. 

Σχετικά με τα έτη παρουσίας στη διοικητική θέση παρουσιάζεται ένα μεγάλο εύρος, 

καθώς τα λιγότερα έτη που δηλώθηκαν είναι 3, ενώ τα περισσότερα 17. Μοιρασμένες 

εξίσου είναι οι διευθύντριες που έχουν προηγούμενη διοικητική εμπειρία, πέραν της 

παρουσίας τους στην παρούσα χρονική συγκυρία με αυτές που δεν έχουν καθόλου 

προϋπηρεσία.  Η ίδια εικόνα εντοπίζεται και σε επίπεδο παρακολούθησης 

εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικό με την διοίκηση. Οι μισές έχουν 

παρακολουθήσει από ταχύρρυθμα σεμινάρια μέχρι ετήσια προγράμματα πάνω στην 

οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, ενώ οι άλλες μισές δεν είχαν ανάλογη 

ευκαιρία. 
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Κεφάλαιο 4ο 

4. Αποτελέσματα 

4.1. Θεματικός Άξονας Α΄: Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής 

 

Στο συγκεκριμένο σημείο της εργασίας παρουσιάζονται ανά άξονα τα δεδομένα 

που προέκυψαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων. Κάθε άξονας αντιστοιχεί σε κάθε 

ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα ο Θεματικός 

Άξονας Α΄ απαντά στο ερώτημα: Πώς προσδιορίζουν οι διευθύντριες δημοτικών 

σχολείων το φαινόμενο της «Γυάλινης οροφής»; 

Πίνακας 11: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Α΄: 

Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής, Κατηγορία 1η: Αντίληψη όρου 

γυάλινης οροφής 

 

 

 

Πίνακας 12: Θεματικός Άξονας Α΄ : Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης 

Οροφής, Κατηγορία 1η: Αντίληψη όρου γυάλινης οροφής 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α΄: ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η : Αντίληψη όρου γυάλινης οροφής 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΚΠΔΕΚΑΝΑ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΑΔΠΡΟΚΙ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΑΔΠΡΟΚΙ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΚΟΙΝΚΑΤΕ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΜΙΠΑΓΥΠΤ 

ΓΝΟΓΥΟΡ 

ΣΥΝΕΠΙΚ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΑΔΠΡΟΚΙ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΔΥΠΡΟΚΙ 

ΑΝΤΚΟΙΘΓ 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΚΠΔΕΚΑΝΑ 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου 

γυάλινης οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΚΠΔΕΚΑΝΑ 

ΑΔΠΡΟΚΙ 

ΚΟΙΝΚΑΤΕ 

ΜΙΠΑΓΥΠΤ 

ΓΝΟΓΥΟΡ 

ΣΥΝΕΠΙΚ 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

Κοινωνία πιο δεκτική στην ανέλιξη του άντρα 

Αδυναμία προσέγγισης κορυφής ιεραρχίας 

Κοινωνική κατασκευή εμποδίων 

Μικρή παρουσία γυναικών σε πολλούς τομείς 

Γνώση όρου γυάλινης οροφής 

Σύνδεση με επιχειρηματικό κόσμο                              (7)                                    
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Η ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων, σχετικά με το φαινόμενο της 

γυάλινης οροφής και τα εμπόδια που απορρέουν από αυτό, ξεκινάει με μια προσπάθεια 

νοηματοδότησης του όρου. Όπως γίνεται φανερό και από την ταύτιση των κωδικών η 

οποία επισημαίνεται με σκούρα γραφή, οι έντεκα από τις δώδεκα συμμετέχουσες στην 

έρευνα δεν γνώριζαν, ούτε είχαν ακούσει τον όρο «Γυάλινη Οροφή». Στην ερώτηση αν 

έχουν υπόψη τους τον όρο δόθηκαν απαντήσεις όπως: 

Δ/ντρια 6: «Καθόλου, δεν τον έχω ξανακούσει».  

Δ/ντρια 7: «Φαινόμενο Γυάλινης Οροφής; Όχι.» 

Δ/ντρια 10: «Πρώτη φορά το ακούω». 

Μία μόνο διευθύντρια είχε γνώση του όρου και απάντησε θετικά στην ίδια 

ερώτηση, εντάσσοντάς τον, ωστόσο, σε συγκεκριμένο πλαίσιο πέραν της εκπαίδευσης.  

Δ/ντρια 8: «Ναι, (το γνωρίζω) αλλά νομίζω ταιριάζει περισσότερο σε 

επιχειρηματικό μοντέλο, παρά στην εκπαίδευση που είμαι εγώ». 

 Μετά από την επεξήγηση του όρου, ορισμένες διευθύντριες επιχείρησαν να τον 

ερμηνεύσουν. Ορισμένες αντιλήφθηκαν την γυάλινη οροφή ως ένδειξη αδυναμίας 

προσέγγισης της κορυφής της ιεραρχίας. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της 

διευθύντριας 2: 

Δ/ντρια 2: «Προφανώς είναι κάτι εύθραυστο και μπορείς να κάνεις βήματα για 

να το προσεγγίσεις και στην ουσία να μην το φτάσεις ποτέ, γιατί συναντάς εμπόδια».  

Άλλες διευθύντριες στο άκουσμα της ανάλυσης του όρου, τοποθέτησαν το 

φαινόμενο της μικρής εκπροσώπησης της γυναίκας στην ιεραρχία πολλών τομέων πέρα 

από αυτόν της εκπαίδευσης, αποδίδοντας την πραγματικότητα αυτή στην κοινωνία και 

τις αντιλήψεις αυτής που αναμένουν στη θέση της διεύθυνσης να βρίσκουν άντρες:  

 Δ/ντρια 1: «Η κοινωνία αποδέχεται περισσότερο τον άντρα να έχει φιλοδοξίες 

και να ελίσσεται σε ανώτερες θέσεις από μια γυναίκα».  

 Δ/ντρια 12: «..χτυπάνε την πόρτα, ήρθα να μιλήσω στον διευθυντή του σχολείου, 

λέω μιλάτε με την ίδια. Εκεί λίγο υπάρχει έτσι ένα δευτερόλεπτο, στιγμιαίος δισταγμός, 

αλλά υπάρχει. Αυτό το πιάνεις στον αέρα. Άρα, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τόσο 

αποδεκτός ο ρόλος (για μια γυναίκα) και θα πρέπει έτσι να τον δουλέψεις και στην πορεία 

να αποδείξεις ότι τον εκπληρείς επάξια». 

Αναφερόμενη, μάλιστα στα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην πορεία 

τους προς την επαγγελματική ανέλιξη, μια διευθύντρια ορίζει ξεκάθαρα πως «η 

κοινωνία φτιάχνει αυτά τα εμπόδια, θέλοντας τη γυναίκα να είναι περισσότερο στην 

οικογένεια και να αφιερώνεται λιγότερο στο επάγγελμα».  
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Πίνακας 13: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Α΄: 

Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής, Κατηγορία 2η: Ισχύς φαινομένου 

στην εκπαίδευση 

 

 

 

Πίνακας 14: Θεματικός Άξονας Α΄ : Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης 

Οροφής, Κατηγορία 2η : Ισχύς φαινομένου στην εκπαίδευση 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α΄: ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΝΗΣ 

ΟΡΟΦΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η : Ισχύς φαινομένου στην εκπαίδευση 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΓΥΑΝΠΕΡΠ 

ΕΝΑΓΥΠ 

ΑΠΕΣΕΓΝ 

ΑΦΧΑΠΡΟ 

ΥΠΕΜΔΥΦ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΑΠΕΣΕΓΝ 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΙΣΧΑΝΩΚΛ 

ΜΗΑΦΕΠΙΔ 

ΜΗΕΝΕΜΠ 

ΜΗΑΦΕΠΙΔ 

ΜΗΕΝΕΜΠ 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΥΠΑΡΣΤΕΡ 

ΑΝΤΘΕΣΓΥ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

ΥΠΕΜΔΥΦ 

ΙΣΧΑΝΩΚΛ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ ΙΣΧΑΝΩΚΛ 

ΜΗΑΦΕΠΙΔ 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΥΠΑΡΣΤΕΡ 

 

Στην επόμενη ερώτηση του ίδιου άξονα σχετικά με την ισχύ του φαινομένου 

της γυάλινης οροφής στην εκπαίδευση, η πλειοψηφία των διευθυντριών αποδέχεται την 

ύπαρξη του φαινόμενου γενικά. «Σαφώς και ισχύει», «Και βέβαια έχει ισχύ. Νομίζω σε 

οποιαδήποτε κοινωνική διαδικασία έχει ισχύ», είναι ορισμένες από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν από αυτές. Ωστόσο, ορισμένες διευθύντριες ισχυρίζονται πως η ισχύς του 

περιορίζεται στα στενά όρια των ανώτερων κλιμακίων της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. 

Συγκεκριμένα καταγράφηκαν οι απόψεις: 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ισχύς 

φαινομένου 

στην 

εκπαίδευση 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΓΥΑΝΠΕΡΠ 

ΕΝΑΓΥΠ 

ΑΠΕΣΕΓΝ 

ΑΦΧΑΠΡΟ 

ΥΠΕΜΔΥΦ 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

ΙΣΧΑΝΩΚΛ 

ΜΗΑΦΕΠΙΔ 

ΜΗΕΝΕΜΠ 

ΥΠΑΡΣΤΕΡ 

ΑΝΤΘΕΣΓΥ 

Ύπαρξη πρακτικών εμποδίων 

Γυναίκα αντιμέτωπη με περισσότερα προβλήματα 

Ενασχόληση γυναίκας με παιδιά 

Ανάγκη για περεταίρω σπουδές και ενημέρωση γνώσεων 

Αφιέρωση χρόνου για απαιτήσεις ρόλου 

Ύπαρξη εμποδίων και για τα δύο φύλα 

Αποδοχή φαινομένου γυάλινης οροφής 

Ισχύς σε ανώτερα κλιμάκια 

Μη αποδοχή φαινομένου σε επίπεδο διεύθυνσης 

Μη εντοπισμός εμποδίων 

Ύπαρξη στερεοτύπων 

Αντίληψη θέσης γυναίκας                                                       (12)  
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Δ/ντρια 4: «Σε απλές θέσεις διευθυντών δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξουν 

ιδιαίτερα εμπόδια. Σε ανώτερα κλιμάκια προϊσταμένων, διευθυντών εκπαίδευσης, εκεί 

μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και δυσκολία στις γυναίκες. Οι θέσεις οι δικές μας, των 

διευθυντών, βασίζονται σε κάποια τυπικά προσόντα που δε νομίζω στα χαμηλά κλιμάκια 

να υπάρχει πρόβλημα. Στα μεγαλύτερα πιστεύω, ναι. Θα υπάρχει ας πούμε μια 

επικράτηση των αντρών».  

Δ/ντρια 8: «Στην βαθμίδα που είμαι εγώ δεν θεωρώ ότι έχει ισχύ, γιατί είναι ένας 

χώρος που θα έλεγα ότι είναι γυναικοκατούμενος και ούτως ή άλλως οι γυναίκες, πώς να 

το πω, είναι κοινωνική προσδοκία να γίνονται οι γυναίκες δασκάλες και νηπιαγωγοί, γι’ 

αυτό πιστεύω δεν ισχύει». 

Δ/ντρια 10: «Θυμάμαι σε όλες τις σημαντικές θέσεις πράγματι για κάποιον λόγο 

ισχύει το γεγονός ότι είναι άντρες εκείνοι που μας επιμορφώνουν ή ότι πρωτοστατούν 

στις διαδικασίες αυτές τις επιμορφωτικές. Τουλάχιστον ενός επιπέδου στελεχών και 

πάνω. 

Άλλη διευθύντρια αποδεχόμενη το φαινόμενο της ύπαρξης ενός φραγμού στην 

σκάλα της ιεραρχίας τοποθετήθηκε λέγοντας πως η προσπέλαση αυτών των εμποδίων 

που συνεπάγεται το φαινόμενο είναι μια πρόκληση και για τα δύο φύλα, αφού 

αντικειμενικές συνθήκες, όπως η αλλαγή των νομικών πλαισίων διεκδίκησης,  

καθιστούν δύσκολη την κτήση θέσης στελέχους. 

Δ/ ντρια 2: «Βεβαίως υπάρχουν εμπόδια, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με 

το φύλο». Η γυάλινη οροφή υπάρχει και για τους άντρες και για τις γυναίκες, γιατί οι 

συνθήκες μπορεί να είναι ευνοικές και να καταφέρεις να φτάσεις στον στόχο σου και να 

επιλεγείς ως στέλεχος εκπαίδευσης, μπορεί όμως να υπάρχουν διάφορα εμπόδια από 

διαφορετικές πλευρές, μια αλλαγή κυβέρνησης, αλλαγή του πλαισίου και ξαφνικά τα 

προσόντα τα οποία υποτίθεται ότι ήταν αρκετά για να μπορέσεις να γίνεις διευθύντρια, 

ξαφνικά να μην ισχύουν». 

Κατά κοινή ομολογία, ωστόσο, υπάρχουν πρακτικά εμπόδια τα οποία 

εντοπίζονται ακόμα και στο χαμηλότερο επίπεδο της εκπαιδευτικής ιεραρχίας που είναι 

αυτό της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας. Αυτά αναφέρθηκε από τις περισσότερες 

διευθύντριες ότι έχουν ως πηγή προέλευσης τους πολλαπλούς ρόλους που έχει να 

επιτελέσει μια γυναίκα, παράλληλα με αυτόν της εργαζόμενης, και κυρίως αυτόν που 

έχει να κάνει με την φροντίδα της οικογένειας και των παιδιών. Ο ρόλος αυτός 

θεωρείται ότι λειτουργεί ανασταλτικά και στην συνέχιση των σπουδών της, μια 

παράμετρο που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση των απαραίτητων προσόντων με 

απώτερο σκοπό την διεκδίκηση θέσεων στελέχους εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά είναι 

τα λεγόμενα των διευθυντριών που κάνουν λόγο για την ύπαρξη στερεοτύπων που 

συνδέονται με τα προαναφερθέντα εμπόδια:  

Δ/ντρια 1: «Υπάρχουν πρακτικά εμπόδια. Όταν έχεις οικογένεια και δεν έχεις 

βοήθεια, από τον σύζυγο, από κάποιον άλλο.. είναι πρακτικά τα προβλήματα. 

Περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζει μια γυναίκα παρά ένας άντρας, γιατί, δυστυχώς, 

υπάρχουν ακόμη τα στερεότυπα που η γυναίκα ασχολείται περισσότερο με τα παιδιά και 

είναι πιο δύσκολο και να κάνει σπουδές παραπάνω, να παρακολουθήσει σεμινάρια, τις 
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εξελίξεις στην επιστήμη και να αφιερώνει παραπάνω χρόνο στην δουλειά της, γιατί η 

θέση του διευθυντή- διευθύντριας είναι απαιτητική». 

Δ/ντρια 6: «Καταρχήν πιστεύω ότι υπάρχουν τα στερεότυπα όσον αφορά την 

παρουσία των γυναικών στις διοικητικές θέσεις και γενικότερα σε θέσεις ευθύνης. 

Απορρέουν πιστεύω πρώτα από τα κοινωνικά στερεότυπα που δεν θέλουν την γυναίκα να 

ανελίσσεται επαγγελματικά. Πιστεύω, δηλαδή, η ίδια η κοινωνία φτιάχνει αυτά τα 

εμπόδια θέλοντας την γυναίκα να είναι περισσότερο στην οικογένεια και να αφιερώνεται 

λιγότερο στο επάγγελμα».  

Δ/ντρια 12: «Εντάξει, υπάρχουν τα στερεότυπα όσον αφορά την ηγετική θέση που 

μπορεί να έχει μια γυναίκα. Αυτά τα συναντάς συνέχεια μπροστά σου. Είτε είναι ένα 

στερεότυπο στο πώς μπορεί να διαχειριστεί μια γυναίκα ξέρω γω μια μεγάλη σχολική 

μονάδα, αν μπορεί να έχει τις διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, αν μπορεί να 

ελιχθεί και, βέβαια, υπάρχει και το στερεότυπο από τον περίγυρο του ότι μια γυναίκα, 

εντάξει, δεν μπορεί να αναλάβει τέτοιου είδους καθήκοντα».  

Αντίθετα ορισμένες διευθύντριες αποκλείουν εντελώς το ενδεχόμενο ισχύος 

του φαινομένου γενικά στην εκπαίδευση, κάνοντας μια ανασκόπηση των προσωπικών 

τους εμπειριών που δεν περιλάμβαναν ανάλογα παραδείγματα. 

Δ/ντρια 5: «Κατά την εμπειρία μου, όχι (δεν έχει ισχύ)». 

Δ/ντρια 10: «Δεν νομίζω, όμως, ότι μου έχει θέσει κανένας εμπόδια στην εξέλιξή 

μου ως στέλεχος». 

 

Πίνακας 15: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Α΄: 

Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής, Κατηγορία 3η: Ανίχνευση 

εμπειριών σχετικών με τα εμπόδια που απορρέουν από το φαινόμενο 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ανίχνευση 

εμπειριών 

σχετικών με τα 

εμπόδια που 

απορρέουν από 

το φαινόμενο 

ΔΥΣΟΘΕΔΙ 

ΜΕΒΑΔΑΡΑ 

 

ΑΠΑΝΧΑΡ 

ΜΕΡΣΕΣΤ 

ΥΠΑΡΔΙΦ 

ΔΥΣΑΠΓΟΝ 

ΔΙΑΦΑΝΓΥ 

ΑΝΦΡΑΣΕΠ 

ΜΕΓΣΕΒΑΝ 

ΕΠΑΝΤΡΟΛ 

ΥΠΟΚΡΙΕΣ 

ΜΗΑΠΑΓΥΔ 

ΕΠΣΥΜΕΣ 

ΑΝΓΥΝΕΞΑ 

ΑΝΑΝΕΞΧΑ 

Δυσκολία συνδυασμού οικογένειας και θέσης διευθύντριας 

Μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας ανάληψης του ρόλου από ότι 

για έναν άντρα 

Απόδοση ανδρικών χαρακτηριστικών 

Μεροληψία συμβουλίου επιλογής στελεχών 

Ύπαρξη δικτύου φίλων 

Δυσκολία αποδοχής από γονείς 

Διαφορετική αντιμετώπιση γυναικών 

Αντιμετώπιση φραστικών επιθέσεων 

Μεγαλύτερος σεβασμός στους άνδρες 

Επιφυλάξεις ως προς την ανταπόκριση στον ρόλο 

Υποκειμενικά κριτήρια επιλογής στελεχών 

Μη αποδοχή αποτελεσματικότητας γυναίκας διευθύντριας 

Επηρεασμός συμβουλίου επιλογής στελεχών 

Αντίληψη γυναίκας σε εξουσία αυστηρή 

Αντίληψη άνδρα σε εξουσία χαλαρό 
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Πίνακας 16: Θεματικός Άξονας Α΄ : Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης 

Οροφής, Κατηγορία 3η: Ανίχνευση εμπειριών σχετικών με τα εμπόδια που 

απορρέουν από το φαινόμενο 

 

 Κατά την προσπάθεια ανίχνευσης των εμπειριών που έχουν οι διευθύντριες 

σχετικά με τα εμπόδια που απορρέουν από το φαινόμενο της γυάλινης οροφής, 

καταγράφηκαν ποικίλες απόψεις. Στο επίπεδο προ της ανάληψης του ρόλους της 

διεύθυνσης αναφέρθηκαν εμπόδια στη βάση της διαδικασίας επιλογής στελεχών 

εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι διευθύντριες ανέφεραν πως οι συγκεκριμένες 

διαδικασίες κρίσης είναι απαιτητικότερες για τις γυναίκες, καθότι καλούνται να 

αποδείξουν τον βαθμό ικανότητάς τους για την λήψη της θέσης, αφού είναι κάτι που  

αμφισβητείται. Συνεπώς, αναφέρεται ότι τυγχάνουν μεγαλύτερης αυστηρότητας από 

το εκάστοτε συμβούλιο επιλογής στελεχών.  

Δ/ντρια 11: «Ίσως είναι περισσότερο αυστηροί και περισσότερο επιλεκτικοί στις 

ερωτήσεις που γίνονται στις γυναίκες, όσον αφορά τις κρίσεις, θεωρώ. Είναι 

απαιτητικότερες αυτές οι διαδικασίες για τις γυναίκες, θεωρώ». 

Δεν ήταν λίγες οι διευθύντριες εκείνες που μίλησαν για μεροληψία του 

συμβουλίου επιλογής. Αυτήν τη απέδωσαν στην ύπαρξη δικτύου φίλων, η δυναμική 

του οποίου φτάνει να επηρεάσει τις αποφάσεις του συμβουλίου. Χαρακτηριστικό είναι 

το απόσπασμα από την συνέντευξη με την Δ/ντρια 9:  

ΜΕΡΣΤΑΦΟ 

ΜΕΡΣΤΑΣΥ 

ΑΜΦΑΠΣΥ 

ΜΕΡΣΤΑΓΟ 

ΑΝΣΕΞΣΤΑ 

ΜΕΑΥΣΕΣΤ 

ΑΠΑΙΔΙΑΚ 

Μεροληπτική στάση φορέων 

Μεροληπτική στάση συναδέλφων 

Αμφισβήτηση από συνάδελφους 

Μεροληπτική στάση γονέων 

Αντιμετώπιση σεξιστικών στάσεων 

Μεγαλύτερη αυστηρότητα από συμβούλιο επιλογής στελεχών 

Απαιτητικότερες διαδικασίες κρίσης                                        (22) 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α΄: ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: Ανίχνευση εμπειριών σχετικών με τα εμπόδια που απορρέουν από το 

φαινόμενο 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΔΥΣΟΘΕΔΙ 

ΜΕΒΑΔΑΡΑ 

ΕΠΑΝΤΡΟΛ 

ΑΠΑΝΧΑΡ 

 

ΜΕΡΣΕΣΤ 

ΥΠΑΡΔΙΦ 

ΔΥΣΑΠΓΟΝ 

ΔΙΑΦΑΝΓΥ 

ΑΝΦΡΑΣΕΠ 

ΜΕΓΣΕΒΑΝ 

ΕΠΑΝΤΡΟΛ ΜΕΡΣΕΣΤ 

ΥΠΑΡΔΙΦ 

ΥΠΟΚΡΙΕΣ 

ΜΗΑΠΑΓΥΔ 

ΜΗΑΠΑΓΥΔ 

ΜΕΡΣΕΣΤ 

ΥΠΑΡΔΙΦ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΜΗΑΠΑΓΥΔ 

ΕΠΣΥΜΕΣ 

ΑΝΓΥΝΕΞΑ 

ΑΝΑΝΕΞΧΑ 

 

ΥΠΑΡΔΙΦ 

ΜΕΡΣΤΑΦΟ 

ΜΕΡΣΤΑΣΥ 

ΑΜΦΑΠΣΥ 

ΜΕΡΣΤΑΓΟ 

ΜΕΡΣΕΣΤ 

ΥΠΑΡΔΙΦ 

ΥΠΟΚΡΙΕΣ 

 

ΜΗΑΠΑΓΥΔ 

ΑΝΣΕΞΣΤΑ 

ΜΕΑΥΣΕΣΤ 

ΑΠΑΙΔΙΑΚ 

ΜΕΡΣΤΑΣΥ 

ΑΜΦΑΠΣΥ 
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-Εντάξει στην συνέντευξη υπήρξε ξεκάθαρη θεωρώ, όχι απ’ όλους, όχι απ’ όλη την 

επιτροπή συνέντευξης, από κάποια άτομα όμως, γιατί πήρα γραπτώς τις απαντήσεις, την 

αιτιολόγηση, δηλαδή, της βαθμολογίας μου, και διέκρινα εκεί ότι υπήρξε ξεκάθαρη 

μείωσή μου προς όφελος άλλων με αστήρικτα επιχειρήματα . 

-Ήθελαν να μειώσουν την βαθμολογία σας στο κομμάτι της συνέντευξης; 

-Για να ευνοηθούν κάποιοι άλλοι. 

-Καταλαβαίνω. Κι από που πιστεύετε ότι απορρέει; 

-Απορρέει από κοινωνικές σχέσεις, την παρέα που λέμε.  

Παραπλήσια εμπειρία είχε και η Δ/ντρια 2:  

-Είδα, διαπίστωσα στην συνέντευξη που έδωσα, άτομα τα οποία δεν είχαν καθόλου 

επιστημονικά προσόντα, προηγήθηκαν από ‘μένα στην συνέντευξη, πήραν άριστο βαθμό. 

Κάτι το οποίο τους έφερε μπροστά από ‘μένα και εγώ, ενώ είχα τα επιστημονικά, έμεινα 

πίσω, γιατί στην ουσία φάνηκε σαν να μην μπορώ να μιλήσω. 

-Θέλετε να μου πείτε ότι πριμοδοτήθηκαν;  

-Ναι.  

-Ποιοι θεωρείτε ότι ήταν οι λόγοι που παρακίνησαν αυτούς που ήταν στο συμβούλιο 

να πριμοδοτήσουν τους άλλους και όχι εσάς; 

-Μα είναι γνωστοί. Είναι μικρή η περιοχή. Όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιοχής είναι λίγοι. 

Μετρημένοι στα δάχτυλα και ήταν φίλοι μεταξύ τους, ο ένας ήταν αιρετός, ο άλλος ήταν 

αιρετός. Γνωρίζονται. Εγώ βρέθηκα από το πουθενά ξαφνικά να διεκδικώ μια θέση, δεν 

γνώριζα κανέναν. Ήρθα από άλλη διεύθυνση με μετάθεση και ζήτησα να γίνω 

διευθύντρια. Ήμουν απ’ έξω. 

Υποκειμενικότητα στα κριτήρια επιλογής στελεχών διαπιστώθηκε και στην 

περίπτωση εμπλοκής του συλλόγου διδασκόντων. Συγκεκριμένα η Δ/ντρια 5 αναφέρει:  

Δ/ντρια 5: «Άλλο (εμπόδιο) ήταν σε έναν άλλο τρόπο επιλογής, ο οποίος δεν ήταν 

το συμβούλιο, στην περίπτωση που έγιναν ψηφοφορίες στον σύλλογο διδασκόντων, 

υπήρχε επιρροή όσον ψηφίζανε από φιλικές σχέσεις και δεν υπήρχαν αξιοκρατικά 

κριτήρια, κατά την γνώμη μου. Δηλαδή, προτιμήσαν να ψηφίσουν κάποιον ή κάποια που 

ήταν φίλοι, χωρίς να λάβουν υπόψη τους άλλα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένας 

διευθυντής. 

Άλλο ήτανε ότι είναι πολύ σημαντικός ο σύλλογος διδασκόντων όταν είχε 

εμπλακεί στην επιλογή διευθυντών με άλλον τρόπο, όχι με ψηφοφορία, όπου έπρεπε να 

κρίνουν σε συγκεκριμένες προτάσεις που είχαν σταλεί από το Υπουργείο, να 

αξιολογήσουν τον διευθυντή. Εκεί κατά την γνώμη μου υπήρξαν κάποιοι.. Υπάρχουν 

άτομα που έχουν σωστή κρίση στον σύλλογο και άλλα που δεν έχουν και λειτουργούν 

πολύ υποκειμενικά». 

Πέρα από τις διαδικασίες επιλογής στελεχών, εμπόδια κατά την εμπειρία τους 

από την θέση της διεύθυνσης διαπίστωσαν και σε επίπεδο αντιλήψεων για τη θέση της 

γυναίκας και τη δυνατότητα ανταπόκρισής της σε μια θέση εξουσίας. Η 
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αποτελεσματικότητά της στη θέση τέθηκε υπό αμφισβήτηση πολλές φορές ενώ στις 

περιπτώσεις επιτυχούς πορείας της σε αυτή της  αποδόθηκαν ανδρικά χαρακτηριστικά. 

Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής:  

Δ/ντρια 6: «Οι άντρες που είναι στελέχη μεταφέρουν το μήνυμα ότι είναι πάρα 

πολύ δύσκολες αυτές οι θέσεις και ότι μια γυναίκα δεν θα τα καταφέρει, και έχουμε 

πειστεί γι’ αυτό, ότι εμείς δεν θα τα καταφέρουμε». 

Δ/ντρια 9: «Χειροπιαστά και σαν συμβάντα δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα, 

όμως υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση από ‘μενα. Ότι δεν με αντιμετώπιζαν στα σοβαρά, 

όπως αντιμετωπίζουν έναν άντρα. 

Σε συζήτηση διευθύντριας με εκπαιδευτικό άλλου σχολείου, η δεύτερη της 

μετέφερε την γνώμη του δικού της διευθυντή που περικλείονταν στη φράση: «Η Μαρία 

είναι αντράκι!». «Σώπα ρε λέω που πρέπει να είσαι αντράκι για να έχεις αυτή τη θέση», 

ήταν η απάντηση της διευθύντριας. 

Επιπλέον των αναφερθέντων, διαπιστωμένα εμπόδια που αναφέρθηκαν από τις 

διευθύντριες περιστρέφονταν γύρω από μεροληπτικές στάσεις και τάσεις 

αμφισβήτησης από συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αλλά και από γονείς.  

Δ/ντρια 7: «Η στάση κάποιων συναδέλφων ήταν καθαρά φαλλοκρατική και 

χρησιμοποιήθηκε το επιχείρημα ότι ‘’δεν θα τα καταφέρεις, είσαι γυναίκα, δεν θα τα 

καταφέρεις να διοικήσεις ένα σχολείο της πόλης, γιατί στην πόλη τα προβλήματα είναι 

πολλά και εσύ εντάξει, στο χωριό ήσουν καλά, ας πούμε, αλλά στην πόλη θα ζοριστείς’’». 

Δ/ντρια 12: «Εντάξει, υπήρχε ένας σκεπτικισμός από την πλευρά των 

συναδέλφων, έτσι μια συγκρατημένη διάθεση, η οποία, όμως, θεωρώ ότι σιγά σιγά έχει 

αρθεί. Δηλαδή υπήρχαν αμφιβολίες ως προς το αν θα τα καταφέρω ή όχι. Νομίζω ότι 

αυτό είναι και λογικό, όταν έτσι υπάρχει κάποια δυσκολία στο να αναρριχηθούν οι 

γυναίκες». 

Δ/ντρια 3: «Πρώτον, από τον χώρο των γονέων, δεν ήταν εύκολο να αποδεχτούν 

μια γυναίκα στη θέση της διεύθυνσης, σε μια ανώτερη θέση».  

Αναφέρθηκαν, επίσης, από τις διευθύντριες και εμπόδια στη βάση του δίπολου 

γυναίκα εργαζόμενη και γυναίκα- σύζυγος και μητέρα. 

Δ/ντρια 1: «Εμπόδια ήταν η δυσκολία να συνδυάσω την οικογένεια με τη θέση 

αυτή. Γιατί είχα τρία πολύ μικρά παιδιά όταν ανέλαβα αυτή τη θέση και ήταν η δυσκολία 

πρακτική, στο πώς μπορώ να συνδυάσω τα παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία και τις 

απαιτήσεις αυτού του ρόλου». 

 Τέλος, σημειώθηκαν και περιπτώσεις όπου διευθύντριες δέχτηκαν 

συμπεριφορές σεξιστικές, με φραστικές επιθέσεις και προσπάθεια επιβολής των 

ανδρών σε βάρος τους.  

Δ/ντρια 8: «Αλλά το γεγονός ότι ήμουν γυναίκα, σηκώθηκε όρθιος, στάθηκε 

όρθιος απέναντί μου και είπε θα σας φέρω την αστυνομία.. αλλά και σε μένα είπε ότι έχει 

εντολή εισαγγελέα, σε άντρα δεν θα το έλεγε.. Είναι γυναίκα μωρέ, σιγά τώρα, άμα της 

πω εντολή εισαγγελέα τι θα κάνει;». 
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Δ/ντρια 10: «.. έχω δεχθεί σεξισμό και ρατσισμό από άντρες (γονείς μαθητών), 

οι οποίοι δεν ήταν καθόλου χαμηλού μορφωτικού επιπέδου.. μπαίνοντας στο γραφείο μου 

θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κλείνουν την πόρτα πίσω τους για να μπορούν να 

φωνασκήσουν και να ασκήσουν την όποια ας πούμε ανδρική εξουσία και φόβο, με την 

έννοια ότι θα τους φοβηθώ και θα με τρομοκρατήσουν. Τουλάχιστον τρία περιστατικά 

καθαρά, ας πούμε, έχω ζήσει τέτοια». 

 

Πίνακας 17: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Α΄: 

Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής, Κατηγορία 4η: Τρόποι 

προσπέλασης των εμποδίων 

 

Πίνακας 18: Θεματικός Άξονας Α΄ : Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης 

Οροφής, Κατηγορία 4η: Τρόποι προσπέλασης των εμποδίων 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α΄: ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η: Τρόποι προσπέλασης των εμποδίων 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΘΕΑΡΟΠΡ ΕΞΑΣΠΡΟ 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

ΑΔΑΝΣΕΣΤ ΥΠΟΣΠΕΡ 

 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

ΠΟΛΕΡΓΥΝ 

ΑΠΙΚΝΘΕ 

 

Όσον αφορά την τέταρτη και τελευταία κατηγορία του Α΄ Θεματικού Άξονα 

στην οποία γίνεται λόγος για τους τρόπους προσπέλασης των εμποδίων, καθίσταται 

εμφανής και από την ταύτιση των κωδικών η κυριαρχία της πεποίθησης ότι βασικός 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι 

προσπέλασης 

των εμποδίων 

ΘΕΑΡΟΠΡ 

ΕΞΑΣΠΡΟ 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

ΑΔΑΝΣΕΣΤ 

ΥΠΟΣΠΕΡ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΠΟΛΕΡΓΥΝ 

ΑΠΙΚΝΘΕ 

Θέαση ρόλου ως πρόκληση 

Εξασφάλιση προϋπηρεσίας 

Εξασφάλιση απαραίτητων προσόντων 

Αδυναμία αντιμετώπισης σεξιστικών στάσεων 

Υποστήριξη από το περιβάλλον 

Προσήλωση στον στόχο 

Πολλαπλάσια εργασία γυναικών 

Απόδειξη ικανότητας ανάληψης της θέσης                               (8) 
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τρόπος προσπέλασης των εμποδίων είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων για την 

διεκδίκηση της θέσης προσόντων και την ανταπόκριση σε αυτήν.  

Δ/ντρια 8: «Διεκδίκησα μια θέση της οποίας υπερπληρούσα τα προσόντα». 

Δ/ντρια 11: «Η ενημέρωση, η σπουδή γενικότερα και η κατάρτιση είναι τα βασικά 

όπλα, τα προσόντα». 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο σημαντική κρίθηκε και η προσήλωση στον στόχο και η 

ανταπόκριση στις προκλήσεις στις οποίες καλείται μια γυναίκα διευθύντρια να 

ανταποκριθεί.  

Δ/ντρια 9: «Επικεντρώνομαι πολύ στον στόχο μου και δεν δίνω σημασία στο τι 

συμβαίνει γύρω μου». 

Προτάθηκε, επίσης, η συνεχής και αυξημένη εργασία, σε σύγκριση με αυτήν 

που προσφέρουν οι άνδρες, έτσι ώστε να αποδειχθεί η ικανότητα των γυναικών στη 

θέση αυτή.  

Δ/ντρια 5: «Δουλεύοντας να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει».  

Τέλος, η υποστήριξη από το περιβάλλον δηλώθηκε άμεσα ή έμμεσα από πολλές 

διευθύντριες.  

Δ/ντρια 4: «Με κολάκευε η ιδέα ότι θα αναλάβω την διεύθυνση και είχα και 

στήριγμα (αναφορά στον σύζυγο)».  
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4.2. Θεματικός Άξονας Β΄: Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από 

γυναίκες εκπαιδευτικούς 

Ομοίως με τον πρώτο θεματικό άξονα, ο Θεματικός Άξονα Β΄ απαντά 

αντίστοιχα στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν και ποιοι 

δρουν ανασταλτικά στη διεκδίκηση διευθυντικής θέσης στη διοίκηση των 

εκπαιδευτικών μονάδων από γυναίκες εκπαιδευτικούς.  

Πίνακας 19: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Β΄: 

Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, Κατηγορία 1η: Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών θέσεων στην 

εκπαίδευση από γυναίκες 

 

Πίνακας 20: Θεματικός Άξονας Β΄ : Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών 

θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς, Κατηγορία 1η: Λόγοι διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων στην εκπαίδευση από γυναίκες 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Β΄ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η : Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών θέσεων στην εκπαίδευση από γυναίκες 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

ΥΠΟΚΑΦΙΛ 

ΕΠΑΝΕΞ 

ΥΠΟΚΑΦΙΛ 

ΕΠΑΝΕΞ 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΥΠΟΡΕΚ 

ΕΠΑΝΕΞ 

ΑΠΟΔΙΚ 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΕΠΑΝΕΞ 

 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

ΕΠΑΓΓΚΑΤ 

ΑΠΟΔΙΚ 

 

ΕΠΑΝΕΞ 

ΑΞΙΟΣΠ 

ΙΣΟΤΔΙΕΞ 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΥΠΟΡΕΚ 

 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΥΠΟΡΕΚ 

 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΥΠΟΚΑΦΙΛ 

ΚΑΛΕΠΓΥΔ 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΑΠΟΔΙΚ 

ΠΡΟΔΙΑΣΔ 

 

 

1.  Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι 

διεκδίκησης 

διοικητικών 

θέσεων στην 

εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

ΥΠΟΚΑΦΙΛ 

ΕΠΑΝΕΞ 

ΕΠΑΓΓΚΑΤ 

ΑΞΙΟΣΠ 

ΙΣΟΤΔΙΕΞ 

ΥΠΟΡΕΚ 

ΑΠΟΔΙΚ 

 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς 

Οικονομικό κίνητρο 

Υποκίνηση από φιλοδοξία 

Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 

Επαγγελματική καταξίωση 

Αξιοποίηση σπουδών 

Ισότιμη διεκδίκηση εξέλιξης 

Υποκίνηση από όραμα για την εκπαίδευση 

Απόδειξη ικανότητας                                                            (9) 
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Από την ανάλυση των συνεντεύξεων των δώδεκα διευθυντριών που 

συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψε μια σειρά από λόγους για τους οποίους μια 

γυναίκα διεκδικεί τη θέση της διεύθυνσης μιας σχολικής μονάδας. Η πλειοψηφία των 

διευθυντριών έθεσε ως βασικό παράγοντα που υποκινεί τις γυναίκες να εκδηλώσουν 

την επιθυμία να γίνουν διευθύντριες την πεποίθηση ότι, μέσω αυτής της θέσης, θα 

μπορέσουν να προσφέρουν περισσότερα στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα οι 

διευθύντριες φέρεται να αναφέρουν:  

Δ/ντρια 2: «Όταν θέλεις να προσφέρεις στην εκπαίδευση, νομίζω το να είσαι στέλεχος 

εκπαίδευσης είναι ευθύνη για το καλύτερο ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και 

όταν η οργάνωση ξεκινάει από πάνω, ο δρόμος είναι καλύτερος και γι’ αυτούς που 

βρίσκονται από κάτω, είτε είναι μαθητές, είτε είναι εκπαιδευτικοί». 

Δ/ντρια 5: «Γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει (η γυναίκα), πιστεύει ότι θα 

μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση ενός σχολείου, όσον αφορά την οργάνωση, τη 

διοίκηση και τη λειτουργία του». 

Δ/ντρια 11: «Θέλει κι αυτή να προσφέρει στην εκπαίδευση μέσα από το διοικητικό 

κομμάτι». 

 Σημαντικές ήταν και οι αναφορές των διευθυντριών στην επαγγελματική 

ανάπτυξη και εξέλιξη των γυναικών εκπαιδευτικών μέσω της ανάληψης μιας θέσης 

ευθύνης. Η επαγγελματική καταξίωση στον εκπαιδευτικό χώρο αποτελεί για ορισμένες 

συνώνυμο της ανέλιξης σε ένα υψηλότερο κλιμάκιο στην ιεραρχία, κάτι που αποτελεί 

ισότιμο δικαίωμα των γυναικών, αλλά και δικαίωση για τους κόπους που κατέβαλαν 

ώστε να αποκτήσουν τα επαγγελματικά εχέγγυα για την κορυφή. Συνεπώς ανέφεραν: 

Δ/ντρια 4: «Πιστεύω η φιλοδοξία, ότι θέλουν να ανέβουν πιο πάνω. 

Δ/ντρια 7: «Άλλο κίνητρο το επαγγελματικό, η επαγγελματική καταξίωση για 

κάποιες γυναίκες που θα ήθελαν κάτι τέτοιο». 

Δ/ντρια 8: «Εντάξει, είναι και η αυτοπραγμάτωση. Δηλαδή, είσαι σε έναν χώρο, 

έχεις σπουδάσει κάτι, γιατί να μην θέλεις να ανελιχθείς; Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, γιατί 

αυτό είναι ανδρικό προνόμιο. Επειδή κάποτε οι άντρες ήταν η δουλειά τους, δούλευαν 

μόνο για την δική τους ανέλιξη και παραγκώνιζαν όλα τα υπόλοιπα οικογενειακά ή όλες 

τις υποχρεώσεις, τις οποίες τις άφηναν στις γυναίκες και οι γυναίκες έχουν μείνει πίσω 

στην ζωή τους. Δηλαδή, γιατί να μην διεκδικήσω ισότιμα αυτό που διεκδικεί και το άλλο 
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φύλο; Δεν πιστεύω στον διαχωρισμό των φύλων. Σε ποια εποχή ζούμε; Είναι και για 

μένα προτεραιότητα ή τέλος πάντων το χρωστάω στον εαυτό μου για τις σπουδές που έχω 

κάνει μέχρι σήμερα».  

Αντίθετα, η απόδειξη της ικανότητας των γυναικών στη διοίκηση είναι κάτι που 

απασχόλησε ορισμένες διευθύντριες και την ενέταξαν στους λόγους διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων στην εκπαίδευση. 

Δ/ντρια 12: «Θεωρώ ότι το κάνει για να αποδείξει- τουλάχιστον αυτό έκανα εγώ- 

όχι για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι τα καταφέρνω, αλλά ok, μπορείς κι εσύ σε αυτές 

τις θέσεις να προσφέρεις και μπορείς ίσως με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο, με την 

γυναικεία ματιά, η οποία είναι διαφορετική από την ορθολογική ματιά ενός άντρα η 

γυναίκα βάζει πάρα πολύ το κομμάτι της ενσυναίσθησης μέσα στην διαχείριση των 

ανθρωπίνων σχέσεων.. Και θεωρώ ότι έχει και τις οργανωτικές, διοικητικές ικανότητες 

και μπορεί να τα καταφέρει.  

Δ/ντρια 5: «Γιατί πιστεύει ότι έχει και τις δυνατότητες πια και όχι τα παλιά τα 

χρόνια που οι γυναίκες δεν είχαν τόσα προσόντα, έχουν πολλά προσόντα για να πετύχουν 

τέτοιες θέσεις και γιατί θέλουν να κάνουν και κάποια αλλαγή στην καριέρα τους και να 

μην είναι συνέχεια στην τάξη, να κάνουν κάτι διαφορετικό».  

Τέλος, λόγο για αντιπαράθεση αποτέλεσε το οικονομικό κίνητρο, αφού δίχασε 

στις δηλώσεις των διευθυντριών. Αναγνώρισαν όλες την ελάχιστη συμβολή του, για 

κάποιες αδιαμφισβήτητα δεν είναι επαρκές κίνητρο, ωστόσο κάποιες άλλες έκριναν ότι 

συμβάλλει ως έναν βαθμό στην παρακίνηση των γυναικών να υποβάλλουν 

υποψηφιότητα για τη θέση της διεύθυνσης. 

Δ/ντρια 5: «Είναι ένα κίνητρο και το οικονομικό. Ότι έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά 

θα έχεις και κάποιο οικονομικό όφελος, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη της διοίκησης» 

Δ/ντρια 7: «Εντάξει το οικονομικό είναι ένα κίνητρο, θα μπορούσε να είναι 

κίνητρο το οικονομικό, παρόλο που το επίδομα το οποίο παίρνουν οι διευθυντές δεν είναι 

υψηλό καθόλου. Παρόλα αυτά είναι μια βοήθεια, σε περίπτωση που αντιμετωπίζονται 

οικονομικά προβλήματα.  
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Πίνακας 21: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Β΄: 

Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, Κατηγορία 2η: Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης της 

διευθυντικής θέσης 

 

 

 

 

Πίνακας 22: Θεματικός Άξονας Β΄ : Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών 

θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς, Κατηγορία 2η: Προσωπικό κίνητρο 

διεκδίκησης της διευθυντικής θέσης 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Β΄ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η : Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης της διευθυντικής θέσης 

 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

ΑΡΕΜΑΛΔ 

 

 

ΑΡΕΜΑΛΔ 

ΥΠΟΡΕΚ 

 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

 

ΥΠΟΚΑΦΙΛ 

ΑΞΙΟΣΠ 

 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

 

ΕΠΑΝΕΞ 

 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΥΠΟΡΕΚ 

ΚΑΛΕΠΓΥΔ 

ΠΡΟΔΙΑΣΔ 

ΕΠΑΝΕΞ ΥΠΟΡΕΚ 

 

ΑΘΕΜΠΡΟ ΔΙΑΣΥΜΔΙ 

ΚΑΛΕΠΓΥΔ 

 

 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΥΠΟΡΕΚ 

ΑΡΕΜΑΛΔ 

ΚΑΛΕΠΓΥΔ 
 

Στην ερώτηση σχετικά με το προσωπικό κίνητρο που ώθησε τις διευθύντριες 

του δείγματος να διεκδικήσουν τη θέση της διεύθυνσης, η αντίληψη ότι η θέση αυτή 

λειτουργεί ως μέσο προσφοράς στην εκπαίδευση έτυχε και πάλι μεγάλης προτίμησης. 

Η Δ/ντρια 1 μας αναφέρει σχετικά:  

2.  Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Προσωπικό 

κίνητρο 

διεκδίκησης 

της 

διευθυντικής 

θέσης 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΑΡΕΜΑΛΔ 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

ΥΠΟΡΕΚ 

ΥΠΟΚΑΦΙΛ 

ΑΞΙΟΣΠ 

ΕΠΑΝΕΞ 

ΚΑΛΕΠΓΥΔ 

ΠΡΟΔΙΑΣΔ 

ΔΙΑΣΥΜΔΙ 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς 

Αρνητική εμπειρία από άλλους διευθυντές 

Οικονομικό κίνητρο 

Υποκίνηση από όραμα για την εκπαίδευση 

Υποκίνηση από φιλοδοξία 

Αξιοποίηση σπουδών 

Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 

Καλύτερη επίδοση γυναικών διευθυντριών 

Προώθηση διαφορετικού στυλ διοίκησης 

Διάθεση για συμμετοχή στη διοίκηση                                  (10)  
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Δ/ντρια 1: «Η δουλειά μας είναι να δίνεις. Να δίνεις όχι μόνο γνώση. Να 

πηγαίνεις τα άτομα που έχεις απέναντί σου, τα μικρά παιδιά στην δικιά μας περίπτωση, 

μπροστά. Σκέφτηκα ότι μέσα από τη θέση της διεύθυνσης, δεν έχεις πάντα άμεση επαφή 

με τα παιδιά, έχεις άμεση αλλά έχεις και έμμεση. Βοηθώντας και παρακινώντας τους 

εκπαιδευτικούς, βοηθάς ακόμα περισσότερα παιδιά». 

Το όραμα που έχουν για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί ένα 

σχολείο ώστε να είναι αποτελεσματικό και να πληροί τους στόχους του, αποτέλεσε 

έναν ακόμα ισχυρό παράγοντα παρώθησης για την διεκδίκηση της θέσης: 

Δ/ντρια 6: «Πιστεύω ότι είναι ότι θέλει να παράγει, θέλει να δημιουργήσει, θέλει 

να έχει μια εμπειρία άλλη στον επαγγελματικό χώρο». Δηλαδή, εμένα το δικό μου κίνητρο 

ήταν ότι ήθελα να δω από μια άλλη θέαση την εκπαίδευση. Αυτό ήταν το βασικό κίνητρό 

μου».  

Δ/ντρια 9: «Εγώ, δηλαδή, από προσωπική άποψη είναι ότι είχα ένα όραμα για το 

πώς πρέπει να είναι το σχολείο. Αυτό είναι το δικό μου κίνητρο και θεωρώ ότι είναι το 

σωστό κίνητρο για καθένα που διεκδικεί μια τέτοια θέση. Ή γυναίκα ή άντρας, δηλαδή. 

Το πώς θέλεις να είναι ένα σχολείο, πού θέλεις να το πας».  

Δ/ντρια 10: «..επειδή είχα κι ένα όραμα».  

Δ/ντρια 12: «Είχα κάποια οράματα όσον αφορά την εκπαίδευση και θεωρούσα 

ότι από τη θέση της δασκάλας δεν θα μπορούσα να τα εκπληρώσω και ότι θα ήθελα να 

δώσω την δική μου στόχευση και όραμα στην σχολική μονάδα και τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνομαι εγώ τον χώρο της εκπαίδευσης». 

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά διευθυντριών σχετικά με προκατόχους τους, το 

αρνητικό παράδειγμα διοίκησης των οποίων αποτέλεσε λόγος παρακίνησης για τη 

διεκδίκηση της θέσης:  

Δ/ντρια 1: «Και έχοντας μια όχι και τόσο καλή εμπειρία σαν δασκάλα από 

διευθυντές/ διευθύντριες, σκέφτηκα να προσπαθήσω εγώ στην πράξη». 

Δ/ντρια 2: «Ήταν ότι ήθελα να γίνεται σωστή δουλειά σε ένα σχολείο, γιατί όσο 

ήμουν δασκάλα, έβλεπα ότι ήταν άτομα στη διεύθυνση τα οποία ήταν άτομα που ήθελαν 

την εξουσία, όχι να κάνουν δουλειά στο σχολείο».  
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Δ/ντρια 12: «Το δικό μου κίνητρο ήταν αυτό, ότι ήμουν σε έναν χώρο που 

θεωρούσα ότι εντάξει, μπορώ να τα καταφέρω. Ίσως λίγο καλύτερα από τον 

προηγούμενο. 

 Την ικανότητα στη διοίκηση προτάσσουν οι γυναίκες διευθύντριες και σε 

επίπεδο προσωπικού κινήτρου, ισχυριζόμενες μάλιστα ότι διοικούν καλύτερα εν 

συγκρίσει με τους άντρες, μιας και κάνουν χρήση διαφορετικού στυλ διοίκησης. 

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:  

Δ/ντρια 11: «Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ δυναμικές και ικανές στην διοίκηση. 

Ίσως διοικούμε και με καλύτερους τρόπους, γιατί είμαστε περισσότερο ευέλικτες, κρατάμε 

ισορροπίες, δημιουργούμε καλύτερο κλίμα στα σχολεία, οι γνώσεις μας είναι επαρκείς 

για να τρέξουμε προγράμματα με τους συναδέλφους και να τους ενεργοποιήσουμε. 

Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλές στο κομμάτι αυτό, ίσως και καλύτερες από τους άντρες».  

Δ/ντρια 7: «Επίσης, θα μπορούσε να είναι ένα κίνητρο ότι εντάξει, και γιατί να 

τα καταφέρνουν μόνο οι άντρες; Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Το αποφάσισα γιατί 

έβλεπα πώς διοικούσαν οι άντρες και λέω κοίτα να δεις, δεν βλέπω να έχω κάτι 

διαφορετικό εγώ απ’ αυτούς. Ήθελα να το κάνω με την έννοια ότι πίστευα ότι έχω πολλά 

να προσφέρω, είχα ένα όραμα τέλος πάντων για το σχολείο που δουλεύω, να λειτουργεί 

με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι εμείς οι γυναίκες διοικούμε 

καλύτερα από τους άντρες. Έτσι νομίζω. Βλέπω ότι τα σχολεία τα οποία διοικούνται από 

γυναίκες έχουν ένα διαφορετικό προφίλ. Έτσι, πιο ανθρώπινο λίγο, νοιάζονται 

περισσότερο τα παιδιά γενικότερα». 

Δ/ντρια 4: «Ο βασικός λόγος; Όχι πάντως οικονομικός. Να πεις το γόητρο; Να 

πεις ότι ανέβηκα ένα σκαλοπάτι παραπάνω»; 

 Τέλος, τρεις τον αριθμό ήταν οι διευθύντριες που δήλωσαν ότι τις παρακίνησαν 

οικονομικά κίνητρα.  

Δ/ντρια 3: «Εντάξει για μένα δεν ήταν η φιλοδοξία, ήταν καθαρά ένα κίνητρο 

επειδή σκεφτόμουν ότι μπορεί να πάρω σύνταξη, να πάρω το επίδομα στην σύνταξη.. 

πρέπει οπωσδήποτε δύο χρόνια να έχεις κάνει στη θέση του διευθυντή για να πάρεις το 

επίδομα, οπότε για να πω την αλήθεια αυτό ήταν το βασικό μου κίνητρο. 
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Πίνακας 23: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Β΄: 

Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, Κατηγορία 3η: Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας από τη 

διεκδίκηση διοικητικών θέσεων 

 

 

 

 

 

 

2.  Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι 

αποτροπής 

μιας γυναίκας 

από τη 

διεκδίκηση 

διοικητικών 

θέσεων 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΑΝΟΙΚΟΚΙ 

ΔΥΣΕΥΔΜΑ 

ΑΝΕΡΔΙΜΑ 

ΔΙΑΡΠΟΛΑ 

ΧΕΥΕΞΑΤ 

ΑΠΟΦΕΥΘ 

ΜΕΓΟΓΡ 

ΕΝΕΠΥΠΣΠ 

ΣΥΝΡΟΛ 

ΠΟΛΑΠΑΣΧ 

ΕΡΓΑΓΧ 

ΕΛΛΑΥΤ 

ΕΛΕΜΔΥΝ 

ΑΠΣΤΗΡ 

ΑΥΞΟΙΚΥΠ 

ΕΛΧΡΟΝ 

ΣΥΝΣΥΓΥΤ 

ΑΠΔΗΜΕΠ 

ΙΚΑΘΕΣΔΑ 

ΕΠΙΣΠΡΟΣ 

ΑΡΣΤΑΣΥΖ 

ΠΑΡΟΙΚ 

ΑΠΟΦΑΝΤ 

ΑΥΞΚΟΥΡ 

ΜΗΕΞΓΥΔΘ 

ΑΠΠΡΟΤΜΙ 

ΚΥΡΑΝΣΔΙ 

ΠΡΟΤΣΤΟΙ 

ΠΕΡΕΛΧΡΟ 

ΑΔΠΕΡΕΣΠ 

 

Συνδυασμός απαιτήσεων ρόλου και οικογένειας 

Ανεπαρκές οικονομικό κίνητρο  

Δυσανάλογη ευθύνη διευθυντή με απολαβές 

Αναντιστοιχία εργασίας διευθυντή με απολαβές 

Διευθυντής αρμόδιος για πολλαπλές ανάγκες 

Χάνεται η ευκαιρία εξολοκλήρου ανάληψης τάξης  

Αποφυγή ευθυνών 

Μεγάλος όγκος γραφειοκρατίας 

Ενασχόληση με επαγγελματικές υποχρεώσεις σπίτι 

Σύγκρουση ρόλων 

Πολύωρη απασχόληση 

Εργασιακό άγχος 

Έλλειψη αυτοπεποίθησης 

Έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνάμεις της 

Απουσία στήριξης 

Αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις 

Έλλειψη χρόνου 

Συναισθηματική σύνδεση γυναικών με τάξη 

Απώλεια δημιουργικότητας επαγγέλματος 

Ικανοποίηση από την θέση της δασκάλας 

Επίπτωση σε προσωπικές σχέσεις 

Αρνητική στάση συζύγου 

Παραμέληση οικογένειας 

Αποφυγή ανταγωνισμού 

Αυξημένη κούραση 

Μη εξοικείωση γυναίκας σε δημόσια θέση 

Απουσία προτύπων μίμησης 

Κυριαρχία ανδρών σε διοίκηση 

Προτεραιότητα στην οικογένεια 

Περιορισμένος ελεύθερος χρόνος 

Αδυναμία περάτωσης επιπλέον σπουδών                           (31) 
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Πίνακας 24: Θεματικός Άξονας Β΄ : Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών 

θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς, Κατηγορία 3η: Λόγοι αποτροπής μιας 

γυναίκας από τη διεκδίκηση διοικητικών θέσεων 

 

 

Στο ερώτημα ποιους κρίνουν ως ικανούς λόγους να αποτρέψουν μια γυναίκα 

από τη διεκδίκηση διοικητικών θέσεων, και συγκεκριμένα, αυτήν της διεύθυνσης της 

σχολικής μονάδας, οι διευθύντριες που συμμετείχαν στην έρευνα έδωσαν μια ποικιλία 

απαντήσεων. Οι περισσότερες αναφορές κινήθηκαν γύρω από τον παράγοντα 

οικογένεια, τις αυξημένες υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται και τα αποτελέσματα 

αυτών που δεν είναι άλλα από την σύγκρουση ρόλων οικογένειας- εργασίας με 

επιπτώσεις στον έναν ή στον άλλο ρόλο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:  

Δ/ντρια 7: «Φαντάζομαι πρώτα απ’ όλα η οικογένεια. Αν έχεις παιδιά, κτλ, γιατί 

αυτή η θέση, το να είσαι διευθύντρια, πρέπει να αφιερώνεις πολύ χρόνο και εκτός 

σχολείου, οπότε όταν έχεις οικογένεια και παιδιά, φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια επιπλέον 

δυσκολία. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Β΄ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η :  Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας από τη διεκδίκηση διοικητικών θέσεων 

 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΑΝΟΙΚΟΚΙ 

ΔΥΣΕΥΔΜΑ 

ΔΙΑΡΠΟΛΑ 

ΧΕΥΕΞΑΤ 

ΑΠΟΦΕΥΘ 

ΜΕΓΟΓΡ 

ΕΝΕΠΥΠΣΠ 

 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΣΥΝΡΟΛ 

ΠΟΛΑΠΑΣΧ 

ΕΡΓΑΓΧ 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΑΝΟΙΚΟΚΙ 

ΕΛΛΑΥΤ 

ΕΛΕΜΔΥΝ 

ΠΟΛΑΠΑΣΧ 

ΑΠΣΤΗΡ 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΑΥΞΟΙΚΥΠ 

ΑΠΟΦΕΥΘ 

ΕΛΧΡΟΝ 

 

ΕΛΛΑΥΤ 

ΕΛΕΜΔΥΝ 

 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΧΕΥΕΞΑΤ 

ΣΥΝΣΥΓΥΤ 

ΑΠΔΗΜΕΠ 

ΙΚΑΘΕΣΔΑ 

ΠΟΛΑΠΑΣΧ 

ΕΠΙΣΠΡΟΣ 

ΑΡΣΤΑΣΥΖ 

ΑΠΟΦΕΥΘ 

ΣΥΝΡΟΛ 

ΠΑΡΟΙΚ 

ΑΠΟΦΑΝΤ 

ΑΥΞΚΟΥΡ 

ΔΙΑΡΠΟΛΑ 

ΠΟΛΑΠΑΣΧ 

ΑΠΟΦΕΥΘ 

ΑΝΕΡΔΙΜΑ 

 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΑΥΞΟΙΚΥΠ 

ΕΝΕΠΥΠΣΠ 

ΑΝΟΙΚΟΚΙ 

ΑΥΞΚΟΥΡ 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΑΥΞΟΙΚΥΠ 

ΜΗΕΞΓΥΔΘ 

ΑΠΠΡΟΤΜΙ 

ΚΥΡΑΝΣΔΙ 

ΑΥΞΟΙΚΥΠ 

ΠΡΟΤΣΤΟΙ 

 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΣΥΝΡΟΛ 

ΑΥΞΟΙΚΥΠ 

ΠΕΡΕΛΧΡΟ 

ΕΝΕΠΥΠΣΠ 

ΑΔΠΕΡΕΣΠ 
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Δ/ντρια 1: «Για μένα είναι οι απαιτήσεις του ρόλου και οι απαιτήσεις της 

οικογένειας. Να τα συνδυάσεις αυτά, αυτό είναι το δύσκολο». 

Δ/ντρια 3: «Εεε πιο πολύ πιστεύω ότι είναι το ότι έχει πολλούς ρόλους, τον ρόλο 

της συζύγου, της μητέρας που δεν είναι εύκολο να βάλεις επιπλέον έναν ρόλο που απαιτεί 

πολύ άγχος, στρες, χρόνο». 

Δ/ντρια 5: «Ο βασικός λόγος πιστεύω πως είναι η έλλειψη χρόνου λόγω 

οικογενειακών υποχρεώσεων». 

Δ/ντρια 8: «Για μια γυναίκα εκτιμώ ότι είναι διπλάσιος χρόνος δουλειάς. Γιατί 

έχει το επάγγελμά της, έχει τη διευθυντική θέση, ωστόσο δεν αναλαμβάνει κανείς άλλος 

τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, δεν τις μοιράζεται. Κάνει τα ίδια που θα έκανε και 

όταν δεν θα δούλευε». 

Δ/ντρια 9: «Αν μια γυναίκα έχει πάρα πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις, δηλαδή 

έχει μικρά παιδιά, απασχολείται και με άλλα πράγματα εκτός σχολείου, θεωρώ ότι θα 

πρέπει να κουραστεί πολύ. Ήδη η κούραση είναι πολύ μεγάλη. Αν έχει και άλλα πράγματα, 

μικρά παιδιά εννοώ ή άλλου τύπου υποχρεώσεις το απόγευμα, δεν ξέρω αν θα βρει τον 

χρόνο να κάνει την δουλειά όπως πρέπει». 

Πολύ ψηλά στις αναφορές των διευθυντριών ήταν και ο παράγοντας της 

ευθύνης που ενέχει η θέση της διεύθυνσης. Θεωρείται ότι η εργασία του διευθυντή/ της 

διευθύντριας είναι πολύ μεγάλη και δεν αντιστοιχεί στις οικονομικές απολαβές. 

Δυσανάλογη, ακόλουθα, είναι και η ευθύνη που συνοδεύει τα καθήκοντα της 

διεύθυνσης, οπότε κρίνεται εξαιρετικά κοπιαστικό και ψυχοφθόρο για μια γυναίκα να 

επωμιστεί το βάρος της θέσης, αφού καλείται παράλληλα να διεκπεραιώνει και το 

μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών υποχρεώσεων». 

Δ/ντρια 2: «Νομίζω ότι πλέον η ευθύνη είναι μεγάλη. Χρόνια πριν η θέση αυτή 

δεν είχε το ίδιο βάρος που έχει τώρα. Καταρχήν υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, για το 

καθετί. Είναι ένα και πρέπει να κάνεις δέκα. Και δεν μπορείς να τελειώσεις τη δουλειά 

μόνο στο σχολείο. Κουβαλάς δουλειά και στο σπίτι. Κι αν έχεις κι άλλες υποχρεώσεις και 

στο σπίτι δεν μπορείς να ασχολείσαι και με θέματα του σχολείου». 

Δ/ντρια 7: «Δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι ταυτόχρονα καταστάσεις 

δύσκολες, σχέσεις με γονείς, με παιδιά και να έχεις και  το κομμάτι το γραφειοκρατικό. 
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Γενικότερα να έχεις την ευθύνη, γιατί η ευθύνη θεωρώ ότι είναι επίσης αποτρεπτικό. Το 

να έχεις την ευθύνη του σχολείου είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο».  

Ένας ακόμη παράγοντας που αναστέλλει την όποια διάθεση διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων από τις γυναίκες έχει να κάνει με την προσωπική τοποθέτηση των 

γυναικών απέναντι στην θέαση του ρόλου. Σύμφωνα με την άποψη πολλών 

διευθυντριών, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί διακατέχονται από εσωτερική αμφισβήτηση 

για το αν είναι ικανές να σταθούν επάξια στο διοικητικό πόστο ή αποφεύγουν την 

διεκδίκηση της θέσης από προσωπική επιλογή, καθώς δεν είναι διατεθειμένες να 

προβούν τυχόν σε θυσίες, όπως η δέσμευση του ελεύθερού τους χρόνου. 

Δ/ντρια 4: «Η ανασφάλεια, από τη μια μεριά που μπορεί να νιώθει, το ότι μπορεί 

να μην έχει τόσο εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της και να μην βρει στήριξη. Η γυναίκα είναι 

πάρα πολύ επιφορτισμένη και με τα θέματα της οικογένειας και κάποιες θέσεις ανώτερες 

θέλουν πάρα πολύ χρόνο, τον οποίο δεν είναι διατεθειμένες οι ίδιες πάρα πολλές φορές 

να τον διαθέσουν». 

Δ/ντρια 6: «Πιστεύω ότι ο βασικός λόγος είναι ότι εμείς οι γυναίκες δεν 

πιστεύουμε στον εαυτό μας, δεν πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε να διοικούμε όπως οι 

άντρες. Και γι’ αυτό είναι και λίγες οι γυναίκες που το τολμούν». 

Δ/ντρια 10: «Θεωρώ ότι υπάρχει μια αίσθηση χαμηλής αυτοεκτίμησης ως προς 

το φύλο και τον ρόλο μας». 

Η Δ/ντρια 10 είναι η μόνη που έθεσε ως αποτρεπτικό τον παράγοντα της 

απουσίας προτύπων μίμησης. Είπε χαρακτηριστικά:  

«Ίσως λείπει και το πρότυπο προς μίμηση. Δεν έχουμε τέτοιες ευκαιρίες για να 

παραδειγματιζόμαστε κι να επιλέγουμε παραδείγματα που μας αρέσουν». 

Ακριβώς αυτή η απουσία για την οποία μίλησε η προαναφερθείσα διευθύντρια 

και η συνακόλουθη πλήρης κυριαρχία των ανδρών στη διοίκηση κρίνεται ως 

πρωταρχικός λόγος αποτροπής και για την Δ/ντρια 11 η οποία τονίζει:  

«Είναι η ανδροκρατούμενη κατάσταση μέσα στο σύστημα της διοίκησης και πιστεύω ότι 

όλα ξεκινούν από κει». 

Η Δ/ντρια 1 παρόλο που, κατά την κρίση της, δεν συσχετίζεται με το φύλο, έθεσε ως 

προσωπικό αποτρεπτικό παράγοντα την ανάληψη μιας τάξης. Σύμφωνα με αυτή: 
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«Είχα ένα δίλλημα, με την έννοια πρέπει να το κάνω, θα μου έλειπε η τάξη. Και όντως 

μου λείπει η τάξη. Πάλι μπαίνω στην τάξη, αλλά δεν είναι το ίδιο. Το ξέρεις και συ 

καλύτερα από μένα. Η δικιά σου η τάξη είναι μια άλλη σχέση, ένα ισχυρό δέσιμο και 

δώσιμο. Και αυτό ήταν το δίλλημά μου, αλλά είπα να το δοκιμάσω».  

Ωστόσο, για τον ίδιο παράγοντα έκανε λόγο και άλλη διευθύντρια και έτσι 

μπορεί να συμπεριληφθεί μαζί με τους υπόλοιπους που αναφέρθηκαν και μπορούν να 

σταθούν ικανοί να εμποδίσουν μια γυναίκα από την διεκδίκηση διοικητικής θέσης. 

Συγκεκριμένα στην αναφορά της σε αυτόν τον παράγοντα περικλείει, πιθανά, την 

άποψη και άλλων γυναικών στην εκπαίδευση που δηλώνουν ικανοποιημένες από την 

θέση της δασκάλας. Θεωρούν δε ότι, αν απασχοληθούν σε επίπεδο διεύθυνσης, θα 

χάσουν την ευκαιρία να έχουν τη δική τους τάξη και, συνεπώς την συναισθηματική 

σύνδεση με τα παιδιά, καθώς και το δημιουργικό κομμάτι του επαγγέλματος που 

απορρέει από την ενασχόληση με τα παιδιά.  

Δ/ντρια 7: «Οι πιο πολλές εκπαιδευτικοί που γνωρίζω είναι ικανοποιημένες με 

το επάγγελμά τους, τους αρέσει. Το κάνουν με ευχαρίστηση, με χαρά, είναι διεκδικητικές. 

Πιστεύω ότι φοβούνται ότι αν πάνε σε αυτήν την θέση, θα χαθεί το δημιουργικό κομμάτι 

της δουλειάς και σ’ αυτό δεν έχουν άδικο, γιατί και ‘γω το έχασα. Γιατί η δουλειά μας 

έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι η δημιουργία, για να μην σου πω το μεγαλύτερο. 

Επειδή, λοιπόν, έχεις αυτήν την τάση της δημιουργίας και της επίπλασης των χαρακτήρων 

των παιδιών, δεν θες να το χάσεις αυτό, γιατί σου δίνει πράγματα. Είναι ένα δούναι και 

λαβείν. Είναι μια ικανοποίηση που μας δίνει η δουλειά μας, οπότε όταν γίνεις διευθυντής, 

διευθύντρια το χάνεις αυτό. Το χάνεις, γιατί δεν μπαίνεις πλέον σε τάξη. Κι αν μπεις μέσα 

στην τάξη, θα μπεις για μια ώρα, σε ένα τμήμα, ας πούμε, θα μπεις την επόμενη εβδομάδα 

άλλη μια ώρα. Δεν υπάρχει αυτή η άμεση σχέση και η άμεση επαφή που έχεις με τα παιδιά. 

Τη στενή αυτή σχέση που σχηματίζεται μεταξύ μαθητή και δασκάλας». 

 

Πίνακας 25: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Β΄: 

Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, Κατηγορία 4η: Προϋποθέσεις διεκδίκησης διοικητικών θέσεων 
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Πίνακας 26: Θεματικός Άξονας Β΄ : Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών 

θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς, Κατηγορία 4η: Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Β΄ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η : Προϋποθέσεις διεκδίκησης διοικητικών θέσεων 

 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΠΟΛΕΜΤΑΞ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΚΑΛΔΕΞ 

ΠΟΛΕΜΤΑΞ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΔΙΑΘΠΡΟΣ 

ΤΑΚΒΑΟΙΥ ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΕΠΙΔΘΕΛ 

ΠΟΛΕΜΤΑΞ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΕΠΙΔΘΕΛ 

 

ΕΞΑΣΑΠ 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΕΞΑΣΤΗΡΣ 

ΕΞΑΣΒΟΣ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΣΥΝΣΕΙΠΧ 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ ΠΟΛΕΜΤΑΞ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΕΠΙΔΘΕΛ 

ΤΑΚΒΑΟΙΥ 

ΚΑΤΕΥΘ 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΕΞΕΛΧΡΟ 

ΕΞΙΠΡΟΛ 

 

 

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα, στην ερώτηση ποιες θα όριζαν ως 

προϋποθέσεις διεκδίκησης της διευθυντικής θέσεις από γυναίκες εκπαιδευτικούς, 

απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι βασική προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση των 

2.  Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Προϋποθέσεις 

διεκδίκησης 

διοικητικών 

θέσεων 

ΠΟΛΕΜΤΑΞ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΚΑΛΔΕΞ 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΔΙΑΘΠΡΟΣ 

ΤΑΚΒΑΟΙΥ 

ΕΠΙΔΘΕΛ 

ΚΑΤΕΥΘ 

ΔΙΑΘΑΝΕΥ 

ΕΞΑΣΑΠ 

ΕΞΑΣΤΗΡΣ 

ΕΞΑΣΒΟΣ 

ΣΥΝΣΕΙΠΧ 

ΕΞΕΛΧΡΟ 

ΕΞΙΠΡΟΛ 

 

Πολύχρονη εμπειρία στην τάξη 

Επιστημονική κατάρτιση 

Καλλιέργεια δεξιοτήτων 

Εξασφάλιση προσόντων 

Διάθεση προσφοράς 

Τακτοποίηση βασικών οικογενειακών υποχρεώσεων 

Επίδειξη θέλησης 

Καταμερισμός ευθυνών 

Διάθεση ανάληψης ευθύνης 

Εξασφάλιση αποδοχής 

Εξασφάλιση στήριξης από σύζυγο 

Εξασφάλιση βοήθειας από σύζυγο 

Συνδυασμός μιας σειράς από προσωπικά χαρακτηριστικά 

Εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου 

Εξισορρόπηση πολλαπλών ρόλων                                             (15) 
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αναγκαίων για την διεκδίκηση της θέσης προσόντων. Όχι μόνο με σκοπό να πληρούν 

τα κριτήρια επιλογής, αλλά και για να διασφαλίσουν την αυτοπεποίθηση εκείνη που θα 

τους εξασφαλίσει η κατάρτιση, η εμπειρία και οι δεξιότητες. 

Δ/ντρια 2: «Επιστημονικά προσόντα. Το βασικό». 

Δ/ντρια 4: «..να έχει άσσους στο μανίκι της, να έχει χαρτιά. Να έχει κάποια τυπικά 

προσόντα, οπωσδήποτε, είναι βασικό αυτό». 

Δ/ντρια 5: «Να έχει κάποιες γνώσεις παραπάνω. Μια επιμόρφωση, ένα 

μεταπτυχιακό, ένα σχετικό πτυχίο. Στο κομμάτι της διοίκησης. Ένα μεταπτυχιακό 

οπουδήποτε δεν βοηθάει για την διοίκηση». 

Πιο εστιασμένα ορισμένες διευθύντριες κατέδειξαν την επιστημονική 

κατάρτιση ως σημαντική προϋπόθεση που θα πρέπει να πληρούν οι γυναίκες με στόχο 

την ανέλιξη. Όσο κι αν αποτελεί ισότιμο δικαίωμα των γυναικών η επιπλέον σπουδή, 

που κρίνεται αναγκαία για την επιλογή τους ως διευθύντριες, αυτή δεν ήταν πάντα 

δεδομένη, όπως μας αναφέρουν οι γυναίκες του δείγματος. Η διεκδίκηση χώρου και 

χρόνου για την ενασχόληση με περαιτέρω σπουδές θεωρείται αναγκαίο βήμα, το οποίο 

μπορεί να γίνει μόνο μετά από την τακτοποίηση των βασικών οικογενειακών 

υποχρεώσεων (ανατροφή παιδιών σε μικρή ηλικία) ή/ και μέσα από την εξασφάλιση 

βοήθειας από τον σύζυγο και των υπολοίπων μελών της οικογένειας μέσω του 

καταμερισμού των οικογενειακών ευθυνών. 

Δ/ντρια 3: «Ναι, πιστεύω ότι τουλάχιστον να μην έχει πάρα πολλές οικογενειακές 

υποχρεώσεις, γιατί αναγκαστικά θα πρέπει, δεν θα μπορεί, δηλαδή κάτι θα πρέπει να μην 

κάνει σωστά, κάτι να παραμελήσει ή να το έχει λίγο σε δεύτερη μοίρα». 

Δ/νρια 6: «Πιστεύω ότι μια γυναίκα που έχει πολλές ευθύνες στην οικογένειά της, 

που έχει έναν σύζυγο πιθανόν που δεν βοηθά, δεν της συμπαραστέκεται, δεν την 

υποστηρίζει σ’ αυτό, πιθανόν να μην το τολμήσει. Μπορεί να έχει τα προσόντα, αλλά να 

μην το τολμήσει».  

Δ/ντρια 8: «Στήριξη, φυσικά. Από τους ανθρώπους που έχει γύρω της, ότι 

σημαίνει αυτό. Οικογένεια, σύντροφος, οτιδήποτε». 

Δ/ντρια 11: «Η αναστολή σε όλο αυτό είναι ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουμε σε 

νεαρότερες ηλικίες οικογένειες, τα προβλήματα που έρχονται μέσα από τις οικογένειες 
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και τον ερχομό των παιδιών στις οικογένειες αυτές και, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα 

θέμα κι αυτό, γιατί περισσότερο ασχολούνται με το μεγάλωμα και την ανατροφή των 

παιδιών, παρά με τις σπουδές». 

Δ/ντρια 12: «Η εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου για τα προσόντα που πρέπει να 

τα κατακτήσει για να διεκδικήσει μια τέτοια θέση. Όλες αυτές είναι θέσεις αυξημένων 

προσόντων. Επομένως, θα πρέπει να τα αποκτήσεις με κάποιον τρόπο, άρα αυτό 

δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο στην περίπτωση της γυναίκας όταν έχει να αναλάβει κι 

άλλους ρόλους». 

Άλλες τόνισαν την εξασφάλιση εύλογης εμπειρίας μέσω της πολύχρονης 

παρουσίας στην τάξη. Αυτή ειπώθηκε ότι δίνει ευχέρεια στην περάτωση βασικών 

καθηκόντων της διεύθυνσης.  

Δ/ντρια 1: «Να έχει εμπειρία, γιατί δεν μπορείς ξεκάρφωτα να πας σε ένα σχολείο 

χωρίς να έχεις δουλέψει σαν δάσκαλος, σαν δασκάλα και να θέλεις να διευθύνεις το 

σχολείο». 

Δ/ντρια 2: «Εμπειρία, σίγουρα». 

Δ/ντρια 5: «Να έχει εμπειρία στην εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικός». 

Δ/ντρια 9: «Εγώ θεωρώ ότι η εμπειρία σε ένα σχολείο, δηλαδή να έχεις πολλά 

χρόνια υπηρεσίας, γιατί το θεωρητικό κομμάτι που μαθαίνουμε στα μεταπτυχιακά και 

στις ηγεσίες και αυτά που ακούω είναι πολύ καλά, όμως η εμπειρία είναι πολύτιμη».  

Δεν ήταν λίγες και οι διευθύντριες που έκαναν λόγο για επίδειξη θέλησης, αλλά 

και διάθεση ανάληψης των ευθυνών που απορρέουν από τον ρόλο της διεύθυνσης.  

Δ/ντρια 4: «Καταρχήν να το έχει μεράκι, να το διεκδικήσει, να το θέλει 

πραγματικά και να έχει και τη φιλοφοξία». 

Δ/ντρια 5: «Να το θέλει πρώτα από όλα. Να θέλει να αναλάβει αυτήν την 

ευθύνη». 
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4.3. Άξονας Γ΄: Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- 

οικογενειακής ζωής των γυναικών διευθυντριών 

Ο τρίτος άξονας, μέσα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, απαντά στο 

ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι δυνατότητες εξισορρόπησης μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των γυναικών διευθυντριών;  

Πίνακας 27: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Γ΄: 

Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής 

ζωής των γυναικών διευθυντριών, Κατηγορία 1η: Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων 

 

 

Πίνακας 28: Θεματικός Άξονας Γ΄ : Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής 

και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών διευθυντριών, Κατηγορία 1η: 

Δυνατότητα επιτυχούς συγκερασμού οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων 
 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Γ΄ : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η : Δυνατότητα επιτυχούς συγκερασμού οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

 

ΔΥΝΣΥΠΡΟ 

 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

 

 

1: Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των 

γυναικών διευθυντριών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα 

επιτυχούς 

συγκερασμού 

οικογενειακών 

και 

επαγγελματικώ

ν υποχρεώσεων 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

ΔΥΝΣΥΠΡΟ 

Εφικτός ο συγκερασμός οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων 

Δυσκολία συγκερασμού υποχρεώσεων 

Δυνατότητα συγκερασμού υπό προϋποθέσεις         (3) 
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Στην πρώτη ερώτηση του θεματικού άξονα Γ΄ οι γυναίκες του δείγματος 

κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση αν θεωρούν εφικτό τον επιτυχή συγκερασμό 

επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία τους 

απάντησε πως είναι εφικτός αυτός ο συγκερασμός. Τρανό παράδειγμα αποτελούν οι 

ίδιες, αφού κατορθώνουν να εξισορροπήσουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τον 

διττό τους ρόλο΄ αυτόν της συζύγου- μητέρας και αυτόν της διευθύντριας. Το μέγεθος 

της επιτυχίας, ωστόσο, είναι που διαφοροποιείται ανά περίπτωση. Συγκεκριμένα, 

αναφέρονται σε αυτή τη διαρκή πάλη ως εξής:  

Δ/ντρια 9: «Βέβαια, μπορεί να το κάνει». 

Δ/ντρια 11: «Βεβαίως είναι εφικτό να τις συνδυάσει κι ίσως οι νεότερες γυναίκες 

από μένα να καταφέρουν πολλά περισσότερα από μένα, γιατί ίσως είναι πιο διεκδικητικές 

και μέσα στις οικογένειες». 

Δ/ντρια 6: «Ναι, πιστεύω ότι μπορεί. Μπορεί, και γι’ αυτό και τα καταφέρνουμε 

και μεις όσες εμπλεκόμαστε. 

Πολλές διευθύντριες, όμως, παρότι αποδέχτηκαν την δυνατότητα συγκερασμού 

των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, τόνισαν την δυσκολία που 

ενέχει αυτή η προσπάθεια, λέγοντας: 

Δ/ντρια 3: «Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο ιδίως όταν έχεις 

παιδιά που είναι μικρά, είναι στην σχολική ηλικία, έχουν διάβασμα, υποχρεώσεις..». 

Δ/ντρια 10: «Δεν είναι καθόλου εύκολο». 

Δεν είναι λίγες εκείνες οι οποίες μίλησαν για την υπό προϋποθέσεις επίτευξη 

αυτού του συγκερασμού. Οι προϋποθέσεις αυτές περιστρέφονται γύρω από τον άξονα 

στήριξη, σε πρακτικό κυρίως επίπεδο, ήτοι διαμοιρασμός των οικογενειακών ευθυνών 

ή και σε ψυχολογικό επίπεδο υπό την έννοια της ενθάρρυνσης.  

Δ/ντρια 2: «Πιστεύω ότι μπορεί, αλλά είναι δύσκολο. Πρέπει να έχει στήριξη, να 

έχει υποστήριξη. Είτε να έχει υποστήριξη από τον σύζυγο, είτε να έχει υποστήριξη από 

φίλο, είτε από γονείς, γιατί μόνη δεν γίνεται, κακά τα ψέματα». 

Δ/ντρια 7: «Εξαρτάται από τη θέση που έχει μέσα στην οικογένεια. Εάν, δηλαδή, 

έχει βοήθεια από τον σύντροφό της έτσι κι αλλιώς, θα είναι πιο εύκολο. Αν ασχολείται 
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αποκλειστικά η ίδια με τα παιδιά, με την μόρφωσή τους, με τον χρόνο τους τον ελεύθερο 

που πρέπει να τον διαχειριστεί μια μητέρα κλπ., σίγουρα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ» 

Δ/ντρια 12: «Ναι, μπορεί να τις συνδυάσει. Δύσκολα, όμως. Πρέπει να έχει 

στήριξη από την οικογένειά της για να το καταφέρει και, βέβαια, πρέπει να το θέλει πάρα 

πολύ για να το πετύχει. Δηλαδή πρέπει να είναι ανάγκη της για να το παλέψει κιόλας. Δεν 

είναι εύκολο. Πολλές φορές έρχεσαι σε σύγκρουση. Σίγουρα παραμελείς σε κάποιες 

φάσεις κάποιον ρόλο σου έναντι κάποιου άλλου και πρέπει να έχεις κατανόηση από το 

οικογενειακό σου περιβάλλον, για να μπορέσεις έτσι να συνεχίσεις και να φέρεις σε πέρας 

με επιτυχία το έργο σου. Μπορείς, όμως, να τα καταφέρεις μια χαρά, σίγουρα». 

Τέλος, δεν δίστασαν να αναφερθούν και στο κόστος αυτής της αέναης 

προσπάθειας για επιτυχή ανταπόκριση και στα δύο επιμέρους μέρη, το οποίο 

εντοπίζεται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε καθένα από τα δύο αντιτιθέμενα μέρη, 

το επαγγελματικό και το οικογενειακό.  

Δ/ντρια 4: «Στο συγκεκριμένο πόστο, ναι, μπορεί. Γιατί έχει πάρα πολύ χρόνο να 

ασχοληθεί με την οικογένειά της, παρότι οι σκοτούρες είναι πολλές της διεύθυνσης και 

την ακολουθούν στο σπίτι. Χάνει την ηρεμία της και μπορεί να στερήσει από την 

οικογένειά της κάποια πράγματα» 

Δ/ντρια 5: «Να τα συνδυάσει μπορεί, το πόσο θα πετύχει είναι πολύ δύσκολο. 

Συνήθως, νομίζω ότι σε ένα από τα δύο μπορεί και να μην πάει και τόσο καλά. Δηλαδή 

ή στο σχολείο ή στο σπίτι η κατάσταση να μην προχωρήσει τόσο καλά». 

 

Πίνακας 29: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Γ΄: 

Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής 

ζωής των γυναικών διευθυντριών, Κατηγορία 2η: Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων 
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Πίνακας 30: Θεματικός Άξονας Γ΄ : Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής 

και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών διευθυντριών, Κατηγορία 2η: 

Χειρισμοί για τον επιτυχή συνδυασμό οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Γ΄ : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η : Χειρισμοί για τον επιτυχή συνδυασμό οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΕΞΟΙΚΕΠΥ 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

ΕΞΟΙΚΕΠΥ 

ΑΝΣΤΗΡΠΕ 

ΙΕΡΑΡΠΡΟ 

ΚΑΤΑΚΑΘ 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

ΕΞΑΣΒΟΗ 

ΑΝΣΤΗΡΠΕ 

KATAKAΘ 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

ΑΝΣΤΗΡΠΕ 

ΔΙΕΚΑΤΔΙ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΕΞΑΣΒΟΗ 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

ΚΑΤΑΚΑΘ 

ΕΠΟΛΥΠ 

ΕΞΑΣΧΡΟΝ 

ΑΝΣΤΗΡΠΕ 

ΠΟΛΩΡΕΡΓ 

ΕΠΙΠΚΟΠ 

ΕΞΑΣΒΟΗ 

ΤΑΒΑΟΙΚΥ 

ΕΞΑΣΒΟΗ 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

ΚΑΤΑΚΑΘ 

ΑΝΑΓΚΠΡΟ 

ΜΕΤΣΥΝΕΜ 

ΔΙΕΚΑΤΔΙ 

ΚΑΤΑΚΑΘ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΔΙΑΚΑΚΛΕ 

ΑΝΣΤΗΡΠΕ 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

ΚΑΤΑΚΑΘ 

ΠΟΛΩΡΕΡΓ 

ΕΠΙΠΚΟΠ 

 

Στην ερώτηση κατά την οποία ζητήθηκε από τις διευθύντριες να προτείνουν 

χειρισμούς που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν έναν επιτυχημένο συγκερασμό 

 2.   Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των 

γυναικών διευθυντριών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Χειρισμοί για 

τον επιτυχή 

συνδυασμό 

οικογενειακών 

και 

επαγγελματικ

ών 

υποχρεώσεων 

ΕΞΟΙΚΕΠΥ 

 

ΑΝΣΤΗΡΠΕ 

ΙΕΡΑΡΠΡΟ 

ΚΑΤΑΚΑΘ 

ΕΞΑΣΒΟΗ 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

ΔΙΕΚΑΤΔΙ 

ΕΠΟΛΥΠ 

ΕΞΑΣΧΡΟΝ 

ΠΟΛΩΡΕΡΓ 

ΕΠΙΠΚΟΠ 

ΤΑΒΑΟΙΚΥ 

ΑΝΑΓΚΠΡΟ 

ΜΕΤΣΥΝΕΜ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΔΙΑΚΑΚΛΕ 

 

Εξισορρόπηση οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων 

Αναγκαία στήριξη από το περιβάλλον 

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

Καταμερισμός καθηκόντων  

Εξασφάλιση βοήθειας 

Αναγκαστική έκπτωση και στους δύο τομείς 

Διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων 

Επωμισμός όλων των υποχρεώσεων 

Εξασφάλιση χρόνου 

Πολλές ώρες εργασίας 

Επιπλέον κόπος 

Τακτοποίηση βασικών οικογενειακών υποχρεώσεων 

Αναγκαίος ο προγραμματισμός 

Μετριασμός συναισθηματικής εμπλοκής 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

Διατήρηση καλού κλίματος εργασίας                                   (16) 
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οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, επισημάνθηκε από μεγάλο μέρος 

αυτών μια αναγκαστική έκπτωση στην οποία οδηγούνται κατά την προσπάθειά τους να 

ανταποκριθούν και στους δύο ρόλους. Παραδέχθηκαν, ουσιαστικά, πως είναι μεν 

εφικτό να τα συνδυάσουν, μετριάζοντας, όμως, το παρεχόμενο κάθε φορά αποτέλεσμα. 

Δ/ντρια 1: «Λίγο κόβεις από δω, λίγο από κει. Όπως γίνεται στους ρόλους της 

ζωής μας». 

Δ/ντρια 7: «Κοίτα, οι δυσκολίες θα παραμένουν οι ίδιες, οι χειρισμοί μετά για 

τον καθένα είναι προσωπικοί. Αναγκαστικά θα πρέπει να αφήσεις κάτι πίσω. Δηλαδή, ή 

θα πρέπει να αναλάβουν κι άλλοι ευθύνες ή θα πρέπει να γίνεις λάστιχο, που αυτό είναι 

πάρα πολύ δύσκολο για να ικανοποιήσεις τα πάντα».  

Δ/ντρια 10: «Η προσωπική μου ζωή καθαρά ήταν υποβαθμισμένη. Δηλαδή, 

πάντα θυμάμαι γυρνάω σπίτι κουρασμένη, δουλεύοντας ας πούμε από τις 22 ώρες που 

μου αναλογούν, τουλάχιστον 40. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η ισορροπία, 

συνεχώς να πρέπει να εγκαταλείπω πράγματα ή να αναβάλω.  

Δ/ντρια 12: «Σίγουρα παραμελείς σε κάποιες φάσεις κάποιον ρόλο σου έναντι 

κάποιου άλλου».  

Για να μειωθεί όσον το δυνατόν περισσότερο η υποβάθμιση στην οποία 

αναγκαστικά υποπέφτουν οι γυναίκες διευθύντριες κατά την προσπάθειά τους να 

συγκεράσουν τους δύο ρόλους τους, προτείνουν ως λύση τον καταμερισμό των 

καθηκόντων και στα δύο πλαίσια δράσης τους. Στο σπίτι, με ανάληψη ευθυνών από 

τον σύζυγο, αλλά και τα παιδιά, και στο εργασιακό περιβάλλον του σχολείου 

καταμερισμός καθηκόντων και ευθυνών σε υποδιευθυντή/ ντρια και εκπαιδευτικούς. 

Δ/ντρια 3: «Ε εντάξει, πρέπει να κάνει κάποιους χειρισμούς, δηλαδή πρέπει να 

βάλει προτεραιότητες, πρέπει να αναθέσει ρόλους». 

Δ/ντρια 5: «Μπορεί ναι, να το καταφέρει και στην οικογένεια και στο σχολείο, 

όταν έχει ανθρώπους στο σχολείο που μπορούν να την βοηθήσουν, ας πούμε ένας καλός 

υποδιευθυντής, μια υποδιευθύντρια ή προσωπικό που μπορεί να τον βοηθήσει αρκετά 

μέσα στο σχολείο ή αν έχει στήριξη στο σπίτι, έναν σύζυγο, κάποιον άλλο που μπορεί να 

την βοηθάει. Όταν υπάρχει στήριξη σε ένα από τα δύο, μπορεί να τα καταφέρει και στα 

δύο». 

Πέρα από το πρακτικό κομμάτι της εξασφάλισης βοήθειας για την επιτυχή 

περάτωση των εργασιών τόσο σε οικογενειακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, 
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μεγάλη έμφαση δόθηκε από τις διευθύντριες και στον ψυχολογικό τομέα, υπό την 

έννοια της εξασφάλισης στήριξης, αλλά και κατανόησης.  

Δ/ντρια 2: «Πρέπει να έχει στήριξη, να έχει υποστήριξη. Είτε να έχει υποστήριξη 

από τον σύζυγο, είτε να έχει υποστήριξη από φίλο, είτε από γονείς, γιατί μόνη δεν γίνεται, 

κακά τα ψέματα». 

Δ/ντρια 6: «Χρειάζονται χειρισμοί. Πρέπει να είναι διεκδικητική, γενικότερα. 

Διεκδικητική αφενός, παραγωγική από την άλλη, έτσι ώστε να φαίνεται το έργο της και 

να έχει και υποστήριξη από την οικογένειά της». 

 Κατά τα λεγόμενα της Δ/ντριας 6, μια γυναίκα στην θέση της διεύθυνσης πρέπει 

να είναι διεκδικητική, υπό την έννοια της διεκδίκησης των ατομικών της δικαιωμάτων 

για τα οποία επίσης κάνει λόγο και η Δ/ντρια 11: 

Δ/ντρια 11: «Ίσως οι νεότερες γυναίκες από μένα να καταφέρουν πολλά 

περισσότερα από μένα, γιατί ίσως είναι και πιο διεκδικητικές και μέσα στις οικογένειες. 

(Διεκδικούν) την αυτονομία τους, τα θέλω τους, αν αυτά αφορούν σε σπουδές κλπ. και σε 

εξέλιξη και τον καταμερισμό μέσα στην οικογένεια, τις υποχρεώσεις».  

Άλλη διευθύντρια αναφέρθηκε στον αναγκαστικό επωμισμό μεγάλου βάρους 

των οικογενειακών υποχρεώσεων, καθώς κάτι τέτοιο αναμένεται από την κοινωνία. 

Παραδέχεται ότι η ίδια αναλαμβάνει εξολοκλήρου τα οικογενειακά καθήκοντα που 

φέρεται να αντιστοιχούν στην θέση της μητέρας- συζύγου, διεκπαιρεώνοντας 

παράλληλα και τα εργασιακά της καθήκοντα, με αποτέλεσμα να κοπιάζει διπλά και να 

καταναλώνει πολλές ώρες εργασίας. 

Δ/ντρια 8: «Να σου πω κοπέλα μου εγώ τα κάνω ούτως ή άλλως όλα στη ζωή με 

πολύ κόπο και πολλές εργατοώρες. Οπότε τι να πω, συνήθως λέω δεν πειράζει θα το 

κάνω εγώ, δεν πειράζει θα το κάνω εγώ. Όλοι μας έχουμε πολλούς κοινωνικούς ρόλους, 

και οι άντρες έχουν το ίδιο, αλλά οι κοινωνικές προσδοκίες πραγματικά απαιτούν 

περισσότερα από τις γυναίκες. τώρα μέσα σε ένα πλαίσιο οικογενειακό, κάποιοι 

καταφέρνουν και εξισορροπούν μια κατάσταση. Δεν ξέρω, εγώ δεν τα έχω καταφέρει 

απόλυτα, γι’ αυτό δεν απαντώ σε αυτό. Εκτιμώ ότι κάνω περισσότερα απ’ όσα κάνουν οι 

άλλοι στην οικογένειά μου». 



 

 84 

Την αναπόφευκτη πολλαπλάσια εργασία της γυναίκας εντοπίζει και η Δ/ντρια 

12 λέγοντας πως στο πλαίσιο απόδειξης της επάρκειάς της για την θέση, καλείται να 

καταβάλει επιπλέον προσπάθεια.  

Δ/ντρια 12: «Ειδικούς χειρισμούς.. όσον αφορά το οικογενειακό και το 

εργασιακό περιβάλλον. Θα πρέπει να αποδείξεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, ότι 

μπορείς να εμπνεύσεις εμπιστοσύνη, πράγμα που σημαίνει ότι για έναν άντρα είναι πιο 

δεδομένο αυτό, για μια γυναίκα θέλει περισσότερη δουλειά, άρα θα πρέπει να εργαστείς 

πιο σκληρά στον εργασιακό σου χώρο, για να αποδείξεις στους άλλους ότι εντάξει, 

μπορείς να τα καταφέρεις και να οδηγήσεις την σχολική σου μονάδα  ή τον οργανισμό 

τον οποίο διοικείς ψηλά και θα εκπληρώσεις τους στόχους σου». 

Τέλος, μια διευθύντρια τονίζει την ανάγκη τακτοποίησης των βασικών 

οικογενειακών υποχρεώσεων προκειμένου να είναι πιο εύκολη η εξισορρόπηση των 

δύο ρόλων.  

Δ/ντρια 9: «Συνήθως, επειδή σας είπα, η εμπειρία παίζει ρόλο, δεν γίνεται και 

διευθύντρια μια γυναίκα που έχει μικρά παιδιά. Δηλαδή, πρέπει να είσαι 40-45 χρονών, 

να είναι λίγο στην εφηβεία τα παιδιά σου, να μην είναι πολύ μικρά. Να μπορούν να 

βάλουν ένα πιάτο φαΐ που λέμε». 

Πίνακας 31: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός 

Άξονας Γ΄: Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- 

οικογενειακής ζωής των γυναικών διευθυντριών, Κατηγορία 3η: Χαρακτηριστικά 

που πρέπει να φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 
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 Πίνακας 32: Θεματικός Άξονας Γ΄ : Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής 

και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών διευθυντριών, Κατηγορία 3η: 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

3.   Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των 

γυναικών διευθυντριών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Χαρακτηριστικ

ά που πρέπει να 

φέρει μια 

γυναίκα 

διευθύντρια 

ΥΠΑΡΘΕΛ 

ΥΠΑΡΑΠ 

ΥΠΑΡΕΠΙΜ 

ΥΠΑΡΥΠΟΜ 

ΠΟΛΚΑΓΝΟ 

ΑΝΤΓΡΑΦΑ 

ΔΥΝΕΠΙΒ 

ΥΠΑΡΔΥΝ 

ΥΠΑΡΤΟΛΜ 

ΔΙΑΘΠΡΟΣ 

ΔΙΑΚΑΓΑΠ 

ΙΚΑΝΕΥΕ 

ΙΚΑΝΕΞΕΛ 

ΨΥΧΑΝΘΕ 

ΕΠΙΔΨΥ 

ΥΨΗΛΑΥΤ 

ΔΙΑΘΕΠΙΚ 

ΔΙΑΘΣΥΝ 

ΥΠΑΡΟΡΓ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΔΗΜΠΝΕΥ 

ΗΓΕΤΙΚ 

ΑΝΑΠΕΝΣΥ 

ΜΕΣΥΝΕΜ 

 

Ύπαρξη θέλησης 

Ύπαρξη αποφασιστικότητας 

Ύπαρξη επιμονής 

Ύπαρξη υπομονής 

Πολύ καλή γνώση νομοθεσίας 

Ανταπόκριση στις γραφειοκρατικές απαιτήσεις 

Δυνατότητα επιβολής 

Ύπαρξη δυναμικότητας 

Ύπαρξη τόλμης 

Διάθεση προσφοράς 

Διακατέχεται από αγάπη 

Ικανότητα ευελιξίας 

Ικανότητα εξεύρεσης λύσεων 

Ψυχική ανθεκτικότητα 

Επίδειξη ψυχραιμίας 

Υψηλή αυτοεκτίμηση 

Διάθεση επικοινωνίας 

Διάθεση συνεργασίας 

Ύπαρξη οργάνωσης 

Προσήλωση στον στόχο 

Δημοκρατικό πνεύμα 

Ηγετικές ικανότητες 

Αναπτυγμένη ενσυναίσθηση    

Μετριασμός συναισθηματικής εμπλοκής          (24) 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Γ΄ :  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η :  Χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΥΠΑΡΘΕΛ 

ΥΠΑΡΑΠ 

ΥΠΑΡΕΠΙΜ 

ΥΠΑΡΥΠΟΜ 

ΥΠΑΡΕΠΙΜ 

ΥΠΑΡΥΠΟ

Μ 

ΠΟΛΚΑΓΝ

Ο 

ΑΝΤΓΡΑΦΑ 

ΔΥΝΕΠΙΒ 

ΥΠΑΡΔΥΝ 

 

ΥΠΑΡΔΥΝ 

ΥΠΑΡΤΟΛ

Μ 

ΔΙΑΘΠΡΟΣ 

ΔΙΑΚΑΓΑΠ 

ΥΠΑΡΘΕΛ 

ΥΠΑΡΕΠΙΜ 

ΥΠΑΡΥΠΟΜ 

ΙΚΑΝΕΥΕ 

ΙΚΑΝΕΞΕΛ 

ΨΥΧΑΝΘΕ 

ΥΠΑΡΔΥΝ 

ΥΨΗΛΑΥΤ 

ΔΙΑΘΕΠΙΚ 

ΔΙΑΘΣΥΝ 
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Στην τελευταία ερώτηση του τρίτου θεματικού άξονα σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που θα πρέπει να φέρει μια γυναίκα διευθύντρια έτσι ώστε να 

καταφέρει να επιτύχει έναν ει δυνατόν συγκερασμό οικογενειακών- προσωπικών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων, οι γυναίκες διευθύντριες προσφέραν στην έρευνα έναν 

πλούτο αναφορών. Από προσωπικά χαρακτηριστικά μέχρι ικανότητες και δεξιότητες 

που κρίνουν ότι πρέπει να διέπουν μια διευθύντρια ώστε να είναι επαρκής τόσο στην 

υπαλληλική της όσο και στην θέση της στην οικογένεια. Τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν κατά κύριο λόγο από τις συμμετέχουσες στην 

έρευνα και συμβάλλουν εξίσου και στις δύο περιπτώσεις δράσης των γυναικών 

διευθυντριών ήταν η θέληση, η αποφασιστικότητα, η επιμονή, η υπομονή, η 

δυναμικότητα και η τόλμη. Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένες από τις δηλώσεις των 

διευθυντριών:  

Δ/ντρια 2: «Υπομονή, επιμονή και μπορεί να τα καταφέρει».  

Δ/ντρια 1: «Ναι, θέληση, αποφασιστικότητα, υπομονή, επιμονή. Στο κάτω κάτω, 

μπορεί να στερείσαι από τα παιδιά σου χρόνο αλλά γεμίζεις και  η ίδια από αυτό που 

κάνεις και αυτό βγαίνει και στα παιδιά και δίνεις και ένα πρότυπο και στα παιδιά, μιας 

δυναμικής μητέρας και όχι μιας μητέρας που επαναπαύεται. Ένα πρότυπο και για τη δική 

τους τη ζωή. Εντάξει, τα δικά μου τα παιδιά είναι αγόρια, αλλά βλέπουν τη γυναίκα σαν 

γυναίκα δυναμική. Σαν παράδειγμα γυναικείας αποφασιστικότητας και δυναμικότητας. 

Θεωρώ ότι τους στερείς κάτι αλλά τους δίνεις και κάτι άλλο». 

Δ/ντρια 7: «.. προσωπικά χαρακτηριστικά, που μπορεί να είναι το πείσμα, η 

θέληση, η υπομονή..».  

Δ/ντρια 4: «Βασικά να το λέει η ψυχούλα της και να μπορεί να το παλέψει. Να 

έχει τα κότσια. Όσο κι αν βρεις βοήθεια ή όχι, πρέπει και η ίδια να μπορεί να σταθεί».  

ΕΠΙΔΨΥ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΥΠΑΡΘΕΛ 

ΥΠΑΡΑΠ 

ΥΠΑΡΕΠΙΜ 

ΥΠΑΡΥΠΟΜ 

ΥΠΑΡΟΡΓ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΥΠΑΡΑΠ 

ΔΗΜΠΝΕΥ 

ΔΙΑΘΣΥΝ 

ΙΚΑΝΕΥΕ 

ΗΓΕΤΙΚ 

ΔΙΑΘΕΠΙΚ 

ΑΝΑΠΕΝΣΥ 

ΔΙΑΘΣΥΝ 

ΜΕΣΥΝΕΜ 

ΥΠΑΡΔΥΝ 

ΙΚΑΝΕΥΕ 

ΥΠΑΡΘΕΛ 

ΔΙΑΘΕΠΙΚ 

ΙΚΑΝΕΥΕ 

ΥΠΑΡΟΡΓ 
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Μερικές διευθύντριες επικεντρώθηκαν στην παράθεση χαρακτηριστικών 

έχοντας ως γνώμονα κατά βάση την αποτελεσματική διοίκηση. Έτσι πρότειναν, πέραν 

των γενικών προσωπικών χαρακτηριστικών, συμπεριφορές, ικανότητες και δεξιότητες 

που μπορούν να εφαρμοστούν και να ευοδώσουν στο επαγγελματικό πλαίσιο. 

Σημαντική φάνηκε να είναι για αυτές η εξασφάλιση καλού κλίματος και συνεργασίας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, κάτι που αν εξασφαλιστεί σε πρώτο επίπεδο, θα μπορούσε 

να ελαφρύνει σε ένα δεύτερο επίπεδο τις διευθύντριες από τα αυξημένα καθήκοντά 

τους, μέσω του καταμερισμού. 

Δ/ντρια 6: «Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος δυναμικός, σίγουρα 

να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, ότι θα τα καταφέρει, να είναι επικοινωνιακή με τους 

συναδέλφους, να χειρίζεται θέματα που αφορούν την καλή επικοινωνία».  

Δ/ντρια 9: «Αν ξεκινήσουμε από αυτό το επίπεδο του οράματος, θα πρέπει να 

πάει αποφασισμένη σε ένα σχολείο, θέτοντας υπόψη των συναδέλφων το όραμα, 

ξεκαθαρίζοντας τι θέλει να κάνει και ζητώντας συνεργασία. Δηλαδή, ένας διευθυντής θα 

πρέπει να είναι άκρως συνεργάσιμος, δημοκρατικός με όλη την έννοια και όχι μόνο στα 

λόγια και να προωθήσει το όραμα, να τους κάνει συνεργούς στο όραμα… να είναι 

ευπροσάρμοστος». 

Την τήρηση του καλού κλίματος μεταξύ των συναδέλφων επισημαίνει και η 

Δ/ντρια 11, αναφερόμενη ωστόσο παράλληλα και στο χαρακτηριστικό της ευελιξίας το 

οποίο θεωρεί εξίσου σημαντικό. Την ευελιξία προτάσσει και η Δ/ντρια 12 κατά την 

απαρίθμηση των χαρακτηριστικών εκείνων που θα διευκόλυναν τις γυναίκες στο έργο 

τους, όπως επίσης μεταξύ άλλων και η Δ/ντρια 5: 

Δ/ντρια 11: «Θεωρώ ότι είναι θέμα χαρακτήρα αυτό το κομμάτι της διοίκησης. 

Πρέπει να είναι αρκετά δυναμική. Είπα και πριν για την ευελιξία και την τήρηση των 

καλών συνθηκών όσον αφορά στο κλίμα μεταξύ των συναδέλφων, ευέλικτη σοβαρή, 

ενημερωμένη, να ενημερώνεται συνεχώς για τα καινούρια δεδομένα στην εκπαίδευση».  

Δ/ντρια 12: «Ευελιξία σίγουρα, οργανωτικότητα, διοικητική ευστροφία, για να 

μπορέσει έτσι να ξεπεράσει κάποιους σκοπέλους, σίγουρα να είναι έτσι ευχάριστη, 

επικοινωνιακή, όλα αυτά θεωρώ ότι είναι τέτοια προσόντα που πρέπει να έχει». 

Δ/ντρια 5: «Υπομονή, επιμονή, θέληση, ψυχική ανθεκτικότητα- πάρα πολύ 

σημαντικό- ψυχραιμία και ελαστικότητα, δηλαδή, τώρα πώς να το πω αυτό, να μπορεί 
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επίσης να ελίσσεται και να βρίσκει γρήγορα λύσεις, να είναι ευέλικτη, διπλωματία, πάρα 

πολύ σημαντική- να μπορεί να πετύχει δηλαδή αυτό που θέλει χωρίς να προκαλεί 

προβλήματα, όσο είναι δυνατόν αυτό να γίνει». 

Μία διευθύντρια απαντώντας στην ερώτηση για τα χαρακτηριστικά που πρέπει 

να φέρει μια γυναίκα διευθύντρια, πρόεταξε την άριστη γνώση των νομοθεσιών και την 

πυγμή. 

Δ/ντρια 3: «Καταρχήν στην θέση της διευθύντριας του σχολείου πρέπει να 

γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις νομοθεσίες, όπως επίσης και ότι έχει να κάνει με τα 

γραφειοκρατικά. Άλλο πέρα από αυτό είναι να έχει πυγμή ώστε να μπορεί να επιβληθεί».  

Ο καλός προγραμματισμός και ο καθορισμός στόχων δράσης αποτέλεσε επίσης 

πρόταση των διευθυντριών, αφού, βάσει των εμπειριών τους, είναι ικανότητες που τους 

διασφάλισαν την εύρυθμη λειτουργία της διεύθυνσης αλλά και την ανταπόκριση στα 

οικογενειακά καθήκοντα. Πέρα από την Δ/ντρια 12 που, όπως καταγράφηκε 

παραπάνω, μίλησε για οργανωτικότητα, δύο διευθύντριες δήλωσαν τα εξής:  

Δ/ντρια 11: «Οπωσδήποτε ο προγραμματισμός, κάτι που θα μπορούσε να 

ρυθμίζει τα πάντα». 

Δ/ντρια 8: «Καταρχήν είμαι ένα άτομο γενικά που στην καθημερινότητά μου 

βάζω στόχους. Είτε αυτό είναι δουλειά, είτε είναι σπίτι, έτσι; Είμαι οργανωτική». 

Αντιπαράθεση μεταξύ δύο διευθυντριών προκαλούν χαρακτηριστικά που έχουν 

να κάνουν με το συναίσθημα, αφού από την μια διευθύντρια η ενσυναίσθηση, η 

ικανότητα να μπαίνει κανείς στην θέση του άλλου, κρίνεται απαραίτητη για την 

αποτελεσματικότερη διοίκηση, ενώ για την άλλη η συναισθηματική εμπλοκή αποτελεί 

αρνητικό στοιχείο, ο περιορισμός του οποίου είναι αναγκαίος για να ασκούνται 

απρόσκοπτα τα διευθυντικά καθήκοντα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε από τις 

διευθύντριες: 

Δ/ντρια 9: «Να έχει μια ενσυναίσθηση, να προσπαθεί να καταλάβει τους 

συναδέλφους». 

Δ/ντρια 10: «Θεωρώ ότι να μην είναι συναισθηματική, προσπαθώ να απαντήσω 

βάσει των δικών μου φίλτρων. Ο συναισθηματισμός θεωρώ ότι είναι αρνητικός δείκτης 

στον χώρο αυτό». 
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4.4. Άξονας Δ΄: Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες 

 

Ο τέταρτος άξονας της συνέντευξης έρχεται να δώσει απάντηση στο ερευνητικό 

ερώτημα: Πώς περιγράφουν τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα ούσα 

κάτοχος διευθυντικής θέσης;  

Πίνακας 33: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός 

Άξονας Δ΄: Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, Κατηγορία 

1η: Δυσκολίες γυναικών διευθυντριών 
 

 

 

 

Πίνακας 34: Θεματικός Άξονας Δ΄ : Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

διευθύντριες, Κατηγορία 1η: Δυσκολίες γυναικών διευθυντριών 
 

1.    Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες 

γυναικών 

διευθυντριών 

ΜΕΚΑΣΩΔ 

ΔΙΕΡΥΠ 

ΜΕΓΦΟΡΕΡ 

ΠΟΛΕΥΘ 

 

ΜΕΑΝΕΚΙΦ 

ΜΕΡΑΝΔΕΚ 

ΕΞΑΠΑΝΣΥ 

ΕΠΙΦΓΟΝ 

ΑΜΦΑΝΓΟΝ 

ΑΜΦΙΣΥΝ 

ΑΝΤΕΠΙΔ 

ΚΑΛΑΠΟΔ 

 

ΔΥΠΑΡΑΠ 

ΕΝΦΡΟΝΓΟ 

 

ΑΝΤΑΔΕΤ 

ΔΙΑΦΣΤΗΓ 

ΑΝΔΙΕΠΤ 

ΑΝΚΟΙΡΟΔ 

ΑΠΓΥΝΑΠΔ 

ΔΕΠΑΡΑΝΔ 

ΜΑΠΓΥΡΟΔ 

ΓΛΩΣΕΓΓΡ 

ΚΑΔΥΣΦΥ 

 

Μεγαλύτερο και ασταθές ωράριο διεύθυνσης 

Διευρυμένες υποχρεώσεις 

Μεγάλος φόρτος εργασίας 

Πολυάριθμες ευθύνες 

 

Μεροληπτική αντιμετώπιση από εκπαιδευτικούς του ίδιου φύλου 

Μεροληπτική αντιμετώπιση από άνδρες εκπαιδευτικούς 

Εξασφάλιση αποδοχής από άνδρες συναδέλφους 

Επιφυλακτικότητα από γονείς 

Αμφισβήτηση από άντρες γονείς 

Αμφισβήτηση από συνάδελφους 

Αντιμετώπιση επικριτικής διάθεσης 

Καλλιέργεια αποδοχής 

 

Δυσκολίες στην παράλληλη ανατροφή των παιδιών 

Ενδεχόμενη φροντίδα γονέων 

 

Αντίληψη αδυναμίας επιβολής τάξης  

Διαφοροποίηση στυλ ηγεσίας 

Αντίσταση στην διάθεση επιβολής της τάξης 

Αντίληψη κοινωνίας για ρόλο διευθυντή 

Απόκλιση γυναίκας από αυστηρά πρότυπα διευθυντή 

Δεδομένη η παρουσία άντρα σε διεύθυνση 

Μη αποδοχή γυναίκας σε ρόλο διεύθυνσης 

Γλώσσα εγγράφων                                                           

Καμία δυσκολία βάσει φύλου                                                 (23) 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Δ΄ : ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η : Δυσκολίες γυναικών διευθυντριών 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΜΕΚΑΣΩΔ 

ΔΙΕΡΥΠ 

ΜΕΑΝΕΚΙΦ 

ΔΥΠΑΡΑΠ 

ΑΜΦΑΝΓΟΝ 

ΚΑΔΥΣΦΥ 

ΚΑΛΑΠΟΔ 

ΜΕΑΝΕΚΙΦ 

ΜΕΓΦΟΡΕΡ 

ΔΙΕΡΥΠ 

ΠΟΛΕΥΘ 

 

ΜΕΚΑΣΩΔ 

ΔΙΕΡΥΠ 

ΔΥΠΑΡΑΠ 

ΑΝΤΑΔΕΤ 

ΑΝΤΕΠΙΔ 

ΜΕΚΑΣΩΔ 

ΕΠΙΦΓΟΝ 

ΔΙΑΦΣΤΗΓ 

 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΕΠΙΦΓΟΝ 

ΔΙΑΦΣΤΗΓ 

ΑΝΔΙΕΠΤ 

ΕΝΦΡΟΝΓΟ 

 

ΑΜΦΙΣΥΝ 

ΚΑΔΥΣΦΥ 

ΔΙΑΦΣΤΗΓ 

 

ΑΝΚΟΙΡΟΔ 

ΑΠΓΥΝΑΠΔ 

ΕΞΑΠΑΝΣΥ 

ΜΕΑΝΕΚΙ

Φ 

ΜΕΡΑΝΔΕΚ 

ΕΠΙΦΓΟΝ 

ΔΕΠΑΡΑΝΔ 

ΜΑΠΓΥΡΟΔ 

ΓΛΩΣΕΓΓΡ 

ΑΜΦΣΥΝ 

ΕΠΙΦΓΟΝ 

 

 

  Σε μια πρώτη προσπάθεια ανίχνευσης δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες διευθύντριες κατά την καθημερινή επιτέλεση των διευθυντικών τους 

καθηκόντων, πολλές  συμμετέχουσες ισχυρίστηκαν ότι δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ή ότι οι όποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν δεν θεωρούν ότι σχετίζονται ή απορρέουν από 

το φύλο τους.  

Δ/ντρια 1: «Εγώ πραγματικά δεν νιώθω ότι λόγω του φύλου μου έχω επιπλέον 

δυσκολίες, όχι. Εγώ πιστεύω περισσότερο στην προσωπικότητα του ατόμου και μέσα από 

την προσωπικότητά σου περνάς πράγματα. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι αν ήμουν άντρας θα 

είχα διαφορετική πορεία». 

Δ/ντρια 2: «Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες». 

Δ/ντρια 8: «Στο διοικητικό κομμάτι δεν έχω δυσκολίες. Γιατί μπορώ να 

διαχειριστώ τα πάντα μόνη μου». 

Δ/ντρια 9: «Κοιτάξτε εγώ προσωπικά, μέχρι τώρα εκεί που είμαι διευθύντρια δεν 

έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες ως προς την άσκηση». 

Ωστόσο, όταν η συζήτηση συνεχίστηκε με αναφορά στους επιμέρους 

παράγοντες της καθημερινότητας μια διευθύντριας, άρχισαν να αναδύονται ορισμένες 

προβληματικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν δυσκολίες στη βάση 

ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του ρόλου, μιας και αυτές κρίνονται ως ιδιαίτερα 

αυξημένες ,σε βαθμό μάλιστα να απαιτούν επιμήκυνση του εργασιακού ωραρίου ή 
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ανάληψη δουλειάς στο σπίτι, κάτι που θα δυσχέραινε και την απρόσκοπτη παρουσία 

τους εκεί. 

Δ/ντρια 4: «Οι δυσκολίες είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας που υπάρχει, που αν 

δεν το διαχειριστείς αυτό το θέμα, να μοιράσεις κάποιες αρμοδιότητες και να ελαφρύνεις 

λίγο το φορτίο σου, είναι πολύ βαρύ το φορτίο, αν το σηκώσει μόνη της. Κυρίως αυτό να 

μπορέσει να καταμερίσει την εργασία και να κρατήσει μόνο ένα κομμάτι». 

Δ/ντρια 5: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι ιδιαίτερο επειδή είναι γυναίκα, το μόνο 

ίσως που θα μπορούσα είναι ότι αν έχει οικογένεια, παιδιά, ότι μπορεί κάποια στιγμή 

λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων να μην προλάβει να είναι στην ώρα της, να ‘ρθει στο 

σχολείο ή να πρέπει να φύγει κάποια στιγμή ή να μην ασχοληθεί τόσο πολύ με τα θέματα 

του σχολείου, επειδή έχει κάποια προβλήματα στο σπίτι ή λόγω των παιδιών της. 

Δ/ντρια 6: «Εγώ τώρα αυτό που κάνω είναι ότι παραμένω στην μονάδα μέχρι 

να τελειώσω ότι έχω. Κάθομαι, δηλαδή, πολύ περισσότερο απ’ ότι ένας άντρας, γιατί 

θέλω μετά ο χρόνος μου να είναι για την οικογένειά μου». 

Σημαντικό μέρος στα λεγόμενα των συμμετεχουσών κατέλαβαν αναφορές 

σχετικά με την μεροληπτική διάθεση που επιδεικνύουν οι άντρες, κατά κύριο λόγο, 

αλλά και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί απέναντι στην γυναίκα διευθύντρια. Η επικριτική 

στάση απέναντί της δηλώνεται από πολλές διευθύντριες του δείγματος.  

Δ/ντρια 1: «Το μόνο που έχω διαισθανθεί και το έχω συζητήσει με άλλον 

διευθυντή που δεν είναι από εδώ, έτυχε να έχουμε συνεργασία με ένα πρόγραμμα, είναι 

ότι σε βλέπουν διαφορετικά οι εκπαιδευτικοί του ίδιου φύλου. Με τους άντρες 

συναδέλφους είναι πιο ειλικρινείς οι σχέσεις». 

Δ/ντρια 8: «Τώρα κάποιοι καινούριοι συνάδελφοι που δεν με γνωρίζουν, έχω μ’ 

αυτούς να αντιμετωπίσω αυτά που είπα προηγουμένως. Ότι είναι γυναίκα, εντάξει οι 

γυναίκες είναι που σου λεν πολλά, δεν θα ισχύσουν αυτά που σου λέει, θα την αφήσουμε 

να μιλήσει, θα το ξεχάσει σε λίγο».  

Επιφυλακτικότητα, ωστόσο, ιδίως κατά το πρώτο διάστημα της ανάληψης της 

διευθυντικής θέσης, εντοπίστηκε εκτός από τους συναδέλφους, και από την μεριά των 

γονέων, καθιστώντας αναγκαία την αντιμετώπισή της μέσω της καλλιέργειας αποδοχής 

της γυναίκας στην διεύθυνση. 
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Δ/ντρια 2: «Σε επίπεδο γονέων νομίζω περισσότερο από τους άντρες γονείς.. 

είναι πιο απαιτητικοί, είναι πιο απόλυτοι, θεωρούν ότι αυτοί έχουν δίκιο και δεν 

πιστεύουν ότι βρίσκονται μέσα σε έναν χώρο όπου υπάρχει διευθυντής, ότι είναι κάποιος 

άλλος που ηγείται. Κάποιος άλλος κινεί τα νήματα. Θεωρεί ότι είναι γυναίκα, δεν είναι ο 

διευθυντής, είναι μια γυναίκα. Αυτό το έχω δει». 

Δ/ντρια 3: «Ιδίως όταν πας σε μια σχολική μονάδα που δεν σε γνωρίζουν, το να 

χτίσεις, το να καλλιεργήσεις την αποδοχή είναι έτσι ένα κομμάτι δύσκολο». 

Δεν ήταν λίγες και οι αναφορές σχετικά με αντιλήψεις που περιστρέφονται 

γύρω από τον ρόλο της διεύθυνσης, από ποιον αλλά και το πώς αυτός θα πρέπει να 

εκπροσωπείται. Απόδειξη, η ίδια η γλώσσα των εγγράφων, όπως μαρτυρά η Δ/ντρια 

12: 

Δ/ντρια 12: «Όταν πρωτοανέλαβα αρκετοί είπαν μα φτάνουν τα πτυχία για να 

γίνει μια γυναίκα, ας πούμε, διευθύντρια; Εντάξει, υπάρχει μια καχυποψία και μια 

επιφυλακτικότητα». Θα σας πω ότι όταν έρχονται κάποιοι θεωρούν δεδομένο ότι στη 

θέση θα βρουν έναν άντρα. Όταν, λοιπόν, σε βλέπουν, παρότι κάθεσαι στο γραφείο, σε 

βλέπουν ας πούμε σε έναν συγκεκριμένο χώρο, που ο συγκεκριμένος χώρος είναι ο 

διευθυντικός χώρος, είναι το γραφείο του διευθυντή, χτυπάνε την πόρτα, ήρθα να μιλήσω 

με τον διευθυντή του σχολείου, λέω μιλάτε με την ίδια. Εκεί λίγο υπάρχει έτσι ένα 

δευτερόλεπτο, στιγμιαίος δισταγμός, αλλά υπάρχει. Αυτό το πιάνεις στον αέρα. Άρα, αυτό 

σημαίνει ότι δεν είναι τόσο αποδεκτός ο ρόλος και θα πρέπει έτσι να τον δουλέψεις και 

στην πορεία να αποδείξεις ότι τον εκπληρείς επάξια». 

Δ/ντρια 3: «Έχω αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στο να ικανοποιήσουν κάποια 

αιτήματα από τον Δήμο. Ας πούμε το να ζητήσω κάτι να γίνει για το σχολείο, πιστεύω ότι 

πιο εύκολα θα το ικανοποιούσαν σε έναν άντρα».  

Επιπλέον δυσκολίες κρίνουν οι διευθύντριες ότι προκύπτουν και από το 

διαφορετικό στυλ διοίκησης που εμφανίζουν. Η μεγαλύτερη ενσυναίσθηση που 

επιδεικνύουν συνεπάγεται την αφιέρωση περισσότερου χρόνου στις ανάγκες του 

άλλου- που στη δεδομένη περίπτωση είναι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, για την 

προσπάθεια επίλυσης τυχόν προβλημάτων τους. Επιπλέον, αναφέρεται ότι η τάση της 

γυναίκας να διατηρεί την ηρεμία στο εργασιακό περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα να 

επωμίζεται περισσότερα καθήκοντα, αντί να διεκδικεί έναν καταμερισμό που πιθανόν 

να έφερνε συγκρούσεις στην μονάδα. 
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Δ/ντρια 9: «Υπάρχει διαφορετικό στυλ ηγεσίας. Μια γυναίκα θεωρώ ότι , εγώ 

βλέπω στο σχολείο που είμαι, έχω συναδέλφους που είναι στην ηλικία των παιδιών μου, 

μπορώ να τους καταλάβω πώς σκέφτονται πολύ εύκολα. Ένας άντρα δεν θα έδινε 

σημασία. Ούτε στην ηλικία, ούτε στα ενδιαφέροντα των συναδέλφων». 

Δ/ντρια 6: «Πιστεύω ότι καταρχήν η γυναίκα, επειδή είναι γυναίκα, επωμίζεται 

μεγαλύτερη δυσκολία από ότι έναν άντρα σε πολλά επίπεδα. Αφενός, γιατί είμαστε πιο 

συναισθηματικές από τους άντρες στελέχη, αποφεύγουμε τις συγκρούσεις, προσπαθούμε, 

δηλαδή, να τις αποφύγουμε περισσότερο από ότι ένας άντρας. Δηλαδή, ένας άντρα πιο 

εύκολα θα συγκρουστεί με το προσωπικό, με τους γονείς γενικότερα. ενώ μια γυναίκα, 

επειδή θέλει να εξασφαλίσει μια ήρεμη ατμόσφαιρα, επωμίζεται κάποια πράγματα 

περισσότερο, δουλεύει περισσότερο».  

 

Πίνακας 35: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Δ΄: 

Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, Κατηγορία 2η: Επίπεδα 

εντοπισμού δυσκολιών 

 

Πίνακας 36: Θεματικός Άξονας Δ΄ : Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

διευθύντριες, Κατηγορία 2η: Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Δ΄ : ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η : Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΠΡΟΣΕΠ 9 

ΕΠΙΠΣΥΝ 8 

ΕΠΙΠΓΟΝ 8 ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΘΕΣΜΕΠ 3 

ΠΡΟΣΕΠ 

ΘΕΣΜΕΠ 

ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

 

ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

ΘΕΣΜΕΠ 

1.   Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Επίπεδα 

εντοπισμού 

δυσκολιών 

ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

ΘΕΣΜΕΠ 

Προσωπικό επίπεδο 

Επίπεδο συναδέλφων 

Επίπεδο γονέων 

Θεσμικό επίπεδο                                               (4) 
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Όπως γίνεται αντιληπτό και από τις καταγραφές των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες κατά την επιτέλεση των διευθυντικών τους 

καθηκόντων, τα επίπεδα εντοπισμού των δυσκολιών είναι τέσσερα. Το προσωπικό 

επίπεδο, που έχει να κάνει με τα επιπλέον βάρη που καλείται να σηκώσει μια γυναίκα 

διευθύντρια και είναι αυτό το οποίο απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τις γυναίκες του 

δείγματος, μιας και το ανέφεραν οι εννέα στις δώδεκα. Ακολουθεί το επίπεδο των 

συναδέλφων, η στάση των οποίων απέναντι στην γυναίκα διευθύντρια μπορεί να 

λειτουργήσει ως πρόσκομμα στην εύρυθμη επιτέλεση των καθημερινών της 

καθηκόντων. Με την ίδια σοβαρότητα γίνεται αναφορά και στο επίπεδο των γονέων, 

για τους οποίους, επίσης, γίνεται λόγος ότι διατηρούν μια επιφυλακτικότητα ή ακόμα 

και σεξιστική διάθεση στο πρώτο διάστημα θέασης μιας γυναίκας στη θέση της 

διεύθυνσης. Τέλος, γίνεται λόγος και για ένα ακόμη, θεσμικό αυτή τη φορά επίπεδο, 

με αναφορές σχετικά με την γλώσσα των εγγράφων από την οποία παραλείπεται το 

έμφυλο και καταδεικνύει μια ανωριμότητα της ίδιας της κοινωνίας ως προς την 

αποδοχή της γυναίκας σε αυτή τη θέση, τον μεγάλο όγκο γραφειοκρατίας και την 

ανυπαρξία κατοχύρωσης αρμοδιοτήτων για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Ενδεικτικές είναι οι αναφορές: 

Δ/ντρια 7: «Δυστυχώς, το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην 

εποχή μας είναι η διαχείριση των σχέσεων. 

Δ/ντρια 3: «Πιο πολύ ήταν με τους γονείς που δεν με σέβονται ή μιλάνε απότομα, 

δεν περιμένουν να λάβουν εξηγήσεις για κάποια προβλήματα ή με τους  συναδέλφους 

πάλι που πάντα με το που ακούν διευθύντρια, έχουν στο μυαλό τους την εξουσία, οπότε 

κάποιοι μπορεί να έχουν γενικά μια  άρνηση στην εξουσία». 

Δ/ντρια 12: «Το άλλο είναι η γλώσσα των εγγράφων. Πάρα πολλά έγγραφα, το 

τελευταίο διάστημα αρχίζουν και χρησιμοποιούν το έμφυλο, μέχρι τότε υπήρχε μόνο 

αρσενικό γένος, δεν υπήρχε το θηλυκό, υπήρχε Ο διευθυντής. Στα περισσότερα έγγραφα 

το συναντάμε ακόμα και τώρα, άρα το θηλυκό γένος είναι άφαντο. Αυτό δείχνει και μια 

γενικότερη νοοτροπία, το ότι είναι άφαντο σημαίνει ότι και η ίδια η πολιτεία με δυσκολία  

αποδέχεται τον ρόλο αυτό». 

Πίνακας 37: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός 

Άξονας Δ΄: Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, Κατηγορία 

3η: Προσωπικές δυσκολίες 
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Πίνακας 38: Θεματικός Άξονας Δ΄ : Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

διευθύντριες, Κατηγορία 3η: Προσωπικές δυσκολίες 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Δ΄ : ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η : Προσωπικές δυσκολίες 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΠΕΝΣΥΝΕ ΚΑΔΥΣΦΥ 

 

ΑΔΙΚΕΠ 

 

ΜΗΘΕΛΔΙΚ ΕΠΙΠΣΧ ΠΕΝΣΥΝΕ 

ΕΠΕΡΓΑΔ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΔΙΑΧΑΝΠΡ ΕΠΙΠΡΟΣΤ 

ΑΝΤΣΕΞΣΥ 

ΕΠΕΡΓΑΔ 

ΚΑΔΥΣΦΥ 

 

ΠΡΟΣΓΟΝΧ 

ΕΞΑΣΥΜΣΥ 

ΚΑΔΥΣΦΥ 

 

ΑΝΤΣΕΞΣΥ ΑΝΤΕΠΙΔ 

ΑΝΕΜΠΕ 

ΑΠΕΠΛΗΘ 

 

Εστιάζοντας σε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαν να μας 

αναφέρουν οι γυναίκες διευθύντριες σχετικά με δυσκολίες που έχουν βιώσει, έγινε και 

εδώ λόγος για αντιμετώπιση σεξιστικών συμπεριφορών, οι οποίες, όμως,  

περιγράφηκαν σε προηγούμενο κομμάτι της εργασίας. Άλλες δυσκολίες που 

αναφέρθηκαν έχουν να κάνουν με την διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα, 

συναδέλφους και γονείς, και κατά συνέπεια, την ανάγκη να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 

τους και να τους καταστήσουν συνεργούς στο όραμα της εκπαίδευσης το οποίο 

καλείται να πρεσβεύσει ένας διευθυντής.  

1.    Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Προσωπικές 

δυσκολίες 

ΠΕΝΣΥΝΕ 

ΑΔΙΚΕΠ 

ΜΗΘΕΛΔΙΚ 

ΕΠΙΠΣΧ 

ΕΠΕΡΓΑΔ 

ΔΙΑΧΑΝΠΡ 

ΕΠΙΠΡΟΣΤ 

ΑΝΤΣΕΞΣΥ 

ΠΡΟΣΓΟΝΧ 

ΕΞΑΣΥΜΣΥ 

ΑΝΤΕΠΙΔ 

ΑΝΕΜΠΕ 

ΑΠΕΠΛΗΘ 

Πιο έντονη συναισθηματική εμπλοκή 

Αδυναμία ικανοποίησης επιθυμιών 

Μη θελκτικό διοικητικό κομμάτι 

Επίπτωση σε προσωπικές σχέσεις 

Επωμισμός επιπλέον εργασιών προς αποφυγή διαμαχών  

Διαχείριση ανθρώπινου παράγοντα 

Επίτευξη προσωπικών στόχων  

Αντιμετώπιση σεξιστικών συμπεριφορών 

Προσέλκυση γονέων σε σχολείο 

Εξασφάλιση σύμπλευσης από συναδέλφους 

Αντιμετώπιση επικριτικής διάθεσης 

Ανάγκη να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη 

Απόδειξη επάξιας πλήρωσης της θέσης                        (13) 
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Δ/ντρια 1: «Εγώ, δεν ξέρω αν έχει σχέση με το φύλο, πιστεύω ότι έχει σχέση με 

τον χαρακτήρα μου, εμπλέκομαι συναισθηματικά πολλές φορές με τους γύρω μου και 

αυτό με στεναχωρεί».  

Δ/ντρια 4: «Εκείνο που κατά καιρούς με έχει προβληματίσει και θέλω να το 

αφήσω το φορτίο αυτό είναι οι πάρα πολλές ευθύνες που έχεις, έχεις να δώσεις λόγο σε 

πολλούς. Αυτό το φορτίο είναι πολύ μεγάλο και πολύ ανιαρό το διοικητικό κομμάτι.

 Δ/ντρια 5: «Είναι και οι προσωπικές σχέσεις. Μερικές φορές η δουλειά μας είναι 

τόσο απαιτητική, ορισμένες εποχές του χρόνου, όχι συνέχεια, που δεν μπορούμε να 

έχουμε προσωπική ζωή». 

Δ/ντρια 11: «Αυτό που θεωρώ αρκετά δύσκολο είναι το κομμάτι της αποδοχής 

από τους άντρες συναδέλφους κυρίως, αλλά και από τις γυναίκες. και οι γυναίκες 

συνάδελφοι είναι πολύ σκληρές, δέχονται ή απορρίπτουν την γυναικεία παρουσία στον 

τομέα της διοίκησης σε διευθυντική θέση. Θεωρώ ότι περνάμε από πολύ μεγάλη επιλογή 

και τα κριτήρια ως προς εμάς είναι πολύ σοβαρά. Η καθημερινότητα, δηλαδή, στην 

σχολική μονάδα μας, αν μιλήσω για τον δικό μου εαυτό, ειδικά το πρώτο διάστημα, το 

πρώτο διάστημα που έγινα εγώ διευθύντρια, ήταν πολύ επικριτικοί και θεωρούσα ότι με 

έχουν στημένη στη γωνία για να δουν πού θα κάνω το λάθος». 

Πίνακας 39: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Δ΄: 

Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, Κατηγορία 4η: 

Δυσκολίες διευθυντριών αγροτικών περιοχών 

 

 

 

 

1.   Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες 

διευθυντριών 

αγροτικών 

περιοχών 

ΑΝΕΜΠΕ 

ΠΙΕΝΜΕΣ 

ΜΗΕΝΔΙΑΦ 

ΛΙΓΔΥΣΚ 

ΔΥΑΦΔΥΣ 

ΑΝΕΠΙΒ 

ΕΠΙΦΓΟΝ 

ΜΕΓΑΔΥΣ 

ΥΠΑΡΑΣ 

ΔΥΣΑΓΥΔ 

 

Ανάγκη να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη 

Πιο έντονες μεροληπτικές στάσεις 

Μη εντοπισμός διαφορών 

Λιγότερες δυσκολίες  

Διαφοροποίηση δυσκολιών 

Ανάγκη επιβολής 

Επιφυλακτικότητα από γονείς 

Μεγαλύτερες δυσκολίες 

Ύπαρξη ρατσιστικών στερεοτύπων 

Δυσκολία αποδοχής γυναίκας σε διεύθυνση                  (10) 
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Πίνακας 40: Θεματικός Άξονας Δ΄ : Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

διευθύντριες, Κατηγορία 4η: Δυσκολίες διευθυντριών αγροτικών περιοχών   

 

 

 

 

 

Με βάση την ερευνητική υπόθεση, που προκύπτει από την μελέτη της 

βιβλιογραφίας και  σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες διευθύντριες σε αγροτικές 

περιοχές αντιμετωπίζουν πιθανά επιπρόσθετα εμπόδια στην προσπάθεια επιτέλεσης 

των διευθυντικών τους καθηκόντων, διατυπώθηκε ανάλογο ερώτημα. Οι απαντήσεις 

των διευθυντριών κινήθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα, από την πλήρη αποδοχή μιας τέτοιας 

πραγματικότητας έως και την άρνηση αυτής. Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις διευθύντριες 

δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν πως υπάρχει διαφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

οι γυναίκες διευθύντριες, ανεξάρτητα του τόπου επιτέλεσης των καθηκόντων τους.  

Δ/ντρια 3: «Δεν νομίζω (πως υπάρχουν διαφορές). Νομίζω στις αγροτικές 

περιοχές ίσως υπάρχει πιο πολύ σεβασμός, κατανόηση, τουλάχιστον αν κρίνω από την 

εμπειρία που είχα τα πρώτα χρόνια που ήμουν προισταμένη σε μονοθέσια και διθέσια».  

Λιγότερες είναι οι δυσκολίες σε μια αγροτική περιοχή για την Δ/ντρια 4 , η 

οποία υποστηρίζει την θέση της λέγοντας: «Πιστεύω ότι είναι λιγότερες στις αγροτικές 

περιοχές. Οι κάτοικοι, οι γονείς δεν έχουν και τόσο μεγάλες απαιτήσεις». 

Η πλειοψηφία ωστόσο, των διευθυντριών, είτε έχουν διατελέσει διευθύντριες 

σε αγροτικές περιοχές, είτε μιλώντας υποθετικά, θεωρούν ότι είναι μεγαλύτερες οι 

δυσκολίες σε τέτοιες περιοχές, υπό την έννοια ότι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Δ΄ : ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η : Δυσκολίες διευθυντριών αγροτικών περιοχών 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΑΝΕΜΠΕ 

ΠΙΕΝΜΕΣ 

ΜΗΕΝΔΙΑΦ ΜΗΕΝΔΙΑΦ ΛΙΓΔΥΣΚ ΜΗΕΝΔΙΑΦ ΜΗΕΝΔΙΑΦ 

ΠΙΕΝΜΕΣ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΔΥΑΦΔΥΣ 

ΑΝΕΠΙΒ 

ΕΠΙΦΓΟΝ ΜΕΓΑΔΥΣ 

ΑΝΕΜΠΕ 

ΜΕΓΑΔΥΣ 

ΥΠΑΡΑΣ 

ΔΥΣΑΓΥΔ 

ΠΙΕΝΜΕΣ 

ΥΠΑΡΑΣ 

ΠΙΕΝΜΕΣ 

ΜΕΓΑΔΥΣ 
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σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας είναι πιο έντονες σε μικρές κοινωνίες με 

συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Χαρακτηριστικά είπαν:  

Δ/ντρια 1: «Ναι, σε μια κλειστή κοινωνία, και χωρίς να έχω την εμπειρία αυτής 

της θέσεως, φαντάζομαι ότι στην αρχή η διευθύντρια θα έπρεπε πρώτα να πείσει».  

Δ/ντρια 8: «Πραγματικά δεν θέλω να εικάζω, αλλά δεν νομίζω ότι θα είχε 

ιδιαίτερα προβλήματα. Τα μόνα προβλήματα που μπορεί να έχει είναι με τους γονείς». 

Η Δ/ντρια 7 τόνισε την ανάγκη επιβολής όταν διετέλεσε διευθύντρια σε 

αγροτική περιοχή, ωστόσο συνέχισε λέγοντας πως τα πράγματα εκεί είναι πολύ 

καλύτερα: «Στην αγροτική περιοχή, ας πούμε, έπρεπε να είχα πιο πολύ τσαμπουκά, να 

έβγαζα τον τσαμπουκά μου προς τα έξω. Μερικές φορές χρειάστηκε να το κάνω. Στην 

πόλη είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Μπορώ να πω ότι στην επαρχία ήταν καλύτερα. 

Δηλαδή, οι άνθρωποι εκεί είχαν έναν σεβασμό για την δουλειά που έκανα, που εδώ αυτό 

μου λείπει λίγο». 

Δ/ντρια 12: «Φαντάζομαι ότι εξαρτάται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται 

και κατά πόσο είναι παγιωμένες οι αντιλήψεις, δηλαδή σίγουρα μια γυναίκα στην 

ενδοχώρα προς την ορεινή πλευρά θεωρώ θα έχει περισσότερες δυσκολίες από ότι έτσι 

στα πεδινά. Εξαρτάται, βέβαια, και από το πού βρίσκεται. Νομίζω, όμως, ότι σίγουρα θα 

έχει, αν η πόλη είχε έναν άλφα σκεπτικισμό, ε θεωρώ ότι η επαρχία θα έχει λίγο 

περισσότερο».  

Δ/ντρια 11: «Αυτό που βλέπω και ουσιαστικά το έβλεπα το πρώτο πρώτο 

διάστημα που έγινα διευθύντρια στο συγκεκριμένο σχολείο (σε χωριό), είναι η αποδοχή 

στον όρο γυναίκα διευθύντρια. Είναι πιο ανδροκρατούμενες οι κοινωνίες σε ένα χωριό, 

απ’ ότι ένα αστικό μέρος, μια πόλη». 

Η Δ/ντρια 9 παραδέχεται την ύπαρξη περισσότερων δυσκολιών σε επίπεδο 

διοίκησης σχολικής μονάδας σε αγροτική περιοχή, χωρίς ωστόσο να συνδέει το 

γεγονός στην γυναικεία παρουσία στη διοίκηση. Αναφερόμενη στην υλοποίηση ενός 

προγράμματος λέει: «Δεν έζησα την συνεργασία που περίμενα από την τοπική κοινωνία, 

ούτε έχω την συμπαράσταση, αν εξαιρέσεις τον σύλλογο γονέων που είναι 

καταπληκτικός». Ακόμη προσθέτει ότι δυσκολίες ανακύπτουν και από το επίπεδο των 

γονέων, που δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, αλλά και το γεγονός ότι δεν 

μπορούν να είναι κοντά στο σχολείο λόγω εργασίας 
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4.5. Άξονας Ε΄: Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

διευθύντριες 

Στον πέμπτο και τελευταίο άξονα της συνέντευξης ζητήθηκε από τις γυναίκες 

διευθύντριες να αναστοχαστούν πάνω στους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν 

να περιοριστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, είτε αυτές εντοπίζονται στο επίπεδο 

της διεκδίκησης της θέσης της διεύθυνσης, είτε κατά την διάρκεια της επιτέλεσης των 

διευθυντικών τους καθηκόντων. 

 

Πίνακας 41: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Ε΄: 

Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, 

Κατηγορία 1η: Τρόποι περιορισμού δυσκολιών 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 42: Θεματικός Άξονας Ε΄ : Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, Κατηγορία 1η: Τρόποι περιορισμού 

δυσκολιών 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Ε΄ : ΤΡΟΠΟΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η : Τρόποι περιορισμού δυσκολιών 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΑΛΑΝΚΟΙΝ 

ΔΗΔΙΜΕΔ 
 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΕΠΙΜΕΚ 

ΕΞΣΥΜΟΔ 

ΑΝΕΠΑΙΔ 

ΑΛΑΝΚΟΙΝ 

ΜΕΤΣΥΝΕΜ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΔΗΔΙΜΕΔ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 
 

ΠΟΔΑΠΙΚ 
 

ΠΕΡΑΠΡΟΛ 

1.   Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι 

περιορισμού 

δυσκολιών 

ΑΛΑΝΚΟΙΝ 

ΔΗΔΙΜΕΔ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΕΠΙΜΕΚ 

ΕΞΣΥΜΟΔ 

ΑΝΕΠΑΙΔ 

ΜΕΤΣΥΝΕΜ 

ΠΟΔΑΠΙΚ 

ΠΕΡΑΠΡΟΛ 

ΕΙΜΟΡΔΠΕ 

 

ΑΝΕΚΣΥ 

ΑΝΠΡΟΣΓΟ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΑΝΕΠΡΟΔ 

Αλλαγή αντιλήψεων από την κοινωνία 

Δημιουργία δικτύου μεταξύ των διευθυντών 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Εξασφάλιση συμπόρευσης στο όραμα της διεύθυνσης 

Ανάγκη επαναπροσδιορισμού παιδείας 

Μετριασμός συναισθηματικής εμπλοκής 

Πολλή δουλειά προς απόδειξη ικανότητας 

Περιορισμός απαιτήσεων ρόλου 

Εισαγωγή μαθήματος οργάνωσης και διοίκησης σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο 

Ανάγκη εκσυγχρονισμού 

Ανάγκη προσέλκυσης γονέων 

Προσήλωση στον στόχο 

Ανάγκη επαναπροσδιορισμού ρόλου διεύθυνσης   (14)  
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Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΑΛΑΝΚΟΙΝ 

ΔΗΔΙΜΕΔ 

ΕΙΜΟΡΔΠΕ 

ΑΝΕΚΣΥ 

ΕΞΣΥΜΟΔ 

 
 

ΑΝΠΡΟΣΓΟ ΔΗΔΙΜΕΔ 
 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΠΟΔΑΠΙΚ 

ΠΕΡΑΠΡΟΛ 
 

ΑΛΑΝΚΟΙΝ 

ΑΝΕΠΑΙΔ 

ΑΝΕΠΡΟΔ 

 

Στις προτάσεις των διευθυντριών σχετικά με τους τρόπους άμβλυνσης των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες καταγράφηκαν δύο 

διαστάσεις. Η πρώτη σε προσωπικό- εσωτερικό επίπεδο, με τους τρόπους που θα 

μπορούσε να εφαρμόσει η ίδια η διευθύντρια και η δεύτερη σε εξωτερικό επίπεδο, με 

τους τρόπους που θα εφαρμόζονταν από το περιβάλλον. Όσον αφορά την πρώτη 

διάσταση, οι γυναίκες διευθύντριες προτείνουν ως λύση την συνεχή ενημέρωση των 

γνώσεών τους, προκειμένου να μην χάνεται χρόνος στην επιτέλεση των καθηκόντων 

τους αναζητώντας μεθοδεύσεις. 

Δ/ντρια 9: «Να επιμορφώνεσαι συνεχώς». 

Σε δεύτερο επίπεδο προτείνουν την εξασφάλιση της συμπόρευσης των 

συναδέλφων τους στο όραμα της διεύθυνσης, κάτι που θα τους εξασφάλιζε και την 

ηθελημένη συμμετοχή στην επιτέλεση διαφόρων καθηκόντων.  

Δ/ντρια 8: «Πρέπει ένας διευθυντής να προσπαθήσει να εμπνεύσει τους άλλους 

να ακολουθήσουν το όραμα που έχει, να τους κάνει συνεργούς στο όραμα». 

Επίσης, κάνουν λόγο για μετριασμό της συναισθηματικής εμπλοκής, στον 

οποίο αποδίδουν την επιπλέον ανάλωση σε ενέργειες και χρόνο.  

Δ/ντρια 3: «Αν κρίνω από τον εαυτό μου, εγώ είπα ότι μειονεκτώ σε κάποια 

σημεία, γιατί ίσως βάζω το συναίσθημα πάνω απ’ όλα και λειτουργώ πολύ με το 

συναίσθημα».  

Προτείνουν ακόμα την πολλή δουλειά από μεριάς τους για να αποδείξουν ότι 

μπορούν να ανταποκριθούν επάξια στον ρόλο της διεύθυνσης, παρά την παράλληλη 

παρουσία τους και σε άλλα πλαίσια, όπως το οικογενειακό. 

Δ/ντρια 5: «Με την εργασία της, δουλεύοντας να αποδείξει ότι μπορεί να τα 

καταφέρει». 

 Τέλος, κρίνουν βοηθητική την προσήλωση στον στόχο, υπό την έννοια να μην 

αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης και να αποδεικνύουν με το έργο τους την ικανότητά 

τους.  

Όσον αφορά ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε εξωτερικό επίπεδο, από την 

πλευρά των άλλων, μιλούν για την ανάγκη αλλαγής αντιλήψεων από την κοινωνία: 

Δ/ντρια 1: «Για να βοηθηθούν οι γυναίκες θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει η 

κοινωνία αντιλήψεις. Και αλλάζουν οι αντιλήψεις μόνο με την προσπάθεια. Δηλαδή, αν 

δεν τολμούσαν κάποιες γυναίκες να γίνουν διευθύντριες..» 
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Δ/ντρια 3: «Πιστεύω ότι είναι θέμα κοινωνίας, είναι θέμα παιδείας. Αν υπάρχει 

μια ανάλογη παιδεία , πιστεύω ότι θα λυθούν τα προβλήματα». 

Δ/ντρια 12: «Κοιτάξτε, αυτό χρειάζεται και μια βαθιά αλλαγή νοοτροπιών».  

Επίσης, κάνουν πρόταση για θεσμοθέτηση ενός δικτύου διευθυντών, που θα τις 

βοηθούσε σε πρακτικά μέρη διευθέτησης ζητημάτων, που συνεπάγεται η θέση της 

διεύθυνσης. 

Δ/ντρια 1: «Θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο διευθυντών- διευθυντριών και να 

μιλάμε, να συναντιώμαστε, να ανταλλάσσουμε προβλήματα και ιδέες, γιατί ίσως να 

υπάρχει στήριξη. Και δεν μ’ αρέσει και αυτό που δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή, μπορώ 

να κάνω ότι μου ‘ρθει στο σχολείο. Αν πάρεις ένα θέμα και ρωτήσεις τους διευθυντές και 

τις διευθύντριες, ο καθένας κάνει ό, τι θέλει, ό,τι νομίζει. Θα έπρεπε να υπάρχει 

εκπαίδευση. Δεν εκπαιδεύεσαι γι’ αυτήν την θέση». 

Δ/ντρια 10: «Να υπήρχαν δίκτυα επικοινωνίας» 

΄ Μια ακόμη πρόταση πολλών διευθυντριών είναι η υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων διοίκησης, από την μεριά της διεύθυνσης, καθώς διευθυντές και 

διευθύντριες πράττουν σε πολλές των περιπτώσεων κατά το δοκούν, χωρίς να έχουν 

την οιαδήποτε κατεύθυνση. 

Δ/ντρια 4: «Αν είχαμε μια καλύτερη επιμόρφωση θα ήταν βοηθητικό» 

Δευτερευόντως, αναφέρθηκαν και άλλες λύσεις, όπως ο εκσυγχρονισμός.  

Δ/ντρια 8: «Περισσότερο με ενοχλούν που πρέπει σε μια υπηρεσία να τα πας με 

αλληλογραφία και δεν μπορείς να τα στείλεις με ένα e-mail, περισσότερο αυτό με ενοχλεί, 

που πηγαινοέρχεσαι χωρίς λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν εκσυγχρονιζόμαστε». 
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Πίνακας 43: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Ε΄: 

Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, 

Κατηγορία 2η: Εφόδια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 
 

 

 

 

Πίνακας 44: Θεματικός Άξονας Ε΄ : Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, Κατηγορία 2η: Εφόδια για την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Ε΄ : ΤΡΟΠΟΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η : Εφόδια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΚΑΛΔΕΞ 

ΚΑΛΗΓΕΧ 
 

ΚΑΓΝΩΝΟ 

ΕΠΑΡΚΑΤ 
 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

ΔΕΞΧΕΙΑΔ 
 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

ΔΕΞΧΕΙΑΔ 
 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΚΑΛΔΕΞ 

ΚΑΛΗΓΕΧ 
 

ΣΩΣΠΡΟΓ 

ΟΡΚΑΘΣΤΟ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΔΕΞΧΕΙΑΔ 
 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 
 

ΕΞΣΥΜΟΔ 

ΣΩΣΠΡΟΓ 

ΟΡΚΑΘΣΤΟ 
 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΚΑΛΔΕΞ 

 

  Τα εφόδια τα οποία προτείνουν οι γυναίκες διευθύντριες και τα οποία κρίνουν 

ότι θα ήταν βοηθητικά κατά την προσπάθεια επιτέλεσης των διευθυντικών τους 

καθηκόντων, και θα μετρίαζαν ως έναν βαθμό τα εμπόδια στην απρόσκοπτη 

διεκπεραίωση των απαιτήσεων του ρόλου, κινούνται γύρω από τον άξονα της επαρκούς 

κατάρτισης και της συνεχούς ενημέρωσης των γνώσεών τους. Η παράλληλη 

καλλιέργεια δεξιοτήτων και ανάπτυξη χαρακτηριστικών που προσιδιάζουν σε έναν 

1.   Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Εφόδια για την 

αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΚΑΛΔΕΞ 

ΚΑΛΗΓΕΧ 

ΚΑΓΝΩΝΟ 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

ΔΕΞΧΕΙΑΔ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΣΩΣΠΡΟΓ 

ΟΡΚΑΘΣΤΟ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΕΞΣΥΜΟΔ 

Καλλιέργεια δεξιοτήτων 

Καλλιέργεια ηγετικών χαρακτηριστικών 

Καλή γνώση νομοθεσίας 

Επαρκής κατάρτιση 

Δεξιότητες χειρισμού ανθρώπινου δυναμικού 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

Σωστός προγραμματισμός 

Οργάνωση και καθορισμός στόχων 

Προσήλωση στον στόχο 

Εξασφάλιση συμπόρευσης στο όραμα της διεύθυνσης        (10) 
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ηγέτη, όπως η κατάρτιση προγραμματισμού και η εξασφάλιση συμπόρευσης στο 

όραμα της ηγεσίας απασχόλησαν εξίσου τις διευθύντριες. 

Δ/ντρια 2: «Ενημέρωση στη νομοθεσία και γνώσεις. Γνώσεις πάντα. 

Επιμορφώσεις, μόρφωση, σπουδές δια βίου. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν μπορείς 

να ανταπεξέλθεις αλλιώς, γιατί συνεχώς τα δεδομένα αλλάζουν». 

Δ/ντρια 1: «Προσωπικά χαρακτηριστικά και αν δεν τα διαθέτει να τα 

καλλιεργήσει, γιατί κανείς δεν γεννιέται με όλες τις δεξιότητες αναπτυγμένες  στον βαθμό 

που θα θέλει. Αλλά, ναι, πρέπει να έχει συγκεκριμένες δεξιότητες ή να τις καλλιεργήσεις».  

Δ/ντρια 5: «Εφόδια.. γνώση, κατάρτιση για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίζει 

οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, ώστε να αποδείξει ότι δεν πρέπει να υπάρχει 

διαχωρισμός φύλου».  

Επίσης, σημαντική φάνηκε να είναι για αυτές η οργάνωση και ο καθορισμός 

στόχων, η προσήλωση στους οποίους θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός της διεύθυνσης. 

Δ/ντρια 9: «Να είσαι επικεντρωμένος σε αυτό που κάνεις και να μην φεύγεις από τον 

στόχο σου». 

Δ/ντρια 11: «Υπομονή, σταθερότητα και ουσιαστικά επιβολή των αρχών της. Να μην 

παρεκκλίνει, δηλαδή, από τους σκοπούς προκειμένου να γίνει αποδεκτή». 

Πίνακας 45: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Ε΄: 

Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, 

Κατηγορία 3η: Συνδρομή από τους ‘’σημαντικούς άλλους’’ 

 

 

 

 

 

 

1.   Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Συνδρομή από 

τους 

‘’σημαντικούς 

άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΚΑΤΑΠΟΙΚ 

ΜΕΓΔΕΑΓ 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

Ανάγκη διαμοιρασμού ευθυνών 

Κατανόηση από την οικογένεια 

Μεγαλύτερη δεκτικότητα απέναντι στη γυναίκα                   (4) 
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Πίνακας 46: Θεματικός Άξονας Ε΄ : Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, Κατηγορία 3η: Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Ε΄ : ΤΡΟΠΟΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η : Συνδρομή από τους ‘’σημαντικούς άλλους’’ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 
 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΚΑΤΑΠΟΙΚ 
 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΚΑΤΑΠΟΙΚ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 
 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΜΕΓΔΕΑΓ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΚΑΤΑΠΟΙΚ 

 

  Στην ερώτηση ποια θα ανέμεναν οι γυναίκες διευθύντριες να είναι η συνδρομή 

των ‘’σημαντικών άλλων’’ σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των δυσκολιών που βιώνουν 

καθημερινά, υπήρξε παντελής αναφορά στην ανάγκη στήριξης από το οικογενειακό 

περιβάλλον, η οποία διαπερνούσε όλη την συνέντευξη καθεμιάς από τις 12 

συνεντευξιαζόμενες. Η στήριξη για την οποία έγινε λόγος, αναμένεται αφενός από τον 

σύζυγο, αφετέρου από τα παιδιά, αν υπάρχουν, και τα υπόλοιπα μέλη και είναι σε 

ψυχολογικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. 

Δ/ντρια 3: «Καταρχήν από την οικογένεια πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση, κατανόηση 

από τον χρόνο. Ότι το σχολείο, όταν αναλάβεις την διεύθυνση, δεν έχεις χρόνο, δεν έχεις 

ωράριο. Όπως επίσης, πρέπει να υπάρχει μια, πρέπει να αναλάβουν κάποιες ευθύνες σε 

ό, τι αφορά την  φροντίδα των παιδιών». 

Δ/ντρια 10: «Προφανώς, ας πούμε, αποδοχή της αξιοσύνης αυτού του ρόλου και 

της σημαντικότητάς του και ένα μοντέλο μιας οικογένειας όπου τα βάρη θα 

ισομοιράζονται και δεν θα κυριαρχεί η γυναικεία εργασία για να στηρίζει το σύνολο των 

μελών μιας οικογένειας». 

Δ/ντρια 9: «Κοιτάξτε, η οικογένειά μου με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Με στηρίζουν 

σε αυτό που κάνω και μου δίνουν χώρο και χρόνο να το κάνω». 



 

 105 

Την ίδια στήριξη, σε καθαρά πρακτικό επίπεδο αυτή τη φορά, αναμένουν και 

από τους συναδέλφους, αφού ο καταμερισμός ευθυνών σε αυτούς θα αποτελούσε 

ιδανική λύση ελάφρυνσης του φορτίου της διεύθυνσης. 

Δ/ντρια 6: «Σίγουρα στήριξη και σε ψυχολογικό και σε πρακτικό επίπεδο. Σε 

πρακτικό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι να έχουν την διάθεση να σε βοηθήσουν. Που 

συνήθως δεν υπάρχει».  

Δ/ντρια 5: «Κατανόηση, υπομονή(από την οικογένεια), από τους συναδέλφους 

στήριξη». 

Η Δ/ντρια 11, αναφερόμενη γενικότερα στην κοινωνία και τους εμπλεκόμενους 

στην καθημερινότητα της διεύθυνσης, είτε πρόκειται για φορείς, είτε για υπηρεσίες, 

γονείς ή εκπαιδευτικούς, κάνει λόγο για ανάγκη να επιδείξουν μια καλή διάθεση και 

δεκτικότητα απέναντι στο πρόσωπο της γυναίκας στη διοίκηση της σχολικής μονάδας. 

Συγκεκριμένα:  

Δ/ντρια 11: «Από τους άλλους θα περίμενα εγώ προσωπικά να είναι πιο δεκτικοί 

και θετικοί ως προς την γυναικεία παρουσία στο διοικητικό κομμάτι του σχολείου». 
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Πίνακας 47: Αντιστοιχία κωδικών- λειτουργικών ορισμών. Θεματικός Άξονας Ε΄: 

Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, 

Κατηγορία 4η: Εισαγωγή ρυθμίσεων σε θεσμικό επίπεδο 
 

 

 

 

Πίνακας 48: Θεματικός Άξονας Ε΄ : Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, Κατηγορία 4η: Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  Ε΄ : ΤΡΟΠΟΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η : Εισαγωγή ρυθμίσεων σε θεσμικό επίπεδο 

Δ/ΝΤΡΙΑ 1 Δ/ΝΤΡΙΑ2 Δ/ΝΤΡΙΑ 3 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 Δ/ΝΤΡΙΑ 5 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

ΕΝΓΥΝΕΡΓ 

ΠΡΟΣΕΝΠΡ 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΜΕΓΟΙΚΙ 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

ΣΑΠΡΟΤΡΔ 

ΑΦΑΝΤΓΥΝ ΠΡΟΣΕΝΠΡ 

ΜΕΓΟΙΚΙ 

ΥΠΑΝΚΕΚ 

ΠΡΑΓΜΕΠ 
 

Δ/ΝΤΡΙΑ 7 Δ/ΝΤΡΙΑ 8 Δ/ΝΤΡΙΑ 9 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 Δ/ΝΤΡΙΑ 11 Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΠΡΟΣΕΝΠΡ 

ΟΡΥΠΣΥΠ 

ΒΟΕΙΠΟΣ 

ΑΝΕΙΣΑΞ 

ΕΙΣΡΕΝΟΜ 

ΕΦΡΕΠΟΛ 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

ΕΙΣΡΕΝΟΜ 

ΕΦΡΕΠΟΛ 

ΕΝΡΟΛΣΥΔ 

ΥΠΑΝΚΕΚ 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

ΚΟΙΓΔΡΑΣ 

ΕΝΓΥΝΕΡΓ 

ΠΡΟΣΕΝΠΡ 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΟΡΥΠΣΥΠ 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΠΕΡΓΡΑΦ 

 

 

1.   Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Εισαγωγή 

ρυθμίσεων σε 

θεσμικό 

επίπεδο 

ΕΝΓΥΝΕΡΓ 

ΠΡΟΣΕΝΠΡ 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΜΕΓΟΙΚΙ 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

ΣΑΠΡΟΤΡΔ 

ΑΦΑΝΤΓΥΝ 

ΥΠΑΝΚΕΚ 

ΟΡΥΠΣΥΠ 

ΒΟΕΙΠΟΣ 

ΑΝΕΙΣΑΞ 

ΕΙΣΡΕΝΟΜ 

ΕΦΡΕΠΟΛ 

ΕΝΡΟΛΣΥΔ 

ΚΟΙΓΔΡΑΣ 

ΠΕΡΓΡΑΦ 

 

Ενίσχυση της γυναίκας εργαζόμενης 

Πρόσληψη ενισχυτικού προσωπικού 

Εκπαίδευση προ της ανάληψης του ρόλου 

Μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα 

Πραγματοποίηση επιμορφώσεων 

Σαφής προσδιορισμός τρόπου δράσης 

Αφορούν άντρες και γυναίκες 

Υποχρεωτική ανάληψη καθηκόντων από εκπαιδευτικούς 

Ορισμός υποδιευθυντή με σαφείς υποχρεώσεις 

Βοηθητική η εισαγωγή ποσοστώσεων  

Αναγκαία η εισαγωγή αξιολόγησης 

Εισαγωγή ρεαλιστικών νόμων 

Εφαρμογή ρεαλιστικών πολιτικών 

Ενεργός ρόλος συλλόγου διδασκόντων 

Κοινή γραμμή δράσης σχολείων 

Περιορισμός γραφειοκρατίας                                        (16) 
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Εξέχουσας σημασίας για τις γυναίκες διευθύντριες είναι η εκπαίδευση προ της 

ανάληψης του ρόλου της διεύθυνσης και η πραγματοποίηση σεμιναρίων πάνω στα 

θέματα διοίκησης. 

Δ/ντρια 7: «Η επιμόρφωση είναι ένα ουσιαστικό έλλειμα, το οποίο θα πρέπει να 

καλύπτεται σε αυτή τη θέση». 

Δ/ντρια 4: «Να εκπαιδεύει τα στελέχη η υπηρεσία αφού τα τοποθετήσει και άλλες 

επιμορφωσεις και σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού». 

Δ/ντρια 10: «Θεωρώ ότι είναι θέμα πολιτικής αυτή η έλλειψη επιμόρφωσης που 

δεσπόζει στην εκπαίδευση τα τελευταία πολλά χρόνια».  

Η μείωση της γραφειοκρατίας προτείνεται επίσης ως λύση για την αποφόρτιση 

του ρόλου της διευθύντριας, ο θεσμοθετημένος καταμερισμός των ευθυνών σε 

εκπαιδευτικούς και υποδιευθυντή, και ίσως η καταφυγή σε πρόσληψη ειδικού 

βοηθητικού προσωπικού. 

 Δ/ντρια 11: «Υπάρχει πολλή γραφειοκρατία στο κομμάτι της διεύθυνσης, δηλαδή 

πολύς χρόνος παραγωγικός μένεις πίσω καρφωμένος από έναν υπολογιστή και να πρέπει 

να κάνεις όλα αυτά τα γραφειοκρατικά που σου επιβάλουν. Θα μπορούσε να είναι και 

λιγότερα». 

Δ/ντρια 6: «Ναι, πιστεύω ότι είναι ουσιαστικά τόσο μεγάλο το κομμάτι της 

γραφειοκρατίας, που αναλώνεσαι σ’ αυτό πολλή ώρα και πράγματα άλλα που είναι πιο 

σημαντικά, δεν έχεις τον χρόνο. Που σημαίνει ότι αν έχεις βοήθεια σε αυτό το κομμάτι, 

που είναι απλά πράγματα, δηλαδή, θα μπορούσε και ένας νέος άνθρωπος να είναι 

απόφοιτος ξέρω γω λυκείου, με κάποιες βασικές γνώσεις να τα αναλάβει αυτά, αυτό το 

κομμάτι. Έστω και για λίγο, όχι πολλές ώρες. Κι από την άλλη, όμως, έχεις τόσα άλλα 

πράγματα να διευθετήσεις καθημερινά. Να μην ζητάνε τόσα πολλά πράγματα».   

Δ/ντρια 7: «Να ελαφρύνουμε λίγο την θέση της, πιθανόν σε επίπεδο 

γραφειοκρατίας. Εντάξει η γραμματειακή υποστήριξη είναι σίγουρα απαραίτητη και θα 

έπρεπε να δίνονται περισσότερες ώρες απ’ αυτές τις οποίες δίνονται. Είναι ένα μεγάλο 

έλλειμα το ότι δεν υπάρχει υποδιευθυντής στα σχολεία, και αυτός που υπάρχει είναι για 

λίγες ώρες και η βοήθειά του δεν είναι ουσιαστική». 
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Δ/ντρια 10: «Θα περίμενα και περιμένω να περιγραφούν καθηκοντολόγια με 

πολύ ουσιαστικό τρόπο. Η έννοια του εσωτερικού κανονισμού των σχολείων αφήνεται 

στο έλεος του κάθε σχολείου και γίνεται τύποις και όχι ουσίας, στην ουσία να αφορά ένα 

κεντρικό πλαίσιο από την πολιτεία και να συνδιαμορφώνεται σε κάποια επίπεδα και από 

τους εκπαιδευτικούς». 

Δ/ντρια 1: «Θα έπρεπε να υπάρχει στο σχολείο γραμματέας, επιστάτης, δεν 

υπάρχει τίποτα» 

Μια ρύθμιση που θα  έδινε ένα επιπλέον κίνητρο στις γυναίκες να διεκδικήσουν 

τη θέση της διεύθυνσης και να προσπαθούν με μεγαλύτερη ευχέρεια να ανταποκριθούν 

σε αυτή, θα ήταν η παροχή μεγαλύτερων οικονομικών απολαβών, αφού όπως έγινε 

εμφανές από πολλές διευθύντριες, το υπάρχον είναι μηδαμινό και δεν αποτελεί 

κίνητρο. 

Δ/ντρια 2: «Νομίζω ότι το οικονομικό θα ήταν ένα καλό κίνητρο και νομίζω ότι 

δε θα ήταν παράλογο να δοθεί». 

Σε θεσμικό επίπεδο αναφέρθηκε, επίσης, πως είναι αναγκαίο να γίνει 

επαναπροσδιορισμός των απαιτήσεων από τη διεύθυνση, με ορισμό πολιτικών και 

στρατηγικών που να διευκολύνουν και όχι να δυσχεραίνουν το έργο της διεύθυνσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο προτάθηκε και η εφαρμογή της αξιολόγησης. 

Δ/ντρια 9: «Κοιτάξτε να δείτε, επειδή συναντούμε πάρα πολλές φορές νόμους που 

έρχονται στα σχολεία, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή 

αυτοί που τους βγάζουν δεν έχουν περάσει ούτε την αυλόπορτα, στην αυλή δεν έχουν μπει, 

όχι σε τάξη». 

Δ/ντρια 8: «Όταν αυτή η αξιολόγηση επιτέλους έρθει σε αυτή τη χώρα, ή όταν 

επιτέλους όλοι μένουμε στο σχολείο όχι μόνο στο ωράριό μας το διδακτικό, και μένουμε 

στο διοικητικό, τότε νομίζω κάθε διευθυντής θα μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω (να 

κάνουν οι συνάδελφοι)».   

Βοηθητική, τέλος, έκριναν την  εφαρμογή της ποσόστωσης στα συμβούλια 

εκπαίδευσης, αφού αυτή έδωσε θέση σε δύο από τις συμμετέχουσες της έρευνας που 

αποτελούν μέλη ΠΥΣΠΕ.  
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Δ/ντρια 8: «Εγώ στο υπηρεσιακό συμβούλιο μπήκα με ποσόστωση, εκτιμώ ότι 

δεν θα με επέλεγαν διαφορετικά, έστω κι αν έχω περισσότερα προσόντα από όλους που 

είμαστε στο υπηρεσιακό συμβούλιο».  
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5. Συζήτηση 

5.1. Θεματικός Άξονας Α΄: Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της παρούσας 

μελέτης είχε να κάνει με την νοηματοδότηση του φαινομένου της γυάλινης οροφής. 

Στην προσπάθεια αναζήτησης απαντήσεων με σκοπό αυτήν την νοηματοδότηση, οι 

συμμετέχουσες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα, 

όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο της παράθεσης των αποτελεσμάτων. 

Εντύπωση προκάλεσε η παντελής άγνοια του όρου της γυάλινης οροφής από την 

συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντριών, αφού οι έντεκα στις δώδεκα δήλωσαν πως 

τους γνωστοποιείται για πρώτη φορά. Χρειάστηκε, συνεπώς, η επεξήγηση του όρου, 

ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν πάνω στις έννοιες που περικλείει.  Μετά από την 

ανάλογη συζήτηση, φάνηκε να αντιλαμβάνονται την μεταφορική χροιά της έννοιας και 

να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εμποδίων που συνεπάγεται το φαινόμενο. Μάλιστα, σε 

πρώτη ανάγνωση απέδωσαν την εν λόγω πραγματικότητα σε παγιωμένες στάσεις και 

αντιλήψεις της κοινωνίας, αναφορικά με την θέση της γυναίκας και, αντίστοιχα, τις 

αξιώσεις του άντρα για επαγγελματική ανέλιξη. Όμοια ευρήματα καταγράφηκαν και 

στην έρευνα του  Gutierrez στην Ισπανία, η οποία απέδωσε τα εμπόδια στην αντίληψη 

για την κυριαρχία του άντρα στη διοίκηση (Gutierrez,2016).  

Εστιάζοντας στον τομέα της εκπαίδευσης, ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να 

επιχειρηματολογήσουν πάνω στην ισχύ του φαινομένου στην εκπαίδευση. Η 

πλειοψηφία αυτών παραδέχτηκε πως το φαινόμενο της γυάλινης οροφής εντοπίζεται 

και στον τομέα της εκπαίδευσης, με εμφανή, ωστόσο, παρουσία κυρίως στα ανώτερα 

και ανώτερα επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Η τοποθέτησή τους αυτή είναι 

εύλογη, αν κρίνει κανείς και από τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα για  την 

εκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες και ανώτατες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Σε επίπεδο διευθυντών εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για παράδειγμα, 

το 2004 συναντώνται μόλις 3 γυναίκες, ενώ αντίστοιχα οι άντρες είναι 54, σύμφωνα με 

στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας από τους Κανταρτζή και Ανθόπουλο. Οι 

προιστάμενοι δε της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 130 άντρες και 22 γυναίκες. Ίδια 

εικόνα διαπιστώνεται και σε επίπεδο σχολικών συμβούλων, αφού για το 2003 τα 

ποσοστά γυναικών- ανδρών είναι 17,4% και 82,6%, αντίστοιχα για τις γυναίκες και 

τους άντρες (Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006).  
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Παρόλα αυτά, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην συνέχεια των 

συνεντεύξεων αναδύθηκαν εμπόδια ακόμα και από τις διευθύντριες εκείνες που η 

αρχική τους τοποθέτηση ήταν αρνητική απέναντι στην ισχύ του φαινομένου στο 

χαμηλότερο επίπεδο διοίκησης στην ιεραρχία της εκπαίδευσης, το οποίο και 

εκπροσωπούν.  

Η πλειοψηφία, ωστόσο, των διευθυντριών εντόπισαν εξ αρχής εμπόδια ακόμα 

και στο επίπεδο της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας. Από τον συγκερασμό των 

οικογενειακών με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις έως και τα στερεότυπα, που κρίνουν 

ότι είναι ακόμα έντονα στην ελληνική κοινωνία.  

Πιο συγκεκριμένα, διάχυτη είναι η πεποίθηση ότι οι γυναίκες υφίστανται την 

μεροληπτική αντιμετώπιση ήδη από το επίπεδο της κρίσεώς τους ως στελέχη 

εκπαίδευσης. Τα συμβούλια επιλογής εμφανίζουν επικριτική διάθεση απέναντι στις 

γυναίκες, μεροληπτώντας παράλληλα προς όφελος ανδρών συνυποψηφίων. Οι 

διευθύντριες της έρευνας απέδωσαν αυτή τους την στάση στο γεγονός ότι οι άντρες, 

που απαρτίζουν κατά βάση τα συμβούλια, δεν θεωρούν ότι μπορούν να είναι 

αποτελεσματικές σε θέσεις ευθύνης, όπως αναφέρει αντίστοιχα και η Coleman (1996), 

και ότι κρίνουν υποκειμενικά, εξαιτίας πιθανών δεσμών που έχουν αναπτύξει με τους 

άντρες υποψηφίους, αφού οι τελευταία εμπλέκονται πιο τακτικά σε συνδικαλιστική 

δράση ή σε άλλα δίκτυα ‘’φίλων’’, κάτι που δεν ισχύει αντίστοιχα για τις γυναίκες. Η 

διαπίστωση αυτή συμφωνεί με τα λεγόμενα των Κανταρτζή και Ανθόπουλου σχετικά 

με τα κομματικά κριτήρια που υπεισέρχονται σε διαδικασίες επιλογής στελεχών, αφού 

τα συμβούλια επιλογής είναι ανδροκρατούμενα και αποτελούμενα από μέλη με ενεργό 

συνδικαλιστική δράση, εν αντιθέσει με τις γυναίκες που δεν εμπλέκονται ιδιαίτερα σε 

τέτοια δίκτυα (Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006). 

Εμπόδια καταγράφηκαν ακόμα και στη φάση προ της διεκδίκησης της θέσης, 

αφού, όπως δήλωσαν οι διευθύντριες της έρευνας, για να μπορέσουν να καταστήσουν 

τους εαυτούς τους ανταγωνιστικές και να κριθούν επί ίσοις όροις με τους άντρες, πρέπει 

πρώτα να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα (Halterbran & Rieg, 

2004). Αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο, μιας και, όπως φάνηκε, προτεραιότητα όλων 

είναι η οικογένεια και, κατά συνέπεια, η εξασφάλιση χρόνου για απόκτηση περαιτέρω 

προσόντων γίνεται υπό προϋποθέσεις. Η βασική εξ αυτών είναι η τακτοποίηση των 

οικογενειακών υποχρεώσεων που έχουν να κάνουν με την ανατροφή μικρών παιδιών, 
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και σε δεύτερο στάδιο, η εξασφάλιση βοήθειας από το οικογενειακό περιβάλλον, 

προκειμένου να μπορέσει μια γυναίκα να επιδοθεί στον αγώνα συλλογής προσόντων. 

Όπως διαπιστώνει και η Τάκη μετά από ανάλογη έρευνα «Οι γυναίκες επιβαρύνονται 

αποκλειστικά οι ίδιες µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις και αυτό λειτουργεί ως εμπόδιο 

στην εξέλιξη της καριέρας τους» (Τάκη, 2006, σσ 337-338). 

Ακόμη, όμως, και να καταφέρουν να συλλέξουν τα απαραίτητα προσόντα, και 

να προσπελάσουν το εμπόδιο του συμβουλίου επιλογής, θα έρθουν και στην πορεία 

αντιμέτωπες με μια σειρά από νέα εμπόδια. Τα κυριότερα από αυτά, όπως 

καταγράφηκαν από τις γυναίκες του δείγματος, οι οποίες και κλήθηκαν να τα 

ξεπεράσουν, έχουν να κάνουν με την εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής ζωής, 

κάτι που επισημαίνουν σε μελέτη τους και οι Moreu et al. (2005).  

Αρκετές αναφορές έγιναν και για στερεότυπα που αφορούν την παρουσία των 

γυναικών σε διοικητικές θέσεις, σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που ενέχουν τέτοιες θέσεις. Συνεπώς, μια γυναίκα 

πρέπει να δείξει υπερβάλλοντα ζήλο και να μοχθήσει ώστε να φανεί αντάξια των 

προσδοκιών που είναι αυξημένες στην περίπτωσή της. Αυτό, όπως διαπιστώνει η  

Agrawal (Agrawal, 2006 στο Madhavi, 2013) την επιφορτίζει με το επιπρόσθετο άγχος 

της απόδειξης των ικανοτήτων της ως διευθύντρια. 

Όσον αφορά τις βιωμένες εμπειρίες των διευθυντριών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, πέρα από αυτές που είχαν να κάνουν με τα συμβούλια επιλογής στελεχών για 

τα οποία έγινε ήδη λόγος, οι περισσότερες περιστρέφονταν γύρω από στάσεις και 

συμπεριφορές που υποκινούνταν από επικριτική διάθεση των υπολοίπων, συναδέλφων 

και γονέων ως επί των πλείστων, που όμως έφταναν και σε ακραίες συμπεριφορές. Στη 

βάση αυτών των περιγραφών κρίνεται αναγκαία η άρση των στερεοτύπων, ώστε οι 

γυναίκες να εκτελούν απρόσκοπτα τα χρέη της διεύθυνσης.  

Στην περίπτωση των συμμετεχόντων στην έρευνα, προσπάθησαν να 

προσπελάσουν τα εμπόδια που βρήκαν στην μέχρι τώρα πορεία τους στην διεύθυνση 

αποκτώντας τα τυπικά προσόντα για την διεκδίκηση της θέσης και αποδεικνύοντας 

συνεχώς την ικανότητά τους στο πόστο, μέσα από την εργατικότητά τους και την 

προσήλωση στους στόχους τους.  
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5.2. Θεματικός Άξονας Β΄ : Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών  θέσεων από 

γυναίκες εκπαιδευτικούς  

Στον δεύτερο θεματικό άξονα της συνέντευξης συμπεριλήφθηκαν ερωτήσεις 

που είχαν να κάνουν με τους παράγοντες, αφενός, που ωθούν τις γυναίκες στην 

διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων και, αφετέρου, που τις αποτρέπουν από την 

αντίστοιχη διεκδίκηση. Επιπλέον, αναζητήθηκαν οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να 

πληροί μια γυναίκα, ώστε να προβεί σε αυτή τη διεκδίκηση.  

Όσον αφορά τους λόγους που ωθούν μια γυναίκα εκπαιδευτικό να διεκδικήσει 

τη θέση της διεύθυνσης, βασικός λόγος για τις διευθύντριες του δείγματος ήταν η 

διάθεσή τους να προσφέρουν στην εκπαίδευση. Έχοντας γνώση των ικανοτήτων τους, 

και μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων τυπικών προσόντων διεκδικούν πλέον 

ισάξια τις θέσεις ευθύνης, κάτι που παλαιότερα δεν ήταν δεδομένο. Χαρακτηριστικές 

είναι οι αναφορές των Κανταρτζή και Ανθόπουλου (2006) για τις διακρίσεις που έχουν 

γίνει σε βάρος των γυναικών σε ότι αφορά την είσοδό τους στις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες με θεσμοθέτηση ποσοστών και την επιλογή τους σε θέσεις προϊσταμένων 

σε ολιγοθέσια ή μειονοτικά σχολεία μόνο ελλείψει ανδρών. Διακρίσεις, οι οποίες 

ήρθησαν μόλις λίγες δεκαετίες νωρίτερα. Στη βάση αυτών των δεδομένων, θα ήταν 

άδικο να μην αναγνωρίζονταν τα βήματα που έχουν γίνει πλέον, και επιτρέπουν στις 

γυναίκες την ισότιμη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης. Ωστόσο, παρά το νομικά αυτό 

κατοχυρωμένο δικαίωμά τους, φαίνεται να βάλλονται από ‘’άγραφους’’ νόμους, που 

τους αποτρέπουν από αυτήν την διεκδίκηση.  

Πρώτα απ’ όλα, μέσα από τις δηλώσεις των διευθυντριών που συμμετείχαν 

στην έρευνα, διακρίνεται εμφανώς η διάθεσή τους να κρατήσουν αδιάβλητη την 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Και επειδή ο ρόλος της 

διεύθυνσης ενέχει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που θα μπορούσαν να κλονίσουν αυτήν 

την ισορροπία, φαίνεται να μην επιλέγεται. Στην ίδια διαπίστωση καταλήγουν και οι 

Athanasoula-Reppa & Koutouzis (2002). Η έλλειψη διάθεσης ανάληψης θέσεων 

ευθύνης περικλείεται στις προσωπικές επιλογές των γυναικών, οι οποίες αναδείχθηκαν 

ως ο ισχυρότερος αποτρεπτικός παράγοντας διεκδίκησης τέτοιων θέσεων και σε έρευνα 

που διεξήχθη στην Αγγλία από τους  Moreau και συνεργάτες (Moreau et al., 2007).  

Ως ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας δηλώθηκε και η μεγάλη ευθύνη που 

ενέχει η πλήρωση θέσης στελέχους στην εκπαίδευση. Εδώ παρατηρείται μια ταύτιση 

με τα αποτελέσματα που έφερε έρευνα της Brinia που διεξήχθη το 2009, όπου οι 



 

 114 

συμμετέχοντες στην τότε έρευνα ανέδειξαν ως βασικό εμπόδιο για την διεκδίκηση 

διευθυντικών θέσεων από τις γυναίκες το γεγονός ότι η διοίκηση μιας σχολικής 

μονάδας έχει ευθύνες που δεν είναι προφανείς εκ πρώτης όψεως, και αυτό είναι κάτι 

που τις αποθαρρύνει (Brinia, 2012).  

Ένας ακόμη παράγοντας που έχει ανασταλτική ισχύ για τις γυναίκες 

διευθύντριες και αναφέρθηκε από τις γυναίκες του δείγματος είναι η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης. Σε πολλές των περιπτώσεων, ενώ πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια 

που θα διασφάλιζαν την επιλογή τους στη θέση της διευθύντριας, δεν τολμούν να 

θέσουν καν υποψηφιότητα, νιώθοντας ότι δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν 

επάξια στις απαιτήσεις του ρόλου. Στην έλλειψη αυτοπεποίθησης ως εμπόδιο για την 

επαγγελματική ανέλιξη κάνουν αναφορές πολλοί μελετητές του φαινομένου της 

γυναικείας υπο-εκπροσώπησης σε διοικητικές θέσεις (Miller et al., 2006, Mathipa & 

Tsoka, 2001, Chabaya et al., 2009, Coleman, 1996).  

Την απουσία προτύπων μίμησης ανέδειξε μία μόνο διευθύντρια, παρά την 

αυξημένη αποδοχή που έχει πάρει ο όρος σε διεθνή κλίμακα. Για πρότυπα ρόλων 

μιλούν ερευνητές ανά τον κόσμο και τονίζουν τη σημασία τους στην προσπάθεια 

ενίσχυσης της γυναικείας παρουσίας στην διοίκηση (Helterbran & Rieg, 2004).  

Επιπλέον των υπολοίπων, αναφέρθηκε και η επικράτηση των ανδρών στην 

διοίκηση σαν ένας από τους αποτρεπτικούς παράγοντες που είναι ικανοί να τις 

κρατήσουν πίσω. Είναι γεγονός πως το κοινωνικό στερεότυπο για την ηγεσία είναι 

ανδρικό, όπως αναφέρει και η  Oakley (2000) και αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για 

τις γυναίκες που επιθυμούν τη θέση. 

Τέλος, αναφορά έγινε και στην αδυναμία των γυναικών εκπαιδευτικών να 

βγουν εκτός πλαισίου τάξης, κάτι που πηγάζει εν μέρει από στερεότυπα που την θέλουν 

να είναι στον φυσικό της χώρο, ως προέκταση του ρόλου της ως μητέρα. Δεν ήταν λίγες 

οι διευθύντριες που έθιξαν την δυσκολία να αποχωριστούν την τάξη και να 

μεταπηδήσουν στο επίπεδο της διοίκησης ‘’χάνοντας το δημιουργικό κομμάτι της 

εργασίας τους και τον ισχυρό δεσμό που αναπτύσσουν με τα παιδιά’’, όπως 

χαρακτηριστικά είπαν. 

Όσον αφορά τώρα στις προϋποθέσεις τις οποίες έκριναν απαραίτητες για την 

επιδίωξη μιας διευθυντικής θέσης, ως πιο σημαντικές δήλωσαν την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων τυπικών προσόντων και την διευθέτηση των βασικών οικογενειακών 

υποχρεώσεων.  
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5.3. Θεματικός Άξονας Γ΄: Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και 

προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών διευθυντριών 

Κατά την διαδικασία διερεύνησης των απόψεων των διευθυντριών σχετικά με 

τις δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής 

των γυναικών διευθυντριών,  υπήρξε πλήρης συμφωνία των συμμετεχόντων ότι μια 

γυναίκα είναι σε θέση να συγκεράσει οικογενειακές αλλά και επαγγελματικές 

υποχρεώσεις. Ο βαθμός επιτυχίας του εγχειρήματος, ωστόσο, είναι κάτι που τέθηκε 

υπό αμφισβήτηση.  

Όπως αναφέρθηκε, είναι αρκετά δύσκολο να επέλθει η ισορροπία και το πιο 

πιθανό είναι να μετριάσει μια γυναίκα το αποτέλεσμα σε έναν από τους δύο τομείς ή 

ακόμα και στους δύο. Ως προαπαιτούμενο για την επιτυχή εξισορρόπηση μεταξύ 

οικογένειας και διεύθυνσης πρόεταξαν την εξασφάλιση στήριξης από το οικογενειακό 

περιβάλλον, ένα εύρημα το οποίο έρχεται σε αντιστοιχία με ανάλογο εύρημα  έρευνας 

που έγινε από τους Chabaya et al (2009). Η στήριξη αυτή, ωστόσο, δεν ήταν δεδομένη 

για όλες τις συμμετέχουσες της έρευνας.  

Μια διευθύντρια έκανε διεξοδική αναφορά στην αρνητική στάση του συζύγου 

της απέναντι στο ενδεχόμενο ανάληψης της διευθυντικής θέσης από μεριάς της. Αυτό 

εξηγείται από την μία πλευρά, βάσει των ενδοιασμών που μπορεί να έχουν οι σύζυγοι 

σχετικά με το κατά πόσο θα μπορέσουν οι γυναίκες τους να ανταποκριθούν στις 

αυξημένες υποχρεώσεις και των δύο ρόλων, της μητέρας- συζύγου και της 

διευθύντριας. Χαρακτηριστικά ανέφερε άλλη διευθύντρια πως φοβούνται μην 

παραμελήσουμε τα παιδιά και την οικογένεια, γενικότερα.  

Μια άλλη ερμηνεία της έλλειψης στήριξης έρχεται από τον Celikten ο οποίος 

διαπίστωσε σε έρευνά του ότι οι άντρες στην χώρα του δεν θέλουν μια γυναίκα που 

είναι πιο επιτυχημένη από αυτούς (Celikten, 2005), και φαίνεται να ταιριάζει στην 

περίπτωση της πρώτης διευθύντριας, αφού στην πορεία της συνέντευξης παραδέχτηκε 

ότι η αντιπαράθεση με τον άντρα της έληξε όταν ανέλαβε και ο ίδιος διευθυντικά 

καθήκοντα, και μόνο τότε εξασφάλισε την στήριξή του και για την δική της προσπάθεια 

ανάληψης του ρόλου.  

Στην επόμενη διερεύνηση του ίδιου άξονα, που είχε να κάνει με τους χειρισμούς 

που θα μπορούσαν να γίνουν έτσι ώστε να επιτευχθεί ο επιτυχής συγκερασμός 

οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, πέρα από την εξασφάλιση της 
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στήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον, δηλώθηκε ως αναπόφευκτη συνέπεια η 

έκπτωση και στους δύο τομείς, υπό την έννοια της υποβάθμισης του ενός ή του άλλου 

ρόλου ανά περίπτωση. Για να μειωθεί, όμως, αυτό το ενδεχόμενο, πρότειναν τον 

καταμερισμό ευθυνών τόσο σε οικογενειακό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.  

Μια πρακτική που φάνηκε να υιοθετούν πολλές διευθύντριες καθώς κρίνεται 

ως αναπόφευκτη ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διττού τους ρόλου ήταν 

η πολύωρη εργασιακή τους απασχόληση, πολλές φορές πέραν του εργασιακού τους 

ωραρίου. H Coleman (2003) κάνει λόγο για αποδεδειγμένη ανάληψη του μεγαλύτερου 

μέρους της ευθύνης των παιδιών από τις γυναίκες, οπότε, κατά συνέπεια επεκτείνουν 

το εργασιακό τους ωράριο προκειμένου να διευθετήσουν διοικητικά θέματα πριν να 

αναχωρήσουν για το σπίτι, όπου τους περιμένει ένα δεύτερο επίπεδο υποχρεώσεων.  

Κατά τους Hogg και Vaughan (2010) η αποτελεσματική ηγεσία είναι θέμα 

σωστού συνδυασμού χαρακτηριστικών προσωπικότητας και απαιτήσεων της εκάστοτε 

κατάστασης και δεν έχει να κάνει με φυλετικά στερεότυπα. Στη βάση αυτής της 

τοποθέτησης, οι διευθύντριες που συμμετείχαν στην έρευνα ρωτήθηκαν σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία θα πρέπει να φέρει μια γυναίκα, έτσι ώστε να είναι 

αποτελεσματική τόσο στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, της οποίας τα ηνία έχει 

αναλάβει, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, με τα όποια χρέη της αναλογούν εκεί. 

Αναφέρθηκαν προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η θέληση, η αποφασιστικότητα, η 

επιμονή, η υπομονή η δυναμικότητα και η τόλμη, αλλά και διοικητικές δεξιότητες, 

όπως αυτές του προγραμματισμού και του καθορισμού στόχων. 

 Εξέχουσας σημασίας φάνηκε να είναι για τις διευθύντριες και η εξασφάλιση 

καλού κλίματος και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. 

Κατά τον Bales,  οι διευθυντές που ενδιαφέρονται κυρίως για το ανθρώπινο δυναμικό 

αποτελούν μία από τις δύο κατηγορίες ηγετών, με την άλλη να είναι διευθυντές με 

προσανατολισμό στο έργο που πρέπει να πράξουν (Bales, 1950 στο Eagly & Johnson, 

1990).  
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5.4. Θεματικός Άξονας Δ΄: Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες 

 

Εντρυφώντας περισσότερο στην καθημερινότητα της γυναίκας διευθύντριας, 

έγινε μια προσπάθεια να καταγραφούν δυσκολίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη 

κατά την διεκπεραίωση των διοικητικών της καθηκόντων, αφού σύμφωνα με τις Eagly 

& Carli (2007) το ταξίδι της ηγεσίας είναι γεμάτο πολύπλοκους δρόμους και στροφές. 

Οι περισσότερες διευθύντριες μοιράστηκαν πολλές εμπειρίες στη βάση αυτών των 

δυσκολιών, οι οποίες εντάσσονται σε όλα τα επίπεδα που παρουσιάστηκαν στο μέρος 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Καταγράφηκαν, δηλαδή, εμπειρίες όπου βίωσαν 

δυσκολίες σε μικρο- επίπεδο, μέσο- επίπεδο και μάκρο- επίπεδο (Cubillo & Brown, 

2003) ή κατά αντιστοιχία,  συνάντησαν προσωπικά- ψυχολογικά εμπόδια, 

οργανωσιακά εμπόδια και κοινωνικά εμπόδια (Athanasoula- Reppa & Koutouzis, 

2002).   

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ορισμένες διευθύντριες αποκρίθηκαν, 

αρχικά, αρνητικά σε σχέση με το αν έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά την πορεία 

τους στην διεύθυνση, σε δεύτερη ανάλυση, ωστόσο, εντόπισαν και οι ίδιες δυσκολίες 

σε ένα τουλάχιστον εκ των αναφερόμενων επιπέδων.  

Πιο συγκεκριμένα, σε μικρο- επίπεδο, το επίπεδο του εαυτού, καταγράφηκαν 

δηλώσεις σχετικά με την αδυναμία των γυναικών στη διοίκηση να διεκπεραιώσουν 

χωρίς προσωπικό κόστος τα καθήκοντά τους. Αυτό, βέβαια, έχει ως βάση του το 

μακρο- επίπεδο, αφού απορρέει από την αντίληψη της κοινωνίας σχετικά με τον ρόλο 

της γυναίκας. Η αντίληψη αυτή την θέλει να επωμίζεται το μεγαλύτερο μέρος των 

οικογενειακών ευθυνών και υποχρεώσεων, άσχετα αν παράλληλα απασχολείται και ως 

εργαζόμενη σε οιοδήποτε πόστο. Όπως επισημαίνει και ο Gutierrez (2016) μετά από 

ανάλογη έρευνα, θεωρείται αποδεκτό για έναν άντρα να αφιερώνει λιγότερη προσοχή 

στην οικογένειά του αν κατέχει μια θέση ευθύνης, αλλά όταν μια γυναίκα κάνει το ίδιο 

κατηγορείται ότι παραμελεί την οικογένειά της.  

Σε μακρο-επίπεδο επίσης, καταγράφηκαν δυσκολίες στην βάση της αποδοχής 

της γυναίκας στον ρόλο της διεύθυνσης από συνάδελφους εκπαιδευτικούς, αλλά και 

από γονείς. Οι δυσκολίες αυτές είχαν σημαντικό εύρος αφού κινούνταν από 

μεροληπτικές στάσεις και επιφυλακτικότητα μέχρι σεξιστικές και επιθετικές 

συμπεριφορές και μπορούν να αποδοθούν στα στερεότυπα σχετικά με τις διευθυντικές 
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ικανότητες, που για την  Brinia (2004) το πιο σημαντικό είναι η αδυναμία επιβολής 

τους.   

Εξαιτίας αυτών των στάσεων και συμπεριφορών που δέχονται οι γυναίκες 

διευθύντριες, ωστόσο, γεννήθηκε αναγκαία η τάση των γυναικών διευθυντριών να 

αποδείξουν ότι πληρούν επάξια τη θέση της διεύθυνσης και, συνεπώς, μια ακόμη 

δυσκολία σε μικρο- επίπεδο για αυτές.  

Οι Eagly και Johannesen- Schmidt (2001) υποστηρίζουν ότι , παρόλο που οι 

άντρες και οι γυναίκες ηγέτες είναι αρκετά ίδιοι σε πολλά επίπεδα, γενικά 

συμπεριφέρονται διαφορετικά. Την ίδια άποψη φαίνεται να έχουν και οι γυναίκες του 

δείγματος, καθώς μια σειρά από δυσκολίες που εντόπισαν, τις απέδωσαν στο 

διαφορετικό στυλ ηγεσίας που εφαρμόζουν. 

Κατά τα λεγόμενά τους, οι γυναίκες διευθύντριες αποφεύγουν τις συγκρούσεις 

με το υπόλοιπο προσωπικό με αποτέλεσμα να επωμίζονται επιπλέον καθήκοντα, τα 

οποία σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να τα έχουν διαμοιράσει. Αυτό προκύπτει, 

βέβαια, από αδυναμίες του ίδιου του συστήματος, και, συνεπώς, του μεσο-επιπέδου, 

αφού δεν είναι οριοθετημένες οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών και οι τελευταίοι 

ικανοποιούν τυχόν ανάγκες που προκύπτουν κατά συνείδηση. 

Σε μια προσπάθεια διερεύνησης του αν και κατά πόσο είναι μεγαλύτερες οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα διευθύντρια σε αγροτική περιοχή, όπου θα 

ανέμενε κανείς τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις απέναντι στην γυναικεία 

παρουσία να είναι πιο έντονα, οι απαντήσεις των διευθυντριών ήταν διχαστικές. Άλλες 

έκριναν πως οι δυσκολίες είναι λιγότερες, άλλες πάλι επικρότησαν την άποψη ότι σε 

τέτοιες περιοχές είναι όντως πιο έντονα τα φαινόμενα προκατάληψης, τα οποία όμως 

αίρονται μέσα από την ενδεδειγμένη παρουσία της γυναίκας στην εκεί διεύθυνση της 

σχολικής μονάδας.  
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5.5. Θεματικός Άξονας Ε΄: Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες διευθύντριες 

Οι τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

διευθύντριες και οι οποίοι προτάθηκαν από τις διευθύντριες του δείγματος, μπορούν 

επίσης να αντιστοιχιστούν στα προτεινόμενα από τους Cubillo και Brown (2003) 

επίπεδα, αφού εντοπίζονται τόσο στο μικρο-επίπεδο, στο μεσο-επίπεδο, αλλά και στο  

μακρο-επίπεδο. Ενδεικτικά γίνεται λόγος για αυτά που απασχόλησαν περισσότερο. 

Εκτενής λόγος έγινε για την συνεχή επιμόρφωσή τους, κάτι που θα τους 

διασφαλίσει την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση, αφού το εχέγγυο της γνώσης τις καθιστά 

ικανές να διαχειριστούν πάσης φύσεως περιστάσεις, από τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού έως και την διεκπεραίωση γραφειοκρατικών θεμάτων. Η ανάγκη αυτή για 

επιμόρφωση μπορεί να ικανοποιηθεί τόσο στη βάση της προσωπικής τους αναζήτησης 

και προσπάθειας για επαγγελματική ανέλιξη, όσο και στη βάση οργανωμένων από την 

υπηρεσία επιμορφώσεων, τις οποίες και κρίνουν αναγκαίες έτσι ώστε να υπάρξει μια 

κοινή γραμμή δράσης των σχολείων.  

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ένα ακόμα αίτημα- τρόπος άμβλυνσης των 

δυσκολιών τους. Αυτό της θεσμοθέτησης δικτύου διευθυντών, όπου θα διεξάγεται 

γόνιμος διάλογος μεταξύ τους αναφορικά με προβλήματα, αλλά και καλές πρακτικές 

που θα μπορούσαν να γνωστοποιηθούν μεταξύ των σχολείων δια μέσου των 

διευθυντών τους. 

Ο επαναπροσδιορισμός της παιδείας καταγράφηκε από μια διευθύντρια, αλλά 

διαπερνούσε ως αίτημα τις συνεντεύξεις των περισσοτέρων διευθυντριών του 

δείγματος, αφού, δεχόμενοι ότι το σχολείο αποτελεί το πιο σημαντικό μέσο 

κοινωνικοποίησης, θα πρέπει να δοθεί εκεί η μεγαλύτερη βάση. Στην κοινωνικοποίηση 

των παιδιών με όρους ισότητας, στην προαγωγή προτύπων ρόλων που θα τα 

εξοικειώνουν με  την ισότιμη παρουσία γυναικών και ανδρών σε οποιοδήποτε 

κοινωνικό σχήμα.  

Τελευταίο και ίσως κυριότερο, κατά τα λεγόμενα των διευθυντριών, μέτρο 

ενάντια στα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά τους είναι η ανάγκη εξασφάλισης 

στήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον, αυτό προτάσσουν, αυτό τους δίνει δύναμη.  

 



 

 120 

Κεφάλαιο 6ο  

6.1. Συμπεράσματα 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η προσπάθεια ανάδειξης των εμποδίων 

εκείνων που στέκονται ως γυάλινες οροφές, ή των δυσκολιών κατά άλλους, εν είδη 

λαβύρινθου, που συναντώνται στο ταξίδι της εκπαιδευτικής ηγεσίας από τις γυναίκες 

διευθύντριες. Καθόλη τη διάρκεια της παρούσας μελέτης δεν τέθηκε ούτε στιγμή υπό 

αμφισβήτηση η ύπαρξη αυτών των εμποδίων και δυσκολιών. Από την μελέτη της 

διαθέσιμης βιβλιογραφίας μέχρι και την αποδελτίωση και επεξεργασία των 

συνεντεύξεων των γυναικών τους δείγματος ήταν δεδομένο ότι τα εμπόδια υφίστανται, 

ακόμα και στο χαμηλό ιεραρχικό κλιμάκιο της εκπαιδευτικής διοίκησης, αυτό της 

διεύθυνσης της σχολικής μονάδας. Δεν ωφελεί κανέναν να εθελοτυφλεί μπροστά σε 

αυτήν την πραγματικότητα, καθώς μόνο με την πλήρη αποδοχή τους, μπορεί να γίνει 

το επόμενο βήμα που είναι αυτό της προσπάθειας εξομάλυνσής τους μέχρι και την 

καθολική άρση τους. Θα ήταν παράληψη να μην γίνει αναφορά στην ήδη 

καταγεγραμμένη βελτίωση της κατάστασης εν συγκρίσει με προηγούμενες δεκαετίες, 

όμως υπάρχει πολύς δρόμος να διανύσουμε ακόμα. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται 

οι προτάσεις των δώδεκα διευθυντριών, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για 

περαιτέρω ανάλυση και εξεύρεση λύσεων με σκοπό την πλήρη εξάλειψη του 

Φαινομένου της Γυάλινης Οροφής. 

 

6.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρήθηκε ως έναν βαθμό η εξεύρεση 

μεθοδεύσεων ικανών να αμβλύνουν τις δυσκολίες των γυναικών διευθυντριών κατά 

την επαγγελματική τους ανέλιξη. Ωστόσο, κρίνοντας από την αρχική συστολή 

ορισμένων διευθυντριών να τοποθετηθούν πάνω στα εμπόδια, καθίσταται εύλογο να 

μην είναι δυνατή και η παράθεση επαρκών προτάσεων σχετικά με την βελτίωση της 

καθημερινότητας της γυναίκας διευθύντριας.  

Μια πιο ενδεδειγμένη προσέγγιση ώστε να αναδυθούν περισσότεροι και ποικίλοι 

τρόποι περιορισμού της ισχύος του υπό μελέτη φαινομένου θα ήταν αυτή της μελέτης 

πεδίου, με συστηματική παρατήρηση της καθημερινότητας της γυναίκας διευθύντριας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Ι. ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ 

 

Στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών μου στην «Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσία» του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκπονώ διπλωματική εργασία με θέμα: «Το 

Φαινόμενο της Γυάλινης Οροφής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Απόψεις 

Εκπαιδευτικών».  

Για την υλοποίηση αυτής της μελέτης, θα πραγματοποιήσω έρευνα σε Διευθύντριες 

Δημοτικών Σχολείων των  Νομών Αττικής, Ρεθύμνου και Φλώρινας. Θεωρώ ιδιαίτερα 

σημαντική τη συμβολή σας στην έρευνά μου, καθώς οι απόψεις και οι αναφορές από 

την εμπειρία σας θα εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της ερευνητικής μου προσπάθειας. 

Αναγκαία είναι η υλοποίηση συνέντευξης η οποία θα μαγνητοφωνηθεί. Τα δεδομένα 

που θα προκύψουν από την απομαγνητοφώνηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 

και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ θα τηρηθεί και η ανωνυμία σας. 

Θα σας παρακαλούσα να υπογράψετε το παρόν, συναινώντας στα ανωτέρω.  

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.  

                                                                                       

                                                                                       Με εκτίμηση,  

                                                                                                Βασιλειάδου Ειρήνη   

 

 

Η Δ/ντρια 
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ΙΙ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Α. Ατομικά στοιχεία- επαγγελματική και οικογενειακή κατάσταση 

Α1. Ηλικία: ______________ 

Α2. Οικογενειακή κατάσταση: 

 Άγαμη  

 Έγγαμη 

 Διαζευγμένη 

 Χήρα 

 Σε διάσταση 

Α3. Ύπαρξη παιδιών:  

 Ναι                          Εάν ναι, αριθμός παιδιών ________ 

 Όχι  

Α4. Εκπαιδευτικό υπόβαθρο: 

 Πτυχίο ΑΕΙ 

 Παιδαγωγική Ακαδημία 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 Άλλο Πτυχίο ή Δίπλωμα 

Α5. Ειδικότητα: ____________ 

Α6. Συνολικά έτη υπηρεσίας:  

 Έως 10 έτη 

 11-20 

 21-30 

 30 και άνω έτη 

Α7. Προηγούμενη διοικητική εμπειρία: 

 Ναι 

 Όχι           Αν ναι, σε τι θέση; __________________ 

 

Α8. Συνολικά έτη παρουσίας σε διοικητική θέση: ________ 

Α9. Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικό με τη διοίκηση; 

 Ναι 

 Όχι 

Α. Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών: 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
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Β. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

1. ΠΩΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

 

 

 

Νοηματοδότηση 

Φαινομένου 

Γυάλινης 

Οροφής 

1. Πώς αντιλαμβάνεστε το «Φαινόμενο 

της Γυάλινης Οροφής»; 

2. Θεωρείτε πώς έχει ισχύ και στην   

εκπαίδευση; 

3. Κατά την προσπάθειά σας να 

αναρριχηθείτε ιεραρχικά στην 

εκπαίδευση ήρθατε αντιμέτωπη με 

εμπόδια που απορρέουν από το 

Φαινόμενο της Γυάλινης Οροφής; 

4. Με ποιους τρόπους κατορθώσατε να τα 

προσπελάσετε; 

 

 

 

2.  ΠΟΙΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΙ ΔΡΟΥΝ 

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΤΗ 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ; 

  

Παράγοντες για 

τη διεκδίκηση 

διευθυντικών 

θέσεων από 

γυναίκες 

εκπαιδευτικούς 

 

 

1.Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι λόγοι 

διεκδίκησης διοικητικών θέσεων στην 

εκπαίδευση από τις γυναίκες; 

2. Ποιο ήταν το δικό σας βασικό κίνητρο 

για τη διεκδίκηση της θέσης την οποία 

κατέχετε; 

3. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι λόγοι που 

αποτρέπουν μια γυναίκα από την 

διεκδίκηση τέτοιων θέσεων; 

4. Ποιες θα ορίζατε ως προϋποθέσεις 

διεκδίκησης μια τέτοιας θέσης; 

 

3.ΠΟΙΕΣ ΟΙ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 

ΖΩΗΣ ΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ;  

 

Δυνατότητες 

εξισορρόπησης 

επαγγελματικής 

και 

προσωπικής- 

οικογενειακής 

ζωής των 

γυναικών 

διευθυντριών 

1. Θεωρείτε πως είναι εφικτό μια γυναίκα 

να συνδυάσει επιτυχώς οικογενειακές 

και επαγγελματικές υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον ρόλο της ως 

διευθύντρια; 

 2. Ποιοι χειρισμοί απαιτούνται από 

μεριάς της για να γίνει αυτό; 

 3. Ποια χαρακτηριστικά πιθανώς πρέπει 

να φέρει για να το επιτύχει; 

 

4. ΠΩΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ 

ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ 

 

 

 

 

1. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι δυσκολίες   

που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά 

την επιτέλεση των διευθυντικών τους 

καθηκόντων; 



 

 130 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΥΣΑ 

ΚΑΤΟΧΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΗΣ; 

Δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες διευθύντριες 

2. Σε ποια επίπεδα εντοπίζετε τις 

δυσκολίες αυτές; 

3. Ποιες  δυσκολίες αντιμετωπίσατε εσείς 

κατά την μέχρι τώρα πορεία σας ως 

διευθύντρια; 

4. Θεωρείτε ότι οι δυσκολίες και οι 

προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει 

μια διευθύντρια αγροτικής περιοχής 

είναι πολλαπλάσιες αυτών μιας 

αστικής; 

 

 

5.ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΑΜΒΛΥΝΘΟΥΝ; 

 

 

 

Τρόποι άμβλυνσης 

των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες διευθύντριες 

1. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να    

περιοριστούν αυτές οι δυσκολίες; 

2. Ποια θα προτείνατε ως εφόδια με τα 

οποία θα μπορούσε να παροπλιστεί μια 

γυναίκα ώστε να αντιμετωπίσει τις 

δυσκολίες αυτές; 

3. Ποιους ενδεχόμενους χειρισμούς θα 

αναμένατε από τους ΄΄σημαντικούς 

άλλους΄΄ (οικογένεια, συνάδελφοι κλπ.) 

σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των 

δυσκολιών αυτών; 

4. Έχετε να προτείνετε τυχόν στρατηγικές 

που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε 

θεσμικό επίπεδο; 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 131 

IΙΙ. ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 1 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΚΠΔΕΚΑΝΑ 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

Κοινωνία πιο δεκτική στην ανέλιξη του άντρα 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΓΥΑΝΠΕΡΠ 

ΕΝΑΓΥΠ 

ΑΠΕΣΕΓΝ 

ΑΦΧΑΠΡΟ 

Ύπαρξη πρακτικών εμποδίων 

Γυναίκα αντιμέτωπη με περισσότερα προβλήματα 

Ενασχόληση γυναίκας με παιδιά 

Ανάγκη για περεταίρω σπουδές και ενημέρωση 

γνώσεων 

Αφιέρωση χρόνου για απαιτήσεις ρόλου 

Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

ΔΥΣΟΘΕΔΙ 

ΜΕΒΑΔΑΡΑ 

 

ΑΜΑΝΣΡΟ 

ΑΠΑΝΧΑΡ 

Δυσκολία συνδυασμού οικογένειας και θέσης 

διευθύντριας 

Μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας ανάληψης του ρόλου 

από ότι για έναν άντρα 

Αμφιβολία ανταπόκρισης στον ρόλο 

Απόδοση ανδρικών χαρακτηριστικών 

Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

ΘΕΑΡΟΠΡ 

 

Θέαση ρόλου ως πρόκληση 

 

 

 

2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΑΘΕΜΠΡΟΠ 

 

ΑΡΕΜΑΛΔ 

 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς για τα παιδιά 

Αρνητική εμπειρία από άλλους διευθυντές 

 

 

 

Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΑΘΕΜΠΡΟΠ 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς για τα παιδιά 

Οικονομικό κίνητρο 

 

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΑΝΟΙΚΟΚΙ 

ΔΥΣΕΥΔΜΑ 

ΔΙΑΡΠΟΛΑ 

ΧΕΥΕΞΑΤ 

Συνδυασμός απαιτήσεων ρόλου και οικογένειας 

Ανεπαρκές οικονομικό κίνητρο  

Δυσανάλογη ευθύνη διευθυντή με απολαβές 

Διευθυντής αρμόδιος για πολλαπλές ανάγκες 

Χάνεται η ευκαιρία εξολοκλήρου ανάληψης τάξης  

 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΠΟΛΕΜΤΑΞ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΚΑΛΔΕΞ 

Πολύχρονη εμπειρία στην τάξη 

Επιστημονική κατάρτιση 

Καλλιέργεια δεξιοτήτων 

 

3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 



 

 132 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

 

Εφικτός ο συγκερασμός οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΞΟΙΚΕΠΥ 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

Εξισορρόπηση οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων 

Αναγκαστική έκπτωση και στους δύο τομείς 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΥΠΑΡΘΕΛ 

ΥΠΑΡΑΠ 

ΥΠΑΡΕΠΙΜ 

ΥΠΑΡΥΠΟΜ 

Ύπαρξη θέλησης 

Ύπαρξη αποφασιστικότητας 

Ύπαρξη επιμονής 

Ύπαρξη υπομονής 

 

 

 

4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

ΜΕΚΑΣΩΔ 

ΔΙΕΡΥΠ 

ΜΕΑΝΕΚΙΦ 

ΔΥΠΑΡΑΠ 

Μεγαλύτερο και ασταθές ωράριο διεύθυνσης 

Διευρυμένες υποχρεώσεις 

Μεροληπτική αντιμετώπιση από εκπαιδευτικούς του 

ίδιου φύλου 

Δυσκολίες στην παράλληλη ανατροφή των παιδιών 

 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

Προσωπικό επίπεδο 

Επίπεδο συναδέλφων 

Προσωπικές δυσκολίες ΠΕΝΣΥΝΕ Πιο έντονη συναισθηματική εμπλοκή 

Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΑΝΕΜΠΕ 

ΠΙΕΝΜΕΣ 

Ανάγκη να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη 

Πιο έντονες μεροληπτικές στάσεις 

 

 

 

 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΠΡΑΠΑΠΑΣ 

ΔΗΔΙΜΕΔ 

 

Αλλαγή αντιλήψεων από την κοινωνία 

Δημιουργία δικτύου μεταξύ των διευθυντών 

 

Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΚΑΛΔΕΞ 

ΚΑΛΗΓΕΧ 

 

Καλλιέργεια δεξιοτήτων 

Καλλιέργεια ηγετικών χαρακτηριστικών 

 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

Ανάγκη διαμοιρασμού ευθυνών 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

ΕΝΓΥΝΕΡΓ 

 

ΠΡΟΣΕΝΠΡ 

 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

Ενίσχυση της γυναίκας εργαζόμενης 

Πρόσληψη ενισχυτικού προσωπικού 

Εκπαίδευση προ της ανάληψης του ρόλου 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 2 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΑΔΠΡΟΚΙ 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

Αδυναμία προσέγγισης κορυφής ιεραρχίας 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΥΠΕΜΔΥΦ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΑΠΕΣΕΓΝ 

 

Ύπαρξη εμποδίων και για τα δύο φύλα 

Ύπαρξη πρακτικών εμποδίων 

Ανάγκη για περεταίρω σπουδές και ενημέρωση 

γνώσεων 

Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

ΜΕΡΣΕΣΤ 

ΥΠΑΡΔΙΦ 

Μεροληψία συμβουλίου επιλογής στελεχών 

Ύπαρξη δικτύου φίλων 

 

Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

ΕΞΑΣΠΡΟ 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

Εξασφάλιση προϋπηρεσίας 

Εξασφάλιση απαραίτητων προσόντων 

 

2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

 

 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς  

 

 

Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΑΡΕΜΑΛΔ 

ΥΠΟΡΕΚ 

 

Αρνητική εμπειρία από άλλους διευθυντές 

Υποκίνηση από όραμα για την εκπαίδευση 

 

 

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΑΠΟΦΕΥΘ 

ΜΕΓΟΓΡ 

ΕΝΕΠΥΠΣΠ 

 

Αποφυγή ευθυνών 

Μεγάλος όγκος γραφειοκρατίας 

Ενασχόληση με επαγγελματικές υποχρεώσεις σπίτι 

 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΠΟΛΕΜΤΑΞ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΔΙΑΘΠΡΟΣ 

Πολύχρονη εμπειρία στην τάξη 

Επιστημονική κατάρτιση 

Εξασφάλιση προσόντων 

Διάθεση προσφοράς 

 

3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

Εφικτός ο συγκερασμός οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

Δυσκολία συγκερασμού υποχρεώσεων 

 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΞΟΙΚΕΠΥ 

ΑΝΣΤΗΡΠΕ 

Εξισορρόπηση οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων 

Αναγκαία στήριξη από το περιβάλλον 

 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΥΠΑΡΕΠΙΜ 

ΥΠΑΡΥΠΟΜ 

Ύπαρξη επιμονής 

Ύπαρξη υπομονής 
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4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΑΜΦΑΝΓΟΝ 

 

Αμφισβήτηση από άντρες γονείς 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΕΠΙΠΓΟΝ Επίπεδο γονέων 

Προσωπικές δυσκολίες ΚΑΔΥΣΦΥ 

 

Καμία δυσκολία βάσει φύλου 

 

Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΜΗΕΝΔΙΑΦ Μη εντοπισμός διαφορών 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΕΠΙΜΕΚ 

ΕΞΣΥΜΟΔ 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Εξασφάλιση συμπόρευσης στο όραμα της διεύθυνσης 

Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΚΑΓΝΩΝΟ 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

 

Καλή γνώση νομοθεσίας 

Επαρκής κατάρτιση 

 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΜΕΓΟΙΚΙ 

Εκπαίδευση προ της ανάληψης του ρόλου 

Μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 3 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΑΔΠΡΟΚΙ 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

Αδυναμία προσέγγισης κορυφής ιεραρχίας 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

Αποδοχή φαινομένου γυάλινης οροφής 

Ύπαρξη πρακτικών εμποδίων 

 

Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

ΔΥΣΑΠΓΟΝ 

ΔΙΑΦΑΝΓΥ 

ΑΝΦΡΑΣΕΠ 

ΜΕΓΣΕΒΑΝ 

Δυσκολία αποδοχής από γονείς 

Διαφορετική αντιμετώπιση γυναικών 

Αντιμετώπιση φραστικών επιθέσεων 

Μεγαλύτερος σεβασμός στους άνδρες 

Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

ΑΔΑΝΣΕΣΤ Αδυναμία αντιμετώπισης σεξιστικών στάσεων 

 

 

2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

ΥΠΟΚΑΦΙΛ 

ΕΠΑΝΕΞ 

Οικονομικό κίνητρο 

Υποκίνηση από φιλοδοξία 

Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 
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Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

 

Οικονομικό κίνητρο 

 

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΣΥΝΡΟΛ 

ΠΟΛΑΠΑΣΧ 

ΕΡΓΑΓΧ 

Συνδυασμός απαιτήσεων ρόλου και οικογένειας 

Σύγκρουση ρόλων 

Πολύωρη απασχόληση 

Εργασιακό άγχος 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΤΑΚΒΑΟΙΥ Τακτοποίηση βασικών οικογενειακών υποχρεώσεων 

 

 

3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

Εφικτός ο συγκερασμός οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

Δυσκολία συγκερασμού υποχρεώσεων 

 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΙΕΡΑΡΠΡΟ 

ΚΑΤΑΚΑΘ 

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

Καταμερισμός καθηκόντων  

 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΠΟΛΚΑΓΝΟ 

ΑΝΤΓΡΑΦΑ 

ΔΥΝΕΠΙΒ 

ΥΠΑΡΔΥΝ 

 

Πολύ καλή γνώση νομοθεσίας 

Ανταπόκριση στις γραφειοκρατικές απαιτήσεις 

Δυνατότητα επιβολής 

Ύπαρξη δυναμικότητας 

 

 

4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

ΚΑΛΑΠΟΔ 

ΜΕΑΝΕΚΙΦ 

Καλλιέργεια αποδοχής 

 

Μεροληπτική αντιμετώπιση από εκπαιδευτικούς του 

ίδιου φύλου 

 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΘΕΣΜΕΠ 

Προσωπικό επίπεδο 

Επίπεδο συναδέλφων 

Θεσμικό επίπεδο 

Προσωπικές δυσκολίες ΑΔΙΚΕΠ Αδυναμία ικανοποίησης επιθυμιών 

Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΜΗΕΝΔΙΑΦ Μη εντοπισμός διαφορών 

 

 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΑΝΕΠΑΙΔ 

ΑΛΑΝΚΟΙΝ 

ΜΕΤΣΥΝΕΜ 

Ανάγκη επαναπροσδιορισμού παιδείας 

Αλλαγή αντιλήψεων από την κοινωνία 

Μετριασμός συναισθηματικής εμπλοκής 
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ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

 

Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

ΔΕΞΧΕΙΑΔ 

 

Επαρκής κατάρτιση 

Δεξιότητες χειρισμού ανθρώπινου δυναμικού 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΚΑΤΑΠΟΙΚ 

 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

Ανάγκη διαμοιρασμού ευθυνών 

Κατανόηση από την οικογένεια 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

Εκπαίδευση προ της ανάληψης του ρόλου 

Πραγματοποίηση επιμορφώσεων 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 4 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΙΣΧΑΝΩΚΛ 

ΜΗΑΦΕΠΙΔ 

ΜΗΕΝΕΜΠ 

Ισχύς σε ανώτερα κλιμάκια 

Μη αποδοχή φαινομένου σε επίπεδο διεύθυνσης 

Μη εντοπισμός εμποδίων 

Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

ΕΠΑΝΤΡΟΛ Επιφυλάξεις ως προς την ανταπόκριση στον ρόλο 

Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

ΥΠΟΣΠΕΡ 

 

Υποστήριξη από το περιβάλλον 

 

 

2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΥΠΟΚΑΦΙΛ 

ΕΠΑΝΕΞ 

Υποκίνηση από φιλοδοξία 

Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 

 

 

 

 

 

Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΥΠΟΚΑΦΙΛ 

ΑΞΙΟΣΠ 

 

Υποκίνηση από φιλοδοξία 

Αξιοποίηση σπουδών 

 

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΑΝΟΙΚΟΚΙ 

ΕΛΛΑΥΤ 

ΕΛΕΜΔΥΝ 

ΠΟΛΑΠΑΣΧ 

ΑΠΣΤΗΡ 

Συνδυασμός απαιτήσεων ρόλου και οικογένειας 

Ανεπαρκές οικονομικό κίνητρο  

Έλλειψη αυτοπεποίθησης 

Έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνάμεις της 

Πολύωρη απασχόληση 

Απουσία στήριξης 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΕΠΙΔΘΕΛ 

Εξασφάλιση προσόντων 

Επιστημονική κατάρτιση 

Επίδειξη θέλησης 
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3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

 

Εφικτός ο συγκερασμός οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

 

 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

ΕΞΑΣΒΟΗ 

Αναγκαστική έκπτωση και στους δύο τομείς 

Εξασφάλιση βοήθειας 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΥΠΑΡΔΥΝ 

ΥΠΑΡΤΟΛΜ 

ΔΙΑΘΠΡΟΣ 

ΔΙΑΚΑΓΑΠ 

Ύπαρξη δυναμικότητας 

Ύπαρξη τόλμης 

Διάθεση προσφοράς 

Διακατέχεται από αγάπη 

 

 

 

4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

ΜΕΓΦΟΡΕΡ 

ΔΙΕΡΥΠ 

ΠΟΛΕΥΘ 

 

Μεγάλος φόρτος εργασίας 

Διευρυμένες υποχρεώσεις 

Πολυάριθμες ευθύνες 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΠΡΟΣΕΠ 

ΘΕΣΜΕΠ 

Προσωπικό επίπεδο 

Θεσμικό επίπεδο  

Προσωπικές δυσκολίες ΜΗΘΕΛΔΙΚ Μη θελκτικό διοικητικό κομμάτι 

Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΛΙΓΔΥΣΚ Λιγότερες δυσκολίες  

 

 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΔΗΔΙΜΕΔ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

 

Δημιουργία δικτύου μεταξύ των διευθυντών 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

 

Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

ΔΕΞΧΕΙΑΔ 

 

Επαρκής κατάρτιση 

Δεξιότητες χειρισμού ανθρώπινου δυναμικού 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

Ανάγκη διαμοιρασμού ευθυνών 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

ΣΑΠΡΟΤΡΔ 

Εκπαίδευση προ της ανάληψης του ρόλου 

Πραγματοποίηση επιμορφώσεων 

Σαφής προσδιορισμός τρόπου δράσης 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 5 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
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Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΜΗΑΦΕΠΙΔ 

 

ΜΗΕΝΕΜΠ 

Μη αποδοχή φαινομένου σε επίπεδο διεύθυνσης 

Μη εντοπισμός εμποδίων 

Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

ΜΕΡΣΕΣΤ 

ΥΠΑΡΔΙΦ 

ΥΠΟΚΡΙΕΣ 

ΜΗΑΠΑΓΥΔ 

Μεροληψία συμβουλίου επιλογής στελεχών 

Ύπαρξη δικτύου φίλων 

Υποκειμενικά κριτήρια επιλογής στελεχών 

Μη αποδοχή αποτελεσματικότητας γυναίκας 

διευθύντριας 

 

Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

Εξασφάλιση απαραίτητων προσόντων 

 

 

2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

 

ΑΡΕΜΑΛΔ 

ΥΠΟΡΕΚ 

ΕΠΑΝΕΞ 

ΑΠΟΔΙΚ 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς  

Αρνητική εμπειρία από άλλους διευθυντές 

Υποκίνηση από όραμα για την εκπαίδευση 

Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 

 

Απόδειξη ικανότητας 

 

 

 

Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς  

Οικονομικό κίνητρο 

 

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΑΥΞΟΙΚΥΠ 

 

ΑΠΟΦΕΥΘ 

ΕΛΧΡΟΝ 

 

Συνδυασμός απαιτήσεων ρόλου και οικογένειας 

Αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις 

Αποφυγή ευθυνών 

Έλλειψη χρόνου 

 

 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΠΟΛΕΜΤΑΞ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΕΠΙΔΘΕΛ 

ΔΙΑΘΑΝΕΥ 

Πολύχρονη εμπειρία στην τάξη 

Επιστημονική κατάρτιση 

Επίδειξη θέλησης 

Διάθεση ανάληψης ευθύνης 

 

 

3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

 

Εφικτός ο συγκερασμός οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

Δυσκολία συγκερασμού υποχρεώσεων 

 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΑΝΣΤΗΡΠΕ 

KATAKAΘ 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

Αναγκαία στήριξη από το περιβάλλον 

Καταμερισμός καθηκόντων 

 Αναγκαστική έκπτωση και στους δύο τομείς 
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Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΥΠΑΡΘΕΛ 

ΥΠΑΡΕΠΙΜ 

ΥΠΑΡΥΠΟΜ 

ΙΚΑΝΕΥΕ 

ΙΚΑΝΕΞΕΛ 

ΨΥΧΑΝΘΕ 

ΕΠΙΔΨΥ 

 

Ύπαρξη θέλησης 

Ύπαρξη επιμονής 

Ύπαρξη υπομονής 

Ικανότητα ευελιξίας 

Ικανότητα εξεύρεσης λύσεων 

Ψυχική ανθεκτικότητα 

Επίδειξη ψυχραιμίας 

 

 

4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

ΜΕΚΑΣΩΔ 

ΔΙΕΡΥΠ 

ΔΥΠΑΡΑΠ 

ΑΝΤΑΔΕΤ 

 

ΑΝΤΕΠΙΔ 

Μεγαλύτερο και ασταθές ωράριο διεύθυνσης 

Διευρυμένες υποχρεώσεις 

Δυσκολίες στην παράλληλη ανατροφή των παιδιών 

Αντίληψη αδυναμίας επιβολής τάξης  

 

Αντιμετώπιση επικριτικής διάθεσης 

 

 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

 

Προσωπικό επίπεδο 

Επίπεδο συναδέλφων 

 

Προσωπικές δυσκολίες ΕΠΙΠΣΧ Επίπτωση σε προσωπικές σχέσεις 

Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΜΗΕΝΔΙΑΦ Μη εντοπισμός διαφορών 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΠΟΔΑΠΙΚ 

 

 

Πολλή δουλειά προς απόδειξη ικανότητας 

 

 

Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

Επαρκής κατάρτιση 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΚΑΤΑΠΟΙΚ 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

Ανάγκη διαμοιρασμού ευθυνών 

Κατανόηση από την οικογένεια 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

ΑΦΑΝΤΓΥΝ Αφορούν άντρες και γυναίκες 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 6 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΚΟΙΝΚΑΤΕ 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

Κοινωνική κατασκευή εμποδίων 

 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΥΠΑΡΣΤΕΡ 

Αποδοχή φαινομένου γυάλινης οροφής 

Ύπαρξη πρακτικών εμποδίων 

Ύπαρξη στερεοτύπων 
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ΑΝΤΘΕΣΓΥ Αντίληψη θέσης γυναίκας 

 

Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

ΜΗΑΠΑΓΥΔ 

ΜΕΡΣΕΣΤ 

ΥΠΑΡΔΙΦ 

Μη αποδοχή αποτελεσματικότητας γυναίκας 

διευθύντριας 

Μεροληψία συμβουλίου επιλογής στελεχών 

Ύπαρξη δικτύου φίλων 

 

Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

Εξασφάλιση απαραίτητων προσόντων 

 

 

2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΕΠΑΝΕΞ 

 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς  

Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 

 

 

 

Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΕΠΑΝΕΞ 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 

 

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΕΛΛΑΥΤ 

ΕΛΕΜΔΥΝ 

 

Έλλειψη αυτοπεποίθησης 

Έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνάμεις τους 

 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΕΞΑΣΑΠ 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΕΞΑΣΤΗΡΣ 

ΕΞΑΣΒΟΣ 

Εξασφάλιση αποδοχής 

Εξασφάλιση προσόντων 

Εξασφάλιση στήριξης από σύζυγο 

Εξασφάλιση βοήθειας από σύζυγο 

 

 

 

3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

 

Εφικτός ο συγκερασμός οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΑΝΣΤΗΡΠΕ 

ΔΙΕΚΑΤΔΙ 

Αναγκαία στήριξη από το περιβάλλον 

Διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΥΠΑΡΔΥΝ 

ΥΨΗΛΑΥΤ 

ΔΙΑΘΕΠΙΚ 

ΔΙΑΘΣΥΝ 

 

 

Ύπαρξη δυναμικότητας 

Υψηλή αυτοεκτίμηση 

Διάθεση επικοινωνίας 

Διάθεση συνεργασίας 

 

 

4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

ΜΕΚΑΣΩΔ 

ΕΠΙΦΓΟΝ 

Μεγαλύτερο και ασταθές ωράριο διεύθυνσης 

Επιφυλακτικότητα από γονείς 
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ΔΙΑΦΣΤΗΓ 

 

Διαφοροποίηση στυλ ηγεσίας 

 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

Προσωπικό επίπεδο 

Επίπεδο γονέων 

Προσωπικές δυσκολίες ΠΕΝΣΥΝΕ 

ΕΠΕΡΓΑΔ 

Πιο έντονη συναισθηματική εμπλοκή 

Επωμισμός επιπλέον εργασιών προς αποφυγή 

διαμαχών  

 

Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΜΗΕΝΔΙΑΦ 

ΠΙΕΝΜΕΣ 

Μη εντοπισμός διαφορών 

Πιο έντονες μεροληπτικές στάσεις 

 

 

 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΠΕΡΑΠΡΟΛ Περιορισμός απαιτήσεων ρόλου 

Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΕΠΑΡΚΑΤ Επαρκής κατάρτιση 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

Ανάγκη διαμοιρασμού ευθυνών 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

ΠΡΟΣΕΝΠΡ 

ΜΕΓΟΙΚΙ 

ΥΠΑΝΚΕΚ 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

 

Πρόσληψη ενισχυτικού προσωπικού 

Μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα 

Υποχρεωτική ανάληψη καθηκόντων από 

εκπαιδευτικούς 

Πραγματοποίηση επιμορφώσεων 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 7 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΜΙΠΑΓΥΠΤ 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

Μικρή παρουσία γυναικών σε πολλούς τομείς 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

ΥΠΕΜΔΥΦ 

 

Αποδοχή φαινομένου γυάλινης οροφής 

Ύπαρξη πρακτικών εμποδίων 

 

Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

ΜΗΑΠΑΓΥΔ 

ΕΠΣΥΜΕΣ 

ΑΝΓΥΝΕΞΑ 

ΑΝΑΝΕΞΧΑ 

 

Μη αποδοχή αποτελεσματικότητας γυναίκας 

διευθύντριας 

Επηρεασμός συμβουλίου επιλογής στελεχών 

Αντίληψη γυναίκας σε εξουσία αυστηρή 

Αντίληψη άνδρα σε εξουσία χαλαρό 

 

 

 

Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

 

Εξασφάλιση απαραίτητων προσόντων 

Προσήλωση στον στόχο 
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2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΟΙΚΙΝΗΤ 

ΕΠΑΓΓΚΑΤ 

ΑΠΟΔΙΚ 

 

 

Οικονομικό κίνητρο 

Επαγγελματική καταξίωση 

Απόδειξη ικανότητας 

 

 

Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΥΠΟΡΕΚ 

ΚΑΛΕΠΓΥΔ 

ΠΡΟΔΙΑΣΔ 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς  

Υποκίνηση από όραμα για την εκπαίδευση 

Καλύτερη επίδοση γυναικών διευθυντριών 

Προώθηση διαφορετικού στυλ διοίκησης 

 

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΧΕΥΕΞΑΤ 

ΣΥΝΣΥΓΥΤ 

ΑΠΔΗΜΕΠ 

ΙΚΑΘΕΣΔΑ 

ΠΟΛΑΠΑΣ 

ΕΠΙΣΠΡΟΣ 

ΑΡΣΤΑΣΥΖ 

ΑΠΟΦΕΥΘ 

ΣΥΝΡΟΛ 

ΠΑΡΟΙΚ 

ΑΠΟΦΑΝΤ 

ΑΥΞΚΟΥΡ 

ΔΙΑΡΠΟΛΑ 

Συνδυασμός απαιτήσεων ρόλου και οικογένειας 

Χάνεται η ευκαιρία εξολοκλήρου ανάληψης τάξης  

Συναισθηματική σύνδεση γυναικών με τάξη 

Απώλεια δημιουργικότητας επαγγέλματος 

Ικανοποίηση από την θέση της δασκάλας 

Πολύωρη απασχόληση 

Επίπτωση σε προσωπικές σχέσεις 

Αρνητική στάση συζύγου 

Αποφυγή ευθυνών 

Σύγκρουση ρόλων 

Παραμέληση οικογένειας 

Αποφυγή ανταγωνισμού 

Αυξημένη κούραση 

Διευθυντής αρμόδιος για πολλαπλές ανάγκες 

 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΣΥΝΣΕΙΠΧ 

Εξασφάλιση προσόντων 

Συνδυασμός μιας σειράς από προσωπικά 

χαρακτηριστικά 

 

 

 

3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

 

 

Δυσκολία συγκερασμού υποχρεώσεων 

 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΞΑΣΒΟΗ 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

ΚΑΤΑΚΑΘ 

ΕΠΟΛΥΠ 

ΕΞΑΣΧΡΟΝ 

Εξασφάλιση βοήθειας 

Αναγκαστική έκπτωση και στους δύο τομείς 

Καταμερισμός καθηκόντων  

Επωμισμός όλων των υποχρεώσεων 

Εξασφάλιση χρόνου 

 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΥΠΑΡΘΕΛ 

ΥΠΑΡΑΠ 

ΥΠΑΡΕΠΙΜ 

ΥΠΑΡΥΠΟΜ 

Ύπαρξη θέλησης 

Ύπαρξη αποφασιστικότητας 

Ύπαρξη επιμονής 

Ύπαρξη υπομονής 

 

 

4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
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Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

ΕΠΙΦΓΟΝ 

ΔΙΑΦΣΤΗΓ 

ΑΝΔΙΕΠΤ 

ΕΝΦΡΟΝΓΟ 

 

 

Επιφυλακτικότητα από γονείς 

Διαφοροποίηση στυλ ηγεσίας 

Αντίσταση στην διάθεση επιβολής της τάξης 

Ενδεχόμενη φροντίδα γονέων 

 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

Προσωπικό επίπεδο 

Επίπεδο γονέων 

Προσωπικές δυσκολίες ΔΙΑΧΑΝΠΡ Διαχείριση ανθρώπινου παράγοντα 

Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΔΥΑΦΔΥΣ 

ΑΝΕΠΙΒ 

Διαφοροποίηση δυσκολιών 

Ανάγκη επιβολής  

 

 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΑΛΑΝΚΟΙΝ 

ΔΗΔΙΜΕΔ 

ΕΙΜΟΡΔΠΕ 

Αλλαγή αντιλήψεων από την κοινωνία 

Δημιουργία δικτύου μεταξύ των διευθυντών 

Εισαγωγή μαθήματος οργάνωσης και διοίκησης σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο 

 

Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΚΑΛΔΕΞ 

ΚΑΛΗΓΕΧ 

 

Καλλιέργεια δεξιοτήτων 

Καλλιέργεια ηγετικών χαρακτηριστικών 

 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

Ανάγκη διαμοιρασμού ευθυνών 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΠΡΟΣΕΝΠΡ 

ΟΡΥΠΣΥΠ 

Πραγματοποίηση επιμορφώσεων 

Εκπαίδευση προ της ανάληψης του ρόλου 

Πρόσληψη ενισχυτικού προσωπικού 

Ορισμός υποδιευθυντή με σαφείς υποχρεώσεις 

 

 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 8 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΓΝΟΓΥΟΡ 

ΣΥΝΕΠΙΚ 

Γνώση όρου γυάλινης οροφής 

Σύνδεση με επιχειρηματικό κόσμο 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΙΣΧΑΝΩΚΛ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

Ισχύς σε ανώτερα κλιμάκια 

Ύπαρξη πρακτικών εμποδίων 

Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

 

ΥΠΑΡΔΙΦ 

ΜΕΡΣΤΑΦΟ 

ΜΕΡΣΤΑΣΥ 

ΑΜΦΑΠΣΥ 

ΜΕΡΣΤΑΓΟ 

 

Ύπαρξη δικτύου φίλων 

Μεροληπτική στάση φορέων 

Μεροληπτική στάση συναδέλφων 

Αμφισβήτηση από συνάδελφους 

Μεροληπτική στάση γονέων 
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Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

Εξασφάλιση απαραίτητων προσόντων 

Προσήλωση στον στόχο 

 

 

2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΕΠΑΝΕΞ 

ΑΞΙΟΣΠ 

ΙΣΟΤΔΙΕΞ 

Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 

Αξιοποίηση σπουδών 

Ισότιμη διεκδίκηση εξέλιξης 

 

 

Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΕΠΑΝΕΞ Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 

 

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΠΟΛΑΠΑΣΧ 

ΑΠΟΦΕΥΘ 

ΑΝΕΡΔΙΜΑ 

 

Πολύωρη απασχόληση 

Αποφυγή ευθυνών 

Αναντιστοιχία εργασίας διευθυντή με απολαβές 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ Εξασφάλιση προσόντων 

 

 

 

3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΔΥΝΣΥΠΡΟ 

 

Δυνατότητα συγκερασμού υπό προϋποθέσεις 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΑΝΣΤΗΡΠΕ 

ΠΟΛΩΡΕΡΓ 

ΕΠΙΠΚΟΠ 

ΕΞΑΣΒΟΗ 

 

Αναγκαία στήριξη από το περιβάλλον 

Πολλές ώρες εργασίας 

Επιπλέον κόπος 

Εξασφάλιση βοήθειας 

 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΥΠΑΡΟΡΓ 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

Ύπαρξη οργάνωσης 

Προσήλωση στον στόχο 

 

 

4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΑΜΦΙΣΥΝ 

 

Αμφισβήτηση από συνάδελφους 

 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

Επίπεδο συναδέλφων 

Επίπεδο γονέων 

Προσωπικές δυσκολίες ΕΠΙΠΡΟΣΤ 

ΑΝΤΣΕΞΣΥ 

ΕΠΕΡΓΑΔ 

ΚΑΔΥΣΦΥ 

 

Επίτευξη προσωπικών στόχων  

Αντιμετώπιση σεξιστικών συμπεριφορών 

Επωμισμός επιπλέον εργασιών προς αποφυγή 

διαμαχών  

Καμία δυσκολία βάσει φύλου 
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Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΕΠΙΦΓΟΝ Επιφυλακτικότητα από γονείς  

 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΑΝΕΚΣΥ 

ΕΞΣΥΜΟΔ 

Ανάγκη εκσυγχρονισμού 

Εξασφάλιση συμπόρευσης στο όραμα της διεύθυνσης 

Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΣΩΣΠΡΟΓ 

ΟΡΚΑΘΣΤΟ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

Σωστός προγραμματισμός 

Οργάνωση και καθορισμός στόχων 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

ΒΟΕΙΠΟΣ 

ΑΝΕΙΣΑΞ 

Βοηθητική η εισαγωγή ποσοστώσεων  

Αναγκαία η εισαγωγή αξιολόγησης 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 9 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΑΔΠΡΟΚΙ 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

Αδυναμία προσέγγισης κορυφής ιεραρχίας 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

 

Αποδοχή φαινομένου γυάλινης οροφής 

 

Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

ΜΕΡΣΕΣΤ 

 

ΥΠΑΡΔΙΦ 

ΥΠΟΚΡΙΕΣ 

 

ΔΙΑΦΑΝΓΥ 

Μεροληψία συμβουλίου επιλογής στελεχών 

Ύπαρξη δικτύου φίλων 

Υποκειμενικά κριτήρια επιλογής στελεχών 

Διαφορετική αντιμετώπιση γυναικών 

 

Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

Προσήλωση στον στόχο 

Εξασφάλιση απαραίτητων προσόντων 

 

 

2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΥΠΟΡΕΚ 

 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς  

Υποκίνηση από όραμα για την εκπαίδευση 

 

 

 

Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΥΠΟΡΕΚ 

 

 

Υποκίνηση από όραμα για την εκπαίδευση 

 

 

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΑΥΞΟΙΚΥΠ 

 

ΕΝΕΠΥΠΣΠ 

Συνδυασμός απαιτήσεων ρόλου και οικογένειας 

Αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις 

Ενασχόληση με επαγγελματικές υποχρεώσεις σπίτι 
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ΑΝΟΙΚΟΚΙ 

ΑΥΞΚΟΥΡ 

Ανεπαρκές οικονομικό κίνητρο  

Αυξημένη κούραση 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΠΟΛΕΜΤΑΞ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

 

Πολύχρονη εμπειρία στην τάξη 

Επιστημονική κατάρτιση 

Εξασφάλιση προσόντων 

 

 

 

3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

 

Εφικτός ο συγκερασμός οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΤΑΒΑΟΙΚΥ 

ΕΞΑΣΒΟΗ 

Τακτοποίηση βασικών οικογενειακών υποχρεώσεων 

Εξασφάλιση βοήθειας 

 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΥΠΑΡΑΠ 

ΔΗΜΠΝΕΥ 

ΔΙΑΘΣΥΝ 

ΙΚΑΝΕΥΕ 

ΗΓΕΤΙΚ 

ΔΙΑΘΕΠΙΚ 

ΑΝΑΠΕΝΣΥ 

Ύπαρξη αποφασιστικότητας 

Δημοκρατικό πνεύμα 

Διάθεση συνεργασίας 

Ικανότητα ευελιξίας 

Ηγετικές ικανότητες 

Διάθεση επικοινωνίας 

Αναπτυγμένη ενσυναίσθηση 

 

 

4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΔΙΑΦΣΤΗΓ 

 

 

Διαφοροποίηση στυλ ηγεσίας 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

Προσωπικό επίπεδο 

Επίπεδο συναδέλφων 

Επίπεδο γονέων 

Προσωπικές δυσκολίες ΠΡΟΣΓΟΝΧ 

ΕΞΑΣΥΜΣΥ 

 

ΚΑΔΥΣΦΥ 

 

Προσέλκυση γονέων σε σχολείο 

Εξασφάλιση σύμπλευσης από συναδέλφους 

 

Καμία δυσκολία βάσει φύλου 

 

 

Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΜΕΓΑΔΥΣ 

ΑΝΕΜΠΕ 

Μεγαλύτερες δυσκολίες 

Ανάγκη να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη 

 

 

 

 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΑΝΠΡΟΣΓΟ Ανάγκη προσέλκυσης γονέων 
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Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΔΕΞΧΕΙΑΔ 

 

Προσήλωση στον στόχο 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

Δεξιότητες χειρισμού ανθρώπινου δυναμικού 

 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

Ανάγκη διαμοιρασμού ευθυνών 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

ΕΙΣΡΕΝΟΜ 

ΕΦΡΕΠΟΛ 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

Εισαγωγή ρεαλιστικών νόμων 

Εφαρμογή ρεαλιστικών πολιτικών 

Πραγματοποίηση επιμορφώσεων 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 10 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΙΣΧΑΝΩΚΛ 

ΜΗΑΦΕΠΙΔ 

 

Ισχύς σε ανώτερα κλιμάκια 

Μη αποδοχή φαινομένου σε επίπεδο διεύθυνσης 

 

 

Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

ΜΗΑΠΑΓΥΔ 

ΑΝΣΕΞΣΤΑ 

Μη αποδοχή αποτελεσματικότητας γυναίκας 

διευθύντριας 

Αντιμετώπιση σεξιστικών στάσεων 

 

Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

Εξασφάλιση απαραίτητων προσόντων 

 

 

2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΥΠΟΡΕΚ 

 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς  

Υποκίνηση από όραμα για την εκπαίδευση 

 

 

 

Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΑΘΕΜΠΡΟ Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς  

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΑΥΞΟΙΚΥΠ 

ΜΗΕΞΓΥΔΘ 

ΑΠΠΡΟΤΜΙ 

Συνδυασμός απαιτήσεων ρόλου και οικογένειας 

Αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις 

Μη εξοικείωση γυναίκας σε δημόσια θέση 

Απουσία προτύπων μίμησης 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΕΠΙΣΚΑΤ 

ΕΠΙΔΘΕΛ 

Εξασφάλιση προσόντων 

Επιστημονική κατάρτιση 

Επίδειξη θέλησης 

 

 

 

3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

 

Δυσκολία συγκερασμού υποχρεώσεων 

 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

ΚΑΤΑΚΑΘ 

ΑΝΑΓΚΠΡΟ 

ΜΕΤΣΥΝΕΜ 

 

Αναγκαστική έκπτωση και στους δύο τομείς 

Καταμερισμός καθηκόντων 

Αναγκαίος ο προγραμματισμός 

Μετριασμός συναισθηματικής εμπλοκής 

 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΔΙΑΘΣΥΝ 

ΜΕΣΥΝΕΜ 

Διάθεση συνεργασίας 

Μετριασμός συναισθηματικής εμπλοκής 

 

 

 

4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

ΑΝΚΟΙΡΟΔ 

 

ΑΠΓΥΝΑΠΔ 

Αντίληψη κοινωνίας για ρόλο διευθυντή 

 

Απόκλιση γυναίκας από αυστηρά πρότυπα διευθυντή 

 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

Προσωπικό επίπεδο 

Επίπεδο συναδέλφων 

Επίπεδο γονέων 

Προσωπικές δυσκολίες ΑΝΤΣΕΞΣΥ Αντιμετώπιση σεξιστικών συμπεριφορών 

Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΜΕΓΑΔΥΣ 

ΥΠΑΡΑΣ 

Μεγαλύτερες δυσκολίες 

Ύπαρξη ρατσιστικών στερεοτύπων 

 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΔΗΔΙΜΕΔ 

 

Δημιουργία δικτύου μεταξύ των διευθυντών 

 

Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

 

 

Επαρκής κατάρτιση 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

 

 

 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

Ανάγκη διαμοιρασμού ευθυνών 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

ΕΙΣΡΕΝΟΜ 

ΕΦΡΕΠΟΛ 

ΕΝΡΟΛΣΥΔ 

 

ΥΠΑΝΚΕΚ 

ΠΡΑΓΜΕΠ 

ΚΟΙΓΔΡΑΣ 

Εισαγωγή ρεαλιστικών νόμων 

Εφαρμογή ρεαλιστικών πολιτικών 

Ενεργός ρόλος συλλόγου διδασκόντων 

Υποχρεωτική ανάληψη καθηκόντων από 

εκπαιδευτικούς 

Πραγματοποίηση επιμορφώσεων 

Κοινή γραμμή δράσης σχολείων 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 11 
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1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΔΥΠΡΟΚΙ 

ΑΝΤΚΟΙΘΓ 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

Δυσκολία προσέγγισης κορυφής ιεραρχίας 

 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΑΝΤΘΕΣΓΥ 

 

Αποδοχή φαινομένου γυάλινης οροφής 

Ύπαρξη πρακτικών εμποδίων 

Αντίληψη θέσης γυναίκας 

 

Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

ΜΕΑΥΣΕΣΤ 

ΑΠΑΙΔΙΑΚ 

Μεγαλύτερη αυστηρότητα από συμβούλιο επιλογής 

στελεχών 

Απαιτητικότερες διαδικασίες κρίσης  

Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

ΕΞΑΣΑΠΡ 

 

Εξασφάλιση απαραίτητων προσόντων 

 

 

2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΥΠΟΚΑΦΙΛ 

 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς  

Υποκίνηση από φιλοδοξία 

 

 

 

 

Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΔΙΑΣΥΜΔΙ 

ΚΑΛΕΠΓΥΔ 

 

 

Διάθεση για συμμετοχή στη διοίκηση 

Καλύτερη επίδοση γυναικών διευθυντριών 

 

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΚΥΡΑΝΣΔΙ 

ΑΥΞΟΙΚΥΠ 

ΠΡΟΤΣΤΟΙ 

 

Κυριαρχία ανδρών σε διοίκηση 

Αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις 

Προτεραιότητα στην οικογένεια 

 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΤΑΚΒΑΟΙΥ 

ΚΑΤΕΥΘ 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

Τακτοποίηση βασικών οικογενειακών υποχρεώσεων 

Καταμερισμός ευθυνών 

Εξασφάλιση προσόντων 

 

 

3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

 

Εφικτός ο συγκερασμός οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΔΙΕΚΑΤΔΙ 

ΚΑΤΑΚΑΘ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΔΙΑΚΑΚΛΕ 

Διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων 

Καταμερισμός καθηκόντων 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

Διατήρηση καλού κλίματος εργασίας 

 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΥΠΑΡΔΥΝ 

ΙΚΑΝΕΥΕ 

Ύπαρξη δυναμικότητας 

Ικανότητα ευελιξίας 
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4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

ΕΞΑΠΑΝΣΥ 

 

ΜΕΑΝΕΚΙΦ 

ΜΕΡΑΝΔΕΚ 

 

ΕΠΙΦΓΟΝ 

Εξασφάλιση αποδοχής από άνδρες συναδέλφους 

 

Μεροληπτική αντιμετώπιση από εκπαιδευτικούς του 

ίδιου φύλου 

Μεροληπτική αντιμετώπιση από άνδρες 

εκπαιδευτικούς 

Επιφυλακτικότητα από γονείς 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

Επίπεδο συναδέλφων 

Επίπεδο γονέων 

Προσωπικές δυσκολίες ΑΝΤΕΠΙΔ 

ΑΝΕΜΠΕ 

Αντιμετώπιση επικριτικής διάθεσης 

Ανάγκη να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη 

 

Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΔΥΣΑΓΥΔ 

ΠΙΕΝΜΕΣ 

ΥΠΑΡΑΣ 

Δυσκολία αποδοχής γυναίκας σε διεύθυνση 

Πιο έντονες μεροληπτικές στάσεις 

Ύπαρξη ρατσιστικών στερεοτύπων 

 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΠΡΟΣΤΟΧ 

ΠΟΔΑΠΙΚ 

ΠΕΡΑΠΡΟΛ 

 

Προσήλωση στον στόχο 

Πολλή δουλειά προς απόδειξη ικανότητας 

Περιορισμός απαιτήσεων ρόλου 

 

Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΕΞΣΥΜΟΔ 

ΣΩΣΠΡΟΓ 

ΟΡΚΑΘΣΤΟ 

 

Εξασφάλιση συμπόρευσης στο όραμα της διεύθυνσης 

Σωστός προγραμματισμός 

Οργάνωση και καθορισμός στόχων 

 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΜΕΓΔΕΑΓ 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

Ανάγκη διαμοιρασμού ευθυνών 

Μεγαλύτερη δεκτικότητα απέναντι στη γυναίκα 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

ΕΝΓΥΝΕΡΓ 

ΠΡΟΣΕΝΠΡ 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΟΡΥΠΣΥΠ 

Ενίσχυση της γυναίκας εργαζόμενης 

Πρόσληψη ενισχυτικού προσωπικού 

Εκπαίδευση προ της ανάληψης του ρόλου 

Ορισμός υποδιευθυντή με σαφείς υποχρεώσεις 

 

 

 
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 12 

 

1. Νοηματοδότηση Φαινομένου Γυάλινης Οροφής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίληψη όρου γυάλινης 

οροφής 

ΑΓΝΟΓΥΟΡ 

ΚΠΔΕΚΑΝΑ 

Άγνοια όρου γυάλινης οροφής 

Κοινωνία πιο δεκτική στην ανέλιξη του άντρα 

Ισχύς φαινομένου στην 

εκπαίδευση 

ΑΠΦΑΙΓΟΡ 

ΥΠΑΡΠΡΕ 

ΥΠΑΡΣΤΕΡ 

 

Αποδοχή φαινομένου γυάλινης οροφής 

Ύπαρξη πρακτικών εμποδίων 

Ύπαρξη στερεοτύπων 
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Ανίχνευση εμπειριών σχετικών 

με τα εμπόδια που απορρέουν 

από το φαινόμενο 

ΜΕΡΣΤΑΣΥ 

ΑΜΦΑΠΣΥ 

ΜΗΑΠΑΓΥΔ 

 

Μεροληπτική στάση συναδέλφων 

Αμφισβήτηση από συνάδελφους 

Μη αποδοχή αποτελεσματικότητας γυναίκας 

διευθύντριας 

 

Τρόποι προσπέλασης των 

εμποδίων 

ΠΟΛΕΡΓΥΝ 

ΑΠΙΚΝΘΕ 

Πολλαπλάσια εργασία γυναικών 

Απόδειξη ικανότητας ανάληψης της θέσης 

 

2. Παράγοντες για τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από 

γυναίκες 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

ΑΠΟΔΙΚ 

ΠΡΟΔΙΑΣΔ 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς  

Απόδειξη ικανότητας 

Προώθηση διαφορετικού στυλ διοίκησης 

Προσωπικό κίνητρο διεκδίκησης 

της διευθυντικής θέσης 

ΑΘΕΜΠΡΟ 

 

ΥΠΟΡΕΚ 

ΑΡΕΜΑΛΔ 

ΚΑΛΕΠΓΥΔ 

Αντίληψη θέσης ως μέσο προσφοράς  

Υποκίνηση από όραμα για την εκπαίδευση 

Αρνητική εμπειρία από άλλους διευθυντές 

Καλύτερη επίδοση γυναικών διευθυντριών 

 

Λόγοι αποτροπής μιας γυναίκας 

από τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων 

ΣΥΝΑΠΡΟ 

ΣΥΝΡΟΛ 

ΑΥΞΟΙΚΥΠ 

ΠΕΡΕΛΧΡΟ 

ΕΝΕΠΥΠΣΠ 

ΑΔΠΕΡΕΣΠ 

Συνδυασμός απαιτήσεων ρόλου και οικογένειας 

Σύγκρουση ρόλων 

Αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις 

Περιορισμένος ελεύθερος χρόνος 

Ενασχόληση με επαγγελματικές υποχρεώσεις σπίτι 

Αδυναμία περάτωσης επιπλέον σπουδών 

 

 

Προϋποθέσεις διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων 

ΕΞΑΣΠΡΟΣ 

ΕΞΕΛΧΡΟ 

ΕΞΙΠΡΟΛ 

 

Εξασφάλιση προσόντων 

Εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου 

Εξισορρόπηση πολλαπλών ρόλων 

 

 

 

3. Δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής- οικογενειακής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυνατότητα επιτυχούς 

συγκερασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΕΦΣΟΚΕΠΥ 

ΔΥΣΥΓΚΥΠ 

Εφικτός ο συγκερασμός οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

Δυσκολία συγκερασμού υποχρεώσεων 

 

 

Χειρισμοί για τον επιτυχή 

συνδυασμό οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων 

ΑΝΕΚΣΔΥΤ 

ΑΝΣΤΗΡΠΕ 

ΚΑΤΑΚΑΘ 

ΠΟΛΩΡΕΡΓ 

ΕΠΙΠΚΟΠ 

Αναγκαστική έκπτωση και στους δύο τομείς 

Αναγκαία στήριξη από το περιβάλλον 

Καταμερισμός καθηκόντων 

Πολλές ώρες εργασίας 

Επιπλέον κόπος 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει μια γυναίκα διευθύντρια 

ΥΠΑΡΘΕΛ 

ΔΙΑΘΕΠΙΚ 

ΙΚΑΝΕΥΕ 

ΥΠΑΡΟΡΓ 

Ύπαρξη θέλησης 

Διάθεση επικοινωνίας 

Ικανότητα ευελιξίας 

Ύπαρξη οργάνωσης 
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4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δυσκολίες γυναικών 

διευθυντριών 

ΔΕΠΑΡΑΝΔ 

ΜΑΠΓΥΡΟΔ 

ΓΛΩΣΕΓΓΡ 

ΑΜΦΣΥΝ 

ΕΠΙΦΓΟΝ 

 

 

Δεδομένη η παρουσία άντρα σε διεύθυνση 

Μη αποδοχή γυναίκας σε ρόλο διεύθυνσης 

Γλώσσα εγγράφων 

Αμφισβήτηση από συνάδελφους 

Επιφυλακτικότητα από γονείς 

Επίπεδα εντοπισμού δυσκολιών ΠΡΟΣΕΠ 

ΕΠΙΠΣΥΝ 

ΕΠΙΠΓΟΝ 

ΘΕΣΜΕΠ 

Προσωπικό επίπεδο 

Επίπεδο συναδέλφων 

Επίπεδο γονέων 

Θεσμικό επίπεδο 

Προσωπικές δυσκολίες ΑΠΕΠΛΗΘ Απόδειξη επάξιας πλήρωσης της θέσης 

Δυσκολίες διευθυντριών 

αγροτικών περιοχών 

ΠΙΕΝΜΕΣ 

ΜΕΓΑΔΥΣ 

Πιο έντονες μεροληπτικές στάσεις 

Μεγαλύτερες δυσκολίες 

 

 

 

5. Τρόποι άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τρόποι περιορισμού δυσκολιών ΑΛΑΝΚΟΙΝ 

ΑΝΕΠΑΙΔ 

ΑΝΕΠΡΟΔ 

Αλλαγή αντιλήψεων από την κοινωνία 

Ανάγκη επαναπροσδιορισμού παιδείας 

Ανάγκη επαναπροσδιορισμού ρόλου διεύθυνσης 

 

Εφόδια για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών 

ΑΥΞΑΥΤ 

ΕΠΑΡΚΑΤ 

ΣΥΝΕΝΓΝΩ 

ΚΑΛΔΕΞ 

Αυξημένη αυτοπεποίθηση 

Επαρκής κατάρτιση 

Συνεχής ενημέρωση γνώσεων 

Καλλιέργεια δεξιοτήτων 

 

 

Συνδρομή από τους 

‘’σημαντικούς άλλους’’ 

ΑΝΑΣΤΟΙΚ 

ΑΝΑΔΙΑΕΥ 

ΚΑΤΑΠΟΙΚ 

Ανάγκη στήριξης από οικογένεια 

Ανάγκη διαμοιρασμού ευθυνών 

Κατανόηση από την οικογένεια 

Εισαγωγή ρυθμίσεων σε 

θεσμικό επίπεδο 

ΕΚΠΑΝΡΟΛ 

ΠΕΡΓΡΑΦ 

Εκπαίδευση προ της ανάληψης του ρόλου 

Περιορισμός γραφειοκρατίας 
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ΙV. ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 1 

 

-Θέλω να μου πείτε για αρχή πώς αντιλαμβάνεστε το φαινόμενο της γυάλινης 

οροφής, αν έχετε υπόψη σας την ορολογία. 

-Δεν το ξέρω, όχι. 

-Γυάλινη οροφή είναι ένας μεταφορικός όρος  ο οποίος μιλάει για εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να ανέβουν στην ιεραρχία ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος, σε τράπεζες, σε διάφορα τέλος πάντων περιβάλλοντα, 

όχι απαραίτητα στην εκπαίδευση, γενικότερα στην αγορά εργασίας.  

-Καταλαβαίνω τι εννοείς.  

-Έτσι όπως σας το περιγράφω, τα εμπόδια ουσιαστικά στην προσπάθεια ανέλιξης 

σε ένα διοικητικό πόστο, πιστεύετε πως, έχει ισχύ και στην εκπαίδευση; Μια 

γυναίκα εκπαιδευτικός συναντά εμπόδια στην προσπάθειά της να ανέλθει; 

-Υπάρχουν πρακτικά εμπόδια. Όταν έχεις οικογένεια και δεν έχεις βοήθεια, από τον 

σύζυγο, από κάποιον άλλον.. είναι πρακτικά τα προβλήματα. Περισσότερα προβλήματα 

αντιμετωπίζει μια γυναίκα παρά ένας άντρας, γιατί δυστυχώς υπάρχουν ακόμα τα 

στερεότυπα που η γυναίκα ασχολείται περισσότερο με τα παιδιά και είναι πιο δύσκολο. 

Και να κάνει σπουδές παραπάνω, να παρακολουθήσει σεμινάρια, τις εξελίξεις στην 

επιστήμη και να αφιερώνει παραπάνω χρόνο στη δουλειά της, γιατί η θέση του διευθυντή- 

διευθύντριας είναι απαιτητική. Θέλει και χρόνο και ενημέρωση και ασχολία και είναι πιο 

δύσκολο στην πράξη να το τολμήσεις.  

-Εσείς, στη δική σας προσπάθεια, όταν σε πρώτη φάση διεκδικήσατε αυτό το 

πόστο ήρθατε αντιμέτωπη με τέτοια εμπόδια, ποια ήταν αυτά συγκεκριμένα;  

-Προσπαθώ να σκεφτώ… εεε εμπόδια, ήταν η δυσκολία να συνδυάσω την οικογένεια με 

τη θέση αυτή. Γιατί, τρία πολύ μικρά παιδιά, ήταν η ηλικία τους ενός, τριών και πέντε 

χρονών όταν ανέλαβα αυτή τη θέση και ήταν η δυσκολία πρακτική, στο πώς μπορώ να 

συνδυάσω τα παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία και τις απαιτήσεις αυτού του ρόλου. Αλλά δε 

δίστασα, εντάξει. Θεωρώ, όμως, ότι ήταν πιο δύσκολο από ότι για έναν άντρα. 

-Με ποιους τρόπους οπότε το προσπελάσατε αυτό το εμπόδιο;  

-Να σου πω την αλήθεια δεν το σκέφτηκα καν, ότι είμαι γυναίκα και θα έχω δυσκολίες. 

Θέλω να το κάνω. Δίσταζα να το κάνω όχι γι’ αυτόν τον λόγο, δίσταζα για τις απαιτήσεις 

του ρόλου έτσι κι αλλιώς. Το αν εγώ είμαι ικανή για αυτήν την θέση. Ικανή με την έννοια 
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αν μπορώ να ανταπεξέλθω. Αλλά το είδα σαν πρόκληση και μη γνωρίζοντας τι με 

περιμένει βέβαια. (γέλια) 

-Εσείς, λοιπόν, το είδατε ως πρόκληση. Γενικότερα, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι 

λόγοι που παρακινούν μια γυναίκα να προσπαθήσει να διεκδικήσει μια τέτοια 

θέση;  

-Εεεε λοιπόν, η δουλειά μας είναι να δίνεις. Να δίνει όχι μόνο γνώση. Να πηγαίνεις τα 

άτομα που έχεις απέναντί σου, τα μικρά παιδιά στην δικιά μας περίπτωση, μπροστά. 

Σκέφτηκα ότι μέσα από τη θέση της διεύθυνσης, δεν έχεις πάντα άμεση επαφή με τα 

παιδιά, έχεις άμεση επαφή αλλά έχεις και έμμεση. Βοηθώντας και παρακινώντας τους 

εκπαιδευτικούς βοηθάς ακόμα περισσότερα παιδιά. Και έχοντας μια όχι και τόσο καλή 

εμπειρία σαν δασκάλα από διευθυντές/ διευθύντριες σκέφτηκα να προσπαθήσω εγώ στην 

πράξη.  

-Ως παρακινητής των υπολοίπων δασκάλων σε πρώτο επίπεδο;  

-Ναι, βέβαια είχα ένα δίλημμα. Ήμουν πολύ νέα στο να αφήσω την τάξη. Είχα ένα 

δίλλημα με την έννοια πρέπει να το κάνω, θα μου έλειπε η τάξη. Και όντως μου λείπει η 

τάξη. Πάλι μπαίνω στην τάξη, αλλά δεν είναι το ίδιο. Το ξέρεις και συ καλύτερα από 

μένα. Η δικιά σου τάξη είναι μια άλλη σχέση, ένα ισχυρό δέσιμο και δώσιμο. Και αυτό 

ήταν το δίλλημά μου, αλλά είπα να το δοκιμάσω.  

-Άρα, αυτός είναι ένας από τους λόγους που αποτρέπουν μια γυναίκα από το να 

προσπαθήσει να γίνει διευθύντρια; 

-Δεν το συσχετίζω με το φύλο, είναι δικιά μου..  

-Είναι προσωπικό;  

-Ναι, εγώ έτσι πιστεύω, δεν έχει σχέση με το φύλο. Με το φύλο είναι οι δυσκολίες, για 

μένα, γιατί μπορεί κάποιες άλλες δουλειές να έχουν κι άλλες δυσκολίες πιθανόν, για μένα 

είναι οι απαιτήσεις του ρόλου και οι απαιτήσεις της οικογένειας. Να τα συνδυάσεις αυτά, 

αυτό είναι το δύσκολο.  

-Ωραία. Αυτό θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Το δικό σας κίνητρο για να 

γίνετε διευθύντρια ήταν ουσιαστικά αυτό, να προσφέρεις μέσα από αυτήν την 

θέση;  

-Όχι μόνο, για να είμαι ειλικρινής ήταν και το οικονομικό κίνητρο. Δηλαδή όταν έμαθα 

ότι έχει ένα επίδομα, ήταν ένα κίνητρο ώστε εντάξει, μπορώ να προσφέρω κάτι 

περισσότερο στα παιδιά μου οικονομικά, στην οικογένεια γενικά.  
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-Σε επίπεδο προϋποθέσεων τώρα, για να διεκδικήσει μια γυναίκα μια τέτοια θέση, 

τι νομίζεις ότι είναι προαπαιτούμενο; Τι να πληροί για να προσπαθήσει να γίνει 

διευθύντρια; 

-Πιστεύω εδώ το ίδιο και με τους άνδρες, δηλαδή δεν το διαχωρίζω. Οι προϋποθέσεις 

είναι να έχει εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες. Γιατί όλα χρειάζονται, χρειάζεται και η 

εμπειρία, γιατί δεν μπορείς ξεκάρφωτα να πας σε ένα σχολείο χωρίς να έχεις δουλέψει 

σαν δάσκαλος σαν δασκάλα και να θέλεις να διευθύνεις το σχολείο. Επίσης, γνώσεις. 

Θεωρώ ότι σε σέβονται διαφορετικά όλοι και όλες και γονείς και συνάδελφοι αν έχεις 

επιστημονική κατάρτιση. Και σε σέβονται και ο ίδιος, νιώθεις πιο δυνατός. 

-Είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα να εξασφαλίσει αυτές τις προϋποθέσεις;  

-Νιώθεις ότι η γνώση είναι δύναμη. Ότι ξέρω πράγματα και μπορώ να πατάω κάτω. Δεν 

είμαι ξεκρέμαστη. Νιώθεις ότι το να ‘χεις γνώσεις βοηθάει στο να νιώθεις πιο δυνατή 

και να πείσεις και νιώθεις και μέσα σου δύναμη. Αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και αυτό 

το εκπέμπεις και στους άλλους. Και δεξιότητες και πρέπει να έχεις και ηγετικές 

ικανότητες, αν δεν τις έχεις σε μεγάλο βαθμό, τις καλλιεργείς, γιατί και οι δεξιότητες 

καλλιεργούνται. Να προσπαθήσεις να πατήσεις, να βοηθήσεις, να ενθαρρύνεις, να βάλεις 

όρια, κανόνες. Θεωρώ ότι αυτά τα τρία πρέπει να συνδυάζεις για να προχωρήσεις σε 

αυτή τη θέση.  

-Θεωρείς ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει τις οικογενειακές με τις 

επαγγελματικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρόλο της ως διευθύντρια;  

-Πιστεύω ναι, ιδιαίτερα στη δική μας δουλειά που έχει συγκεκριμένο ωράριο, είναι 

πρωινή δουλειά. Μπορεί να απασχολήσει και τις απογευματινές ώρες και ανά πάσα 

στιγμή να χτυπήσει το τηλέφωνό σου, αλλά είναι καλύτερο το δικό μας ωράριο από άλλες 

δουλειές, ειδικά από τον ιδιωτικό τομέα, από επιχειρήσεις. Επειδή έχουμε ένα πρωινό 

ωράριο, εντάξει αν και διευθύντρια έχεις μεγαλύτερο ωράριο και ασταθές, μπορεί να 

επιμηκυνθεί, μπορεί να έχεις συναντήσεις, αλλά μπορείς να το συνδυάσεις, δεν είναι 

αδύνατον.  

-Χρειάζονται συγκεκριμένοι χειρισμοί για να το επιτύχει αυτό; Από τη στιγμή που 

ο ρόλος απαιτεί και την παρουσία σε άλλες ώρες, πέραν του ωραρίου; 

-Λίγο κόβεις από δω λίγο από κει. Όπως γίνεται στους ρόλους της ζωής μας.  

-Άρα απαιτούνται κάποιες θυσίες, σωστά; 

-Σίγουρα, αλλά θα βρεις την χρυσή τομή. Αν θέλεις κάτι πάρα πολύ, γίνεται.  

-Ωραία. Οπότε, για να βρει μια γυναίκα τη χρυσή τομή, πρέπει να φέρει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας;  
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-Ναι, θέληση, αποφασιστικότητα, επιμονή, υπομονή.. Στο κάτω κάτω, μπορεί να 

στερείσαι από τα παιδιά σου χρόνο αλλά γεμίζεις και  η ίδια από αυτό που κάνεις και 

αυτό βγαίνει και στα παιδιά και δίνεις και ένα πρότυπο και στα παιδιά, μιας δυναμικής 

μητέρας και όχι μιας μητέρας που επαναπαύεται. Ένα πρότυπο και για τη δική τους τη 

ζωή. Εντάξει, τα δικά μου τα παιδιά είναι αγόρια, αλλά βλέπουν τη γυναίκα σαν γυναίκα 

δυναμική. Σαν παράδειγμα γυναικείας αποφασιστικότητας και δυναμικότητας. Θεωρώ 

ότι τους στερείς κάτι αλλά τους δίνεις και κάτι άλλο.  

-Πολύ σωστή τοποθέτηση. Πάμε τώρα στις δυσκολίες που λέγαμε προηγουμένως. 

Γενικά, κατά την σταδιοδρομία των γυναικών στην διεύθυνση, ποιες είναι οι 

δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν ή τι έχεις εσύ αντιμετωπίσει κατά την πορεία 

σου όλων αυτών των χρόνων;  

-Εγώ πραγματικά δεν νιώθω ότι λόγω του φύλου μου έχω επιπλέον δυσκολίες, όχι. Εγώ 

πιστεύω περισσότερο στην προσωπικότητα του ατόμου και μέσα από την προσωπικότητά 

σου περνάς πράγματα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι αν ήμουν άντρας θα είχα διαφορετική 

πορεία. Το μόνο που έχω διαισθανθεί και το έχω συζητήσει με έναν άλλο διευθυντή που 

δεν είναι από δω, έτυχε να έχουμε συνεργασία με ένα πρόγραμμα, είναι ότι σε βλέπουν 

διαφορετικά οι εκπαιδευτικοί του ίδιου φύλου.  

-Εννοείτε ανταγωνιστικά;  

-Πιθανόν. Δηλαδή κάτι έχω διαισθανθεί κατά καιρούς. Με τους άντρες συναδέλφους 

είναι πιο ειλικρινείς οι σχέσεις. Όχι πάντα, αλλά με τις γυναίκες, όχι όλες βέβαια, 

εννοείται, έχω διαισθανθεί μια… δεν ξέρω αν είναι σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, ίσως 

να είναι και ο κοινωνικός ρόλος του φύλου, όπως καλλιεργείται από την κοινωνία. Οι 

γυναίκες δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε πολλές φορές αυτό που νιώθουμε απέναντι 

στους ανώτερους, στην διευθύντρια για παράδειγμα, σε αυτήν την περίπτωση. Αλλά αυτό 

αμυδρά το έχω διαισθανθεί, δεν έχω διαισθανθεί εμπόδια μέσα στη δουλειά με τους 

συναδέλφους από τις υπηρεσίες λόγω του φύλου. Δεν σου κρύβω ότι όταν ανέλαβα εγώ 

ήταν άλλη μια διευθύντρια που ήταν μεγάλη σε ηλικία και πήρε σύνταξη και μετά ήμουν 

εγώ. Και μάλιστα σε μια συνάντηση, ενώ τώρα είναι τόσες διευθύντριες, θυμάμαι σε μια 

συνάντηση με τον σχολικό σύμβουλο, είχε έρθει ο προϊστάμενος των σχολικών 

συμβούλων, κάτι σαν συντονιστής σε μια συγκέντρωση που κάναμε και ήμουν μέσα στη 

μύγα μες στο γάλα, καλωσορίζουμε και την νέα διευθύντρια, ήμουν μικρή και σε ηλικία 

τότε, 36-37 χρονών. Δηλαδή έκανε εντύπωση. Τώρα είναι συνηθισμένο.  

- Οπότε, υπήρχαν στερεότυπα, υπήρχαν κολλήματα που λειτουργούσαν έτσι 

ανασταλτικά στο να προσπαθήσει μια γυναίκα να αναλάβει διεύθυνση; 
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- Δε θα τολμούσαν.. αλλά, από όσο ξέρω και μιλάω με διευθύντριες και πετυχημένες είναι 

και μια χαρά. Εγώ πάντως δε θεωρώ ότι.. δε δυσκολεύτηκα λόγω του φύλου μου στο να 

επιβιώσω εκεί που ήμουν.  

- Δεν το αποδίδεις εκεί, δηλαδή οι δυσκολίες σου ήταν δυσκολίες που θα μπορούσε 

να αντιμετωπίσει και ένας άντρας στη διεύθυνση;  

-Ναι, απλά εγώ, δεν ξέρω αν έχει σχέση με το φύλο, πιστεύω ότι έχει σχέση με τον 

χαρακτήρα μου, ότι εμπλέκομαι συναισθηματικά πολλές φορές με τους γύρω μου και αυτό 

με στεναχωρεί αλλά με τον χρόνο το έχω αποβάλει σε έναν βαθμό και είμαι πιο 

αποστασιοποιημένη, όσο μπορώ, βέβαια.  

-Όσο είναι εφικτό, γιατί άνθρωποι είμαστε.. 

-Ναι, ναι. Αλλά πραγματικά δε θεωρώ ότι δέχτηκα κάποιον πόλεμο, κάποια εμπόδια, ότι 

με βλέπανε διαφορετικά λόγω του φύλου μου, όχι.  

-Σε επίπεδο κρίσεων; Επιλογής διευθυντικών στελεχών; 

-Να σου πω την αλήθεια, την πρώτη φορά που πήγα για συνέντευξη, την προηγούμενη 

μέρα έλεγα χμμ είμαι και γυναίκα, μήπως αυτό τους ενοχλήσει, γιατί δεν ήταν και 

συνηθισμένο τότε. Στο Ρέθυμνο, δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ελλάδα τι συνέβαινε. 

Αναρωτιόμουν, αλλά δεν είδα κάτι τέτοιο. Και δεν με αντιμετώπισαν ποτέ οι 

προϊστάμενοι ότι ξες είσαι γυναίκα. Είναι πώς νιώθεις εσύ. Αυτό που σου είπα και πριν, 

εσύ νιώθεις δυνατή και αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και δεν έχει ο άλλος περιθώρια να 

σε δει διαφορετικά. Και γω αναρωτιόμουν, αλλά δεν είδα κάτι τέτοιο.  

-Σε επίπεδο γονέων, είδατε ποτέ αμφισβήτηση;  

-Όχι, όχι, τώρα θα σου πω κάτι να γελάσεις. Κάποια στιγμή ήρθε στο σχολείο ένας 

διευθυντής του κεδδύ- κεσσύ λέγεται τώρα μαζί με δυο κοπέλες που έχει μέσα για να μου 

θίξει ένα θέμα με ένα παιδί που αρκετά δύσκολο και ήταν στο σχολείο. Και μου έκανε 

εντύπωση που μετά μου είπε μια από τις δύο τις δασκάλες που ήταν εκεί, η μια ήταν 

δασκάλα η άλλη ήταν ψυχολόγος, ξες τι μου είπε ο διευθυντής μου για σένα Μαρία; Η 

Μαρία είναι αντράκι! Σώπα ρε λέω πρέπει να είσαι αντράκι για έχεις αυτή τη θέση; Όχι 

μου λέει εννοούσε ότι κρατάς καλά το σχολείο, ότι δεν κολλάς.. Εγώ δεν θα σκεφτώ ότι 

είμαι γυναίκα και θα υποχωρήσω, και μάλιστα και χτες είχαμε ένα επεισόδιο στο σχολείο, 

δεν κολλάω.  

-Δεν πιστεύετε, δηλαδή, ότι πρέπει να φέρεις ανδρικά χαρακτηριστικά για να 

υποστηρίξετε τη θέση σας;  
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-Όχι, όχι, καθόλου. Ηγετικά πρέπει. Να είσαι κάποιες φορές κακός, κακός με την έννοια 

να βάζεις κανόνες, όρια. Δεν έχει σχέση με το φύλο, δεν θεωρώ ότι είναι αντρικά ή 

γυναικεία χαρακτηριστικά αυτά. Προκύπτουν από τη φύση του ρόλου.  

-Ο παράγοντας της περιοχής στην οποία διευθύνετε, αν είναι αγροτική ή αστική 

πιστεύετε ότι επηρεάζει τη διεύθυνση; Δηλαδή, μια διευθύντρια σε ένα χωριό θα 

συναντήσει περισσότερα στερεότυπα ή προκαταλήψεις από ότι μια διευθύντρια 

στην πόλη;  

-Πιθανόν ναι, απλά το Α.. είναι πολύ κοντά στο Ρέθυμνο, είναι σαν προάστιο και δεν 

φέρει τα χαρακτηριστικά καθαρά ενός χωριού. Είναι ημιαστική περιοχή. Να σου πω κι 

αυτό το σχολείο δεν είχε προϋπηρεσία σε διευθυντές ή διευθύντριες. Αυτό ήταν ένα 

ολιγοθέσιο σχολείο, 3θέσιο άντε 4θέσιο με 40 παιδιά το πολύ. Το 2002 προήχθη σε 

6θέσιο και ήμουν η πρώτη διευθύντρια, ούτε διευθυντής δεν υπήρχε, υπήρχαν κάποιοι 

αναπληρωτές που φεύγαν, πρωτοδιόριστοι, παλιότερα υπήρχαν και κάποιοι μόνιμοι, 

αλλά ήταν πολύ μικρό σχολείο. Σαν πολυθέσιο σχολείο λειτούργησε υπό τη δική μου 

διεύθυνση ακόμα και σήμερα. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης ούτε με διευθύντρια άλλη, 

ούτε με διευθυντή άλλο. Αλλά πιστεύω δεν είναι μια αγροτική περιοχή, είναι ημιαστική 

προς το αστική, γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη και οι γονείς των μαθητών μας και των 

μαθητριών μας δουλεύουν οι περισσότεροι στο Ρέθυμνο.  

-Οπότε, αντίστοιχα, και η όλη τους φιλοσοφία φέρει χαρακτηριστικά κατοίκου 

πόλεως.  

-Ναι, σε μια κλειστή κοινωνία, και χωρίς να έχω την εμπειρία αυτής της θέσεως 

(διευθύντρια σε χωριό) φαντάζομαι ότι στην αρχή η διευθύντρια θα έπρεπε πρώτα να 

πείσει, αλλά θεωρώ πάλι ότι άμα η ίδια πιστεύεις στον εαυτό σου, το περνάς στους 

άλλους. Δεν τους αφήνεις περιθώρια. Και αυτοί που σκέφτονται διαφορετικά θα 

ακολουθήσουν, γιατί θα καταλάβουν ότι δεν τους παίρνει αλλιώς.  

- Άρα, ουσιαστικά, ένα εφόδιο που θα έπρεπε να έχει μια γυναίκα για να 

αντιμετωπίσει τις δυσκολίες είναι σε επίπεδο προσωπικών χαρακτηριστικών;  

-Ναι, και αν δεν τα διαθέτει, πρέπει να τα καλλιεργήσει, γιατί κανείς δε γεννιέται με όλες 

τις δεξιότητες αναπτυγμένες στον βαθμό που θα θέλει. Αλλά ναι, πρέπει να έχει 

συγκεκριμένες δεξιότητες ή να τις καλλιεργήσεις.  

- Από τους σημαντικούς άλλους, από την οικογένεια, τους συνάδελφους, τι θα 

περιμέναμε να κάνουν ώστε να βοηθήσουν τη γυναίκα να διαβεί την πορεία αυτή 

χωρίς δυσκολίες;  
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-Αν δεν μπορεί κάποιος να στηρίξει, να μην πολεμάει. Η κοινωνία αποδέχεται 

περισσότερο τον άντρα να έχει φιλοδοξίες και να ελίσσεται σε ανώτερες θέσεις από μια 

γυναίκα και αυτή είναι μια δυσκολία στο ότι.. εξαρτάται πάντα από την προσωπικότητα 

και των σημαντικών άλλων, όπως το έθεσες, τις αντιλήψεις τους για τη θέση της γυναίκας 

κλπ.  

-Η οικογένεια θα μπορούσε ενδεχομένως να στηρίξει την γυναίκα στην 

προσπάθειά της αυτή; Εσύ βίωσες τη στήριξη, για παράδειγμα, από τους δικούς 

σου; 

-Όχι, ήταν θετικοί στο να το αρχίσω, αλλά μετά στην πορεία.. 

-Γιατί; Τι δεν τους άρεσε ή τι τους ενοχλούσε μάλλον; 

- Ο ανταγωνισμός πιστεύω, γιατί είναι στην ίδια δουλειά και.. 

-Αναφέρεστε στον σύζυγο; 

-Ναι, ναι. Ενώ έκανα την πρόταση να γίνει αυτός, γιατί εγώ ήμουν απούσα από το σχολείο 

λόγω άδειας που είχα για το παιδί. Στην πορεία επειδή βρέθηκα εγώ σε αυτή τη θέση και 

όχι κι αυτός, υπήρχε θέμα.  

- Καταλαβαίνω, και δεν σας στήριξε όπως θα έπρεπε φαντάζομαι και μετά; 

-Καθόλου! Ούτε με τα παιδιά, καθόλου. Και βελτιώθηκαν τα πράγματα όταν βρέθηκε 

στην ίδια θέση.  

-Α, πήρε αντίστοιχα μια θέση διευθυντή;  

- Ναι (γέλια) 

-Και είδε προφανώς και τις δυσκολίες εκ των έσω και συνέβαλε μετά;  

- Όχι απλώς δεν συνέβαλε, απλά δεν γινόταν.. πώς να στο πω.. 

-Δεν είχε τόση άρνηση απέναντί σου;  

- Όχι άρνηση. Υπήρχε και αντίδραση. Όχι μόνο βοήθεια (δεν υπήρχε).. 

-Έβαζε και προσκόμματα ο ίδιος; 

- Ε, ας πούμε, ναι. Άρνηση, καμία κατανόηση.  

-Τουλάχιστον βελτιώθηκαν τα πράγματα.. 

-Τι να το κάνεις όμως. Τότε ήταν οι δυσκολίες, με τα παιδιά.. 

-Τα παιδιά, ακριβώς, αντιμετώπισαν θέματα από τη στιγμή που η μαμά χρειαζόταν 

να λείπει, χρειαζόταν να είναι και σε άλλα πόστα, όπως είπατε προηγουμένως; 

-Θυμάμαι ότι τα πρώτα χρόνια, γιατί πρέπει να μάθεις σε αυτήν την θέση, δηλαδή πολλές 

φορές πήγαινα τα απογεύματα, τα σαββατοκύριακα και τα έπαιρνα μαζί μου, γιατί δεν 

μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό, τους έπαιρνα παιχνίδια να παίζουν στην αυλή. 

Κάποια στιγμή τους είπα το Σάββατο, πάμε βόλτα και μου λέει ο Βασίλης: Μαμά, όχι 
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σχολείο βόλτα, όχι σχολείο βόλτα. Κατάλαβαν ότι η λέξη βόλτα σημαίνει σχολείο. Και 

δεν ήθελαν να πάνε πάλι στο σχολείο. Ήθελαν να πάμε κάπου αλλού. Τους έδινα μια 

μπάλα, ποδηλατάκια να πάνε στην αυλή και εγώ να κάθομαι μέσα να προσπαθώ να 

διευθετήσω εκείνον τον χαμό που γινότανε.  

-Άρα, έχει στοιχίσει και σε αυτά, ως έναν βαθμό η επιλογή σας; 

-Ναι, γιατί πολλές φορές τέλειωναν το σχολείο, τα ‘χα μαζί μου στο σχολείο, και τα παιδιά 

περιφέρονταν στο σχολείο μέχρι εγώ να φύγω, γιατί όλο και κάποιος γονιός θα ερχόταν 

με προβλήματα, ή θέματα με τους συναδέλφους και λοιπά και αυτά περιφέρονταν στην 

αυλή, πότε η μαμά θα τελειώσει.. Απλά, αυτό που σου είπα πριν, κάπου το χάνεις κάπου 

κερδίζεις πράγματα. Δηλαδή, θεωρώ ότι και τώρα μεγαλώνοντας καμαρώνουν, ακόμα 

και ο μεγάλος που ήταν πιο αντιδραστικός σαν χαρακτήρας και κάποια στιγμή του έκανα 

μάθημα, γιατί οι δασκάλες του έλειπαν με άδεια, στα αδέρφια του λέει μπορεί να 

τσακώνομαι με τη μαμά αλλά είναι φοβερή δασκάλα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή βλέπω ότι 

το αναφέρουν και στις παρέες τους ότι η μαμά έχει σπουδές. Έτσι έχω καταλάβει.  

-Έχετε να προτείνετε τυχόν στρατηγικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε 

θεσμικό επίπεδο για να διευκολύνουν μια γυναίκα που είναι και μητέρα και έχει 

και παράλληλους ρόλους;  

-Γενικά πρέπει να βοηθηθεί η γυναίκα εργαζόμενη. Για παράδειγμα, στη Γερμανία που 

είχαμε συνεργασία με κάποιο σχολείο, η σύζυγος του διευθυντή μου είπε ότι τα πρώτα 

χρόνια που είχε πολύ μικρά παιδιά μπορούσε να δουλέψει λιγότερες ώρες. Σε μας δεν 

υπάρχει αυτό, γενικά. Δηλαδή μπορούσε να δουλέψει το μισό ωράριο, για παράδειγμα. 

Πληρώνονταν, βέβαια, λιγότερο αλλά είχε το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Να επιλέξει να 

δουλεύει λιγότερο, για έναν χρόνο, για δύο. Σε μας δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. 

Εντάξει υπάρχει η ανατροφή του παιδιού, βέβαια στις μόνιμες δασκάλες, αναπληρώτριες 

όχι. Για να βοηθηθούν οι γυναίκες θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει η κοινωνία αντιλήψεις. 

Δεν είναι επίπεδο νόμων. Ένας νόμος δεν μπορεί να αλλάξει τις αντιλήψεις για τις 

γυναίκες. Πρέπει να αλλάξουμε τις αντιλήψεις μας. Όλοι και όλες. Και αλλάζουν οι 

αντιλήψεις μόνο με την προσπάθεια. Δηλαδή, αν δεν τολμούσαν κάποιες γυναίκες να 

γίνουν διευθύντριες.. Αυτό πιστεύω σε επίπεδο Ρεθύμνου, έχουν αλλάξει πράγματα, γιατί, 

αρχικά, μπορεί να παραξένευε ίσως αυτό, αλλά.. 

-Δεν πρέπει, όμως, να δωθούν και κίνητρα; Όπως είπατε προηγουμένως, και το 

οικονομικό είναι ένα κίνητρο. Μήπως δεν είναι επαρκές κίνητρο για να ωθήσει 

μια γυναίκα να θυσιάζει πράγματα; 
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- Δεν είναι επαρκές, γιατί το είδα στην πράξη. Ανεβαίνει το εισόδημα και φορολογείσαι 

περισσότερο στην ουσία. Επίσης, οι διευθυντές και οι διευθύντριες δεν έχουν καμία 

βοήθεια στο σχολείο, είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να κάνει τα πάντα, γι’ αυτό πρέπει 

να βοηθηθεί και ο άντρας και η γυναίκα διευθυντές, διευθύντριες, διότι είναι ένας ρόλος 

πολύ σκληρός. Γιατί πρέπει και ο πατέρας να είναι κοντά στα παιδιά του επίσης. Ο 

πατέρας διευθυντής για παράδειγμα. Και όχι, μόνο, και σαν άνθρωπος, γιατί μπορεί 

κάποιος μπορεί να μην έχει οικογένεια, αλλά δεν υπάρχει βοήθεια. Θα έπρεπε να υπάρχει 

στο σχολείο γραμματέας, επιστάτης, δεν υπάρχει τίποτα. Πολλές φορές ο διευθυντής 

ξεζουμίζεται σαν λεμονόκουπα, είναι πολύ σκληρό, δεν υπάρχει βοήθεια, υπάρχει μια 

απαξίωση της κοινωνίας πολλές φορές. Και είναι τόσο δυσανάλογη η ευθύνη που έχει ο 

διευθυντής σαν διευθυντής με το κίνητρο αυτό. 

-Σε επίπεδο επιμορφώσεων, όπως πρωτύτερα αναφέρατε, θεωρείτε ότι 

χρειάζονται για να πατήσει μια γυναίκα στα πόδια της;  

- Ναι, η διευθύντρια, ο διευθυντής νιώθει μεγάλη μοναξιά, γιατί κακά τα ψέματα για να 

σε καταλάβει ο άλλος ή η άλλη πρέπει να είναι στην ίδια θέση με εσένα. Όσο καλή διάθεση 

κι αν έχεις εσύ να με καταλάβεις, θα με καταλάβεις μέχρι έναν βαθμό. Αν δεν το βιώσεις, 

δεν το καταλαβαίνεις. Μ’ αυτήν την έννοια θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο διευθυντών- 

διευθυντριών και να μιλάμε, να συναντιόμαστε, να ανταλλάσσουμε προβλήματα και ιδέες, 

γιατί ίσως να υπάρχει στήριξη. Και επιμόρφωση και στήριξη, γιατί στην ουσία δεν 

υπάρχει. Ο καθένας κάνει όπως εισπράξει, μπορείς να διδάξεις όπως νομίζεις, το ιδιο 

διοικείς όπως νομίζεις. Θα έπρεπε να υπάρχει στήριξη σε θέματα διοίκησης, σε θέματα 

γραφικής δουλειάς, σε θέματα σχέσεων το προσωπικό με τους γονείς. Εντάξει υπάρχει το 

προσωπικό στυλ σαν διευθύντρια ή σαν διευθυντής, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστική 

επιμόρφωση, όχι. Και δε μ’ αρέσει και αυτό που δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή μπορώ να 

κάνω ότι μου ‘ρθει στο σχολείο. Αν πάρεις ένα θέμα και ρωτήσεις τους διευθυντές και 

τις διευθύντριες ο καθένας κάνει ό, τι θέλει, ό, τι νομίζει. Θα έπρεπε να υπάρχει 

εκπαίδευση. Δεν εκπαιδεύεσαι γι’ αυτήν την θέση και μάλιστα δεν ξέρω αν συμβαίνει σε 

άλλη περιοχή αυτό, εκτός του ότι ηγείσαι του σχολείου και είσαι επιστημονικώς 

υπεύθυνος, διοικητικός υπεύθυνος πρέπει να διεκπεραιώνεις διοικητική εργασία γραφική 

που δεν εκπαιδεύτηκες ποτέ. Να σου πω ένα παράδειγμα, κάποτε μου καναν παρατήρηση 

από μια υπηρεσία λέει δεν μπαίνουν εκεί οι σφραγίδες. Παρακαλώ, λέω, δεν διδάχθηκα 

στη σχολή που να βάζω τις σφραγίδες. Ή όταν ήμουν στο μονοθέσιο, ήρθε κάποιος, ο 

προϊστάμενος,  και μου λέει ότι πρέπει να έχει η αίτηση χαρτόσημο. Λέω ορίστε; Πού να 

ξέρω ότι χρειάζεται χαρτόσημο και που να το βρω το χαρτόσημο στο χωριό των 70 



 

 162 

κατοίκων; Σου λέω παραδείγματα τώρα. Θέλω να σου πω ότι δεν διδασκόμαστε τέτοια 

θέματα, καθόλου. Δεν υπάρχουν πουθενά, ούτε στα μεταπτυχιακά, ούτε πουθενά. Δεν 

είσαι εκπαιδευμένος και δυστυχώς τα κάνεις. Εμείς οι διευθυντές είμαστε και γραμματείς 

και κλητήρες και ό, τι άλλο μπορείς να φανταστείς εκτός από αυτό που θα έπρεπε να 

είμαστε.  

- Εσείς μετά από όλα αυτά τα χρόνια που έχετε διατελέσει θα επιδιώκατε μια 

επανεκλογή;  

-Εγώ βρίσκομαι κάπου στη δύση της καριέρας μου, αν και υπάρχει ανασφάλεια τώρα που 

αλλάζει το συνταξιοδοτικό και δεν το έχω ψάξει. Ναι, θα το συνεχίσω, αν είμαι καλά, αν 

μπορέσω, γιατί το να είμαι στην τάξη πρέπει να αρχίσω από την αρχή και δεν έχω τον 

χρόνο πια. Γιατί όταν είσαι προς το τέλος δεν αρχίζεις κάτι διαφορετικό, γιατί έχουν 

αλλάξει και τα βιβλία και οι μέθοδοι. Γιατί, για να πάω στην τάξη και να διδάσκω 

γλώσσα, μαθηματικά θέλει πολύ καλή προετοιμασία. Αυτός είναι ένας λόγος, άλλος λόγος 

είναι, ο πιο σημαντικός για μένα, είναι σαν σχολείο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είχε και 

έχει κτηριακά προβλήματα, είμαστε σαρδελοποιημένοι, το μόνιμό μας πρόβλημα είναι 

αυτό. Είχα τα πρώτα χρόνια δυσκολίες και με το προσωπικό και τώρα που είμαστε πολύ 

καλύτερα, θέλω να απολαύσω αυτό που στρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 2 

 

-Θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιλαμβάνεστε το Φαινόμενο της Γυάλινης Οροφής. 

Έχετε υπόψη τον όρο; 

-Όχι, καθόλου.  

-Ο όρος Γυάλινη Οροφή είναι μεταφορικός και αποτελεί ουσιαστικά περιγραφή 

των εμποδίων εκείνων που συναντούν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους για 

επαγγελματική ανέλιξη. 

-Προφανώς είναι κάτι εύθραυστο και μπορείς να κάνεις βήματα για να το προσεγγίσεις 

και στην ουσία να μην το φτάσεις ποτέ, γιατί συναντάς εμπόδια. Ή και να φτάσεις, μπορεί 

αυτόματα να βρεθείς κάτω, κάτι σαν ανέβηκες πάνω ασανσέρ και έπεσες ξανά κάτω; 

Καταλαβαίνω, τελοσπάντων, ότι είναι κάτι ευαίσθητο. 

-Σωστά. Θεωρείτε, οπότε, ότι έχει αυτό το φαινόμενο ισχύ και στην εκπαίδευση; 

-Βεβαίως υπάρχουν εμπόδια, αλλά δε νομίζω ότι έχει να κάνει με το φύλο. Η Γυάλινη 

Οροφή υπάρχει και για τους άντρες και για τις γυναίκες, γιατί οι συνθήκες μπορεί να είναι 

ευνοϊκές και να καταφέρεις να φτάσεις στον στόχο σου και να επιλεγείς ως στέλεχος 

εκπαίδευσης, μπορεί, όμως, να υπάρχουν διάφορα εμπόδια από διαφορετικές πλευρές, 

μια αλλαγή της κυβέρνησης, αλλαγή του πλαισίου και ξαφνικά τα προσόντα τα οποία 

υποτίθεται ότι ήταν αρκετά για να μπορέσεις να γίνεις διευθύντρια, ξαφνικά να μην 

ισχύουν. Τι θέλω να πω; Την προηγούμενη τετραετία μου, από τα 7 χρόνια, τώρα είμαι 3 

χρόνια σε ένα σχολείο, τα προηγούμενα 4 χρόνια ήταν διαφορετική η διαδικασία, 

διαφορετική η μοριοδότηση. 

-Σε επίπεδο κρίσεων διευθυντών αναφέρεστε; 

-Ναι. Για να μπορέσω να συνεχίσω, εγώ είχα προϋπηρεσία, προϋπηρεσία πολύ λιγότερη 

από όλους τους άντρες διευθυντές, ενώ είχα τα προσόντα τα επιστημονικά, δεν είχα την 

προϋπηρεσία. Αναγκάστηκα, λοιπόν, να πάω στο Λ.., απομακρυσμένη περιοχή, 

χρειαζόμουν δύο χρόνια στην ουσία για να φτάσω την οροφή που λέμε, για να μπορώ από 

κει και έπειτα να έχω το ίδιο δικαίωμα με όλους, όσον αφορά την προϋπηρεσία. Και 

πλέον μετράνε τα επιστημονικά προσόντα. Εάν τώρα, με την αλλαγή του νέου πλαισίου 

που θα γίνει τον Ιανουάριο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, άδικα εγώ μετακινήθηκα και πήγα 
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στο Λ.. και έχασα χρόνο ενώ θα μπορούσα να τελειώσω νωρίτερα και το διδακτορικό 

μου και είχα την μετακίνηση την μακρινή και τα λοιπά.  

-Θεωρείτε ουσιαστικά ότι, όχι σκόπιμα, αλλά δεδομένων των καταστάσεων 

ωθούνται να πάνε σε σχολεία πιο δύσκολα ουσιαστικά για να μπορέσουν να 

μαζέψουν, όπως λέτε τα απαραίτητα μόρια; 

-Παρακινούνται ή μόνες τους το θέλουν; 

-Είναι προσωπικό, λέτε; Προκειμένου να μπορούν να διεκδικούν επί ίσοις όροις με 

τους άλλους συνυποψηφίους που έχουν παραπάνω προϋπηρεσία;  

-Ναι, αλλά νομίζω δεν είναι μόνο θέμα γυναικών. Είναι το πλαίσιο για την επιλογή. Ίσως, 

όμως, αν ήταν μια γυναίκα που ήταν παντρεμένη, με τα παιδιά της, είχε να τα πηγαίνει  

σχολείο μες στην πόλη κάθε μέρα κλπ. να μην ήθελε να έρθει στο Λ.. Και ανάλογα και με 

την ηλικία κιόλας. Γιατί αν ήταν ξέρω γω 50, 50 και, ίσως να μην ήθελε να πάει, αλλά 

πάλι δεν το ξέρω. Υποθέτω.  

-Εσείς, οπότε κατά την προσπάθειά σαν να κατακτήσετε τη θέση, αναφέρετε ως 

εμπόδιο αυτό, το ότι δεν είχατε την απαραίτητη προϋπηρεσία; 

-Αυτό έγινε στη δεύτερη κρίση. Στην πρώτη κρίση, τι αντιμετώπισα. Ήταν διαφορετικό. 

Είδα, διαπίστωσα στην συνέντευξη που έδωσα, άτομα τα οποία δεν είχα καθόλου 

επιστημονικά προσόντα προηγήθηκαν από ‘μένα στην συνέντευξη, πήραν άριστο βαθμό. 

Κάτι το οποίο τους έφερε μπροστά από ‘μένα και εγώ ενώ είχα τα επιστημονικά, έμεινα 

πίσω, γιατί στην ουσία φάνηκε σαν να μην μπορώ να μιλήσω.  

-Θέλετε να μου πείτε ότι πριμοδοτήθηκαν;  

-Ναι, αυτό έγινε την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο. Την τρίτη 

φορά ελπίζω να μην υπάρχει ξανά αυτό. (γέλια) 

-Επανέρχομαι στην πρώτη φορά, γιατί με ενδιαφέρει να το αναλύσουμε. Ποιοι 

θεωρείτε ότι ήταν οι λόγοι που παρακίνησαν αυτούς που ήταν στο συμβούλιο να 

πριμοδοτήσουν τους άλλους και όχι εσάς;  

-Μα είναι γνωστοί. Είναι μικρή η περιοχή. Όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιοχής είναι λίγοι, 

μετρημένοι στα δάχτυλα και ήταν φίλοι μεταξύ τους, ο ένας ήταν αιρετός, ο άλλος επίσης 

αιρετός. Γνωρίζονται. Εγώ βρέθηκα από το πουθενά ξαφνικά να διεκδικώ μια θέση, δεν 
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γνώριζα κανέναν. Ήρθα από άλλη διεύθυνση με μετάθεση και ζήτησα να πάω να γίνω 

διευθύντρια. Ήμουν απ’ έξω.  

-Προφανώς. Άρα είχε να κάνει με επίπεδο δικτύωσης.  

-Φυσικά. Ναι, ναι ναι. Ήταν άτομα τα οποία όχι απλά δικτυωμένοι, όχι απλά μέσα στα 

συμβούλια των εκπαιδευτικών, αλλά είχαν και την προϋπηρεσία και εγώ ήρθα με 

μετάθεση στην πόλη και ήμουν στο πρώτο- δεύτερο έτος της μετάθεσής μου και πήγα και 

διεκδίκησα τη θέση αυτή. Δεν προτίμησαν εμένα, προτίμησαν αυτόν που ήταν ήδη 17 

χρόνια εδώ δάσκαλος, όχι εγώ που ήρθα για δεύτερη χρονιά, ο οποίος ήταν γνωστός και 

με τον έναν και με τον άλλο της επιτροπής.  

-Οπότε με ποιον τρόπο κατόρθωσες να το προσπελάσεις αυτό το εμπόδιο; 

-Δεν προσπελάστηκε. Εγώ έδωσα την συνέντευξή μου, είδα στην μοριοδότηση ότι τα 

τυπικά προσόντα δεν ήταν αρκετά, φαίνονταν να μην είναι αρκετά, γιατί το άριστα της 

συνέντευξης έφερε μπροστά μου άτομα και εγώ απλά έμεινα καρτερικά πίσω. Με κάλεσαν 

την δεύτερη χρονιά, γιατί συνταξιοδοτήθηκε κάποιος. Διαφορετικά δε θα υπήρχε θέση για 

μένα.  

-Πάμε τώρα σε μια άλλη πτυχή του θέματος. Θέλω να μου πείτε λίγο ποιους 

θεωρείτε ως λόγους διεκδίκησης διοικητικών θέσεων στην εκπαίδευση από τις 

γυναίκες.  

-Όταν θέλεις να προσφέρεις στην εκπαίδευση, νομίζω το να είσαι στέλεχος εκπαίδευσης 

είναι ευθύνη για το καλύτερο ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και όταν η 

οργάνωση ξεκινάει από πάνω, ο δρόμος είναι καλύτερος και γι’ αυτούς που βρίσκονται 

από κάτω, είτε είναι οι μαθητές, είτε είναι οι εκπαιδευτικοί.  

-Αυτό ήταν και το δικό σας βασικό κίνητρο για την διεκδίκηση της θέσης; 

-Ναι, ναι. Ήταν ότι ήθελα να γίνεται σωστή δουλειά σε ένα σχολείο, γιατί όσο ήμουν 

δασκάλα, έβλεπα ότι ήταν άτομα στη διεύθυνση τα οποία απλά ήταν άτομα που ήθελαν 

την εξουσία, όχι να κάνουν δουλειά στο σχολείο.  

-Αντίθετα, ποιοι πιστεύεις ότι είναι οι λόγοι που αποτρέπουν μια γυναίκα από την 

διεκδίκηση τέτοιων θέσεων; 

-Νομίζω ότι πλέον η ευθύνη είναι μεγάλη. Χρόνια πριν η θέση αυτή δεν είχε το ίδιο βάρος 

που έχει τώρα. Καταρχήν, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, για το κάθε τι. Είναι ένα και 
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πρέπει να κάνεις γι’ αυτό δέκα. Και δεν μπορείς να τελειώσεις τη δουλειά μόνο μέσα στο 

σχολείο. Κουβαλάς δουλειά και στο σπίτι. Κι αν έχεις κι άλλες υποχρεώσεις και στο σπίτι, 

δεν μπορείς να ασχολείσαι και με θέματα του σχολείου. Νομίζω ότι μια γυναίκα έχει 

περισσότερη δουλειά στο σπίτι απ’ ότι ένας άντρας.  

-Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ώστε να διεκδικήσει μια τέτοια θέση; 

-Επιστημονικά προσόντα. Το βασικό. Εμπειρία σίγουρα και διάθεση να προσφέρει. Όχι 

στον εαυτό της, στα παιδιά.   

-Επιστρέφουμε σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, πιστεύετε πως είναι εφικτό μια 

γυναίκα να συνδυάσει επιτυχώς οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τον ρόλο της ως διευθύντρια; 

-Πιστεύω ότι μπορεί, αλλά είναι δύσκολο. Πρέπει να έχει στήριξη, να έχει υποστήριξη. 

Είτε να έχει υποστήριξη από τον σύζυγο, είτε να έχει υποστήριξη από φίλο, είτε από 

γονείς, γιατί μόνη δε γίνεται, κακά τα ψέματα.  

-Από μεριάς της τι χειρισμούς θα μπορούσε να κάνει; 

-Να έχει υπομονή, επιμονή και μπορεί να τα καταφέρει.  

-Χάνει κάτι σε αυτήν της την προσπάθεια; 

-Ναι, ελεύθερες ώρες. Σου λέω, δεν αρκεί η δουλειά το πρωί, χρειάζεται οπωσδήποτε 

δουλειά και το απόγευμα. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω τι γίνεται σε σχολείο όπου υπάρχει 

υποδιευθυντής, γιατί εκεί που υπάρχει μόνο ο διευθυντής τα κάνει όλα μόνος, το βάρος 

είναι μεγάλο.   

-Οπότε αυτή είναι μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Κάποιες άλλες που 

ίσως έχετε βιώσει εσείς; 

- Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες. Εκτός αν έτυχε. Στην διεύθυνση 

που βρίσκομαι δε νομίζω ότι με αντιμετωπίζουν διαφορετικά από τους άντρες διευθυντές, 

νομίζω ότι με στηρίζουν κιόλας.  

-Σε επίπεδο γονέων, έχετε δει κάποια τυχόν αμφισβήτηση; 

-Σε επίπεδο γονέων νομίζω περισσότερο από τους άντρες γονείς. Οι γυναίκες.. τώρα 

μιλάω για τον σύλλογο γονέων, δε νομίζω με τους γονείς των παιδιών να έχω πρόβλημα, 

γενικά με όλους τους γονείς των παιδιών, γιατί εντάξει, έρχονται στο γραφείο μου μιλούν, 
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τα παράπονα που έχουν.. Αλλά, όσον αφορά τον σύλλογο, πέρσι που υπήρχε και αντρικός 

πληθυσμός εκεί υπήρχαν περισσότερα προβλήματα. Στο άλλο το σχολείο που είχα επίσης 

άντρες στον σύλλογο, είναι πιο απαιτητικοί, είναι πιο απόλυτοι, θεωρούν ότι αυτοί έχουν 

δίκιο και δεν πιστεύουν ότι βρίσκονται μέσα σε έναν χώρο όπου υπάρχει διευθυντής, ότι 

είναι κάποιος άλλος που ηγείται. Κάποιος άλλος κινεί τα νήματα. Θεωρεί ότι είναι 

γυναίκα, δεν είναι ο διευθυντής, είναι μια γυναίκα. Αυτό το έχω δει.   

-Έχοντας αυτή την προϋπηρεσία σε μια τέτοια περιοχή, που είναι αγροτική 

ουσιαστικά, πιστεύετε ότι η θέση σας εκεί ενέχει περισσότερες δυσκολίες από ότι 

η θέση σε μια αστική περιοχή; 

-Δεν ξέρω, εντελώς υποθετικά τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι σε σχολείο πόλεως επειδή θα 

ήταν και περισσότερα τα άτομα και όλο και κάποιος εκεί θα βρισκόταν για να φερθεί 

κατά αντίστοιχο τρόπο, νομίζω ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με την αγωγή του, με 

την μόρφωσή του, δε θέλω να πω ότι είναι άντρες και γυναίκες. Απλά έτυχε και το είδα 

εγώ αυτό. Και οι συγκεκριμένοι τους οποίους έχω και ‘γω στο μυαλό μου και 

δημιούργησαν πρόβλημα και στο ένα σχολείο και στο άλλο σχολείο, ήταν άνθρωποι που 

οι γνώσεις τους έφταναν μέχρι το Λύκειο.  

-Δεν έχετε εμπειρία και από μεγάλο αστικό κέντρο για να μπορείτε να κάνετε τη 

σύγκριση, οπότε επανέρχομαι στις δυσκολίες πάλι. Ποια θα προτείνατε ως εφόδια 

με τα οποία θα μπορούσε να παροπλιστεί μια γυναίκα για να αντιμετωπίσει γενικά 

τις δυσκολίες του ρόλου της ως διευθύντρια; 

-Ενημέρωση στη νομοθεσία και γνώσεις. Γνώσεις πάντα. Επιμορφώσεις, μόρφωση, 

σπουδές, δια βίου. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν μπορείς και να ανταπεξέλθεις 

αλλιώς, γιατί συνεχώς τα δεδομένα αλλάζουν. Συνεχώς πρέπει να γνωρίζεις ότι καινούριο 

υπάρχει, καινοτομίες στην μεθοδολογία, καινοτομίες στα διδακτικά αντικείμενα, γενικά 

διδακτική. Η εκπαίδευση δεν είναι κάτι στάσιμο και σταθερό. 

-Άρα, από τη μεριά της διευθύντριας αυτοί είναι οι χειρισμοί. Από τους 

σημαντικούς άλλους, από την οικογένεια, τους συναδέλφους, τι θα αναμέναμε 

ώστε να της κάνουν αυτό το ταξίδι στην διοίκηση πιο εύκολο; 

-Όταν οι συνάδελφοι δεν προχωρούν επίσης, δεν επιμορφώνονται, δεν συνεχίζεται η 

μόρφωση, γιατί η βασική είναι πολύ λίγη, όταν δεν συνεχίζουν, στέκονται ως εμπόδιο. 

Είναι συνέχεια στο στόμα τους ‘’εμείς αυτό κάναμε’’, ‘’εμείς αυτό κάναμε’’ κι αν πας 
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και πεις όχι, δεν πρέπει να γίνεται αυτό που κάνατε, αλλά πρέπει να γίνει αυτό που πλέον 

είναι το καινούριο που πρέπει να το ακολουθήσουμε, εκεί υπάρχουν προσκόμματα.  

-Υπάρχει μια αντίσταση στην αλλαγή, πιστεύετε; 

-Πάρα πολύ μεγάλη. Πιστεύω περισσότερο από άγνοια. Θεωρούν ότι αυτό είναι το 

σωστό, γιατί αυτό γνωρίζω. Δεν γνωρίζουν ότι το άλλο είναι καλύτερο κι όταν 

προσπαθείς να τους πείσεις ότι το άλλο είναι καλύτερο, με επιχειρήματα κιόλας, εκεί 

πλέον αρχίζουν και το βλέπουν και εγωιστικά ότι όχι, δεν μπορώ, δεν το δέχομαι έτσι, 

γιατί μου είναι και πιο εύκολο απ’ ότι να ασχοληθώ με το καινούριο που είναι πιο 

δύσκολο. Οπότε εκεί σταματάνε, τους το εξηγείς και σταματάνε και υπάρχει πρόβλημα 

εκεί και δημιουργούνται προβλήματα και στις σχέσεις.  

-Σε θεσμικό επίπεδο θα μπορούσε να γίνει κάτι ώστε να βοηθηθεί η γυναίκα 

διευθύντρια, να ενισχυθεί η θέση της;  

-Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω ότι γίνεται, γιατί κάθε αρχή του έτους έχουμε 

την ενημέρωση από τον διευθυντή της εκπαίδευσης για τις αλλαγές που υπάρχουν, έχουμε 

και από τον συντονιστή εκπαίδευσης, δηλαδή και ο νέος θεσμός τώρα δεν μπορώ να πω 

ότι μας έχει αφήσει. Προσπαθούν. Στα όρια που μπορούν και στα όρια που τους το 

επιτρέπουν, αυτοί το κάνουν. Από κει και πέρα εγώ επιμένω ότι είναι καθαρά δικό μου 

θέμα αν θα μείνω σ’ αυτά που έχω μάθει και θα τα χρησιμοποιώ για άλλα 15 χρόνια ή 

αν στον επόμενο μήνα πάρω τα καινούρια που θα μου δώσουν.  

-Άρα, είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε εκπαιδευτικού- διευθυντή να μπορέσει να 

ενημερώσει τα προσόντα του.  

-Ναι, εγώ θεωρώ, ναι. 

-Σε άλλα επίπεδα; Σε επίπεδο χρόνου, για παράδειγμα. Αν θα πρότεινες κάποια 

μείωση ωραρίου, ελάφρυνση έτσι ώστε να ασκεί με μεγαλύτερη ευκολία τα 

διευθυντικά του καθήκοντα. 

-Εξαρτάται. Νομίζω έχουν μειωθεί οι ώρες. Νομίζω έχουν μειωθεί αρκετά. Ας πούμε εγώ 

στο 6/θέσιο έχω δέκα ώρες διδασκαλίας. Νομίζω ότι μπορώ με τις δέκα ώρες. Μπορώ 

να είμαι στην τάξη και δεν θέλω να μην είμαι στην τάξη, δεν θέλω να χάσω την επαφή με 

τα παιδιά, εννοώ θέλω να είμαι και δασκάλα της τάξης, δεν θέλω να είμαι μόνο μέσα στο 

γραφείο. Νομίζω ότι είμαστε καλά και σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι γίνεται στα μεγάλα 
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σχολεία, όπως σου είπα. Αλλά, εκεί υπάρχουν και οι υποδιευθυντές. Δε θέλω να 

παραπονιέμαι, δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε συνεχώς..  

-Σίγουρα, απλώς επειδή αναφέρατε ότι μπορεί να χρειάζεται επιπλέον ώρες πέραν 

του ωραρίου μια διευθύντρια για την επιτέλεση των καθηκόντων της. 

-Ναι, χρειάζεται, γιατί είναι πολλά, αλλά για να μειώσεις τις ώρες μέσα στην τάξη, όχι.. 

-Κάποιο κίνητρο πιθανόν; Γιατί φαντάζομαι και το οικονομικό δεν είναι ‘’το’’ 

δέλεαρ για να διεκδικήσει κανείς τη θέση. 

-Νομίζω ότι το οικονομικό θα ήταν ένα καλό κίνητρο και νομίζω ότι δε θα ήταν και 

παράλογο να δοθεί.  

-Δεν θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται το ήδη ισχύον στις απαιτήσεις του ρόλου;  

-Έτσι!  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 3 

-Θέλω να μου πείτε για αρχή αν έχετε υπόψη σας το φαινόμενο της γυάλινης 

οροφής. 

-Όχι.  

-Να το εξηγήσουμε..  Η γυάλινη οροφή είναι ουσιαστικά ένας μεταφορικός όρος 

που περιγράφει τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να 

φτάσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής ανέλιξης. Σε επίπεδο 

οργανισμών, επιχειρήσεων.. Έτσι όπως σας το περιγράφω, θεωρείτε πως έχει ισχύ 

στην εκπαίδευση; Υπάρχουν, δηλαδή, εμπόδια που καθιστούν λίγο δύσκολη την 

πορεία προς την ανάληψη θέσεων ευθύνης; 

-Ναι, αρκετά, αρκετά. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια.  

-Εσείς προσωπικά, από την δική σας εμπειρία, έχετε έρθει αντιμέτωπη με τέτοια 

εμπόδια; 

-Ναι, πρώτον από τον χώρο των γονέων, δεν είναι εύκολο να αποδεχτούν μια γυναίκα 

στην θέση της διεύθυνσης, σε μια ανώτερη θέση.  

-Αυτό το είχατε διαπιστώσει στην αρχή της καριέρας σας ως διευθύντρια ή στα 

επόμενα χρόνια που ουσιαστικά είχατε εδραιωθεί; 

-Αυτό το διαπίστωσα τα τελευταία χρόνια που είμαι σε πολυθέσιο. Όταν ήμουν στα 

ολιγοθέσια προϊσταμένη δεν είχα αντιμετωπίσει κανένα, κάποιο τέτοιο πρόβλημα, δεν 

υπήρχε.  

-Έχετε να μου πείτε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό που σας έρχεται στον νου 

τώρα; 

-Ναι, ας πούμε το να προσβάλουν ή να μιλήσουν απότομα σε μια γυναίκα διευθύντρια το 

κάνουν πολύ πιο εύκολα απ’ ότι να ήταν κάποιος άντρας στη θέση αυτή.  

-Προ κρίσεων ή και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής σας ως στέλεχος 

της εκπαίδευσης, είχατε κάποιο τέτοιο θέμα; Νιώσατε ίσως το ότι σας έβλεπαν 

αλλιώς ως γυναίκα; 

-Σαν απλή εκπαιδευτικός, όχι δεν είχα αντιμετωπίσει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Ούτε όταν 

έβαλα έτσι υποψηφιότητα, από την διαδικασία της κρίσεως δεν είχα αντιμετωπίσει 

κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα πιο πολύ ήταν με γονείς, αλλά μπορώ να πω και από 

συναδέλφους ότι πιο εύκολα θα σέβονται έναν άντρα από ότι μια γυναίκα.  

-Λόγω του φύλου του καθαρά, δηλαδή, και όχι των χαρακτηριστικών που μπορεί 

να έχει σαν προσωπικότητα; 

-Όχι, του φύλου πιστεύω. 

-Εσείς, αυτή τη δυσκολία πώς κατορθώσατε να την προσπελάσετε, να την  κάνετε 

πιο ομαλή ώστε να μην σας επηρεάζει; 

-Δεν μπορώ να πω ότι δεν με επηρεάζει. Δηλαδή αυτό να πω την αλήθεια δεν μπορώ έτσι 

να το αντιμετωπίσω ακόμα. 
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-Είναι ένα αγκάθι, σωστά; 

-Είναι ένα αγκάθι, ναι.  

-Άλλο εμπόδιο έχετε να μου αναφέρετε; 

-Άλλο εμπόδιο όχι, απλώς αυτό, ότι δεν υπάρχει ο σεβασμός που θα έπρεπε να υπάρχει. 

-Πάμε σε μια άλλη παράμετρο τώρα. Θέλω να μου πείτε ποιοι θεωρείτε, εσείς 

προσωπικά, πως είναι οι λόγοι που ωθούν μια γυναίκα στο να διεκδικήσει 

διοικητική θέση στην εκπαίδευση.  

-Εντάξει, για μένα δεν ήταν η φιλοδοξία, ήταν καθαρά ένα κίνητρο επειδή σκεφτόμουν 

ότι μπορεί να πάρω σύνταξη, να πάρω το επίδομα στη σύνταξη και αυτό το αποφάσισα 

μετά που καταργήθηκε, γιατί παλιότερα και μια μέρα να είχες κάνει σε θέση προϊσταμένου 

όπως είχα κάνει εγώ χρόνια στα ολιγοθέσια, μπορούσες να πάρεις το επίδομα. Μετά , δε 

θυμάμαι ποια χρονολογία, κάπου το ’10-’11 κατά κει, κατάργησαν αυτόν τον νόμο και 

πρέπει οπωσδήποτε δύο χρόνια να έχεις κάνει στη θέση του διευθυντή για να πάρεις το 

επίδομα, οπότε για να πω την αλήθεια αυτό ήταν το βασικό μου κίνητρο. 

-Γενικότερα, για άλλες γυναίκες, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι που θα τις 

ωθούσαν να διεκδικήσουν τη θέση; 

-Εντάξει, μπορεί να είναι η δόξα, η καριέρα, οι υψηλότερες αποδοχές.. 

-Ωραία. Να πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι λόγοι που 

αποτρέπουν μια γυναίκα από τη διεκδίκηση τέτοιων θέσεων.  

-Εεε πιο πολύ πιστεύω ότι είναι, ότι έχει πολλούς ρόλους, τον ρόλο της συζύγου, της 

μητέρας που δεν είναι εύκολο να βάλεις επιπλέον έναν ρόλο που απαιτεί πολύ άγχος, 

στρες, χρόνο.. 

-Πιστεύετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί για 

να διεκδικήσει μια τέτοια θέση; 

-Ναι, πιστεύω ότι τουλάχιστον να μην έχει πάρα πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις, γιατί 

αναγκαστικά θα πρέπει, δεν θα μπορεί, δηλαδή κάτι θα πρέπει να μην κάνει σωστά, κάτι 

να παραμελήσει ή να το έχει λίγο σε δεύτερη μοίρα.  

-Μου δίνετε πάρα πολύ καλή πάσα για την επόμενη ερώτηση, η οποία έχει να κάνει 

με το εάν είναι εφικτό για μια γυναίκα να συνδυάσει επιτυχώς τις οικογενειακές 

της με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ρόλο της ως 

διευθύντρια. 

-Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο ιδίως όταν έχεις παιδιά που είναι 

μικρά, είναι στην σχολική ηλικία, έχουν διάβασμα, υποχρεώσεις.. 

-Πρέπει να κάνει συγκεκριμένους χειρισμούς η ίδια για να το καταφέρει; Ως έναν 

βαθμό τουλάχιστον.. 

-Ε εντάξει, πρέπει να κάνει κάποιους χειρισμούς, δηλαδή πρέπει να βάλει 

προτεραιότητες, πρέπει να αναθέσει ρόλους. Εντάξει είναι κάπως δύσκολο. 



 

 172 

-Να μοιράσει δηλαδή ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα έτσι ώστε να μην τα 

επωμίζεται όλα; 

-Ναι, ναι.  

-Η ίδια ως άτομο πρέπει να φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά; 

-Ναι, πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Καταρχήν στην θέση της διευθύντριας του 

σχολείου πρέπει  να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις νομοθεσίες, όπως επίσης και ότι έχει 

να κάνει με τα γραφειοκρατικά. Νομίζω ότι πρέπει να τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί 

δεν είναι εύκολο να πεις σε κάποιον ή να του αναθέσεις κάποιες υποχρεώσεις. Αν δεν τα 

γνωρίζει θα χάσει χρόνο και δε θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της. Αλλά πέρα από 

αυτό πρέπει να έχει και κάποια πυγμή ώστε να μπορεί να επιβληθεί ή να μπορεί να 

αρνηθεί. Κάπου εκεί μπορώ να πω εγώ ότι υστερώ.  

-Προσωπικά, δηλαδή, θα θέλετε να έχετε πιο έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά, για 

να μπορείτε να αντιμετωπίσετε και τα εμπόδια που αναφέραμε προηγουμένως.  

-Ναι, ναι.  

-Γενικά, κατά την επιτέλεση των διευθυντικών σας καθηκόντων, ποιες πιστεύετε 

ότι είναι οι δυσκολίες; Αναφέραμε σε ένα επίπεδο τους γονείς..  

-Τους γονείς, μετά άλλο είναι με συναδέλφους. Πολλές φορές μπορούμε να βρεθούμε σε 

δύσκολη θέση που να μην μπορούμε να ικανοποιήσουμε κάποια θέλω. 

-Κι έτσι βλέπετε κάποια διαφορετική στάση από μεριάς τους; 

-Κοίταξε, ιδίως όταν πας σε μια σχολική μονάδα που δε σε γνωρίζουν, δε σε ξέρουν οι 

συνάδελφοι το να χτίσεις το να καλλιεργήσεις την αποδοχή είναι έτσι ένα κομμάτι 

δύσκολο.  

-Έχετε αντιμετωπίσει διαφορές στο πώς σας αντιμετωπίζουν οι άντρες και οι 

γυναίκες στον χώρο του σχολείου ως διευθύντρια; 

-Οι συνάδελφοι, οι άντρες, μπορώ να πω ότι με αντιμετωπίζουν πολύ πιο θετικά από ότι 

με αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Με τις γυναίκες υπάρχει έτσι συνήθως μια έτσι 

αντιπαράθεση.. 

-Απορρέει από τον ανταγωνισμό που τυχόν τρέφουν; 

-Ίσως. Μπορεί και να απορρέουν και από κει.. 

-Σε άλλο επίπεδο έχουμε δυσκολίες στην καθημερινότητα; 

-Έχω αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στο να ικανοποιήσουν κάποια αιτήματα από τον 

δήμο. Ας πούμε το να ζητήσω κάτι να γίνει για το σχολείο, πιστεύω ότι πιο εύκολα θα το 

ικανοποιούσαν σε κάποιον άντρα από ότι σε μια γυναίκα. Όχι ότι τελικά δεν έχω 

καταφέρει να το επιτύχω.. 

-Αλλά με πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια; 

-Βέβαια, ναι, ναι.  
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-Ωραία. Οπότε, μου αναφέρατε ήδη αρκετές δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει. 

Κάτι άλλο σε περιστατικό που θυμάστε και σας έφερε σε δύσκολη θέση; 

-Εντάξει δεν είμαι και πάρα πολλά τα χρόνια που είμαι διευθύντρια, αλλά πιο πολύ ήταν 

με τους γονείς που δεν σέβονται ή μιλάνε απότομα, δεν περιμένουν να λάβουν εξηγήσεις 

για κάποια προβλήματα ή με τους συναδέλφους πάλι που πάντα νομίζω με το που ακούν 

διευθύντρια έχουν στο μυαλό τους την εξουσία, οπότε κάποιοι μπορεί να έχουν γενικά 

μια άρνηση απέναντι στην εξουσία.  

-Θεωρείτε ότι οι γυναίκες ουσιαστικά χρησιμοποιούν την εξουσία περισσότερο; 

Την ‘’εκμεταλλεύονται’’; 

-Εγώ δεν το έχω κάνει, απ’ ότι ξέρω με συναδέλφισσες ότι τις περισσότερες φορές στην 

προσπάθειά τους να τα καταφέρουν, γίνονται πιο σκληρές. Πιστεύω ότι μέσα από τις 

δυσκολίες τους, γι’ αυτό βγαίνει, δηλαδή,  και αυτή η συμπεριφορά τους και είναι πιο 

σκληρές.   

-Άρα, είναι πολλαπλάσιες οι δυσκολίες που δέχονται, οπότε για να τις 

αντιμετωπίσουν ακριβώς, αυξάνουν την στάση αυτή αντίστοιχα.. 

-Ναι.  

-Πιστεύετε ότι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που δέχεται μια διευθύντρια 

αγροτικής περιοχής είναι πιθανόν μεγαλύτερες αυτών μιας διευθύντριας σε ένα 

μεγάλο αστικό κέντρο; εσείς είστε κάπου στη μέση, αν δεν κάνω λάθος, βέβαια. 

-Ναι εγώ είμαι κάπου στη μέση. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι στις αγροτικές περιοχές ίσως 

υπάρχει πιο πολύς σεβασμός, κατανόηση.. τουλάχιστον αν κρίνω από την εμπειρία που 

είχα τα πρώτα χρόνια που ήμουν προισταμένη σε μονοθέσια και διθέσια. 

-Δεν θα ήταν πιο έντονο πιθανώς το φαινόμενο των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων απέναντι στην γυναίκα σε μια τέτοια περιοχή αγροτική; 

-Δεν το έχω βιώσει αυτό. Γιατί όταν ήμουν εγώ τα πρώτα χρόνια είχα άριστες σχέσεις, 

συνεργασία, ακόμα διατηρώ ας πούμε σχέσεις με οικογένειες από τα πρώτα χρόνια που 

δούλευα. 

-Πολύ θετικό αυτό, υπάρχει ισχυρός δεσμός. Οπότε, έχουμε αναφέρει ήδη αρκετές 

από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες. Πώς αυτές θα 

μπορούσαν να περιοριστούν; Με τι χειρισμούς; 

-Με τι χειρισμούς.. πιστεύω ότι είναι θέμα κοινωνίας, είναι θέμα παιδείας.. 

-Πρέπει να αλλάξουν οι αντιλήψεις; 

-Ναι, δηλαδή, αν κρίνω τώρα από τον εαυτό μου, εγώ είπα ότι μειονεκτώ σε κάποια 

σημεία, γιατί ίσως βάζω το συναίσθημα πάνω απ’ όλα και λειτουργώ πολύ με το 

συναίσθημα, αλλά από κει και πέρα, αν υπάρχει μια ανάλογη παιδεία, πιστεύω θα λυθούν 

τα προβλήματα. Είναι δηλαδή θέμα κοινωνίας. 

-Θεωρείτε ότι υπάρχουν εφόδια με τα οποία θα μπορούσε να παροπλιστεί μια 

γυναίκα ώστε να τις αντιμετωπίσει τις δυσκολίες; Τι χειρισμούς θα πρέπει να 

κάνει; 
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-Τι χειρισμούς… εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει εντάξει, να μην λειτουργεί τόσο με το 

συναίσθημα όσο εγώ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια κάπως απόσταση, δηλαδή να 

προσπαθήσει να κρατήσει μια απόσταση, τουλάχιστον στην αρχή. Εντάξει εγώ σου λέω 

δεν το έχω πετύχει αυτό το κομμάτι.. 

-Σε άλλο επίπεδο; 

-Εντάξει οπωσδήποτε πρέπει να κάνει κάποια σεμινάρια. Το θέμα είναι ότι τα σεμινάρια 

που έχω παρακολουθήσει σε επίπεδο νομού, δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησαν.  

-Θα πρέπει να αναζητήσει διεξόδους, όπως είπατε, στα εξ αποστάσεως αντίστοιχα 

που έχουν να κάνουν περισσότερο με το αντικείμενο; 

-Ναι, στα εξ αποστάσεως ναι, μπορείς να τα διαβάσεις, μπορείς να ψάξεις και άλλες 

πηγές, μπορείς να έχεις τον χρόνο να τα δεις καλύτερα. Πρέπει, οπωσδήποτε, όμως να 

υπάρχει μια κατάρτιση. Πέρα από τα γραφειοκρατικά και τις νομοθεσίες, πρέπει να 

υπάρχει και μια κατάρτιση πάνω στο θέμα του χειρισμού των προσώπων, του 

ανθρώπινου δυναμικού.  

-Σωστά, γιατί είναι και ένας οργανισμός το σχολείο που έχει να κάνει με τον 

άνθρωπο.  

-Αυτό ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να μάθεις να χειρίζεσαι πλέον τους ανθρώπους και κάπου 

πρέπει να είσαι κάθετος και να βάζεις φρένο. 

-Από την μεριά, λοιπόν, των σημαντικών άλλων, από τους συναδέλφους και από 

την οικογένεια ακόμα, τι θα αναμέναμε για να βοηθήσουν και αυτοί στην 

άμβλυνση των δυσκολιών της διευθύντριας; 

-Καταρχήν από την οικογένεια πρέπει να υπάρχει κατανόηση, κατανόηση από τον χρόνο. 

Ότι το σχολείο, όταν αναλάβεις τη θέση της διεύθυνσης, δεν έχεις χρόνο, δεν έχεις 

ωράριο. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί Σεπτέμβρη- Οκτώβρη να έρθεις απόγευμα ή βράδυ, 

μπορεί να χρειαστεί να φύγεις το μεσημέρι και να ξαναπας απόγευμα, μπορεί να χρειαστεί 

να πας σαββατοκύριακα ή να τώρα μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων που πρέπει να 

πας για να κλείσεις τα οικονομικά. Είναι, δηλαδή, ότι πρέπει από την οικογένεια να 

υπάρχει μια κατανόηση για τον χρόνο. Όπως μετά, επίσης, πρέπει να υπάρχει μια.. πρέπει 

να αναλάβουν κάποιες ευθύνες σε ό, τι αφορά την φροντίδα των παιδιών. 

-Εσείς έχετε αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία σε αυτό το κομμάτι; 

-Εγώ όχι, τουλάχιστον από την οικογένεια δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. 

Ήταν τα παιδιά μου ήδη μεγάλα, εντάξει στην ουσία είμαστε με τον άντρα μου και την 

μικρή μου κόρη που πέρασε πέρσι φοιτήτρια. 

-Οπότε ήταν αυτόνομα, δεν σας είχαν τόσο ανάγκη όσο αν ήταν σε μικρότερη 

ηλικία. 

-Ναι, ναι. Αν ήταν σε μικρότερη ηλικία ούτε καν το σκεφτόμουν. 

-Θα ήταν απαγορευτική, δηλαδή, η διεκδίκηση μιας τέτοιας θέσης; 
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-Βέβαια, ναι, ναι. Τουλάχιστον για μένα, και επειδή ήξερα πώς λειτουργώ, γι’ αυτό δεν 

είχα βάλει και υποψηφιότητα, δηλαδή ούτε καν το σκεφτόμουν τα πρώτα χρόνια που είχα 

τα παιδιά μικρά.  

-Ενώ προϊσταμένη είχατε διατελέσει σε ποια φάση της καριέρας σας; 

-Τα πρώτα χρόνια που δούλευα.  

-Πριν τα παιδιά, φαντάζομαι; 

-Όχι, είχα και τα παιδιά.  

-Οπότε εκεί είχατε δει λίγο τις δυσκολίες πάνω κάτω και αυτό ίσως σας απέτρεψε 

μετά; 

-Ναι, βέβαια και είχα δει τις δυσκολίες, αλλά εντάξει δεν είχα, όμως, άλλες δυσκολίες. 

Δηλαδή, όπως είναι τώρα να αντιμετωπίσεις συναδέλφους, γονείς, τότε όλα αυτά ήταν 

πιο ομαλά. 

-Ήταν πιο εύκολα, γιατί ήταν πιο μικρές οι σχολικές μονάδες ή απλά και το 

σύστημα δεν ήταν τόσο απαιτητικό; 

-Δεν ήταν και το σύστημα τόσο απαιτητικό. Ούτε το σύστημα ήταν τόσο απαιτητικό, όπως 

είναι σήμερα, αλλά και οι κοινωνίες ήταν έτσι διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ πάντα έβρισκα 

πολλή αγάπη και κατανόηση και από τα παιδιά και από τους γονείς.  

-Οπότε, σε επίπεδο συστήματος, σε θεσμικό επίπεδο, τι ενέργειες θα μπορούσαν 

να γίνουν ώστε να είναι πιο εύκολη η επιτέλεση τέτοιων διοικητικών καθηκόντων 

από μεριάς της γυναίκας που έχει πολλαπλούς ρόλους; 

-Ο διευθυντής έχει επιφορτιστεί με πάρα πολλές ευθύνες, γιατί πέρα από το διοικητικό, 

είναι και το γραφειοκρατικό. Έχει να κάνει μάθημα. Δηλαδή, νομίζω πρέπει να κάνουμε 

κάτι με το ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών. Πρέπει κάπου να τον αποφορτίσουμε 

από την τόση γραφειοκρατία. Δηλαδή, έχουν βάλει ας πούμε το my school που ξέρω 

πολλούς διευθυντές που δεν ξέρουν καθόλου να το χειριστούν. Για το my school 

πραγματικά θέλει έναν άνθρωπο. Φέτος μας επιφόρτισαν με το in voice που ανεβάζουμε 

των αναπληρωτών τα πάντα, απουσιολόγια, άδειες, αναλήψεις.. 

-Οπότε αυξάνονται απαιτήσεις και δεν υπάρχει αντίστοιχα μέριμνα στην δική σας 

πλευρά από άποψη χρόνου.. 

-Ε βέβαια! Και εντωμεταξύ το διοικητικό κομμάτι επειδή έχει να κάνει με τον ανθρώπινο 

παράγοντα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ τουλάχιστον είμαι πάρα πολλές ώρες στο 

σχολείο. Ούτε μπορώ να σκεφτώ ότι θα φύγω πριν να φύγουν τουλάχιστον όλα  τα παιδιά 

της πρωινής βάρδιας, που φεύγουν δύο παρά τέταρτο. 

-Οπότε θα μπορούσε να γίνει πιθανά ένας διαμερισμός ευθυνών, να μην είναι όλα 

πάνω σας; 

-Να γίνει, αλλά πώς να γίνει όταν οι ίδιοι οι συνάδελφοι δεν έχουν γαλουχηθεί πάνω σε 

αυτό; 

-Άρα να υπάρξει επιμόρφωση και σε αυτούς ώστε να μπορέσουν να συνδράμουν; 
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-Θα μπορούσε, θα μπορούσε να υπάρχει μια, δεν ξέρω τώρα, μια ευαισθητοποίηση, κάτι 

πάντως πρέπει να γίνει. Εντάξει εγώ κατανοώ, γιατί ήμουν πολλά χρόνια στην τάξη, εγώ 

ήμουν πάρα πολλά χρόνια στην τάξη. Όταν πήγα στο Διδασκαλείο είχα ήδη 22 χρόνια 

μέσα στην τάξη. Μετά τώρα από 32 33 χρόνια που πάω εκπαιδευτικής υπηρεσίας, τα 

τελευταία 4-5 χρόνια που είμαι διευθύντρια, είμαι πολλά χρόνια στην τάξη. Οπότε 

κατανοώ ότι η τάξη έχει πολύ άγχος, έχει πολύ στρες, έχει πολλή ευθύνη, πρέπει να 

δώσουν όμως κάποια άλλα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Ίσως ας πούμε να μην υπάρχει 

αυτό που κάνανε τώρα, ένα θετικό που θεωρώ, που βάλανε υποδιευθυντές ανάλογα με το 

δυναμικό των μαθητών και όχι ανάλογα με την λειτουργικότητα των σχολείων, όπως 

ήταν πρόσφατα, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό, όπως επίσης και ο δεύτερος υποδιευθυντής 

στα σχολεία. 

-Είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

-Είναι ένα βήμα, αν και πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρχει με μικρότερο αριθμό μαθητών  ή 

να παίρνουν, να λαμβάνουν υπόψη τους και τις ιδιαιτερότητες των σχολείων. Δηλαδή, 

δεν έχουν όλα τα σχολεία τις ίδιες ιδιαιτερότητες.  

-Προφανώς, ανάλογα και την περιοχή, ανάλογα και το δυναμικό.. 

-Ε βέβαια, ναι. Εμένα, δηλαδή, είναι ένα μεγάλο σχολείο στο οποίο αυτή τη στιγμή έχω 

35 εκπαιδευτικούς προσωπικό. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και να έχω 

αναλάβει τα πάντα μόνη μου.  

-Θα διεκδικούσατε ξανά τη θέση; 

-Όχι! 

-Όχι; Πολύ αρνητική, γιατί; 

-Το έχω πάρει απόφαση, γι’ αυτό.  

-Άρα, οι δυσκολίες υπερτερούν των ευχάριστων που έχετε αποκομίσει; 

-Βέβαια! Ναι, ναι. Δυστυχώς.. Γιατί σου είπα, λειτουργώ με το συναίσθημα οπότε να 

βάλω όρια και φρένα δυστυχώς δεν το έχω καταφέρει.. Δεν είναι του χαρακτήρα μου, 

οπότε πιστεύω ότι τουλάχιστον μέσα στην τάξη όπως έχω μάθει να λειτουργώ, που 

λειτουργώ με ο συναίσθημα, ναι μου ταιριάζει καλύτερα. Παρόλο που εντάξει έχω πετύχει 

αρκετά κομμάτια που με κάνουν να νιώθω μια ικανοποίηση.Εγώ τα τρώω όλα τα 

χρήματα στην βενζίνη, αλλά δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι ότι η εφορία, δηλαδή το 

επίδομα των 300 ευρώ, εγώ δεν παίρνω 300 στο χέρι παίρνω 215, γιατί κατευθείαν 

αλλάζω φορολογική κλίμακα και μου τα κρατάει ο εκκαθαριστής. 

-Οπότε δεν υπάρχει το συμφέρον, αν το κοιτάξουμε από αυτήν την άποψη.. 

-Έχω 150 ευρώ βενζίνη συν όταν κάνουμε τη φορολογική δήλωση στο τέλος της χρονιάς 

που και από κει.. στην ουσία τίποτα, δηλαδή το οικονομικό δεν είναι κίνητρο. Αλλά, πάνω 

από όλα κι εγώ βάζω την ψυχική μου ισορροπία, την οικογένειά μου, γιατί δυστυχώς όταν 

εγώ είμαι κάπως φορτισμένη το βλέπω ότι εντάξει θα την πληρώσει ο άντρας μου, θα 

ρθω δεν θα χω όρεξη.. μεταφέρονται και τα προβλήματα στο σπίτι.. Να πω όμως ότι ένας 

εκπαιδευτικός πρέπει να περνάει από όλα τα στάδια, δηλαδή στο τέλος της εκπαιδευτικής 

του καριέρας να έχει περάσει από όλα τα σταδια, καλό είναι να υπάρχει έτσι μια εμπειρία. 
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Δηλαδή, να πω την αλήθεια και εγω αυτά που ξέρω για τις νομοθεσίες, αν δεν είχα μπει 

στην θέση της διευθύντριας δεν θα είχα μπει στον κόπο να τα μάθω. Κι έτσι νομίζω 

σκέφτονται και οι περισσότεροι συνάδελφοι και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όταν 

είσαι σε θέση ευθύνης, το κράτος σε επέλεξε σε αυτήν την θέση γιατί σου εμπιστεύεται την 

νομοθεσία του. Και εγώ πολλές φορές πάντα σχεδόν λειτουργώ με το συναίσθημα κι έτσι 

υπάρχει μια σύγκρουση ρόλων.. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 4 

-Θέλω να μου πείτε αν έχετε υπόψη σας τον όρο Γυάλινη Οροφή, το Φαινόμενο 

της Γυάλινης Οροφής. 

-Όχι, καθόλου.  

-Θα το εξηγήσουμε, γιατί αποτελεί τη βάση της έρευνάς μας. Γυάλινη Οροφή είναι 

ουσιαστικά ένας μεταφορικός όρος που υποδηλώνει τα εμπόδια εκείνα τα οποία 

συναντούν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να ανέλθουν σε ανώτερα και 

ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια. Θεωρείτε ότι τέτοια εμπόδια συναντούν οι γυναίκες 

στην εκπαίδευση; 

-Σε απλές θέσεις διευθυντών δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξουν ιδιαίτερα εμπόδια. Σε 

ανώτερα κλιμάκια, προϊσταμένων, διευθυντών εκπαίδευσης εκεί μπορεί να υπάρχει 

πρόβλημα και δυσκολία στις γυναίκες. Οι θέσεις οι δικές μας των διευθυντών βασίζονται 

σε κάποια τυπικά προσόντα που δε νομίζω στα χαμηλά κλιμάκια πρόβλημα. Στα 

μεγαλύτερα πιστεύω ναι. Θα υπάρχει ας πούμε μια επικράτηση των αντρών. 

-Ακόμα, όμως, και σε επίπεδο διεύθυνσης, είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά γυναικείας 

εκπροσώπησης. 

-Ίσως επειδή δεν έτυχε σε μένα.  

-Εσείς συγκεκριμένα, από την δική σας εμπειρία δεν εντοπίσατε κανένα εμπόδιο 

στην έναρξη της σταδιοδρομίας σας ως διευθύντρια; 

-Όχι, καθόλου. Διότι δεν υπήρξε άλλο πρόσωπο να διεκδικήσει τη θέση σε καμία φάση, 

σε καμία από τις κρίσεις. Σε όλες τις κρίσεις δεν υπήρχε ανταγωνιστής, δεν υπήρχε άλλο 

πρόσωπο να διεκδικήσει τη θέση κι έτσι για μένα ήταν κάτι δεδομένο, δεν πάλεψα, 

δηλαδή, καθόλου γι’ αυτό.  

-Σε επίπεδο κρίσεων, δηλαδή, συμβουλίου επιλογής δεν είδατε κάποια 

διαφορετική αντιμετώπιση από τα μέλη του; 

-Όχι, γιατί δεν υπήρχε άλλος να διεκδικήσει τη θέση, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να  με 

βγάλουν στην άκρη, γιατί δεν υπήρχε άλλο άτομο να καλύψει αυτή τη θέση. 

-Άλλα εμπόδια, πέραν του επιπέδου των κρίσεων; 

-Όχι, όχι. Απλά εγώ είχα ήδη μια επαφή με την διεύθυνση λόγω του συζύγου μου, 

προκατείχε τη θέση αυτή για πάρα πολλά χρόνια και ήξερα πολλά πράγματα σχετικά με 

το πώς λειτουργεί η διεύθυνση και επίσης είχα και ένα μεγάλο αποκούμπι, τον σύζυγο για 

να το τολμήσω. Στην αρχή είχα κι εγώ κάποιες επιφυλάξεις για το πώς θα τα καταφέρω, 

δεν το σκεφτόμουν καν. Αλλά όταν έφυγε ο σύζυγος και δεν υπήρχε διεκδικητής άλλος 

της θέσης, έτσι λίγο με κολάκευε να σου πω την αλήθεια η ιδέα ότι θα αναλάβω τη 

διεύθυνση και είχα και στήριγμα. Και έτσι και δεν φοβήθηκα κάτι, δεν φοβήθηκα 

καθόλου. Ήταν για μένα μια απόλαυση, πως να στο πω. 

-Ο βασικός λόγος οπότε που διεκδικήσατε τη θέση; 

-Ο βασικός λόγος; Όχι πάντως οικονομικός. Να πεις το γόητρο, να πεις ότι ανέβηκα ένα 

σκαλοπάτι παραπάνω; Το οποίο μου το διασφάλισε το πτυχίο μου, το δεύτερο πτυχίο που 
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είχα. Ήταν αυτό που δεν είχαν κάποιοι άλλοι και το οποίο έδινε κάποια μόρια και κάποιες 

αβάντες. Είχα κάτι παραπάνω για να μπορώ να πω έχω τελειώσει δημόσια διοίκηση και 

μπορώ να αναλάβω μια διοικητική θέση, αλλά να σου πω ήμουν και φιλόδοξο άτομο 

γενικότερα και θα τολμούσα. Αλλά είχα και αβάντες πολλές, είχα μια ασφάλεια, παρότι 

συνάντησα πάρα πολλές δυσκολίες που έπρεπε να τις αντιμετωπίσω μόνη μου στην 

πορεία. Βασικά φόρτος εργασίας. 

-Γενικότερα ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι που ωθούν μια γυναίκα στο να 

διεκδικήσει τέτοιες θέσεις; Το οικονομικό το βγάζουμε στην άκρη, όπως είπατε. 

-Άλλοι λόγοι που οι γυναίκες θέλουν να διεκδικήσουν τέτοια θέση; Πιστεύω η φιλοδοξία, 

ότι θέλουν να ανέβουν πιο πάνω, παρότι αυτό είναι μεγάλη παγίδα. 

-Ποιοι είναι οι λόγοι που αποτρέπουν μια γυναίκα από το να διεκδικήσει μια τέτοια 

θέση; 

-Η ανασφάλεια από την μια μεριά που μπορεί να νιώθει, το ότι μπορεί να μην έχει τόσο 

εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της και να μην βρει στήριξη. Η γυναίκα είναι πάρα πολύ 

επιφορτισμένη και με τα θέματα της οικογένειας και κάποιες θέσεις ανώτερες θέλουν 

πάρα πολύ χρόνο τον οποίο δεν είναι διατεθειμένες οι ίδιες πάρα πολλές φορές να 

διαθέσουν. 

-Οπότε, αν ορίζαμε ορισμένες προϋποθέσεις διεκδίκησης της θέσης από μια 

γυναίκα;  

-Καταρχήν να το έχει μεράκι και, δεύτερον, να έχει άσσους στο μανίκι της, να έχει χαρτιά. 

Να έχει κάποια τυπικά προσόντα οπωσδήποτε, είναι βασικό αυτό και μεράκι, να το 

διεκδικήσει, να το θέλει πραγματικά και να έχει και τη φιλοδοξία.  

-Είναι εφικτό μια γυναίκα να συνδυάσει επιτυχώς τις οικογενειακές της 

υποχρεώσεις με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ρόλο της ως διευθύντρια; 

-Στο συγκεκριμένο πόστο ναι μπορεί. Γιατί έχει πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθεί με την 

οικογένειά της, παρότι οι σκοτούρες είναι πολλές της διεύθυνσης και την ακολουθούν στο 

σπίτι. Χάνει την ηρεμία της και μπορεί να στερήσει από την οικογένειά της κάποια 

πράγματα. 

-Πρέπει να κάνει συγκεκριμένους χειρισμούς για το πετύχει τον καλύτερο δυνατό 

συγκερασμό; 

-Βασικά πρέπει να το λέει η ψυχούλα της και να μπορεί να το παλέψει. Να έχει τα κότσια. 

Όσο κι αν θα βρεις ή όχι βοήθεια πρέπει και η ίδια να μπορεί να σταθεί. 

-Άρα, προσωπικά χαρακτηριστικά. Όπως; 

-Να έχει δυναμισμό και μεράκι και αγάπη. Να θέλει να προσφέρει. 

-Πάμε συγκεκριμένα τώρα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

διευθύντριες κατά την επιτέλεση των διευθυντικών τους καθηκόντων. 

-Οι δυσκολίες είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας που υπάρχει, που αν δεν το διαχειριστείς 

αυτό το θέμα, να μοιράσεις κάποιες αρμοδιότητες και να ελαφρύνεις λίγο το φορτίο σου, 
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είναι πολύ βαρύ το φορτίο, αν το σηκώσει μόνη της. Κυρίως αυτό, αν μπορέσει να 

καταμερίσει την εργασία και να κρατήσει μόνο ένα κομμάτι. 

-Άρα, σε επίπεδο φόρτου εργασίας. Σε άλλο επίπεδο; Με τους συναδέλφους, τους 

γονείς; 

-Πρέπει να έχεις κάποια χαρακτηριστικά, να μπορείς να έχεις υπομονή ψυχραιμία, καλή 

επικοινωνία με το προσωπικό και τους γονείς. 

-Εσείς συναντήσει συγκεκριμένες δυσκολίες στην πορεία σας; 

-Μπορώ να πω όχι, κθόλου. Σπάνια να μου έτυχαν λίγα περιστατικά, ούτε που τα θυμάμαι 

να στα πω.  

-Συνήθως τα πρώτα χρόνια.. 

-Τα πρώτα χρόνια ήμουν ακόμα πιο καλή, πιο δυνατή πιο σίγουρη, γιατί είχα 

περισσότερες δυνάμεις. Τώρα έχω κουραστεί κιόλας μετά από τόσα χρόνια. Τα πρώτα 

χρόνια πετούσα πραγματικά, ήμουν άπιαστη. 

-Από την μεριά των άλλων; Ήταν αντίστοιχα δεκτικοί; Δεν συναντήσατε κάποια 

πολεμική; 

-Ψιλοπράγματα θα έλεγα. Να με προβληματίσει ιδιαίτερα, όχι. Δηλαδή στις σχέσεις 

επικοινωνίας. Εκείνο που κατά καιρούς με έχει προβληματίσει και θέλω να το αφήσω το 

φορτίο αυτό είναι πάρα πολλές οι ευθύνες  που έχεις. Έχεις να δώσεις λόγο σε πολλούς. 

Αυτό είναι το φορτίο μεγάλο και πολύ ανιαρό το έργο της διεύθυνσης. Το διοικητικό 

κομμάτι είναι πολύ ανιαρό. Πάντως, ευτυχώς όσον αφορά το κομμάτι με τις σχέσεις δεν 

είχα τέτοια προβλήματα.  

-Ούσα διευθύντρια σε σχολείο μακριά από το αστικό κέντρο, θεωρείτε ότι οι 

προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μια γυναίκα διευθύντρια σε σχολείο 

αγροτικής περιοχής είναι περισσότερες από ότι σε σχολείο πόλης; 

-Πιστεύω ότι είναι λιγότερες στις αγροτικές περιοχές. Οι κάτοικοι, οι γονείς δεν έχουν 

και τόσο μεγάλες απαιτήσεις. 

-Σε επίπεδο προκατάληψης ίσως, επειδή είστε γυναίκα; 

-Μπα, σε αυτές τις θέσεις όχι, επειδή τυχαίνει εδώ όλες οι διευθύντριες είναι γυναίκες. 

Οπότε υπάρχει εξοικείωση. Δεν υπάρχει προκατάληψη καθόλου, δε νομίζω ότι υπάρχει 

ή δεν το ξέρω.  

-Δεν το αντιμετωπίσατε τουλάχιστον. 

-Θα μου πεις όταν ήταν και ο άντρας μου πρωτύτερα, εντάξει είχε προβλήματα με την 

επικοινωνία, αυτός είχε άλλα θέματα. 

-Σε επίπεδο συγκερασμού με τις υποχρεώσεις για την οικογένεια συναντήσατε 

δυσκολίες τότε, γιατί ήταν και τα παιδιά πολύ μικρότερα; 

-Όχι, γιατί είχα και συμπαράσταση μεγάλη από τον σύζυγο. Δηλαδή, με βοηθούσε σε όλα 

και στα παιδιά και στα πάντα και σ’ αυτό το έργο ακόμη (της διεύθυνσης), ήταν δίπλα 

μου πάντα, άμα ζοριζόμουν ήθελα κάτι, μπορώ να του πω στείλε μου ένα διαβιβαστικό, 
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κάνε μου κάτι, τα ξέρει. Ήταν μεγάλη ανακούφιση για μένα, είχα μεγάλη στήριξη και 

σιγουριά, γιατί είναι και ένας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα μου. Και δεν το φοβήθηκα 

ποτέ. 

-Άρα, από την οικογένεια μια διευκόλυνση που θα αναμέναμε είναι αυτή, να είναι 

από κοντά πάντα. Από τους συναδέλφους, από τους γονείς τι θα αναμένατε σαν 

αντιμετώπιση για να γίνει το έργο της διεύθυνσης πιο εύκολο; 

-Θα περίμενα, δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχω, κι αν έχω μεγάλο φορτίο εγώ είναι επειδή 

δεν το έχω κατανείμει. Ας πούμε στην υποδιευθύντρια θα έπρεπε να έχω αναθέσει πολλές 

αρμοδιότητες, αλλά δεν έχει δοθεί, δεν έχει αναληφθεί καμία. Επειδή είθισται, θεωρείται 

τώρα επειδή εγώ τα ξέρω κτλ. αλλά και όταν ζήτησα κάποιες φορές να αναλάβουν το 

πρωτόκολλο ή κάποια άλλα που τις αναλογούν, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Θα 

μπορούσα να επιμείνω και να κοντραριστούμε, αλλά προτίμησα να σηκώσω το φορτίο 

πάλι. Το ίδιο και με τους συναδέλφους θα ήθελα μια παραπάνω βοήθεια, παρότι υπάρχει 

ανταπόκριση. 

-Και μου είπατε, στον πρακτικό κομμάτι σας βοήθησε πάρα πολύ ο σύζυγος. Αν 

δεν είχατε αυτό το εχέγγυο, αυτή τη βοήθεια, τι θα προτείνατε, πώς να 

ανταπεξέλθει μια διευθύντρια, τι εφόδια να βάλει στην φαρέτρα της; 

-Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να ήταν για μένα μια βοήθεια, να μου άμβλυνε το άγχος μου, 

αυτό όμως δεν σήμαινε ότι δε θα μπορούσα να σταθώ οπουδήποτε. Το να έχεις βέβαια 

μια στήριξη σου δίνει φτερά. Αν είχαμε καλύτερη επιμόρφωση και βοήθεια, θα ήταν 

βοηθητικό. Θα θέλαμε περισσότερη υποστήριξη από την υπηρεσία μας. Γιατί όλα στην 

ουσία τα κάνουμε βλέποντας πώς το ‘καναν οι προηγούμενοι. Δεν έχουμε μια 

καθοδήγηση πώς θα κάνεις το ένα, πώς θα κάνεις το άλλο, πέρα από διάφορες 

σπασμωδικές οδηγίες. Θα πρέπει να υπάρχει μια συντονισμένη και κοινή γραμμή για όλα 

τα σχολεία. Άλλα έντυπα εμείς, άλλα το άλλο σχολείο. Αν είσαι τυχερός και βρεις ένα 

καλό αρχείο είναι μεγάλη υπόθεση, όπως βρήκα εγώ. Το είχε οργανώσει καλά και αυτό 

ήταν πολύ σημαντικό, αλλά αν πας σε άλλα σχολεία; 

-Οπότε, γενικά ποιους άλλους τρόπους θα προτείνατε για να βελτιωθεί η 

κατάσταση σε επίπεδο διεύθυνσης και ειδικά για μια γυναίκα που έχει πολλαπλούς 

ρόλους, που έχει και την οικογένεια; 

-Πέρα από αυτό, την επιμόρφωση και την καθοδήγηση από την υπηρεσία, πρέπει 

οπωσδήποτε και ο ίδιος να ψαχτείς πολύ, να το ψάξεις το κάθε πράγμα. Να έχεις καλή 

επικοινωνία και με άλλους διευθυντές, να βλέπεις τι γίνεται και στα άλλα σχολεία, γιατί 

πολλές φορές αν δεν υπάρχει κοινή γραμμή, λες να πάρω να δω πώς το έκανε ο άλλος. 

Εκεί θα μπορούσε οι διευθυντές να έχουν επικοινωνία. 

-Άλλοι χειρισμοί άνωθεν, σε θεσμικό επίπεδο; 

-Να εκπαιδεύει τα στελέχη η υπηρεσία αφού τα τοποθετήσει και άλλες επιμορφώσεις και 

σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

-Εσείς οπότε θα διεκδικήσετε και πάλι τη θέση στις επερχόμενες κρίσεις; 

-Εάν μπορώ να διεκδικήσω ξανά τη θέση, μπορεί και να ξαναμπώ, επειδή υπάρχει ένας 

αποκλεισμός τώρα μετά την δεύτερη θητεία δεν μπορείς ξανά.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 5 

-Θέλω για αρχή να μου πείτε αν έχετε υπόψη σας το φαινόμενο της γυάλινης 

οροφής. 

-Όχι. 

-Θα σας το εξηγήσω με λίγα λόγια, γιατί είναι η βάση μας ουσιαστικά. Είναι ένας 

μεταφορικός όρος  ο οποίος έχει να κάνει με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες στην προσπάθειά τους να ανελιχθούν σε ανώτερα και ανώτατα ιεραρχικά 

κλιμάκια. Σε διάφορους τομείς γενικά στην αγορά εργασίας: σε οργανισμούς, 

επιχειρήσεις…  

-Ωραία.  

-Θεωρείτε πως κάτι τέτοιο έχει ισχύ και στην εκπαίδευση; Υπάρχουν δηλαδή 

προσκόμματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να 

γίνουν διευθύντριες, να γίνουν προϊστάμενες εκπαίδευσης, γενικά όλα τα πόστα τα 

διοικητικά σε θέσεις ευθύνης. 

-Όχι. 

-Δεν έχει ισχύ κατά την γνώμη σας. 

-Κατά την εμπειρία μου, όχι.  

-Στη δική σας προσπάθεια να αναρριχηθείτε ιεραρχικά, ήρθατε πιθανόν με κάποια 

εμπόδια αντιμέτωπη; 

-Εμπόδια που να έχουν να κάνουν με το φύλο μου ως γυναίκα; 

-Ναι, που απορρέουν ακριβώς από το φύλο σας. 

-Όχι. 

-Γενικά άλλα εμπόδια υπήρξαν που μπορείτε να επισημάνετε; 

-Άλλα εμπόδια, ναι. 

-Μπορείτε να μου αναφέρετε ορισμένα, αν θέλετε;  

-Εεε εμπόδιο προσωπικά, πώς να το πω, προσωπικά θέματα εεε και συγκυρίες που 

συμβαίνουνε λίγο πριν την εποχή των κρίσεων για διευθυντές.  

-Θα ήθελα να μου μιλήσετε για αυτά, διότι ουσιαστικά αυτό είναι το κομμάτι που 

μας ενδιαφέρει. Τι συναντήσατε κατά την προσπάθειά σας. Σε επίπεδο 

συμβουλίων, για παράδειγμα κατά την επιλογή…; 

-Ναι. Να τα πάρω κατά σειρά. Σε επίπεδο συμβουλίου, όταν μία φορά απ’ όλες, επειδή 

υπήρχαν σχόλια εκτός εκπαίδευση είχαν επηρεάσει κάποιους από το συμβούλιο επιλογής, 

κατά την γνώμη μου. Τα σχόλια αυτά δεν είχαν καμία σχέση με την δουλειά μου ως 

εκπαιδευτικός, αλλά με την προσωπική μου ζωή. Ένα ήταν αυτό. Άλλο ήτανε σε έναν 

άλλο τρόπο επιλογής, ο οποίος δεν ήταν το συμβούλιο, στην περίπτωση που έγιναν οι 

ψηφοφορίες στον σύλλογο διδασκόντων υπήρχε επιρροή όσον ψηφίζανε από φιλικές 
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σχέσεις και δεν υπήρχαν αξιοκρατικά κριτήρια κατά την γνώμη μου. Δηλαδή προτιμήσαν 

να ψηφίσουνε κάποιον ή κάποια που ήταν φίλοι, χωρίς να λάβουν υπόψη τους άλλα 

κριτήρια για το πως πρέπει να είναι ένας διευθυντής. 

Άλλο ήτανε ότι είναι πολύ σημαντικός ο σύλλογος διδασκόντων όταν είχε εμπλακεί στην 

επιλογή διευθυντών, έχει ξαναγίνει άλλη μια φορά, με άλλο τρόπο όχι με ψηφοφορία, 

όπου έπρεπε να κρίνουν σε συγκεκριμένες προτάσεις που είχαν σταλεί από το υπουργείο, 

να αξιολογήσουν τον διευθυντή. Εκεί κατά την γνώμη μου υπήρξαν κάποιοι… Υπάρχουν 

άτομα που έχουν σωστή κρίση στον σύλλογο και άλλα που δεν έχουν και λειτουργούν 

πολύ υποκειμενικά. 

-Με βάση συμπάθειες, φιλίες, όπως είπατε; 

-Ναι, ναι. Ή το τι θεωρούν αποτελεσματικό διευθυντή ή όχι.  

-Η στάση τους αυτή δεν απορρέει από το γεγονός ότι εσείς είστε γυναίκα;  

-Όχι, δεν έχει σχέση με το φύλο. Για άλλους λόγους εμπόδια που είχανε στην πορεία μου, 

στην επιλογή μου ως διευθύντρια.  

-Με ποιους τρόπους κατορθώσατε να τα προσπελάσετε και να σταθείτε και πάλι 

μπροστά και να γίνετε και πάλι διευθύντρια; Και στην πρώτη επιλογή που είπατε 

ότι αντιμετωπίσατε θέμα με το συμβούλιο και μετά στη δεύτερη. 

-Κοιτάξτε το θέμα δεν εμπόδισε το να επιλεγώ διευθύντρια. Πραγματοποιήθηκε σε όλες 

τις περιπτώσεις. Απλά, υπάρχει μια βαθμολογία και κάποια μόρια που παίρνουμε οι 

διευθυντές, δεν ήταν τόσο υψηλή, ήταν λίγο πιο χαμηλή η βαθμολογία μου.  

-Αλλά δεν ήταν ικανή αυτή η στάση ώστε να σας αποτρέψει από τη διεκδίκηση 

της θέσης; 

- Ναι, δεν μπορούσε να με αποτρέψει. Επειδή έχω περάσει τρεις διαφορετικούς τρόπους 

επιλογής, στις δύο φορές παρόλο που η βαθμολογία μου δεν ήταν αρκετά υψηλή, 

κατάφερα να πετύχω τη θέση που είχα δηλώσει. Στη μια έχασα τη θέση που ήθελα, έγινα 

πάλι διευθύντρια αλλά σε άλλη περιοχή, δεν ήταν η πρώτη μου προτίμηση, ήταν η δεύτερή 

μου προτίμηση.  

-Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι που ωθούν μια γυναίκα στο να διεκδικήσει μια 

διοικητική θέση στην εκπαίδευση; Για ποιον λόγο να το κάνει; 

-Γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει, πιστεύει ότι θα μπορέσει να βελτιώσει την 

κατάσταση ενός σχολείου, όσον αφορά την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του, 

γιατί πιστεύει ότι έχει και τις δυνατότητες πια και όχι τα παλαιά χρόνια που οι γυναίκες 

δεν είχαν τόσα προσόντα, έχουν πολλά προσόντα για να πετύχουν τέτοιες θέσεις και γιατί 

θέλουν να κάνουν και κάποια αλλαγή στην καριέρα τους και να μην είναι συνέχεια στην 

τάξη, να κάνουν κάτι διαφορετικό, τώρα ήταν ο δεύτερος λόγος αυτός που είπα, και ο 

τρίτος είναι το οικονομικό κριτήριο.  

-Είναι ένα κίνητρο για σας; 

-Είναι ένα κίνητρο και το οικονομικό, ναι. Ότι έχεις μεγάλη ευθύνη αλλά θα έχεις και 

κάποιο οικονομικό όφελος, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη της διοίκησης.  
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-Το δικό σας βασικό κίνητρο για τη διεκδίκηση της θέσης; 

-Είναι και τα τρία. Μου είναι δύσκολο να επιλέξω ένα από τα τρία.  

-Πάμε τώρα στους λόγους που αποτρέπουν μια γυναίκα από τη διεκδίκηση 

διοικητικής  θέσης. 

-Οικογενειακοί λόγοι. Όταν έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις στο σπίτι, δεν υπάρχει χρόνος 

να ασχοληθεί με αυτό, είναι η προσωπικότητα κάποιων ανθρώπων που δεν θέλουν να 

αναλαμβάνουν ευθύνες, τόσο μεγάλες ευθύνες, αυτό όμως δε νομίζω ότι μόνο γυναίκας, 

είναι και άντρα. Ο βασικός λόγος μιας γυναίκας πιστεύω πως είναι η έλλειψη χρόνου 

λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. 

-Θα επανέλθουμε σε αυτό το κομμάτι στην πορεία, θέλω να μου πείτε τώρα ποιες 

είναι οι προϋποθέσεις για να διεκδικήσει μια γυναίκα μια τέτοια θέση, ποια 

κριτήρια θα πρέπει να πληροί; 

-Να το θέλει πρώτα από όλα. Να θέλει να αναλάβει αυτήν την ευθύνη. Να έχει εμπειρία 

στην εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικός, και ένα τρίτο κριτήριο είναι να έχει και κάποιες 

γνώσεις παραπάνω. Μια επιμόρφωση, ένα μεταπτυχιακό ένα σχετικό πτυχίο.  

-Όχι απαραίτητα στο κομμάτι της διοίκησης; 

-Στο κομμάτι της διοίκησης. Ένα μεταπτυχιακό οποιοδήποτε δεν βοηθάει για τη διοίκηση.  

-Επιστρέφουμε στο δύσκολο κομμάτι που αναφέρατε ήδη, στον συγκερασμό 

ουσιαστικά των επαγγελματικών απαιτήσεων που απορρέουν από τον ρόλο της 

γυναίκας ως διευθύντρια με τις οικογενειακές της υποχρεώσεις. Μπορεί μια 

γυναίκα να τα συνδυάσει επιτυχώς; 

-Να τα συνδυάσει μπορεί, το πόσο θα πετύχει είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως, νομίζω ότι 

σε ένα από τα δύο μπορεί και να μην πάει και τόσο καλά. Δηλαδή ή στο σχολείο ή στο 

σπίτι, η κατάσταση να μην προχωρήσει τόσο καλά.  

-Υπάρχουν συγκεκριμένοι χειρισμοί που θα μπορούσε να κάνει, έτσι ώστε, 

τουλάχιστον ως έναν βαθμό, να το καταφέρει; 

-Μπορεί ναι, να το καταφέρει και στην οικογένεια και στο σχολείο, όταν έχει ανθρώπους 

στο σχολείο που μπορούν να την βοηθήσουν, ας πούμε ένας καλός υποδιευθυντής, μια 

υποδιευθύντρια ή προσωπικό που μπορεί να τον βοηθήσει αρκετά μέσα στο σχολείο ή αν 

έχει στήριξη στο σπίτι, έναν σύζυγο, κάποιον άλλο που μπορεί να την βοηθάει. Όταν 

υπάρχει στήριξη σε ένα από τα δύο, μπορεί να τα καταφέρει και στα δύο. 

-Η ίδια θα πρέπει να φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για το πετύχει; 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας προφανώς.. 

-Εννοείται, ναι. 

-Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια; 

-Υπομονή, επιμονή, θέληση, ψυχική ανθεκτικότητα- πάρα πολύ σημαντικό- ψυχραιμία 

και ελαστικότητα, δηλαδή, τώρα πώς να το πω αυτό, να μπορεί επίσης να ελίσσεται και 

να βρίσκει γρήγορα λύσεις, να είναι ευέλικτη, διπλωματία, πάρα πολύ σημαντική- να 
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μπορεί να πετύχει δηλαδή αυτό που θέλει χωρίς να προκαλεί προβλήματα, όσο είναι 

δυνατόν αυτό να γίνει.  

-Πάμε τώρα στις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει μια γυναίκα διευθύντρια 

στην καθημερινότητά της, που απορρέουν από διάφορες πτυχές, ποιες πιστεύετε 

ότι είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα ούσα διευθύντρια κατά την 

επιτέλεση των διευθυντικών της καθηκόντων; 

- Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι ιδιαίτερο επειδή είναι γυναίκα, το μόνο ίσως που θα 

μπορούσα είναι ότι αν έχει οικογένεια, παιδιά, ότι μπορεί κάποια στιγμή λόγω 

οικογενειακών υποχρεώσεων να μην προλάβει να είναι στην ώρα της, να ΄ρθει στο 

σχολείο ή να πρέπει να φύγει κάποια στιγμή ή να μην ασχοληθεί τόσο πολύ με θέματα του 

σχολείου επειδή έχει κάποια προβλήματα στο σπίτι ή λόγω των παιδιών της. 

-Η συνέπεια ουσιαστικά στο πόστο της είναι ένα θέμα που μπορεί να βληθεί. 

-Ναι, ναι. 

-Εσείς συγκεκριμένα αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά την πορεία σας μέχρι τώρα 

σε επίπεδο συγκερασμού των οικογενειακών υποχρεώσεων με το σχολείο; 

-Ναι, είχα κάποιες φορές θέματα, να πω συνέπειας, αλλά προλάβαινα τις προθεσμίες, 

απλά την τελευταία στιγμή.  

-Τρέχοντας ουσιαστικά; 

-Ναι.  

-Σε άλλο επίπεδο; 

-Είναι και οι προσωπικές σχέσεις. Μερικές φορές η δουλειά μας είναι τόσο απαιτητική, 

ορισμένες εποχές του χρόνου, όχι συνέχεια, που δεν μπορούμε να έχουμε προσωπική ζωή.  

-Σε επίπεδο συναναστροφής με συναδέλφους, είχατε ποτέ τυχόν διαπιστώσει 

κάποια αμφισβήτηση ή ότι δεν σας θεωρούν ικανή να ανταπεξέλθετε  λόγω του ότι 

είστε γυναίκα και δεν φέρετε αντρικά χαρακτηριστικά, επιβολής ή οτιδήποτε; 

-Ναι, μια φορά, μια φορά συνέβη. Το είχαμε συζητήσει κάποτε όταν δεν μπορούσε στο 

σχολείο να επιβληθεί ας πούμε η τάξη, η πειθαρχία, ότι πιθανόν αν ήταν άντρας 

διευθυντής να τα κατάφερνε καλύτερα.  

-Αυτό το είχατε ακούσει από εκπαιδευτικό; 

-Αυτό έγινε σε μια συζήτηση, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα γιατί είναι κάποια χρόνια 

ακριβώς πότε έγινε, αλλά αναφέρθηκε μόνο μια φορά στα εφτά χρόνια που είμαι 

διευθύντρια. Γι’ αυτό και δεν τον θεώρησα και ανασταλτικό παράγοντα το να γίνω 

διευθύντρια ή να είμαι διευθύντρια.  

-Από τους γονείς κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση; 

-Όχι, δε θυμάμαι κάτι από τους γονείς που να έχει σχέση με το ότι είμαι γυναίκα.  

-Εσείς, έχετε ένα πόστο σε μια σχολική μονάδα που βρίσκεται πολύ κοντά στο 

αστικό κέντρο, αλλά ίσως να έχετε υπόψη σας και από συζητήσεις και με άλλους 
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διευθυντές, πιστεύετε ότι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μια 

διευθύντρια αγροτικής περιοχής είναι περισσότερες από αυτές που έχει να 

αντιμετωπίσει μια γυναίκα διευθύντρια σε σχολείο της πόλης; 

-Δυστυχώς δεν γνωρίζω, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο και δεν έχω γνώμη. Εγώ βέβαια 

ήμουν διευθύντρια για δύο χρόνια σε αγροτική περιοχή αλλά δεν είχα τέτοιο θέμα.  

-Σε επίπεδο στερεοτύπων και προκαταλήψεων απέναντι στο πρόσωπο της 

γυναίκας που θα αναμέναμε να είναι πιο έντονα σε τέτοιες περιοχές; 

-Όχι, εκεί που ήμουν διευθύντρια όχι. Οι άνθρωποι είχαν και παλιότερα πάλι γυναίκα η 

οποία είχε αφήσει και πολύ καλές εντυπώσεις. 

-Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να περιοριστούν οι δυσκολίες που τυχόν 

αντιμετωπίζει μια γυναίκα σε αυτή τη θέση; 

-Με την εργασία της. Δουλεύοντας, να αποδείξει ότι μπορεί τα καταφέρει.  

-Κάποια εφόδια συγκεκριμένα με τα οποία θα μπορούσε να παροπλιστεί ώστε να 

αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες; 

-Εφόδια.. γνώση, κατάρτιση για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα 

προκύπτει ώστε να αποδείξει ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός φύλου. 

-Ενδεχόμενους χειρισμούς που θα αναμέναμε από τους ΄΄σημαντικούς άλλους΄΄ , 

από την οικογένεια, από τους συναδέλφους, στην προσπάθεια άμβλυνσης αυτών 

των δυσκολιών; Μου είπατε ήδη στήριξη από την οικογένεια, από τα άτομα τα 

οποία έχετε κοντά σας.. 

-Κατανόηση, υπομονή, από τους συναδέλφους επίσης υποστήριξη.  

-Σε θεσμικό επίπεδο; Κάποια επιμόρφωση; 

-Η επιμόρφωση αφορά όλους δεν έχει να κάνει μόνο με τον άντρα ή τη γυναίκα. Δεν 

υπάρχει πρόβλημα θεσμικό. 

-Απλά για να ισχυροποιήσει τη θέση, να μπορεί να έχει τα πατήματα και να αξιώνει 

τη διεκδίκηση μιας τέτοιας θέσης, δε θα ήταν βοηθητικό; 

-Ναι, αλλά αυτό ισχύει και για τους άντρες, και, συγγνώμη από την εμπειρία μου που το 

λέω αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες διευθυντές που έχουν προβλήματα στα σχολεία 

και το καταλαβαίνει και η κοινωνία και το χωριό και η πόλη και οι γονείς. Δηλαδή δεν 

είναι έντονος ο διαχωρισμός άντρα- γυναίκας στη θέση αυτή. Ίσως παλαιότερα, πριν 

πολλά χρόνια να υπήρχε, τώρα πια δεν είναι το θέμα το αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Αλλά 

είναι πόσο τα καταφέρνεις στην δουλειά σου.  

-Παρόλα αυτά είναι ακόμα πολύ χαμηλά τα ποσοστά της γυναικείας 

αντιπροσώπευσης σε αυτό το πόστο. 

-Είναι γιατί μας εμποδίζει, ο μεγάλος παράγοντας που μας εμποδίζει είναι τα παιδιά, όσες 

γυναίκες έχουν δικά τους παιδιά. Επειδή έχουν πολύ μεγάλο βάρος στην ανατροφή των 

παιδιών τους και έχουν ταυτόχρονα το σπίτι και τη δουλειά, δεν υπάρχει επαρκής χρόνος 



 

 187 

να ασχοληθούνε με αυτό και γι΄ αυτό πολλές φορές βλέπουμε και διευθύντριες να γίνονται 

κάποιες που τα παιδιά τους είναι μεγάλα ή έχουν φύγει ή δεν έχουν κάνει παιδιά.  

-Τα δικά σας παιδιά σε τι ηλικία ήταν όταν ξεκινήσατε αυτή την πορεία; 

-Ήταν τέλη δημοτικού, αρχές γυμνασίου. 

-Δεν ήταν πολύ μεγάλα, πάλι σας είχαν ανάγκη.  

-Όχι, δεν ήταν πολύ μεγάλα.  

-Οπότε είχατε προβληματικές φαντάζομαι. 

-Είχα θέματα με τα παιδιά μου, ναι. 

-Άρα και κει θα χρειάζεται σίγουρα μια βοήθεια από τον σύντροφο, τους 

ανθρώπους που έχετε κοντά. 

-Ναι, όταν υπάρχει.  

-Σας στοίχισε αυτό, ότι πιθανόν να τα παραμελούσατε ως έναν βαθμό προκειμένου 

να φανείτε αντάξια στις υποχρεώσεις σας ως διευθύντρια; 

-Αν μου στοίχισε, όταν μου το είπε η μια μου κόρη στεναχωρήθηκα, δεν μπορώ να πω 

ότι δεν μου στοίχισε, γιατί ναι μεν δεν υπήρχε η επαφή με τα παιδιά μου όσο θα πρεπε 

αλλά είχαν άλλα οφέλη στην οικογένεια. Οπότε είδα ότι κάτι κέρδιζα, κάτι έχανα και 

προσπάθησα λίγο να βρω την ισορροπία ανάμεσα σ’ αυτά. Να πούμε, βέβαια, ότι όταν 

κάποια γυναίκα γίνεται διευθύντρια και έχει παιδιά το πολύ δύσκολο είναι στην αρχή 

μέχρι να μάθει, με την εμπειρία καταφέρνεις και βρίσκεις τις ισορροπίες σου και στην 

δουλειά και στην προσωπική ζωή.  

-Κάθε αρχή και δύσκολη που λένε.. 

-Ακριβώς! Κάθε αρχή και δύσκολη.. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 6 

-Για αρχή θέλω να μου πείτε αν έχετε υπόψη σας καθόλου τον όρο γυάλινη οροφή. 

Αν τον έχετε ακουστά. 

-Καθόλου, δεν τον έχω ξανακούσει.  

-Θα σας τον περιγράψω λίγο, γιατί ουσιαστικά αποτελεί την βάση της έρευνάς 

μας. Γυάλινη οροφή είναι ένας μεταφορικός όρος που έχει να κάνει με τα εμπόδια 

που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να ανέλθουν ιεραρχικά σε 

ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια. Σε οποιοδήποτε πόστο. Μπορεί να μιλάμε για 

επιχειρήσεις, για την πολιτική, για άλλους οργανισμούς, ακριβώς επειδή το 

ποσοστό γυναικείας αντιπροσώπευσης σε πολλά από αυτά τα επίπεδα είναι 

χαμηλό, συγκριτικά, δηλαδή, με την παρουσία τους σε χαμηλότερες θέσεις, μιλούν 

στο εξωτερικό για το φαινόμενο της γυάλινης οροφής. Θεωρείτε πως κάτι τέτοιο 

έχει ισχύ και στην εκπαίδευση; 

-Ναι, σαφώς και έχει.  

-Εσείς, δηλαδή, στην προσπάθειά σας να αναρριχηθείτε ιεραρχικά, ήρθατε 

αντιμέτωπη με εμπόδια που απορρέουν από αυτό το φαινόμενο;  

-Ε, βέβαια.  

-Πείτε μου συγκεκριμένα, σε ποια επίπεδα το παρατηρήσατε; 

-Καταρχήν, πιστεύω ότι υπάρχουν τα στερεότυπα όσον αφορά την παρουσία των 

γυναικών στις διοικητικές θέσεις και γενικότερα σε θέσεις ευθύνης. Απορρέουν πιστεύω 

πρώτα από τα κοινωνικά στερεότυπα που δεν θέλουν την γυναίκα να ανελίσσεται 

επαγγελματικά. Πιστεύω, δηλαδή, η ίδια η κοινωνία φτιάχνει αυτά τα εμπόδια, θέλοντας 

την γυναίκα να είναι περισσότερο στην οικογένεια και λιγότερο, να αφιερώνεται λιγότερο 

στο επάγγελμα και περισσότερο στην οικογένεια. Ένα είναι αυτό. Αυτό αντανακλά και 

στα στερεότυπα που υπάρχουν εντός του επαγγελματικού χώρου και αυτό το λέω γιατί, 

ενώ οι δασκάλες είμαστε πολύ περισσότερες από τους άντρες εκπαιδευτικούς, όμως αν 

δούμε, τα περισσότερα στελέχη είναι άνδρες και όχι γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 

γυναίκες δεν έχουν τα προσόντα, απλά είναι αυτά τα εμπόδια που είπες και συ.  

-Σε επίπεδο κρίσεων διαπιστώσατε κάτι; Κατά την διαδικασία επιλογής στην δική 

σας περίπτωση.  

-Όσον αφορά τα δύο φύλα; 

-Ναι, ναι.  

-Όχι, δεν είδα. Όσον αφορά, δηλαδή, την διαδικασία της κρίσης, όχι, δεν είδα. 

-Άρα αυτά τα στερεότυπα που μου αναφέρετε, πώς τα αντιληφθήκατε; Απλά 

υπήρχαν στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα ή το βιώσατε σε επίπεδο αντιμετώπισης 

από κάποιον; 
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-Πιστεύω ότι οι ίδιοι οι άντρες που είναι στελέχη μεταφέρουν το μήνυμα ότι είναι πάρα 

πολύ δύσκολες αυτές οι θέσεις και ότι μια γυναίκα δε θα τα καταφέρει, και έχουμε πειστεί 

γι’ αυτό, ότι εμείς δε θα τα καταφέρουμε.  

-Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν σας πτόησε ουσιαστικά από το να λάβετε μια τέτοια 

θέση; 

-Όχι, παρόλο που δεν ήταν ποτέ το όνειρό μου να αναλάβω διοικητική θέση, δεν μου 

άρεσε στην διοίκηση.  

-Ήταν θέμα συγκυριών; 

-Όχι, ήταν θέμα προτίμησης. Δηλαδή, επεδίωκα ακαδημαική καριέρα περισσότερο, παρά 

διοικητική θέση.  

-Ποιοι θεωρείτε ότι είναι γενικά οι λόγοι για τους οποίους να θέλει μια γυναίκα να 

διεκδικήσει μια διοικητική θέση στην εκπαίδευση; 

-Πιστεύω ότι είναι ότι θέλει να παράγει, θέλει να δημιουργήσει, θέλει να έχει μια εμπειρία 

άλλη στον επαγγελματικό χώρο. Δηλαδή, εμένα, το δικό μου το κίνητρο ήταν το ότι ήθελα 

να δω από μια άλλη θέαση την εκπαίδευση. Αυτό ήταν το βασικό κίνητρό μου.  

-Ήταν η αμέσως επόμενη ερώτησή μου, με προλάβατε. Να πάμε, οπότε, στην 

αντίπερα όχθη. Να μιλήσουμε για τους λόγους που αποτρέπουν μια γυναίκα από 

την διεκδίκηση αυτών των θέσεων.  

-Πιστεύω ότι ο βασικός ο λόγος είναι ότι εμείς οι γυναίκες δεν πιστεύουμε στον εαυτό 

μας, δεν πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να διοικούμε όπως οι άντρες. 

-Είναι αυτό που μου αναφέρατε προηγουμένως ότι το περνάνε το αίσθημα και σε 

μας;  

-Ναι. Και γι’ αυτό είναι και λίγες οι γυναίκες που το τολμούν. 

-Άρα, θεωρείτε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να διεκδικήσει μια 

γυναίκα τέτοια θέση; 

-Σίγουρα υπάρχουν προϋποθέσεις.   

-Μπορείτε να μου αναφέρετε μερικές ίσως; 

-Πιστεύω ότι αφενός πρέπει να νιώθει ότι στον επαγγελματικό χώρο είναι καταξιωμένη, 

έχει ένα κύρος, δηλαδή, έχει ένα καλό όνομα. Οπότε, σημαίνει ότι αναλαμβάνοντας μια 

τέτοια θέση, θα αναγνωριστεί. Πιστεύω ότι θέλει να νιώσει κατά κάποιον τρόπο μια 

ασφάλεια. Ότι θα μπορεί να ανταπεξέλθει. 

-Αυτή η ασφάλεια από που μπορεί να απορρέει; Πιθανόν από τα προσόντα, όπως 

στη δική σας περίπτωση;  

-Σίγουρα έχει να κάνει με τα προσόντα. Έχει να κάνει με το προηγούμενο που είπα, με τα 

προσόντα και με την οικογενειακή της κατάσταση.  

-Πείτε μου συγκεκριμένα για το τελευταίο, που αναφέρεστε; 
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-Ε, ναι, δηλαδή, πιστεύω ότι μια γυναίκα που έχει πολλές ευθύνες στην οικογένειά της, 

που έχει έναν σύζυγο πιθανόν που δεν βοηθά, δεν της συμπαραστέκεται, δεν την 

υποστηρίζει σ’ αυτό, πιθανόν να μην το τολμήσει. Μπορεί να έχει προσόντα, αλλά να μην 

το τολμήσει.  

-Αφού θα έχει έλλειμα σε αυτό το κομμάτι; 

-Ναι. 

-Άρα, πιστεύετε εσείς πως μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει με επιτυχία τις 

οικογενειακές της υποχρεώσεις με τις υποχρεώσεις από απορρέουν από τον ρόλο 

της ως διευθύντρια; 

-Ναι, πιστεύω ότι μπορεί. Μπορεί και γι’ αυτό και τα καταφέρνουμε και μεις όσες 

εμπλεκόμαστε.  

-Γι’ αυτό και εγώ ρωτάω εσάς που είστε σε αυτή τη θέση.  

-Αν δεν μπορούσε να συμβεί, τότε θα είχαμε παραιτηθεί. 

-Πιστεύετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι χειρισμοί που απαιτούνται από μεριάς σας 

για να το πετύχετε; 

-Ναι, βέβαια. Χρειάζονται χειρισμοί. Πρέπει να είναι διεκδικητική, γενικότερα. 

Διεκδικητική αφενός, παραγωγική από την άλλη, έτσι ώστε να φαίνεται το έργο της και 

να έχει και υποστήριξη στην οικογένειά της.  

-Πρέπει να το εξασφαλίσει αυτό.  

-Ε, βέβαια. Είναι μια προυπόθεση.  

-Σε επίπεδο προσωπικών χαρακτηριστικών, ποια είναι αυτά τα οποία πιθανά 

πρέπει να φέρει; 

-Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει; Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι άνθρωπος δυναμικός, 

σίγουρα, να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, ότι θα τα καταφέρει, να είναι επικοινωνιακή, με 

τους συναδέλφους να μπορεί να χειρίζεται θέματα που αφορούν την καλή συνεργασία.. 

-Και να εξασφαλίσει πιθανά και μια ελάφρυνση σε επίπεδο φόρτου εργασίας; 

-Αυτό τώρα με την ελάφρυνση είναι ένα μεγάλο θέμα. 

-Θα πάμε και σε αυτό, γιατί είναι ουσιαστικά μια από τις επόμενες ερωτήσεις. 

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι δυσκολίες, λοιπόν, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

κατά την επιτέλεση των διευθυντικών τους καθηκόντων σε καθημερινό επίπεδο; 

-Πιστεύω ότι καταρχήν η γυναίκα, επειδή είναι γυναίκα, επωμίζεται μεγαλύτερη δυσκολία 

από ότι έναν άντρα πιστεύω σε πολλά επίπεδα. Αφενός, γιατί είμαστε πιο 

συναισθηματικές από τους άντρες στελέχη, αποφεύγουμε τις συγκρούσεις, προσπαθούμε, 

δηλαδή, να τις αποφύγουμε περισσότερο απ’ ότι ένας άντρας. Δηλαδή, ένας άντρας πιο 

εύκολα θα συγκρουστεί με το προσωπικό, με τους γονείς, γενικότερα. Ενώ μια γυναίκα, 

επειδή θέλει να εξασφαλίζει μια ήρεμη ατμόσφαιρα στην μονάδα, πιστεύω ότι εξαιτίας 

αυτού επωμίζεται κάποια πράγματα περισσότερο, δουλεύει περισσότερο. 



 

 191 

-Για να μην επιφορτίσει με υποχρεώσεις και τους υπόλοιπους συναδέλφους, για 

παράδειγμα; Δεν είναι όλοι τόσο διατεθειμένοι και για να μην έρθει σε ρήξη.. 

-Μμμ ναι. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα πιστεύω, όχι τόσο με το φύλο. 

-Σε κάποιο άλλο επίπεδο; Χρόνου; 

-Σε επίπεδο χρόνου.. Εντάξει, πιστεύω ότι ο χρόνος είναι ο ίδιος για όλους. Δηλαδή, όσο 

χρόνο θα αφιερώσω εγώ, θα αφιερώσει και ένας άντρας.  

-Εσείς, όμως, παράλληλα έχετε και πολλαπλούς ρόλους να επιτελέσετε. Ένας 

άντρας, φαντάζομαι στο καθημερινό του πρόγραμμα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να 

διεκπεραιώσει εργασίες και σε απογευματινό ωράριο. 

-Ναι, εγώ τώρα αυτό που κάνω είναι ότι παραμένω στην μονάδα μέχρι να τελειώσω ότι 

έχω. Κάθομαι, δηλαδή, πολύ περισσότερο απ’ ότι ένας άντρας, γιατί θέλω μετά ο χρόνος 

μου μετά φεύγοντας να είναι για την οικογένειά μου. 

-Άρα, ουσιαστικά, είναι μια δυσκολία που εσείς έχετε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα; 

-Ναι, απλά τον χρόνο που θα αφιερώσει ένας άντρας απόγευμα, εγώ τον διαχειρίζομαι 

με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τον επιπλέον χρόνο τον προσθέτω το μεσημέρι.  

-Οπότε, είναι και θέμα χειρισμού, το πώς θα μπορέσει κανείς  να προγραμματίσει 

τις υποχρεώσεις του. Κάποια άλλη δυσκολία που έχετε εντοπίσει εσείς κατά τα 

χρόνια αυτά της πορείας σας ως διευθύντρια;  

-Εντάξει, δυσκολίες πιστεύω είναι όλες όσες αντιμετωπίζουν όλοι λίγο πολύ.  

-Κάποια που να απορρέει από το φύλο; Σε επίπεδο αμφισβήτησης από 

συναδέλφους; 

-Όχι, δεν ένιωσα κάτι τέτοιο. Από συναδέλφους επειδή είμαι γυναίκα; 

-Ακριβώς, ναι. Ότι δεν θεωρούν ότι μπορείτε, για παράδειγμα, να διαχειριστείτε 

μια κατάσταση κρίσης, όπως θα μπορούσε αντίστοιχα ένας άντρας.  

-Όχι, δεν πιστεύω. Δεν το έχω νιώσει.  

-Από τη μεριά των γονέων; 

-Ούτε από τη μεριά των γονέων το έχω νιώσει. Εντάξει, βέβαια, στην αρχή πιστεύω είναι 

λίγο επιφυλακτικοί όλοι, αλλά είναι μόνο στην αρχή. 

-Άρα, είναι και θέμα προσωπικότητας; Αν μπορέσει να κερδίσει το ‘’κοινό’’;  

-Ναι, ναι. Έτσι νομίζω. Και πιστεύω ότι είναι θέμα, είναι μόνο στην αρχή. Δηλαδή, εγώ 

τώρα στο σχολείο που είμαι, δεν είχε αναλάβει ποτέ τη διεύθυνση γυναίκα. Όπως και 

γενικότερα σε πολλά σχολεία.  

-Αν και εδώ στο Ρέθυμνο, υπάρχουν πολλές γυναίκες διευθύντριες, συγκριτικά 

τουλάχιστον με τον δικό μου νομό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.  

-Τώρα τελευταία έχει συμβεί αυτό.  
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-Είναι μια πρόοδος. Μάλλον κάποια στερεότυπα αίρονται. Εσείς τώρα είστε στη 

διεύθυνση σχολικής μονάδας σε χωριό, όχι πολύ μακριά από το αστικό κέντρο, οι 

δυσκολίες και οι προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε εσείς πιθανά είναι 

πολλαπλάσιες εν συγκρίσει με αυτές σε ένα αστικό κέντρο, τι πιστεύετε; 

- Ε, όχι. Εγώ πιστεύω δεν έχει να κάνει. Σίγουρα είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν 

είναι ακριβώς οι ίδιες, διαφοροποιούνται. Γιατί στα χωριά εκτός πόλης είναι αφενός 

περισσότεροι αναπληρωτές συνάδελφοι, νέοι συνάδελφοι, απ’ ότι στην πόλη που είναι 

πιο παλιοί και αφετέρου και οι γονείς δεν είναι του ίδιου κοινωνικοοικονομικού 

επιπέδου. Είναι χαμηλότερου.  

-Αυτό σκεπτόμενοι,  θα θεωρούσαμε ότι τυχόν να είναι πιο έντονα τα στερεότυπα 

και οι προκαταλήψεις.  

-Ναι, γι’ αυτό μίλησα εγώ ότι σίγουρα στην αρχή έχεις μια μικρή δυσκολία πιστεύω, αλλά 

μετά όμως είναι θέμα προσωπικότητας. 

-Είναι θέμα προσωπικότητας και πώς θα μπορεί να το διαχειριστεί. Ότι υπάρχει 

όμως, το πιστεύετε, ότι όντως σε μια αγροτική περιοχή, ακριβώς επειδή το επίπεδο 

είναι χαμηλότερο, πιθανά να είναι στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα τέτοιες 

αντιλήψεις; 

-Ναι, ναι.  

-Πείτε μου τώρα, γενικά, οι όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει μια διευθύντρια, πώς 

θα μπορούσαν να περιοριστούν; Πώς θα μπορούσε να αποφορτιστεί ο ρόλος της 

διεύθυνσης ουσιαστικά; 

-Με βοήθεια, με υποστήριξη. Δηλαδή, εγώ έχω γίνει, έχω εκπαιδευτεί, τολμώ και το λέω, 

μετά απ’ αυτή την εμπειρία θα είμαι μια πολύ καλή γραμματέας.  

-Θα προτείνατε να υπήρχε αντίστοιχο πόστο γραμματέως; Να μην τα 

αναλαμβάνατε εσείς; 

-Ναι, πιστεύω ότι είναι ουσιαστικά τόσο μεγάλο το κομμάτι της γραφειοκρατίας, που 

αναλώνεσαι σ’ αυτό πολλή ώρα και πράγματα άλλα που είναι πιο σημαντικά, δεν έχεις 

τον χρόνο. Που σημαίνει ότι αν έχεις βοήθεια σε αυτό το κομμάτι, που είναι απλά 

πράγματα, δηλαδή, θα μπορούσε και ένας νέος άνθρωπος να είναι απόφοιτος ξέρω γω 

λυκείου, με κάποιες βασικές γνώσεις να τα αναλάβει αυτά, αυτό το κομμάτι. Έστω και 

για λίγο, όχι πολλές ώρες. Θα μπορούσε μετά ο διευθυντής να ασχοληθεί με πολύ πιο 

παραγωγικά και επί της ουσίας πράγματα. Γιατί είναι αυτό το κομμάτι που είναι ούτως ή 

άλλως βαρύ και πληκτικό, για μένα τουλάχιστον είναι το χειρότερο κομμάτι. Κι από την 

άλλη, όμως, έχεις τόσα άλλα πράγματα να διευθετήσεις καθημερινά.  

-Κάποια εφόδια με τα οποία θα μπορούσε να παροπλιστεί μια γυναίκα για να 

αντιμετωπίσει τις δυσκολίες αυτές, ακόμα και τις γραφειοκρατικές; Κάποιες 

ιδιαίτερες δεξιότητες, γνώσεις ή οτιδήποτε; 

-Ναι, βέβαια. Κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια, σίγουρα. Πιστεύω ότι θα βοηθούσαν 

σίγουρα. Όλους, όχι μόνο τις γυναίκες.  
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-Προφανώς ναι, από τη στιγμή που το ίδιο έργο έχει να αντιμετωπίσει και ένας 

άντρας, απλά τη γυναίκα θα τη βοηθούσε σε δεύτερο επίπεδο να εξοικονομεί τον 

χρόνο που λέγαμε.  

-Ναι, βέβαια.  

-Από τους σημαντικούς άλλους, από την οικογένεια, τους συναδέλφους, τι θα 

αναμέναμε σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των δυσκολιών αυτών; 

-Σίγουρα στήριξη και σε ψυχολογικό και σε πρακτικό επίπεδο.  

-Σε πρακτικό; Πώς το εννοείτε; 

-Σε πρακτικό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι να έχουν την διάθεση να σε βοηθήσουν. Που 

συνήθως δεν υπάρχει.  

-Το έχετε διαπιστώσει στην πορεία σας αυτό; Δεν υπάρχει δεκτικότητα; 

-Ναι, βέβαια εγώ ομολογώ ότι όταν ζητήσω από τους συναδέλφους θα με βοηθήσουν, όχι 

όλοι βέβαια. Κάποιοι θα με βοηθήσουν, αλλά κι αυτό δεν είναι κάτι μόνιμο, δηλαδή, δεν 

μπορώ να στηριχτώ σε αυτό.  

-Δεν είναι και βασική αρμοδιότητά τους, οπότε εναπόκειται στην καλή τους 

θέληση.  

-Είναι. Μέσα στο εργασιακό μας ωράριο είναι και αυτό. Να μπορούν να ασκήσουν το 

διοικητικό έργο, έτσι; Δηλαδή, όταν ένας συνάδελφος έχει τρεις ώρες διδακτικό ωράριο 

από τις 8 μέχρι τις 2 σημαίνει ότι άλλες τρεις ώρες φεύγει, ενώ θα μπορούσε να σε 

βοηθήσει, αν υπήρχε διάθεση.  

-Άρα, θα μπορούσε να γίνει μια αλλαγή και σε αυτό το κομμάτι. Να είναι πιο 

αυστηρά τα πλαίσια, ίσως; 

-Ναι, ναι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται. Θα μπορούσαν οι μονάδες να πουν ότι ξέρω 

γω, ο κάθε συνάδελφος μία ώρα τη βδομάδα, για παράδειγμα, μπορούσε να βοηθάει σε 

αυτό το κομμάτι.  

-Αλλά δεν γίνεται οργανωμένα. Κάτι άλλο που θα είχαμε να προτείνουμε για να 

γίνει σε θεσμικό επίπεδο, άνωθεν; 

-Τι άλλο τώρα; Τι να πω, να μην ζητάνε τόσα πολλά πράγματα. Δηλαδή, καθημερινά 

συνεχώς ζητάνε, ζητάνε. Όχι το ένα, όχι το άλλο, πολλά, πολλά.  

-Πολλά και δεν ανταποκρίνεται η θέση και οικονομικά στην δουλειά που 

υλοποιείται.  

-Καλά το οικονομικά, ναι εντάξει, το λιγότερο είναι αυτό πιστεύω.  

-Θα μπορούσε, οπότε, να δοθεί ένα τέτοιο κίνητρο τουλάχιστον;  

-Σίγουρα, θα ήταν ένα κίνητρο.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 7 

-Θέλω για αρχή να μου πείτε, αν έχετε καθόλου υπόψη σας το Φαινόμενο της 

Γυάλινης Οροφής. 

-Φαινόμενο Γυάλινης Οροφής; Όχι.  

-Δεν το έχετε ακούσει κάπου ή διαβάσει κάτι σχετικά; Θα το  εξηγήσουμε, γιατί 

ουσιαστικά αποτελεί τη βάση της ερευνάς μας. Είναι ένας μεταφορικός όρος που 

έχει να κάνει με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους 

να ανέλθουν σε ανώτερα και ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια. Φαντάζομαι έχετε 

υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει χαμηλό ποσοστό γυναικείας αντιπροσώπευσης σε 

επίπεδο διοίκησης. 

-Το γνωρίζω, ναι.  

-Πιστεύετε ότι αυτό το φαινόμενο έχει ισχύ και στην εκπαίδευση; 

-Και βέβαια έχει ισχύ. Νομίζω σε οποιαδήποτε κοινωνική διαδικασία έχει ισχύ.  

-Γιατί γενικά εντοπίζεται σε οργανισμούς, σε επιχειρήσεις, σε άλλους τομείς.  

-Γενικότερα και στην αντιπροσώπευση στην πολιτική, οπουδήποτε ας πούμε, είναι 

γεγονός ότι συμβαίνει αυτό. 

-Εσείς, κατά την προσπάθειά σας να αναρριχηθείτε ιεραρχικά στην εκπαίδευση, 

ήρθατε αντιμέτωπη πιθανόν με εμπόδια που απορρέουν από αυτό το φαινόμενο;  

-Ναι, όντως συνέβη αυτό. Δεν ήταν, βέβαια, εμπόδια σημαντικά που να με 

προβλημάτισαν για πολύ καιρό. Τα εμπόδια τα συνάντησα περισσότερο όταν θέλησα να 

γίνω διευθύντρια σε σχολείο της πόλης, γιατί μέχρι τότε, δηλαδή το 2017, ήμουν 

διευθύντρια σε κάποιο σχολείο επαρχιακό. Μετά θέλησα να γίνω διευθύντρια στην πόλη, 

σε κάποιο σχολείο της πόλης και τότε ναι, αλλά πιστεύω ήταν θέμα ανταγωνισμού 

περισσότερο.  

-Διεκδικούσαν πολλοί τη θέση; 

-Διεκδικούσαν πολλοί τη θέση και από την άλλη, η στάση κάποιων συναδέλφων τότε ήταν 

καθαρά φαλλοκρατική και χρησιμοποιήθηκε το επιχείρημα ότι ‘’δεν θα τα καταφέρεις, 

είσαι γυναίκα, δεν θα τα καταφέρεις να διοικήσεις ένα σχολείο της πόλης, γιατί στην πόλη 

τα προβλήματα είναι πολλά και εσύ εντάξει, στο χωριό ήσουν καλά, ας πούμε, αλλά στην 

πόλη θα ζοριστείς’’. Αυτό ήταν το επιχείρημα, επειδή ήμουν γυναίκα και καλά. Αυτό το 

επιχείρημα ειπώθηκε από συναδέλφους οι οποίοι διεκδικούσαν για τον εαυτό τους το 

σχολείο το συγκεκριμένο είτε για κάποιους γνωστούς τους, κάποιον γνωστό τους, ας 

πούμε, όχι για τους ίδιους.  

-Δεν ήταν σε επίπεδο συμβουλίου επιλογής; Κατά την κρίση σας; 

-Όχι, βέβαια. Μα δε μιλάμε για συμβούλιο να ειπωθεί κάτι τέτοιο. 

-Μήπως μάθατε τυχόν κάποια τέτοια σχόλια; 

-Ναι, ναι. Τα έμαθα από τρίτους, τους οποίους όμως προσπάθησαν, τα είπα, δηλαδή, για 

να τα μάθω.  
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-Εσκεμμένα, για να κάμψουν το δικό σας ανάστημα;  

-Ναι, ακριβώς αυτό.  

-Σε επίπεδο συμβουλίου επιλογής δεν είδατε κάποια μεροληπτική στάση τυχόν, 

γιατί φαντάζομαι ότι ήταν ανδροκρατούμενο και το συμβούλιο εδώ.  

-Στο συμβούλιο επιλογής υπήρχε μια γυναίκα. Όχι, όμως, δεν ήταν σε επίπεδο 

συμβουλίου.  

-Μόνο σε επίπεδο συναδέλφων και τα παρεπόμενα που ακούστηκαν; 

-Ναι, και επίσης είχαν ακουστεί τότε φήμες ότι είμαι πολύ αυστηρή και ότι καλό θα ήταν 

να μην πάω στο συγκεκριμένο σχολείο. Είχαν συνηθίσει σε μια πιο χαλαρή τέλος πάντων 

διοίκηση από τον προηγούμενο διευθυντή. Βέβαια, παράλληλα βρέθηκαν και άνθρωποι 

οι οποίοι, συνάδελφοι, οι οποίοι στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Από τη μια το ένα και 

από την άλλη το άλλο. Να ειπωθεί και αυτό. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι μάλιστα 

με παρότρυναν.  

-Άρα ουσιαστικά με ποιους τρόπους κατορθώσατε να προσπελάσετε αυτά τα 

αρχικά εμπόδια;  

-Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα με εμπόδιζαν οι φήμες εφόσον είχα βάλει αυτόν τον στόχο. 

Εντάξει, κάπως στεναχωρήθηκα, από κει και πέρα όμως δεν ήταν εμπόδιο βασικά για 

μένα αυτό. Γιατί δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για να το εμποδίσουν, πέρα από το 

να επηρέαζαν το συμβούλιο, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι έφτασαν τόσο μακριά, και αν 

το έκαναν, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, γιατί μες στη συνέντευξη που έδωσα ο 

βαθμός μου ήταν πάρα πολύ καλός.  

-Όχι απλά από τα προσόντα, είχατε και στην συνέντευξη υψηλό βαθμό; 

-Ναι, οπότε υπήρξε θεωρώ μια αντικειμενική διαδικασία.  

-Πείτε μου τώρα, ποιοι κρίνετε ότι είναι οι πιθανοί λόγοι διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων στην εκπαίδευση από τις γυναίκες. Ποια είναι τα κίνητρα, δηλαδή, για να 

προσπαθήσει να ανέλθει ιεραρχικά; 

-Για να προσπαθήσει να ανέλθει γενικότερα; Εντάξει, το οικονομικό είναι ένα κίνητρο, 

θα μπορούσε να είναι κίνητρο το οικονομικό, παρόλο που το επίδομα το οποίο παίρνουν 

οι διευθυντές δεν είναι υψηλό καθόλου. Παρόλα αυτά είναι μια βοήθεια, σε περίπτωση 

που αντιμετωπίζονται οικονομικά προβλήματα. Άλλο κίνητρο, το επαγγελματικό, η 

επαγγελματική καταξίωση για κάποιες γυναίκες ίσως που θα ήθελαν κάτι τέτοιο. Τα 

κίνητρα είναι λίγο πολύ τα ίδια όπως για όλες τις δουλειές. Επίσης, θα μπορούσε να είναι 

ένα κίνητρο ότι εντάξει, και γιατί να τα καταφέρουν μόνο οι άντρες; Δεν υπάρχει λόγος 

να γίνεται αυτό. 

-Βλέποντας το λίγο ανταγωνιστικά ουσιαστικά; 

-Ε ναι. Κι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κίνητρο.  

-Το δικό σας βασικό κίνητρο;  
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-Λοιπόν, το δικό μου βασικό κίνητρο δεν ήταν το οικονομικό, όχι επειδή έχω οικονομική 

άνεση, αλλά δεν με απασχόλησε ποτέ αυτό. Δεν το σκέφτηκα, δηλαδή, για τα χρήματα. 

Δεν το αποφάσισα για τα χρήματα. Το αποφάσισα γιατί έβλεπα πώς διοικούσαν οι άντρες 

και λέω κοίτα να δεις, δεν βλέπω να έχω κάτι διαφορετικό εγώ απ’ αυτούς. Ήθελα να το 

κάνω με την έννοια ότι πίστευα ότι έχω πολλά να προσφέρω, είχα ένα όραμα τέλος 

πάντων για το σχολείο που δουλεύω, να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όχι ότι 

δεν το είχα δει στους προηγούμενους διευθυντές που είχα ως δασκάλα, αν όχι σε όλους, 

στους περισσότερους. Στους περισσότερους δεν είχα θέμα, δεν είχα, δηλαδή, προσωπικά 

απωθημένα, να το πω έτσι. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι εμείς οι γυναίκες διοικούμε 

καλύτερα από τους άντρες. Έτσι νομίζω.  

-Πού το οφείλετε αυτό; Πιθανόν σε διαφορετικό στυλ διοίκησης;  

-Σε διαφορετικό τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα, δεν θέλω 

να γενικεύω από την άλλη, όμως βλέπω ότι τα σχολεία τα οποία διοικούνται από 

γυναίκες, έχουν ένα διαφορετικό προφίλ. Έτσι, πιο ανθρώπινο λίγο, νοιάζονται 

περισσότερο τα παιδιά γενικότερα. Γιατί η δουλειά μας έχει να κάνει με παιδιά, με 

ανθρώπους, δεν έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία. Βεβαίως και επιβαρυνόμαστε με το 

γραφειοκρατικό κομμάτι, αλλά βασικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ανθρωπιστικό 

κομμάτι, ο άνθρωπος.  

-Άρα, μια γυναίκα διευθύντρια υποκινείται πιο πολύ και από το συναίσθημα;  

-Θεωρώ ότι συναισθηματικά νοιαζόμαστε πιο πολύ για το σχολείο, για τα παιδιά, ότι 

αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο όταν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα για να το λύσουμε. 

Θα μου πεις τώρα μιλάς για τον εαυτό σου. Εντάξει, είναι θέμα πώς το βλέπει ο καθένας. 

Βεβαίως και μιλάω για τον εαυτό μου. 

-Ούτως ή άλλως τη δική σας οπτική θέλουμε. 

-Δηλαδή, αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο για να ασχολούμαι με υποθέσεις, με προβλήματα 

οικογενειών των παιδιών, των διαπροσωπικών σχέσεων, των κοινωνικών ζητημάτων 

που βλέπεις μέσα στα σχολεία, όπως τη φτώχεια, για παράδειγμα. 

-Θα ήθελα τώρα να μου πείτε τους λόγους οι οποίοι αποτρέπουν μια γυναίκα από 

το να γίνει διευθύντρια. Γιατί να μην το κάνει; Τι θα μπορούσε να λειτουργήσει 

αποτρεπτικά; 

-Φαντάζομαι πρώτα απ’ όλα η οικογένεια. Αν έχει παιδιά, κτλ, γιατί αυτή η θέση, το να 

είσαι διευθύντρια, πρέπει να αφιερώνεις πολύ χρόνο και εκτός σχολείου, οπότε όταν έχεις 

οικογένεια και παιδιά, φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια επιπλέον δυσκολία. Ένας άλλος 

λόγος η σχέση με τον σύζυγο, με τον άνθρωπο ας πούμε που πιθανώς σχετίζεται κάποια 

γυναίκα, γιατί υπάρχουν και τα διαπροσωπικά. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάποιον 

άλλον λόγο. Πέρα από το ότι επίσης θα μπορούσε να ήταν, επειδή το επάγγελμά μας είναι 

γενικά γυναικοκρατικό. Ο περισσότερος πληθυσμός είναι γυναίκες. Θα μου πεις αυτό 

γίνεται και στα υπόλοιπα επαγγέλματα πιθανώς που έχουν σχέση με γραφική εργασία 

κλπ., αλλά ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς οι περισσότερες είναι γυναίκες. Τις παλιότερες 

εποχές ήταν αδιανόητο μια γυναίκα να διεκδικήσει μια διευθυντική θέση. Όμως, 

βλέπουμε ότι την τελευταία δεκαετία αυτό έχει αλλάξει, γιατί η γυναίκα, όπως και στις 

άλλες θέσεις εργασίας, διεκδικεί πράγματα για την ζωή της, οπότε μετά είναι ο τρόπος 
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που βλέπει την ζωή της την ίδια, την δουλειά της κλπ. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείγμα αυτό γιατί να μην γίνεται μια γυναίκα διευθύντρια. 

Εγώ δεν είχα αποφασίσει μέχρι την τελευταία στιγμή, το 2011, δηλαδή. Το σκέφτηκα πάρα 

πολύ, γιατί λέω, δεν είχα σκεφτεί τον εαυτό μου σ’ αυτή τη θέση, το γιατί είναι και λίγο 

εσωτερικό για τον καθένα. Εμένα δεν με είχε απασχολήσει καν ας πούμε. Οι πιο πολλές 

εκπαιδευτικοί που γνωρίζω είναι ικανοποιημένες με το επάγγελμά τους, τους αρέσει. Το 

κάνουν με ευχαρίστηση, με χαρά, είναι διεκδικητικές. Πιστεύω ότι φοβούνται ότι αν πάνε 

σε αυτήν την θέση, θα χαθεί το δημιουργικό κομμάτι της δουλειάς και σ’ αυτό δεν έχουν 

άδικο, γιατί και γω το έχασα. Γιατί η δουλειά μας έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι 

η δημιουργία, για να μην σου πω το μεγαλύτερο. Επειδή, λοιπόν, έχεις αυτήν την τάση 

της δημιουργίας και της επίπλασης των χαρακτήρων των παιδιών, δεν θες να το χάσεις 

αυτό, γιατί σου δίνει πράγματα. Είναι ένα δούναι και λαβείν. Είναι μια ικανοποίηση που 

μας δίνει η δουλειά μας, οπότε όταν γίνεις διευθυντής, διευθύντρια το χάνεις αυτό. Το 

χάνεις, γιατί δεν μπαίνεις πλέον σε τάξη. Κι αν μπεις μέσα στην τάξη, θα μπεις για μια 

ώρα, σε ένα τμήμα, ας πούμε, θα μπεις την επόμενη εβδομάδα άλλη μια ώρα. Δεν υπάρχει 

αυτή η άμεση σχέση και η άμεση επαφή που έχεις με τα παιδιά. Τη στενή αυτή σχέση που 

σχηματίζεται μεταξύ μαθητή και δασκάλας. Και οι γυναίκες επίσης, επειδή έχουν και με 

τα παιδιά τους αυτή τη σχέση, που είναι διαφορετική από αυτή που έχουν οι μπαμπάδες 

με τα παιδιά τους. Δηλαδή, στο σχολείο παίρνουν μια ικανοποίηση απ’ αυτό, πολύ 

μεγάλη. Οπότε, αυτό χάνετε μετά. Εγώ το βλέπω στον εαυτό μου επίσης αυτό. Όταν, για 

παράδειγμα, την διάρκεια των γιορτών που γίνονται πολλά εικαστικά έργα, κατασκευές 

κλπ., χειροτεχνία, εφόσον μου λείπει αυτό, ασχολούμαι με αυτό. Δηλαδή, παίρνω μέρος. 

Είχαμε ένα σκηνικό για τη γιορτή και συμμετείχα. Είναι κάτι που μου δίνει χαρά. Αυτό, 

λοιπόν, πέρα από το κομμάτι της δημιουργίας της καλλιτεχνικής, υπάρχει αυτή η σχέση η 

οποία χάνεται μεταξύ παιδιών και δασκάλας. Πιστεύω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, 

δεν νομίζω ότι πλέον στην εποχή μας θα ήταν ένα εμπόδιο, ας πούμε, να το ξέρεις ότι δεν 

σ’ αφήνει ο άντρας σου παράδειγμα να ασχοληθείς. Εντάξει, σίγουρα είναι και αυτό το 

εμπόδιο.  

-Πριν που το αναφέρατε, εννοούσατε ότι δεν θα ‘’επέτρεπε’’ ο σύντροφος; 

-Ναι, δεν θα το επέτρεπε με την έννοια ότι εντάξει, και συ τώρα μετά θα έχεις πολλή 

δουλειά, θα έχεις πολλές ευθύνες, δε θα ασχολείσαι με τα δικά μας τα παιδιά, με το σπίτι, 

με αυτόν τον τρόπο.  

-Ίσως να ενείχε και μια ανταγωνιστική χροιά; Να μην γίνεις κάτι πιο ψηλά από 

μένα; 

-Ο ανταγωνισμός είναι επίσης ένα κίνητρο που θα μπορούσε να μην παρακινήσει μια 

γυναίκα. Ο άντρας να το χρησιμοποιήσει ως κίνητρο. Ναι, σίγουρα ισχύει και αυτό. Αλλά 

οι περισσότεροι συνάδελφοι στο σχολείο, γυναίκες, όταν το συζητάμε, μου λένε γιατί να 

το κάνω; Βλέπω εσύ τι τραβάς.  

-Βλέπουν τις δυσκολίες και τους αποτρέπουν; 

-Ναι, βλέπουν τις δυσκολίες που έχεις εσύ και γιατί εγώ να μπω σε αυτήν τη διαδικασία; 

Δεν θέλω να μπω. Είμαι μια χαρά έτσι όπως είμαι, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι. Όταν 

ο άλλος κάνει μια δουλειά συνειδητά και ευσυνείδητα, όπως θεωρώ ότι την κάνω την 

δουλειά μου, ο άλλος που είναι απέξω και το βλέπει αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο να 
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διαχειρίζεσαι ταυτόχρονα καταστάσεις δύσκολες, σχέσεις με γονείς, με παιδιά και να 

έχεις και το κομμάτι το γραφειοκρατικό. Γενικότερα να έχεις την ευθύνη, γιατί η ευθύνη 

θεωρώ ότι είναι επίσης αποτρεπτικό. Το να έχεις την ευθύνη ενός σχολείου, είναι 

δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Το βλέπεις όταν το ζεις έτσι από μέσα και όταν υπάρχουν 

έτσι μικρά σχολεία όπως το σχολείο που βρίσκομαι, είναι ένα σχετικά μικρό σχολείο, 

υπάρχει μια άλλη σχέση με τους συναδέλφους. Έτσι, πιο μεγάλη οικειότητα, δεν είμαι 

χωμένη στο γραφείο μου, ας πούμε, να μην με βλέπουν ποτέ. Πώς να σας πω; Οπότε, 

ζούνε και αυτοί αυτά που ζω κι εγώ κατά έναν τρόπο. Οπότε αυτό τους αποτρέπει, το 

θεωρούν πολύ κουραστικό. Το θεωρούν πάρα πολύ κουραστικό και μου λένε δεν θα το 

επέλεγα ποτέ. Δε θα ήθελα ποτέ να είμαι στην θέση σου.  

-Εσείς ποιες θα ορίζατε ως προϋποθέσεις για να διεκδικήσει μια γυναίκα μια 

τέτοια θέση, τι θα πρέπει να πληροί;  

-Θα πρέπει, πέρα από τα πτυχία και τα λοιπά, που οπωσδήποτε χρειάζεται, οι γνώσεις, 

θα πρέπει να είναι ευέλικτη. Είναι μια θέση στην οποία πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη 

ευελιξία για να χειρίζεσαι καταστάσεις δύσκολες, δεν πρέπει να έχεις στεγανά. Δεν 

βλέπεις τα πράγματα με έναν δρόμο αλλά με πολλούς. Πρέπει να είσαι εφευρετικός, να 

εφευρίσκεις λύσεις. Ακόμα και σε μια ας πούμε μεταξύ μαθητών, σε έναν τσακωμό, ας 

πούμε. Θα πρέπει ν εφεύρεις εκείνη τη στιγμή την κατάλληλη λέξη, τον κατάλληλο 

χειρισμό για να είσαι αποτελεσματικός. Εφευρετικός, λοιπόν, ευέλικτος. Να έχεις πολύ 

μεγάλη υπομονή και γενικότερα να είναι ένα άτομο που να νοιάζεται πραγματικά για το 

πόστο αυτό. Γιατί πρέπει να νοιάζεσαι για τα κτηριακά, δηλαδή, πρέπει ταυτόχρονα να 

προσπαθείς να βρίσκεις λύση σε όλα τα προβλήματα τα καθημερινά, οπότε πρέπει να 

έχεις τεράστια υπομονή, να αφιερώνεις χρόνο, να είσαι προσιτός με τους ανθρώπους, με 

τα παιδιά, με τους συναδέλφους. Να είσαι δίκαιος, να έχεις μια αντικειμενική λογική στα 

πράγματα. Σίγουρα να τους βλέπεις όλους ίσους, να υπάρχει μια δικαιοσύνη σε αυτό, 

όσον αφορά τους συναδέλφους. Να νοιάζεσαι για τα προβλήματά τους και για των 

συναδέλφων τα προβλήματα, να είσαι κοντά τους. Ως άτομο, δηλαδή, να έχεις 

ευαισθησίες. 

-Θέλω λίγο να μου πείτε ποιες δυσκολίες έχετε αντιμετωπίσει εσείς ως τώρα, σε 

καθημερινό επίπεδο. 

-Δυστυχώς, το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας είναι η 

διαχείριση των σχέσεων. 

-Ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είστε γυναίκα; 

Υπάρχει ίσως αμφισβήτηση, προκατάληψη ή μια αντιμετώπιση σεξιστική;  

-Προκατάληψη πάντα θα υπάρχει. Οι προκαταλήψεις, δυστυχώς, είναι οι τελευταίες οι 

οποίες φεύγουν. Προκατάληψη βεβαίως και υπάρχει, προκατάληψη υπήρχε και από τους 

γονείς όταν πήγα στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και στο άλλο σχολείο που ήμουν. Απλά, 

στο άλλο σχολείο με είχαν μάθει ως δασκάλα εκεί, οπότε τους ήρθε λίγο πιο εύκολη η 

μετάβαση. Ενώ στο σχολείο που πήγα, παρόλο που είχε διευθύντρια παλιά το σχολείο 

αυτό, πριν αρκετά χρόνια, ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα απ’ ότι ξέρω, όταν 

λοιπόν, υπάρχει ένας άντρας διευθυντής, ο οποίος έχει σχέση άλλη με τους γονείς και 

ξαφνικά πάει μια γυναίκα και προσπαθεί να βάλει μια τάξη, γιατί επίσης ένα προτέρημα 

που πρέπει να έχεις είναι να βάζεις τα πράγματα σε τάξη, εννοώ ότι ένα σχολείο δεν 
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μπορεί να λειτουργεί μέσα σε ένα χάος, δεν γίνεται αυτό. Σίγουρα υπήρξε μια 

προκατάληψη και μάθαινα, δηλαδή και μαθαίνω ακόμα, και καλά ότι εντάξει ήρθε η 

γυναίκα τώρα αυτή και εκείνο και το άλλο.  

-Θεωρείτε ότι, επειδή έχετε κάνει διευθύντρια και σε αγροτική και σε αστική 

περιοχή, θεωρείτε ότι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει 

μια γυναίκα διευθύντρια σε αγροτική περιοχή είναι πολλαπλάσιες αυτών μιας 

γυναίκας διευθύντριας στην πόλη;  

-Είναι διαφορετικές. Στην αγροτική περιοχή, ας πούμε, έπρεπε να είχα πιο πολύ 

τσαμπουκά, να έβγαζα τον τσαμπουκά μου προς τα έξω. Μερικές φορές χρειάστηκε να το 

κάνω. Στην πόλη είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Μπορώ να πω ότι στην επαρχία ήταν 

καλύτερα. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκεί είχαν έναν σεβασμό για τη δουλειά που έκανα που 

εδώ αυτό λίγο μου λείπει. Εντάξει, υπήρχαν και το μεν και το δε.  

-Σε επίπεδο στερεοτύπων που είπαμε, μήπως ήταν πιο έντονο αυτό το φαινόμενο 

στην αγροτική περιοχή, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν και το επίπεδο 

πιθανόν που έχουν οι άνθρωποι στην πόλη; 

-Επειδή ήμουν γυναίκα; Θεωρώ ότι είναι το ίδιο, δεν υπάρχει διαφορά.  

-Πώς πιστεύετε τώρα ότι θα μπορούσαν να περιοριστούν οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει μια γυναίκα σε διευθυντική θέση;  

-Πώς μπορούν να περιοριστούν, δηλαδή; 

-Να ελαφρύνουμε λίγο την θέση της, πιθανόν σε επίπεδο γραφειοκρατίας. 

-Εδώ τώρα δεν είναι θέμα άντρα και γυναίκα, επειδή στην δουλειά μας καλούνται να 

διαχειριστούμε και άντρες και γυναίκες τα ίδια προβλήματα. Απλώς, επειδή οι άντρες 

ασχολούνται περισσότερο, θα έλεγα ας πούμε υπάρχουν πολλοί διευθυντές οι οποίοι 

έχουν ασχοληθεί και με την πολιτική, είτε τοπικά είτε έτσι και λίγο πιο έξω, 

χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο, πρώτον, για να γίνονται  πιο αρεστοί και, δεύτερον, για 

να παίρνουν περισσότερα για το σχολείο τους, αλλά και για τον εαυτό τους ως image. 

Οπότε, εμείς οι γυναίκες δεν ασχολούμαστε τόσο με τα κοινά, που αυτό επίσης είναι ένα 

άλλο θέμα, ας πούμε. Από τη στιγμή, λοιπόν, που τα προβλήματα είναι ίδια, το οικονομικό 

κομμάτι, παράδειγμα, το ότι δεν έχουμε χρήματα στα σχολεία, τα χρήματα που θα θέλαμε 

να είχαμε για τη λειτουργία του σχολείου. Αυτά είναι προβλήματα που τα έχουμε όλοι. 

-Απλά, θεωρείτε ότι μέσω της δικτύωσης οι άντρες καταφέρνουν να κερδίσουν 

περισσότερα; 

-Μέσω της δικτύωσης, ακριβώς, πολύ ωραία το είπατε! 

-Σε επίπεδο εφοδίων που θα μπορούσε να παροπλιστεί μια γυναίκα. Με τι εφόδια 

θα μπορούσε να παροπλιστεί μια γυναίκα για να είναι πιο ευέλικτη στην 

καθημερινότητά της; 

-Σίγουρα όταν εγώ έγινα διευθύντρια δεν είχα καμία επιμόρφωση, καμία βοήθεια, παρά 

μόνο οι παλιοί, ο παλιός διευθυντής, ας πούμε, με βοήθησε. Δηλαδή, η επιμόρφωση είναι 

ένα ουσιαστικό έλλειμα το οποίο θα έπρεπε να καλύπτεται σε αυτή τη θέση. Είτε είσαι 

άντρας, είτε είσαι γυναίκα.  
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-Άρα, να γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση; 

-Ε βέβαια, γιατί είναι μια θέση πολύ δύσκολη, δεν μπορείς να το κάνεις, αν δεν έχεις τα 

εφόδια. 

-Απλά πιθανώς μια γυναίκα θα την εξυπηρετούσε περισσότερο κάτι τέτοιο για να 

εξοικονομήσει και χρόνο από το απόγευμά της για παράδειγμα που μεταφέρεται 

και πολύς φόρτος.  

-Εντάξει, σίγουρα μια επιμόρφωση μακράς διάρκειας θα ήταν απαραίτητη σε όλους. Στην 

γυναίκα ίσως να της έδινε έτσι και λίγο παραπάνω, αυτό ακριβώς που λέτε, ένα εφόδιο 

παραπάνω για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Θα μπορούσε να τα χειριστεί με έναν 

καλύτερο τρόπο. Χωρίς να χάνει χρόνο και τα λοιπά.  

-Από τους «σημαντικούς άλλους», από οικογένεια και συναδέλφους, για 

παράδειγμα, τι θα αναμέναμε για να της κάνουν τη καθημερινότητα λιγότερο 

δύσκολη; 

-Εντάξει για την οικογένεια είπαμε. Από τους συναδέλφους, επίσης τα στερεότυπα 

υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, κι ανάλογα τον τρόπο που έχουν συνηθίσει να διοικούνται, αν 

είναι άντρας ο προηγούμενος διευθυντής που ήταν και λίγο χαλαρός, περιμένουν από μια 

γυναίκα να συνεχίσει το ίδιο, αλλά επειδή εμείς βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά, δεν 

είμαστε ίδιες. Οπότε, από τις γνωστές μου τώρα και τις φίλες μου διευθύντριες, βλέπω 

ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταράξεις τα νερά όταν πας σε ένα σχολείο που έχει 

συνηθίσει να διοικείται με έναν τέτοιο τρόπο. Πάει ο επόμενος, αν είναι άντρας τον 

δέχονται με περισσότερη ευκολία, αν είναι γυναίκα, όχι.  

-Ακριβώς γιατί μπορεί να φέρει μια σειρά αλλαγών και σε κανέναν δεν αρέσει να 

αλλάζει τις συνήθειές του. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι μάλλον, οπότε 

αντιλαμβάνομαι πώς το θέτετε. Κάποια άλλη στρατηγική σε θεσμικό επίπεδο; 

-Σε θεσμικό επίπεδο, πέρα από την επιμόρφωση; 

-Ναι, ναι.  

-Θα έπρεπε να γίνεται ίσως το μάθημα το οποίο γίνεται στις παιδαγωγικές σχολές, στα 

πανεπιστήμια. Όταν εγώ τελείωσα το διδασκαλείο, είχαμε κάνει ένα μάθημα εκεί, το 

οποίο- ο καθηγητής ήταν εξαιρετικός- ίσως τότε και να απέκτησα το πρώτο κίνητρο να 

γίνω διευθύντρια. Το μάθημα ήταν οργάνωση και διοίκηση στα σχολεία, το οποίο το 

παρακολούθησα με πάρα πολύ μεγάλον ενδιαφέρον και ίσως ήταν και ο πρώτος σπόρος 

που έπεσε. Θέλω να πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να διδάσκεται ως μάθημα και να μπαίνει 

και σε μεταπτυχιακό επίπεδο η οργάνωση και διοίκηση των σχολείων, επειδή ακριβώς 

για το λόγο του ότι είμαστε πολύ περισσότερες οι γυναίκες, αν αυτό γινόταν σε επίπεδο 

πανεπιστημίου, θα έσπρωχνε περισσότερες γυναίκες στο να διεκδικήσουν αυτή τη θέση 

στο μέλλον.  

-Ακριβώς επειδή θα είχαν το ερέθισμα.  

-Θα είχαν το ερέθισμα και θα έβλεπαν ότι δεν είναι και κάτι ακατόρθωτο, δεν θα το 

βλέπαν από μια απόσταση, έτσι; Θα μπορούσαν να εντρυφήσουν έτσι μέσω ενός 

μεταπτυχιακού, παιδαγωγικού εργαλείου που αυτό θα ανέβαζε ίσως, θα έδινε κίνητρο. 

Αυτό. Τώρα σε άλλο θεσμικό επίπεδο, όχι. Τι άλλο;  
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-Στο γραφειοκρατικό κομμάτι; 

-Εντάξει η γραμματειακή υποστήριξη μετά είναι σίγουρα απαραίτητη και θα έπρεπε να 

δίνονται περισσότερες ώρες απ’ αυτές τις οποίες δίνονται. Εγώ για παράδειγμα, δεν έχω 

υποδιευθυντή στο σχολείο μου, δεν έχω γιατί έχω μικρό αριθμό μαθητών. Όμως, όποιον 

αριθμό και να έχεις στο σχολείο είναι απαραίτητο να μοιράζεσαι και να βοηθιέσαι. 

Οπότε, ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμα το ότι δεν υπάρχει υποδιευθυντής στα σχολεία 

και αυτός που υπάρχει είναι για λίγες ώρες και η βοήθειά του δεν είναι ουσιαστική.  

-Να πάμε λίγο τώρα στις δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής, θεωρείτε πως είναι εφικτό μια γυναίκα να συνδυάσει επιτυχώς 

οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ρόλο της 

ως διευθύντρια;  

-Εξαρτάται από τη θέση που έχει μέσα στην οικογένεια. Εάν, δηλαδή, έχει βοήθεια από 

τον σύντροφό της έτσι κι αλλιώς, θα είναι πιο εύκολο. Αν ασχολείται αποκλειστικά η ίδια 

με τα παιδιά, με την μόρφωσή τους, με τον χρόνο τους τον ελεύθερο που πρέπει να τον 

διαχειριστεί μια μητέρα κλπ. σίγουρα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Οπότε, σίγουρα 

εξαρτάται από τις οικογενειακές σχέσεις και από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. 

Γιατί ας πούμε μπορεί να έχει γονείς που έχουν την ανάγκη της, πέρα από τα παιδιά της 

και τον σύντροφο. 

-Υπάρχουν συγκεκριμένοι χειρισμοί που μπορεί να κάνει για να μπορέσει να 

συνδυάσει όλες τις υποχρεώσεις ουσιαστικά; 

-Κοίτα οι δυσκολίες θα παραμένουν οι ίδιες, οι χειρισμοί μετά για τον καθένα είναι 

προσωπικοί. Αναγκαστικά θα πρέπει να αφήσεις κάτι πίσω. Δηλαδή, ή θα πρέπει να 

αναλάβουν κι άλλοι κάποιες ευθύνες ή θα πρέπει να γίνεις λάστιχο, που αυτό είναι πάρα 

πολύ δύσκολο για ικανοποιήσεις τα πάντα; 

-Πρέπει να φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να το πετύχει ως έναν βαθμό 

τουλάχιστον;  

-Εντάξει, πέρα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, που μπορεί να είναι το πείσμα, η 

θέληση, η υπομονή, δεν ξέρω τι, ο χρόνος δεν μπορεί να αλλάξει, ο χρόνος είναι 

συγκεκριμένος. Ασχολείσαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και τ’ απογεύματα αφιερώνεις 

επίσης χρόνο, προσωπικό, ανάλογα με τα προβλήματα που έχεις να αντιμετωπίσεις. Που 

θα βρεις τον χρόνο να ασχοληθείς με τα υπόλοιπα; Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι άλλες 

διευθύντριες που έχουν και οικογένεια θα σου είπαν περισσότερα πάνω σε αυτό. Εγώ 

επειδή ζω μόνη μου, για μένα είναι πιο εύκολο. Δηλαδή το να πάρω δουλειά στο σπίτι ή 

να ασχοληθώ με κάποια τηλέφωνα τ’ απόγευμα είναι ευκολότερο για μένα γιατί δεν έχω 

τέτοιου είδους υποχρεώσεις, παιδιά κλπ. Παρόλα αυτά, πολλές φορές λέω αμάν, θέλω 

λίγο να ηρεμήσω, να μην σκέφτομαι το σχολείο. 

-Να έχετε τον προσωπικό σας χρόνο και εσείς. 

-Το μεγαλύτερο εμπόδιο, δηλαδή, είναι ο χρόνος, ο οποίος δεν φτάνει.  

-Αυτόν δεν μπορούν να μας τον προσφέρουν έξτρα, μόνο να μας μειώσουν τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου.  
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-Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μοιράζεσαι κάποιες ευθύνες, οι οποίες ίσως και θεσμικά 

θα μπορούσαν να μπουν, μια που είπαμε για τα θεσμικά πριν. Δηλαδή, αν παράδειγμα, 

ένα μεγάλο γραφειοκρατικό κομμάτι για παράδειγμα είναι ότι πρέπει να ασχοληθείς με 

το πληροφοριακό σύστημα my school. Αν αυτό γίνει αποκλειστικά ευθύνη του 

υποδιευθυντή, αμέσως αμέσως φεύγει από πάνω. Παρόλα αυτά, αντί όμως να γίνει αυτό, 

βλέπουμε ότι οι διευθυντές τελικά έχουν την ευθύνη για όλα, για οτιδήποτε γίνει. Αυτό 

είναι το χειρότερο ας πούμε, είναι η  ευθύνη που έχεις για τα πάντα, ότι δεν υπάρχει 

μοίρασμα ευθυνών, αλλά ότι έχεις την ευθύνη αποκλειστικά για όλα. Οπότε, αυτό θα 

έπρεπε θεσμικά κάπως να τροποποιηθεί.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 8 

-Θα ήθελα να μου πείτε, αν γνωρίζετε το φαινόμενο της γυάλινης οροφής. 

-Ναι, αλλά νομίζω ταιριάζει περισσότερο σε επιχειρηματικό μοντέλο, παρά στην 

εκπαίδευση που είμαι εγώ.  

-Είναι ακριβώς η αμέσως επόμενη ερώτηση αυτή, αν πιστεύετε ότι έχει ισχύ στην 

εκπαίδευση. 

-Στην βαθμίδα που είμαι εγώ δεν θεωρώ ότι έχει ισχύ, γιατί είναι ένας χώρος που θα 

έλεγα ότι είναι γυναικοκρατούμενος και ούτως ή άλλως οι γυναίκες, πώς να το πω, είναι 

κοινωνική προσδοκία να γίνονται οι γυναίκες δασκάλες και νηπιαγωγοί, γι’ αυτό δεν 

πιστεύω ότι δεν ισχύει.  

-Προφανώς. Αν αναφερθούμε, όμως, συγκεκριμένα για το επίπεδο της διεύθυνσης 

στο δημοτικό σχολείο, φαντάζομαι ότι έχετε υπόψη σας το γεγονός ότι υπάρχει 

πολύ μικρή εκπροσώπηση των γυναικών σε αυτό το επίπεδο, που είναι το 

χαμηλότερο ουσιαστικά στην διοίκηση της εκπαίδευσης. Γιατί να υπάρχει αυτή η 

υποαντιπροσώπευση;  

-Νομίζω ότι απλά δεν θέλουν τις ευθύνες και το ωράριο οι γυναίκες. Δεν θεωρούν, 

δηλαδή, ότι τα χρήματα που παίρνεις σε αυτήν την θέση αξίζουν τις ώρες δουλειάς που 

ξοδεύουν. Γιατί, εντάξει, μπορείς να κάνεις ένα τετράωρο και να πας στο σπίτι σου, γιατί 

πρέπει οπωσδήποτε να ταλαιπωρηθείς με όλες τις ευθύνες που έχει μια τέτοιου τύπου 

θέση;  

-Άρα ουσιαστικά, αν το ερμηνεύσουμε, υπάρχουν εμπόδια; 

- Μόνο για τον χώρο μας, έτσι; 

-Ναι, συγκεκριμένα για την εκπαίδευση και ακόμα πιο επικεντρωμένα στο επίπεδο 

της διοίκησης της σχολικής μονάδας. Οπότε, από τη στιγμή που λέτε ότι 

αποφεύγουν γι’ αυτούς τους λόγους, υπολανθάνουν αυτά τα εμπόδια για τα οποία 

μιλάει το φαινόμενο της γυάλινης οροφής.  

-Εντάξει, υπολανθάνουν ναι.  

-Εσείς, για να πάμε συγκεκριμένα στη δική σας προσπάθεια να αναρριχηθείτε 

ιεραρχικά, ήρθατε πιθανόν αντιμέτωπη με κάποια εμπόδια; 

-Να πω την αλήθεια είμαι και σε έναν τόπο, όπως είναι η Φλώρινα, που είμαστε όλοι 

γνωστοί ρε παιδί μου και έχουμε μια θέση σ’ αυτόν τον χώρο. Είχα τις σπουδές μου, 

οπότε δεν είχαν οι συνάδελφοί μου περισσότερες σπουδές από εμένα για να έχω εγώ 

τέτοιου τύπου εμπόδια, να είναι κάποιος απέναντί μου. Διεκδίκησα μια θέση της οποίας 

υπερπληρούσα τα προσόντα.  

-Σε επίπεδο επιλογής ουσιαστικά, από το συμβούλιο επιλογής μήπως διακρίνατε 

κάποια μεροληπτική στάση;  

-Εγώ δεν είχα ζητήματα στο συμβούλιο επιλογής, προσωπικά δεν έχω τέτοιου τύπου 

εμπειρία. Τώρα εντάξει όταν πάω να ζητήσω κάτι σε άλλες υπηρεσίες, κάποιοι μπορεί να 
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λέγαν γυναίκα είναι αυτή, λέει περισσότερα, μπορεί να μην μου δώσουν τόση σημασία. 

Τώρα εξαρτάται και πώς τοποθετείται η κάθε γυναίκα στον χώρο της.  

- Άρα, μια άλφα μεροληπτική στάση έχετε διακρίνει σε ορισμένες περιπτώσεις; 

-Εντάξει, κάποιοι ναι. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ζήτημα χαρακτήρα και επίσης 

background  του καθένα.  

-Ακριβώς. Πώς μπορεί να διεκδικήσει κάποια πράγματα.  

-Ναι. Ακριβώς. Σαφώς υπάρχει μεροληπτική στάση. Πολλές φορές το νοιώθεις, αλλά εγώ 

προσωπικά συνεχίζω να επιμένω σε αυτό που εγώ θέλω. Αν το δικό μου είναι 

τεκμηριωμένο, ότι και να πουν, γιατί δεν διεκδικώ μόνο για τον εαυτό μου και διεκδικώ 

για έναν χώρο, όπως είναι το σχολείο, εντάξει όσο και να μεροληπτήσουν, θα 

αναγκαστούν να με ακολουθήσουν να στο πω έτσι. Τώρα και από τους υφισταμένους μου 

το ίδιο νιώθω πολλές φορές. Προτείνω κάτι και, εντάξει μωρέ γυναίκα (σκέφτονται), δεν 

το υιοθετούν. Ωστόσο εγώ ακολουθώ τον δρόμο μου, σαφώς κάποιοι με υποστηρίζουν 

και οι άλλοι μετά νοιώθουν παραγκωνισμένοι, οπότε, αν το θέλεις, αναγκάζονται να με 

αποδεκτούν.  

-Να ακολουθήσουν τη γραμμή σας. 

-Αναγκάζονται, ακριβώς. Καταλαβαίνουν ότι έχω δίκιο και καταλαβαίνουν ότι αυτό που 

λέω ισχύει, απλά είναι αυτό ‘’έλα μωρέ γυναίκα είναι, σιγά τώρα’’. 

-Δεν δίνουν την απαραίτητη σοβαρότητα, πιστεύουν ότι αν αντισταθούν δεν θα 

μπορέσουν να σας χαλάσουν τα σχέδια; 

-Δεν πάει καλά το σχολείο. Το έχω ζήσει και από γονείς βέβαια.  

- Να πούμε λίγο για τους λόγους που πιστεύετε εσείς ότι διεκδικεί μια γυναίκα μια 

τέτοια θέση. 

-Εντάξει είναι και η αυτοπραγμάτωση. Δηλαδή είσαι σε έναν χώρο, έχεις σπουδάσει κάτι, 

γιατί να μην θες να ανελιχθείς; Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, γιατί αυτό είναι αντρικό 

προνόμιο. Επειδή κάποτε οι άντρες ήταν η δουλειά τους, δούλευαν μόνο για τη δική τους 

εξέλιξη και παραγκώνιζαν όλα τα υπόλοιπα οικογενειακά ή όλες τις υποχρεώσεις, τις 

οποίες άφηναν στις γυναίκες και οι γυναίκες έχουν μείνει πίσω στη ζωή τους. Δηλαδή, 

γιατί να μην διεκδικήσω ισότιμα αυτό που διεκδικεί και το άλλο φύλο; Δεν πιστεύω στον 

διαχωρισμό των φύλων. Σε ποια εποχή ζούμε; Είναι και για μένα προτεραιότητα ή τέλος 

πάντων το χρωστάω στον εαυτό μου για τις σπουδές που έχω κάνει μέχρι σήμερα.  

-Οπότε και το δικό σας βασικό κίνητρο ήταν αυτό; 

-Ναι.  

-Να πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη, ποιους θεωρείτε ως λόγους αποτροπής μιας 

γυναίκας από την διεκδίκηση τέτοιων θέσεων; Γιατί να μην διεκδικήσει μια 

τέτοια θέση; Τι την κρατάει πίσω; 

-Εγώ δεν το καταλαβαίνω, εντάξει; Ωστόσο, για μια γυναίκα εκτιμώ ότι είναι διπλάσιος 

χρόνος δουλειάς. Γιατί έχει το επάγγελμά της, έχει τη διευθυντική θέση, ωστόσο δεν 

αναλαμβάνει κανείς άλλος τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, δεν τις μοιράζεται. Κάνει 
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τα ίδια που θα έκανε και όταν δεν θα δούλευε. Γι’ αυτό ταλαιπωρούμαι εγώ. Είναι λόγος, 

είναι λόγος, ναι. 

-Μου δίνετε πολύ καλή πάσα για την επόμενη ερώτηση, που έχει να κάνει με τις 

δυνατότητες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των γυναικών 

διευθυντριών. Πιστεύετε πως είναι εφικτό μια γυναίκα να τα συνδυάσει επιτυχώς; 

-Εντάξει, εξαρτάται και ποιον έχει δίπλα της.  

-Άρα υπάρχουν προϋποθέσεις; 

-Βέβαια υπάρχουν προϋποθέσεις. Επίσης, όλοι οι άνθρωποι δεν μεροληπτούν ή όλοι δεν 

πιστεύουν ότι οι γυναίκες δεν είναι άξιες ή δεν αξίζουν τον κόπο να τις βοηθήσουν. 

Εντάξει, εξαρτάται πού ζει, ποιο είναι το οικογενειακό πλαίσιο που έχει αναπτύξει.  

-Ακριβώς. Οπότε, ουσιαστικά αναφερόμαστε στη στήριξη από την οικογένεια. 

-Φυσικά. Από τους ανθρώπους που έχει γύρω της, ότι σημαίνει αυτό. Οικογένεια, 

σύντροφος, οτιδήποτε.  

-Από μεριάς της κάποιους ειδικούς χειρισμούς που μπορεί να κάνει; 

-Να σου πω κοπέλα μου εγώ τα κάνω ούτως ή άλλως όλα στη ζωή με πολύ κόπο και 

πολλές εργατοώρες. Οπότε τι να πω, συνήθως λέω δεν πειράζει θα το κάνω εγώ, δεν 

πειράζει θα το κάνω εγώ.  

-Άρα, μια γυναίκα χρειάζεται να καταβάλει πολλαπλάσια προσπάθεια. 

-Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Για μένα, ναι. Όπως και να ‘χει.  

-Προκειμένου να τα συγκεράσει, γιατί όπως και να ‘χει είναι επιφορτισμένη με 

πολλαπλούς ρόλους και αυτό δεν αλλάζει τόσο εύκολα.  

-Όλοι μας έχουμε πολλούς κοινωνικούς ρόλους, και οι άντρες έχουν το ίδιο, αλλά οι 

κοινωνικές προσδοκίες πραγματικά απαιτούν περισσότερα από τις γυναίκες. Τώρα μέσα 

σε ένα πλαίσιο οικογενειακό κάποιοι καταφέρνουν και εξισορροπούν μια κατάσταση. Δεν 

ξέρω, εγώ δεν τα έχω καταφέρει απόλυτα, γι’ αυτό δεν απαντώ σε αυτό. Εκτιμώ ότι κάνω 

περισσότερα απ’ όσα κάνουν οι άλλοι στην οικογένειά μου.  

-Άρα, θα περιμένατε μια παραπάνω βοήθεια απ’ αυτούς έτσι ώστε να 

ελαφρυνθείτε; 

-Ναι, αλλά συνήθως εγώ τα αναλαμβάνω μόνη μου, γι’ αυτό δεν μπορώ να τους 

κατηγορήσω, επειδή βαριέμαι να εξηγώ τι πρέπει να γίνει, τα αναλαμβάνω.  

-Μέχρι να το κάνετε θα έχει γίνει, ουσιαστικά.  

-Ακριβώς. Δεν μπορώ να κατηγορήσω απόλυτα τους διπλανούς μου. Νομίζω ότι κακό 

του χαρακτήρα μου.  

-Πηγαίνοντας στα προσωπικά χαρακτηριστικά, λοιπόν. Εσείς, έχετε και το πείσμα 

και τη θέληση και καταβάλετε και παραπάνω προσπάθεια για να το επιτύχετε. 

Κάποια άλλα χαρακτηριστικά προσωπικά που πρέπει να φέρει μια γυναίκα 

διευθύντρια έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλους τους ρόλους της; 
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-Τώρα, ναι. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά. 

-Πώς λειτουργείτε εσείς; Τι προτάσσετε από τα δικά σας χαρακτηριστικά έτσι 

ώστε να ρυθμίσετε την οικογένεια και την επαγγελματική σας ζωή; 

-Καταρχήν είμαι ένα άτομο γενικά που στην καθημερινότητά μου βάζω στόχους. Είτε 

αυτό είναι δουλειά, είτε είναι σπίτι, έτσι; Είμαι οργανωτική. Οπότε, θέλω όλα αυτά που 

αποφάσισα να κάνω, να γίνουν. Για μένα θα γίνουν με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορεί σε 

όλους αυτούς τους στόχους μου να έλεγα ότι θα συμμετέχουν και κάποιοι άλλοι. Αν δεν 

συμμετέχουν οι άλλοι, θα προσπαθήσω να το φέρω εις πέρας μόνη μου. Δεν είναι 

απαραίτητα φιλοδοξία αυτό. Είναι ότι έχω δρομολογήσει κάποια πράγματα τα οποία 

πρέπει να φτάσουν στο τέλος. Να σου πω ένα παράδειγμα, εγώ αγαπώ τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Θέλω πάρα πολύ να έχουμε στο σχολείο ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί 

πιστεύω ότι ανοίγει το μυαλό γενικά των παιδιών, των δασκάλων, ο συγχρωτισμός με 

άλλες οικογένειες, με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, γενικώς θεωρώ ότι φέρνει έτσι 

αισιοδοξία στο σχολείο. Δεν το συμμερίζονται όλοι οι συνάδελφοι και κατά διαστήματα 

κουράζονται, γιατί όλα αυτά έχουν και απαιτήσεις. Όμως, εμένα είναι προσωπικό μου 

στοίχημα αυτό, να καταφέρω με αυτό το σχολείο να τα φέρω εις πέρας, οπότε, αν δεν τα 

κάνουν οι άλλοι, θα μπω μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία να τα προσπαθήσω, να τα 

κάνω μόνη μου. Βέβαια, αυτό ποτέ δεν μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα. Δεν μπορεί 

να επωφεληθεί όλη η ομάδα απ’ αυτό. Όμως, εμένα ήταν προσωπικός μου στόχος και θα 

το φτάσω εις πέρας. 

-Καταλαβαίνω. Βέβαια, με κάποιο προσωπικό κόστος και για σας. 

-Με πολύ μεγάλο κόστος. Πάντα με προσωπικό κόστος και με πολλές εργατοώρες.  

-Οπότε, να πάμε συγκεκριμένα στην καθημερινότητά σας ως διευθύντρια. Ποιες 

είναι οι δυσκολίες κατά την επιτέλεση των διευθυντικών σας καθηκόντων σε 

καθημερινή βάση; 

-Σε διοικητικό επίπεδο δεν έχω δυσκολίες. Γιατί μπορώ να διαχειριστώ τα πάντα μόνη 

μου. Δηλαδή, καταρχήν, όταν όλα είναι διαδικτυακά, και μπορώ να τα χειριστώ μόνη 

μου, δεν έχω προβλήματα. Σαφώς έχω προβλήματα με ότι σχετίζεται με τα οικονομικά 

του σχολείου, με την έννοια ότι δεν παίρνω επιχορηγήσεις, αλλά αυτό δεν το θεωρώ 

πρόβλημα σε διοικητικό επίπεδο.  

-Δεν είναι πρόβλημα που απορρέει από το φύλο σας. 

-Όχι, δεν απορρέει από το φύλο μου. Αυτό το έχει ο κάθε  διευθυντής επειδή οι 

επιχορηγήσεις φτάνουν μέχρι αυτό το ύψος και δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο ή 

οτιδήποτε. Όμως αυτό δεν είναι ζήτημα που σχετίζεται με το φύλο. Δεν έχω προβλήματα. 

-Μόνο αυτό που αναφέραμε ήδη, ότι τρώτε πάρα πολύ χρόνο για να επωμιστείτε 

όλα τα βάρη που προκύπτουν από την διεύθυνση. 

-Τρώω, όμως, πάρα πολύ χρόνο επειδή βάζω και δικούς μου στόχους που πιθανόν 

κάποιοι άλλοι να μην τους έβαζαν.  

-Είναι και οι δικές σας επιδιώξεις.  

-Ακριβώς.  
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-Άρα, το ένα επίπεδο είναι αυτό. Σε επίπεδο συνεργασίας με συναδέλφους που 

αναφέρατε προηγουμένως; Ότι δεν είναι πάντα θετικοί και δεκτικοί στις 

προτάσεις σας; 

-Πάλι γενικότερα δεν έχω προβλήματα, αλλά δεν είναι δεκτικοί, επειδή πάντα οι 

προτάσεις μου έχουν και περισσότερες ώρες δουλειάς. Να το πω κι αυτό.  

-Δεν είναι ότι δεν πιστεύουν ότι μπορείτε να κατορθώσετε κάποια εγχειρήματα; 

-Όχι, πιστεύουν ότι μπορώ να τα καταφέρω, αλλά επειδή πραγματικά εγώ ξοδεύω πάρα 

πολύ χρόνο στη δουλειά μου, πιστεύουν ότι χωρίς την βοήθειά τους μπορώ να τα φέρω 

εις πέρας. Άρα, επαναπαύονται. Γι’ αυτό λέω ότι δεν φταίνε πάντα αυτοί. Τώρα κάποιοι 

καινούριοι συνάδελφοι που δεν με γνωρίζουν, έχω μ’ αυτούς να αντιμετωπίσω αυτά που 

είπα προηγουμένως. Ότι είναι γυναίκα, εντάξει οι γυναίκες είναι που σου λεν πολλά, δεν 

θα ισχύσουν όλα αυτά που λέει, θα την αφήσουμε να μιλήσει, θα το ξεχάσει σε λίγο. Αυτά 

με τους καινούριους συναδέλφους και όχι μ’ αυτούς που είναι μόνιμοι στο σχολείο. Μ’ 

αυτούς που έρχονται με αποσπάσεις.  

-Άρα, διακρίνετε μια κάποια αμφισβήτηση από ορισμένους, κυρίως που δεν σας 

έχουν μάθει; 

-Εντάξει, πάντα θα υπάρχει αυτό. 

-Εσείς τώρα έχει επιτελέσει διευθύντρια μόνο σε ένα σχολείο της πόλης, θα 

μπορούσατε όμως να μου πείτε αν πιστεύετε πως οι δυσκολίες και οι προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει μια γυναίκα σε σχολείο αγροτικής περιοχής είναι πιθανά 

περισσότερες απ’ ότι μια γυναίκα διευθύντρια σε σχολείο της πόλης; 

-Πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω σ’ αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα είχε ιδιαίτερα 

προβλήματα.  

-Σε επίπεδο στάσεων, προκαταλήψεων επειδή μιλάμε για κλειστές κοινωνίες στις 

αγροτικές περιοχές που δεν έχουν και το επίπεδο των μεγάλων αστικών κέντρων. 

Τι θα εικάζατε; 

-Πραγματικά δεν θέλω να εικάζω, αλλά δεν νομίζω ότι θα είχε ιδιαίτερα προβλήματα. 

Τα μόνα προβλήματα που μπορεί να έχει είναι με τους γονείς. Με ποιους άλλους δηλαδή 

να έχει; Αλλά κι εγώ που είμαι στο κέντρο το αντιμετώπισα με έναν γονέα. Έχει να κάνει, 

όμως, και με τον άνθρωπο και τώρα εγώ μιλάω για ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό 

που απ’ τη μια ήθελα να γελάσω και απ’ την άλλη να τον πετάξω έξω. Έχω πετάξει και 

κάποιους βέβαια έξω. 

-Για περιγράψτε το μου λίγο, αν είναι εύκολο. 

-Βασικά, ήρθε ένας γονέας όπου δεν είχε την επιμέλεια του παιδιού του, την είχε η μητέρα. 

Βέβαια, δυστυχώς, εγώ σε όλο αυτό, ενώ 5 χρόνια είχαμε το παιδί στο σχολείο, δεν το 

ήξερα ότι χώρισαν. Βέβαια, αυτό αφορά τους γονείς που έπρεπε να με ενημερώσουν. 

Κακώς. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται ένας πατέρας ο οποίος μπαίνει μέσα και μου λέει 

ότι με εντολή του εισαγγελέα θα ήθελα να δω το παιδί μου. Προσπαθώ να κερδίσω χρόνο 

γιατί δεν έχω καταλάβει εκείνη τη στιγμή για ποιο παιδί πρόκειται. Κάθεται ο γονέας 

δίπλα, λέω όταν λέμε εντολή εισαγγελέα, να το δω. Τέλος πάντων άρχισε να λέει ξέρω γω 

αφού είπε ο εισαγγελέας, διάφορα τέτοια, θα φέρω την αστυνομία. Λέω τι εννοείται να 
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φέρετε την αστυνομία. Βγήκα, εντωμεταξύ, έξω και ρώτησα, λέω δεν μπορείτε να δείτε 

το παιδί σας, γιατί δεν έχετε φέρει ένα παραστατικό κλπ.. Αλλά το γεγονός ότι ήμουν 

γυναίκα, σηκώθηκε όρθιος, στάθηκε όρθιος απέναντί μου και είπε θα σας φέρω την 

αστυνομία. Να μην στα πολυλογώ, εγώ είπα το εξής, να μιλήσω ως μητέρα, ως γονέας. 

Αφήνουμε το παράνομο του πράγματος, το αφήνουμε έξω από την πόρτα και σας λέω, 

καταλαβαίνω ότι είστε πατέρας και θέλετε να δείτε το παιδί σας ενώ δεν επιτρέπεται. Το 

μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ρωτήσω αν το παιδί σας θέλει να σας δει. Βγήκα έξω, 

φυσικά το παιδί δεν ήθελε να τον δει και όταν βγήκα έξω ρώτησα και περισσότερα, και 

έτσι μπήκα μέσα, του είπα λυπάμαι, βέβαια έκλαψε, μιλήσαμε μετά για αρκετή ώρα, έφυγε 

από το σχολείο, και ο λόγος που το έκανα αυτό, φέρθηκα παράνομα γιατί κατάλαβα ότι 

δεν είχε καμία εντολή εισαγγελέα, δεν με ενδιέφερε αν φέρει την αστυνομία, όπως και του 

είπα φέρε την αστυνομία, κάνε ότι θες, ήταν για να μην φυλάει έξω από τον αυλόγυρο του 

σχολείου και μπει μέσα και πάρει το παιδί. Δηλαδή αυτά είναι περιστατικά που τα 

αντιμετωπίζουμε εμείς, αλλά και σε μένα είπε ότι έχει εντολή εισαγγελέα, σε άντρα δε θα 

το λέγε.  

-Δε θα τολμούσε; 

-Όχι.  

-Προσπάθησε να σας επιβληθεί και με το παράστημά του, όπως είπατε; 

-Ναι, τώρα για να μην τα λέω κι όλα. Είναι γυναίκα μωρέ, σιγά τώρα, άμα της πω εντολή 

εισαγγελέα τι θα κάνει; 

-Θα ψαρώσει.. 

-Ακριβώς. Ή ξέρω γω κάποιος άλλος γονέας που ήρθε και μου είπε.. να βάλω κάμερες, 

γενικά με τους αστυνομικούς έχω τέτοια ζητήματα, οι οποίοι μπορούν να τα κάνουν όλα. 

Σαφώς δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί έτσι.  

-Άρα καταχρώνται την εξουσία που ουσιαστικά έχουν; 

-Έχουν μια εξουσία , ακριβώς. Εκτιμούν ότι γυναίκα είναι, άμα της πούμε αστυνομία, τι 

θα κάνει; Γιατί να φοβηθείς αυτούς τους ανθρώπους; Αν ξέρεις τη δουλειά σου, ξέρεις τι 

μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα, ότι εσύ θα φωνάξεις εισαγγελέα γι’ αυτούς, αλλά απλά 

οι γυναίκες νομίζω πιο δύσκολα θα κάνουν αυτή την κίνηση. Δηλαδή, τηλέφωνο στον 

εισαγγελέα τώρα, απειλούμαι.  

-Άρα, ο τρόπος για να αντιμετωπίσετε τέτοιες καταστάσεις είναι ψυχραιμία και 

από κει και έπειτα γνώση της νομοθεσίας και του πώς μπορείτε να λειτουργήσετε. 

-Καλά αυτό είναι προϋπόθεση. Δεν το συζητώ. Δεν είναι προϋπόθεση αυτό; Ή τέλος 

πάντων τον πρώτο χρόνο που αναλαμβάνεις μια διοικητική θέση, δεν έχεις την εμπειρία, 

τον επόμενο χρόνο; Δεν δικαιολογείσαι, ούτε μπορούν να τα λύσουν οι άλλοι. Υπάρχουν 

ζητήματα που πρέπει να λύσει μόνο ο διευθυντής ή η διευθύντρια της σχολικής μονάδας. 

Και δεν χρειάζεται το υπόλοιπο προσωπικό να ξέρει τίποτα γι’ αυτό. Είναι δικιά μας 

καθαρά ευθύνη. Αυτήν την ευθύνη δεν θέλουν να αναλάβουν οι γυναίκες. Γιατί αυτό θέλει 

και τρέξιμο. Μπορεί πραγματικά να χρειάζεται να πας στον εισαγγελέα ή να αναλάβεις 

αυτή τη ταλαιπωρία.  
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-Οπότε, κάποια εφόδια που τυχόν θα μπορούσαμε να προτείνουμε ώστε να 

παροπλιστεί μια γυναίκα για να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες; 

-Γιατί να διαχωρίζουμε τη γυναίκα; 

-Πιθανόν επειδή ακριβώς λόγω και του φύλου της δεν θεωρείται ότι μπορεί να 

ανταπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις, να έχει κάτι έξτρα σας προσόν.. 

-Εγώ να σου πω την αλήθεια δεν το δέχομαι αυτό. Αφού διεκδικούμε αυτήν την θέση, 

αυτή η θέση θέλει αυτές τις προϋποθέσεις. Ή που αναλαμβάνεις όλο το πακέτο ή δεν 

διεκδικείς μια τέτοιου τύπου θέση. Δεν μπορεί να κλαίγεσαι στον καθένα, νομίζω μόνες 

μας δημιουργούμε προβλήματα.  

-Σε επίπεδο προσωπικότητας ίσως να φέρει κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά έτσι ώστε να ανταπεξέλθει; 

-Συγγνώμη ή έχει αυτήν την προσωπικότητα ή δεν την έχει. Δηλαδή, ένας δυναμικός 

άνθρωπος μπορεί να γίνει δυναμικός άνθρωπος επειδή θα διαβάσει 5 βιβλία;  

-Απλά θα του δώσει ίσως μια παραπάνω αυτοπεποίθηση, ότι μπορεί να σταθεί. 

-Καλό μου, ή την έχει ο άνθρωπος ή δεν την έχει.  

-Δεν πιστεύετε ότι καλλιεργείται; 

-Μα τι να πω τώρα; Δηλαδή, πώς να προκύψει αυτό στη ζωή σου; Και τέλος πάντων 

είναι διαχείριση των δικών του συναισθημάτων. Και γω φοβάμαι ως άτομο, και γω 

πολλές φορές παλαντζάρω να κάνω το ένα ή να κάνω το άλλο. Είναι δικιά μου υπόθεση 

να τα λύσω αυτά τα προβλήματα. Δεν ξέρω, μπορεί, δηλαδή, να ισχύσει αυτό που λέμε; 

Τι, να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση κι άμα το πούμε γίνεται; Να είναι πιο 

οργανωτικός, κι άμα το πούμε γίνεται; Να διαβάσει 5 βιβλία παραπάνω, γίνεται; Δεν 

ξέρω, εγώ δεν μπορώ να προτείνω κάτι στις γυναίκες, θεωρώ ότι είμαστε ισότιμοι κι 

διεκδικούμε μια θέση. Ας ανταποκριθούμε, λοιπόν, στον ρόλο τον οποίο διεκδικούμε. Κι 

ας μην κλαιγόμαστε στους άλλους.  

-Από μεριάς, όμως, των υπολοίπων, των σημαντικών άλλων, που είναι η 

οικογένεια, οι συνάδελφοι, είπαμε σε ένα επίπεδο από την οικογένεια χρειάζεται 

στήριξη, από τους συναδέλφους έτσι ώστε να κάνουν το έργο της διεύθυνσης πιο 

εύκολο; 

-Εγώ δεν ζητάω από κανέναν και θα πω γιατί, γιατί όλοι θέλουν να κάνουν το ωράριό 

τους και να φύγουν. Κι από την άλλη μεριά, μόνη μου έκανα την αίτηση και από την 

στιγμή που έκανα την αίτηση, γιατί πρέπει απαραίτητα να με διευκολύνεις στο έργο μου; 

Σαφώς και θα γίνονται συνεδριάσεις όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι αυτό που 

έχουμε να συνδυάσουμε.  

-Ίσως να επωμιστούν κάποια άλλα καθήκοντα έτσι ώστε να σας δώσουν και σας 

τον χώρο και τον χρόνο να δουλέψετε στους επιμέρους στόχους που έχετε θέσει, 

πιο συγκεκριμένα με τα προγράμματα.  

-Να πω κάτι, όταν αυτή η αξιολόγηση επιτέλους έρθει σε αυτή τη χώρα, ή όταν επιτέλους 

όλοι μένουμε στο σχολείο όχι μόνο στο ωράριό μας το διδακτικό, και μένουμε στο 
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διοικητικό, τότε νομίζω κάθε διευθυντής θα μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω. Δεν 

αλλάζει αυτή η νοοτροπία τόσο εύκολα. Επίσης, δεν αξιολογείται κανένας για τίποτα.  

-Άρα, η πρότασή μας είναι σε θεσμικό επίπεδο, να γίνει επιτέλους η αξιολόγηση; 

-Φυσικά, σε θεσμικό επίπεδο. Μα εκεί θα διαχωριστούν οι ρόλοι. Δηλαδή, εγώ πάρα 

πολλές φορές τελικά σκέφτομαι τι ακριβώς κάνω σε αυτό το σχολείο; Γιατί ποια ακριβώς 

είμαι; Είμαι δασκάλα; Είμαι διοικητικό στέλεχος; Απλά κάνω λίγο απ’ όλα. Και άντε το 

αγαπάω και κάνω λίγο απ’ όλα. Βρε και οποιοσδήποτε άλλος να ήταν στην θέση μου θα 

έλεγε τι έχω εγώ να κάνω, αυτό; Θα μοιράσω, λοιπόν, την δουλειά. Απλά θεωρώ, ας 

πούμε ένα my school το κάνω ευκολότερα από τους άλλους, για ποιον λόγο να πω στους 

συναδέλφους που θα προτιμούσα να ασχοληθούν με ένα ξέρω γω περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα, με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να κάνουν μια δράση μες στην τάξη που 

πραγματικά θα είχε μεγαλύτερη αξία από το να κάνουν ξέρω γω όλα αυτά στο my school. 

-Που είναι διοικητικού χαρακτήρα και δεν έχει να προσφέρει και πολλά. 

-Μα δεν προσφέρει σε κανέναν. Δηλαδή να εξυπηρετήσουν εμένα; Στο κάτω κάτω εγώ 

παίρνω και κάποια χρήματα για αυτή τη θέση και τη διεκδίκησα. Δεν γίνεται να μην 

μπορώ να κάνω τίποτα μόνη μου και να τα μοιράζομαι.  

-Αυτά τα χρήματα όμως δεν ανταποκρίνονται προφανώς στον φόρτο εργασίας σας, 

σε καμία περίπτωση; 

-Δεν ξέρω τελικά. Επειδή το ακούω από πάρα πολλούς. Ο φόρτος εργασίας, ο φόρτος 

εργασίας. Δηλαδή, είναι δουλειά μου. Όπως οι άλλοι έχουν ένα τετράωρο ή ένα εξάωρο 

ή ξέρω γω μοιράζονται τις 21 ώρες, γιατί όλοι έχουμε 21 ώρες στο σχολείο, αν εγώ 

δουλέψω 21 ώρες δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό; Να δουλέψω 21 ώρες.  

-Δεν θα είστε ικανοποιημένη εσείς, όμως, με αυτό που θα παράσχετε.  

-Εντάξει, ικανοποιημένη τι σημαίνει; Όμως έχω ένα ωράριο 21 ώρες; Αν δουλέψω στην 

θέση αυτή που είμαι, τη διευθυντική, να κάνω διαδικαστικά, χαρτιά, my school, δε θα 

βγει η δουλειά; Εγώ θεωρώ ότι μου περισσεύει και χρόνος. Αν, δηλαδή, όλοι στο σχολείο 

κάναμε τη δουλειά που μας αναλογεί και δεν φορτώνει ο ένας την δουλειά στον άλλο, 

είναι δουλειά που ακούω πάρα πολλούς διευθυντές να γκρινιάζουν συνέχεια, για όλα. Το 

λέω ειλικρινά, δεν γκρινιάζω γι’ αυτό, δεν με ενοχλεί. Περισσότερο με ενοχλούν που 

πρέπει σε μια υπηρεσία να τα πας με αλληλογραφία και δεν μπορείς να τα στείλεις με ένα 

e-mail, περισσότερο αυτό με ενοχλεί που πηγαινοέρχεσαι χωρίς λόγο.  

-Ενώ θα μπορούσαν κάποια πράγματα να γίνουν αυτοματοποιημένα, πολύ πιο 

εύκολα.  

-Φυσικά, φυσικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν εκσυγχρονιζόμαστε. Αυτά με 

ενοχλούν περισσότερο.  

-Άρα, η πρότασή μας είναι σε αυτό το κομμάτι, να μπορέσει να δοθεί φως προς 

αυτήν την κατεύθυνση.  

-Ναι, πάντως εγώ δε θα μείνω πραγματικά ότι όλοι μας καταδιώκουν τις γυναίκες. 

Κουράστηκα και με αυτό. Δεν μας καταδιώκουν όλοι, απλά εμείς μέναμε πάντα πίσω ή 

λέμε εντάξει μωρέ ας το κάνει κάποιος άλλος πιο εύκολα. Όπως και πολλές γυναίκες 
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διευθύντριες, έρχεται, βάλε εσύ πετρέλαιο, το αναθέτουν σε έναν άντρα. Ένας άντρας να 

κάνει τη δουλειά. Γιατί οι άντρες μπορούν να κάνουν τα πάντα; Είναι δάσκαλοι και αυτοί, 

έχουν ωράριο συγκεκριμένο. Γιατί πρέπει να τους φορτώνουμε με όλα τα υπόλοιπα και 

μεις αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε, ας μείνουμε δασκάλες. 

-Ακριβώς, όποιος δεν θέλει να επωμιστεί και αυτές τις ευθύνες και τα βάρη, 

υπάρχει η άλλη οδός.  

-Μα δεν είναι κακό, ούτε υποτιμητικό. Το λέω από πολλά περιστατικά ή ξέρω γω δεν ξες 

να χρησιμοποιείς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ε μάθε τον, λοιπόν, είναι κομμάτι της 

δουλειάς σου, δεν ήξερες όταν σπούδαζες. Να κάνει μια προσπάθεια, επίσης. Τώρα εγώ 

σου λέω τα παράπονά μου.. 

-Όχι, όχι, αυτά θέλω να ακούσω.  

-Θα σου πω τον καημό μου. Εντάξει σαφώς ούτε οι άντρες είναι όλοι ικανοί να 

αναλάβουν τέτοια θέση.  

-Ναι, γιατί υποκινούνται και από άλλα κίνητρα προφανώς, το κύρος.. 

-Απλά οι άντρες ναι, θεωρούν τι πρέπει να κάνουν αφού, λοιπόν, έχουν τα χρόνια 

υπηρεσίας τι πρέπει να γίνουν; Είναι και σε ένα σχολείο με γυναίκες, πρέπει να γίνουν 

διευθυντές ή προϊστάμενοι. Όχι, δεν είναι ικανοί να το κάνουν. Γι’ αυτό και τα 

φορτώνουν μετά στους άλλους, λένε υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Άμα δεν ξέρουν να 

διαχειρίζονται το ένα, το άλλο, το άλλο, ε φυσικά υπάρχει δουλειά. Ε φυσικά υπάρχει 

δουλειά.  

-Απλά, ουσιαστικά εμείς σε αυτό το πλαίσιο, λέμε μήπως μπορούσαν να δοθούν 

διευκολυντικές λύσεις έτσι ώστε να υποκινήσουμε και περισσότερες γυναίκες να 

διεκδικήσουν το πόστο, γιατί, όπως είπατε, ο συγκερασμός και των δύο μετώπων, 

της οικογενειακής- προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής δεν είναι και τόσο 

εύκολο εγχείρημα. 

-Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούμε να υποκινήσουμε γυναίκες, αλλά οι ποσοστώσεις που 

δόθηκαν εν μέρει έλυσαν το ζήτημα. Γιατί στο συμβούλιο υπάρχει ποσόστωση, αλλιώς θα 

ήταν μόνο άντρες ακόμη. Δε θα επέλεγαν καμία γυναίκα, άσχετα τα προσόντα. Εγώ το 

πιστεύω. Εγώ στο υπηρεσιακό συμβούλιο μπήκα με την ποσόστωση, εκτιμώ ότι δεν θα με 

επέλεγαν διαφορετικά, έστω κι αν έχω περισσότερα προσόντα από όλους που είμαστε στο 

υπηρεσιακό συμβούλιο.  

-Επειδή πιθανόν οι άντρες θα είχαν την στάση αυτή τη μεροληπτική και δε θα 

άφηναν την ευθύνη της θέσης στις γυναίκες.  

-Ακριβώς. Επειδή οριζόμαστε από την περιφερειακή διεύθυνση, δε θα κοιτούσαν τα 

προσόντα ή δε θα είχαν πάρει 100 τηλέφωνα, γιατί όλοι έχουν διατελέσει αιρετοί ή 

οτιδήποτε.  

-Οπότε, έχει να κάνει λίγο και με την δικτύωση..  

-Εντάξει, εγώ δεν εκτιμώ ότι για να μπεις σε ένα υπηρεσιακό συμβούλιο πρέπει να πάρεις 

50 ανθρώπους τηλέφωνο. Δεν είναι δα και η θέση. Απλά γιατί το έκανα εγώ, γιατί 

καταλαβαίνω πώς δουλεύει η υπηρεσία μου. Δηλαδή μετά από αυτό πραγματικά έχω μια 
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εμπειρία και δεν αρχίζω να γκρινιάζω πώς ήρθε αυτός σε μένα, τι έγινε, ξέρω πραγματικά 

πώς λειτουργεί η πρωτοβάθμια.  

-Κι όπως λένε είναι καλό να περνάμε από όλα τα πόστα στην δουλειά μας. 

-Γιατί σταματάμε την γκρίνια. 

-Βλέπουμε εκ των έσω τι γίνεται. 

-Έτσι. Πάντως δεν μπορώ να δώσω συμβουλές προς ναυτιλωμένους, δεν ξέρω ειλικρινά. 

Ξέρω μόνο ότι αν θες κάτι πολύ, το καταφέρνεις.  

-Ακριβώς. Με εργατικότητα, με στόχους, όπως είπατε. Είναι πολύ σημαντικό να 

υπάρχει ο προγραμματισμός ο σωστός σε αυτήν την θέση.  

-Αλλιώς δεν μπορεί να τα καταφέρει κανείς. Δεν μπορεί να τα καταφέρει να κάνει 

περισσότερα πράγματα. Μένει στο αναλυτικό πρόγραμμα και τα πράγματα πάνε ρολόι. 

-Αλλά είναι τόσα όσα. Δεν μπορείς να πας το σχολείο μπροστά.  

-Τόσα όσα, ναι. Το λέω γιατί εγώ πήρα το .. δημοτικό σχολείο, τότε που έγινα διευθύντρια 

ήμουν η πρώτη στην κατάταξη και είπα θα πάρω το αχούρι να το κάνω σχολείο! Και γι’ 

αυτό δεν φεύγω. Και επίσης, δεν με ενδιέφερε να γίνω κάπου αλλού διευθύντρια. Δεν 

είμαι επαγγελματίας.  

-Αγαπήσατε κάτι, το φτάσατε στο σημείο που είχατε εσείς θέσει. 

-Ήταν προσωπικός στόχος. Βέβαια, τώρα κουράστηκα και με αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να 

δώσω. Λέω ότι πρέπει να πάρει κάποιος άλλος το σχολείο, αλλά εγώ δεν θέλω να γίνω 

κάπου αλλού διευθύντρια. Δε με ενδιαφέρει να στήσω και ένα άλλο σχολείο.  

-Καταλαβαίνω πώς το θέτετε. Οπότε τώρα, προσωπικά ρωτώ όχι ότι έχει να κάνει 

με την έρευνα απαραίτητα, για τις επόμενες κρίσεις, έχετε τη διάθεση να 

διεκδικήσετε και πάλι τη θέση;  

-Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να δώσω πια. Δηλαδή, κλείνω δεκαετία σε ένα σχολείο, 

τι άλλο να δώσω; Από την άλλη μεριά, ειλικρινά, δεν θέλω να πάω σε ένα άλλο σχολείο, 

δηλαδή βαρέθηκα να κουβαλάω βιβλιοθήκες, ξες, να προσπαθώ να μπω σε αυτό το 

δίκτυο, να προσπαθώ να μπω στο άλλο, δεν ξέρω τι θα κάνω.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 9 

-Θέλω να μου πείτε αν έχετε υπόψη σας καθόλου τον όρο γυάλινη οροφή; 

-Δεν το ξέρω, όχι. 

-Γυάλινη οροφή είναι ένας μεταφορικός όρος που μιλάει για τα αόρατα εκείνα 

εμπόδια που συναντάει μια γυναίκα στην προσπάθειά της να διεκδικήσει μια θέση 

ευθύνης. Σε οποιοδήποτε πόστο, σε κάποιον οργανισμό, σε επιχειρήσεις, στην 

πολιτική. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο έχει ισχύ και στην εκπαίδευση;  

-Ναι, φυσικά. Έτσι όπως το θέτετε, ναι.  

-Άρα μιλώντας για εμπόδια μια γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από αυτά 

στην προσπάθειά της να ανελιχθεί. Εσείς, στην δική σας προσπάθεια να 

αναρριχηθείτε ιεραρχικά, ήρθατε αντιμέτωπη με τέτοια εμπόδια;  

-Χειροπιαστά και σαν συμβάντα δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα, όμως υπήρχε μια 

διάχυτη αίσθηση από μένα. Ότι δεν με αντιμετώπιζαν στα σοβαρά, όπως αντιμετωπίζουν 

έναν άντρα. Διάχυτη αίσθηση. Περιστατικό να το έχω αντιμετωπίσει τουλάχιστον εγώ, 

δεν είχα. 

-Σαν να λέμε αιωρούνταν στον αέρα η στάση αυτή; Μια αμφισβήτηση;  

-Ναι, αλλά επειδή είναι ο χαρακτήρα μου, επικεντρώνομαι πολύ στον στόχο και δεν δίνω 

σημασία στο τι συμβαίνει γύρω μου. Και να συνέβη κάτι, δηλαδή, δεν  το διαπίστωσα.  

-Και δεν σας κατέβαλε προφανώς, για να συνεχίσετε. 

-Δεν με κατέβαλε, όχι. Είμαι πολύ focus.  

-Άρα ήταν ένας τρόπος για να προσπελάσετε αυτά τα εμπόδια;  

-Ναι, ναι. 

-Σε επίπεδο κρίσεων διαπιστώσατε ποτέ κάτι;  

-Ναι, ναι.  

-Για πείτε μου σχετικά.  

-Εντάξει, στην συνέντευξη υπήρξε ξεκάθαρη θεωρώ, όχι απ’ όλους, όχι απ’ όλη την 

επιτροπή συνέντευξης , από κάποια άτομα όμως, γιατί πήρα γραπτώς τις απαντήσεις, την 

αιτιολόγηση δηλαδή  της βαθμολογίας μου και διέκρινα εκεί ότι υπήρξε ξεκάθαρη μείωσή 

μου προς όφελος άλλων με αστήρικτα επιχειρήματα.  

-Απλά ήθελαν να μειώσουν την βαθμολογία σας στο κομμάτι της συνέντευξης.. 

-Για να ευνοηθούν κάποιοι άλλοι..  

-Καταλαβαίνω. Αυτό από πού πιστεύετε ότι απορρέει;  

-Απορρέει από κοινωνικές σχέσεις, την παρέα που λέμε. Και ότι προφανώς επειδή δεν 

ανήκω σε τέτοιου είδους παρέες, πορεύομαι μόνη μου και σας είπα είμαι focused σε αυτό 

που κάνω, δεν με αφορούν οι άλλοι. Από κει απορρέει θεωρώ. Και ότι υπήρχαν κάποια 
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προσόντα, τα οποία σε διοικητικό κομμάτι είχε διαπιστωθεί ότι υπήρχε φόβος να το πω 

για το τι μπορώ να κάνω.  

-Επειδή είχατε τα απαιτούμενα προσόντα. Όμως, δεν στάθηκε ικανή μια χαμηλή 

βαθμολόγηση να σας αποτρέψει από την διεκδίκηση της θέσης, ακριβώς επειδή 

είχατε πολύ δυνατά χαρτιά.  

-Ναι, και επειδή σας λέω, είναι ο χαρακτήρας μου έτσι που δεν πτοούμαι, μάλλον 

πεισμώνω περισσότερο.  

-Για να μου πείτε τώρα, γενικότερα, ποιους θεωρείτε ως λόγους για τους οποίους 

θα διεκδικήσει μια γυναίκα διοικητική θέση στην εκπαίδευση;  

-Προσωπικά για μένα, δεν ξέρω γενικότερα τι γίνεται, δεν το ‘χω συζητήσει ποτέ με 

συναδέλφους, εγώ δηλαδή από προσωπική άποψη είναι ότι είχα ένα όραμα για το πώς 

πρέπει να είναι ένα σχολείο.  

-Αυτό είναι το δικό σας κίνητρο; 

-Αυτό είναι το δικό μου κίνητρο και θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό κίνητρο για καθένα 

που διεκδικεί μια θέση τέτοια. Ή γυναίκα ή άντρας, δηλαδή. Το πώς θέλεις να είναι ένα 

σχολείο, πού θέλεις να το πας . 

-Οικονομικοί λόγοι δεν σαν κινητοποίησαν; 

-Όχι, ιδιαίτερα. Είναι γελοίο το οικονομικό. Το οικονομικό είναι το τελευταίο, ας πούμε 

στην ιεράρχηση, γιατί είναι γελοίο τελικά αυτό που παίρνεις, γιατί αυξάνει την φορολογία, 

ανεβαίνεις σε άλλη κλίμακα. Δηλαδή, ουσιαστικά να παίρνεις 100 ευρώ παραπάνω; Και 

πολλά ίσως σας λέω σε κάποιες περιπτώσεις.  

-Οπότε,  δεν αντιστοιχεί σε αυτό που δίνετε, σε αυτό που προσφέρετε. 

-Όχι, δεν αντιστοιχεί. Γιατί εκτός την δουλειά του σχολείου που κάνεις μες στο σχολείο, 

υπάρχει δουλειά πάρα πολύ στο σπίτι. Δηλαδή, αφιερώνεις πολλές ώρες στο θέμα της 

διεύθυνσης.  

-Θα μου τα πείτε στην πορεία αναλυτικότερα που θα επικεντρωθούμε σε αυτό το 

κομμάτι. Να μου πείτε σε αυτή τη φάση ποιους θα κρίνατε ως λόγους που μπορεί 

να αποτρέπουν μια γυναίκα από την διεκδίκηση τέτοιων θέσεων.  

-Αυτό που σας είπα ακριβώς, ότι αν μια γυναίκα έχει πάρα πολλές οικογενειακές 

υποχρεώσεις, δηλαδή  έχει μικρά παιδιά, απασχολείται και με άλλα πράγματα εκτός 

σχολείου, θεωρώ ότι είναι, θα πρέπει να κουραστεί πάρα πολύ. Ήδη η κούραση είναι 

πολύ μεγάλη. Αν έχει και άλλα πράγματα, μικρά παιδιά εννοώ ή άλλου τύπου υποχρεώσεις 

το απόγευμα, δεν ξέρω αν θα βρει τον χρόνο να κάνει την δουλειά, όπως πρέπει. Γιατί 

στο σχολείο, στην καθημερινότητα εννοώ, υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν σου 

επιτρέπουν να αφιερωθείς στο γραφειοκρατικό σου κομμάτι, στο διοικητικό. Στην 

καθημερινότητα του σχολείου ασχολείσαι μ’ αυτό. Αν θέλεις να κάνεις το διοικητικό 

κομμάτι, πρακτικά, αλληλογραφία, πρωτόκολλα και τέτοια, πολλά πράγματα παίρνεις 

δουλειά στο σπίτι.  
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-Χρειάζεται επιπλέον χρόνος. Άρα, θα ορίζατε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να 

διεκδικήσει μια γυναίκα μια τέτοια θέση;  

-Όχι, νομίζω ότι κάθε μία μετράει τις δυνάμεις της. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις με αυτήν 

την έννοια που το λέτε. Είναι ο καθένας τι αντοχές έχει και αν ξέρει που μπαίνει. Δηλαδή, 

να έχει γνώση ότι αυτό που πάει να κάνει προϋποθέτει όλα αυτά.  

-Σε επίπεδο προσόντων τουλάχιστον δεν θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα 

κριτήρια;  

-Ναι, βέβαια. Αυτό ναι. Εγώ θεωρώ ότι η εμπειρία σε ένα σχολείο, δηλαδή να έχεις πολλά 

χρόνια υπηρεσίας, γιατί το θεωρητικό κομμάτι που μαθαίνουμε στα μεταπτυχιακά και 

στις ηγεσίες και αυτά που ακούω είναι πολύ καλά, όμως η εμπειρία είναι πολύτιμη. 

Δηλαδή, εγώ αυτό που διαπίστωσα με το σεμινάριο που έκανα πριν τρία χρόνια είναι ότι 

όλα αυτά που μας έλεγαν, που έμαθα τέλος πάντων, τα ήξερα απλά τα τακτοποίησα στα 

κουτάκια τους. Κι αυτό είναι θέμα εμπειρίας, δεν είχα διδαχτεί ηγεσία, δηλαδή, τι 

σημαίνει ηγεσία στην εκπαίδευση, δεν το χα ξανακάνει, όμως δεν άκουσα κάτι καινούριο, 

απλά τα έβαλα στο κατάλληλο κουτί το καθένα. Τα ταξινόμησα.  

-Οπότε, καταλήγουμε σε ότι αφορά το κομμάτι του συγκερασμού της 

επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής των γυναικών, από την στιγμή που έχει 

ένα σωρό επαγγελματικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ρόλο της ως 

διευθύντρια, είναι εφικτό να συνδυάσει τα δύο αυτά μέτωπα επιτυχώς; 

-Βέβαια, μπορεί να το κάνει. 

-Χρειάζεται πιθανόν συγκεκριμένους χειρισμούς για να το πετύχει; 

-Κοιτάξτε, οι γυναίκες από τη φύση μας είμαστε όντα που κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. 

Γενικώς, δηλαδή, είμαστε πολυπαραγοντικά πλάσματα και λειτουργούμε, μπορούμε να 

διαθέσουμε κομμάτια, να τα σπάσουμε. Και θεωρώ ότι μπορούμε. Δηλαδή και τις 

γυναίκες διευθύντριες που γνωρίζω και γνωρίζω και το έργο τους νομίζω ότι είναι μια 

χαρά πετυχημένες και έχουν και μικρά παιδιά κάποιες.  

-Ίσως αυτό θα ήταν πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, όταν είναι τα παιδιά σε μικρή 

ηλικία.  

-Ναι, ναι. Αλλά συνήθως, επειδή σας είπα η εμπειρία παίζει ρόλο δεν γίνεται και 

διευθύντρια μια γυναίκα που έχει πολύ μικρά παιδιά. Δηλαδή, πρέπει να είσαι 40-45 

χρονών, να είναι λίγο στην εφηβεία τα παιδιά σου, να μην είναι πολύ μικρά.  

-Να είναι ως έναν βαθμό αυτόνομα. 

-Ναι, ναι. Να μπορούν να βάλουν ένα πιάτο φαΐ που λέμε. Να μην είναι μωρά.  

-Άλλα χαρακτηριστικά, προσωπικά χαρακτηριστικά που πιθανώς πρέπει να 

φέρει; 

-Σας λέω, αν ξεκινήσουμε από το επίπεδο του οράματος, θα πρέπει να πάει αποφασισμένη 

σε ένα σχολείο, θέτοντας υπόψη των συναδέλφων το όραμα, ξεκαθαρίζοντας τι θέλει να 

κάνει και ζητώντας συνεργασία. Δηλαδή, πρέπει ένας διευθυντής να είναι άκρως 

συνεργάσιμος, δημοκρατικός με όλη την έννοια όμως και όχι μόνο στα λόγια και να 
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προωθήσει το όραμα, να τους κάνει συνεργούς στο όραμα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το 

μεγαλύτερο ατού ενός διευθυντή, να προσπαθήσει να εμπνεύσει τους άλλους να 

ακολουθήσουν το όραμα που έχει και βέβαια να είναι ευπροσάρμοστος, γιατί κάθε 

σχολείο δεν έχει τα ίδια ‘’προσόντα’’, δηλαδή πρέπει να ανασκευάσει το όραμα κάποιες 

στιγμές όταν δει ότι δεν μπορεί το συγκεκριμένο όραμα στο συγκεκριμένο σχολείο να βγει 

αυτό που φαντάζεται. 

-Άρα να είναι και ευέλικτος; 

-Να είναι ευέλικτος, να έχει μια ενσυναίσθηση, να προσπαθεί να καταλάβει τους 

συναδέλφους. Δηλαδή, η δημοκρατικότητα, η συζήτηση, η συλλογική απόφαση είναι το 

ατού σ’ αυτό.  

-Πάμε τώρα στην καθημερινότητα των διευθυντριών, εστιάζω στις γυναίκες 

πάντα γιατί αυτές που μας απασχολούν κατά βάση, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την επιτέλεση των διευθυντικών τους 

καθηκόντων;  

-Κοιτάξτε εγώ προσωπικά μέχρι τώρα εκεί που είμαι διευθύντρια δεν έχω αντιμετωπίσει 

δυσκολίες ως προς την άσκηση, δηλαδή και σε περιόδους που μπορούσε να υπάρξει μια 

μίνι κρίση κλπ. λύθηκε, δεν αντιμετώπισα κάποιες δυσκολίες που εντάξει ήταν στο 

πρόγραμμα και αυτά.  

-Σε επίπεδο συνεργασίας με τους άλλους εκπαιδευτικούς, επειδή ακριβώς είστε 

γυναίκα, είχαν την ίδια διάθεση να σας βοηθήσουν, να συνδράμουν στο έργο σας 

όλοι; 

-Μέχρι τώρα ναι, αλλά ξέρετε κάτι; Κάθε χρονιά θα υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που, 

είναι αυτό που λέμε δεν ταιριάζει η χημεία με το σύνολο του συλλόγου, αυτοί συνήθως οι 

εκπαιδευτικοί, αν και δεν υπάρχει καμία συμπλοκή, καμία πώς να σας πω, διένεξη, το 

καταλαβαίνουν στο τέλος της χρονιάς, γιατί δεν ξανάρχονται στο σχολείο. Δηλαδή, χωρίς 

να συμβεί κάτι ιδιαίτερο, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να συμπλεύσουν. Και μέχρι 

τώρα δεν είχα πρόβλημα στην άσκηση των καθηκόντων, δηλαδή να μην γίνεται αυτό που 

ή να μην εφαρμόζονται αυτά που έχουμε αποφασίσει.  

-Που προτείνετε εσείς; 

-Ναι, συνήθως προτείνω εγώ, αλλά αν δεν συμφωνήσει ο σύλλογος, πάμε αλλιώς, δεν θα 

προχωρήσει.  

-Εγώ αναφέρομαι στην περίπτωση να έχει συμβεί κάτι που να διακρίνατε κάποια 

μεροληπτική στάση απέναντί σας, κάποια προκατάληψη, ακριβώς επειδή είστε 

γυναίκα σ’ αυτή τη θέση.  

-Όχι, επειδή είμαι γυναίκα ποτέ. Επειδή είμαι γυναίκα, τουλάχιστον με τους συναδέλφους 

δεν το έχω διαπιστώσει ποτέ. Το ότι είμαι διευθύντρια και μπορεί κάποιες στιγμές να πω 

παιδιά επειδή αυτό πρέπει να συμβεί, θα συμβεί επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι 

άλλο, και ότι μπορεί κάποιοι από τους συναδέλφους να μην τους αρέσει αυτό. Αυτό έχει 

συμβεί, αλλά δεν είναι επειδή είμαι γυναίκα.  

-Αυτό θα συνέβαινε και σε έναν άντρα διευθυντή αντίστοιχα. 
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-Ναι, ναι. Και νομίζω και ίσως σε χειρότερη κλίμακα, γιατί εντάξει, είναι ο τρόπος που 

θέτεις τα πράγματα πάντα.  

-Η γυναίκα ουσιαστικά είναι πιο ήπιων τόνων; 

-Όχι, έχει ενσυναίσθηση. Εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα μπορεί, επειδή ως γυναίκα έχει μια 

στάση απέναντι στην οικογένεια και αυτά, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να πιάσει τους 

παλμούς. Την διάθεση των άλλων. Αυτό έχω διαπιστώσει. Και να κινηθεί αναλόγως με 

διαδικασίες δημοκρατικές ώστε να πείσει τους άλλους, όχι να τους αναγκάσει φυσικά, ότι 

αυτό που θεωρεί αυτή σωστό πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, δεν μας αρέσουν όλοι οι νόμοι, 

σε κανέναν, ούτε σε μένα. Αλλά, κάποιες στιγμές, ενώ ο σύλλογος είναι το δυνατότερο 

χαρτί της εκπαίδευσης, εννοώ παίρνοντας αποφάσεις, σαν σύλλογος μπορεί να 

προχωρήσει μια υπουργική απόφαση, έναν νόμο ή με παιδαγωγικά κριτήρια να 

παρεκκλίνει έστω και λίγο, δεν είπα να καταργήσουμε τους νόμους. Κάποιες στιγμές 

χρειάζεται και λίγο ν ακολουθούμε τον νόμο κατά γράμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

πρέπει να τους πείσεις τους συναδέλφους ότι δεν γίνεται διαφορετικά. 

-Αντίθετα ένας άντρας μπορεί να ήταν πιο απόλυτος; 

-Ναι, ναι. Το έχω δει. 

-Οπότε, πιστεύετε στην διαφοροποίηση ουσιαστικά του στυλ ηγεσίας από μεριάς 

γυναίκα ή άντρα;  

-Ναι, ναι. Υπάρχει διαφορετικό στυλ ηγεσίας. Μια γυναίκα θεωρώ ότι, εγώ βλέπω στο 

σχολείο που είμαι, έχω συναδέλφους που είναι στην ηλικία των παιδιών μου, μπορώ να 

τους καταλάβω πώς σκέφτονται, πολύ εύκολα. Ένας άντρας δεν θα έδινε σημασία. Ούτε 

στην ηλικία, ούτε στα ενδιαφέροντα των συναδέλφων. Δηλαδή, ενθαρρύνεις το κομμάτι 

που μπορεί να αναπτυχθεί και να τους προσφέρει πάρα πολλά στην εκπαίδευση. Με 

πολλούς τρόπους, γιατί έχεις την ικανότητα να διακρίνεις. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον το 

κάνω, τώρα αν είναι δικό μου χαρακτηριστικό ή γενικότερα των γυναικών, τι να σου πω 

κορίτσι μου. 

-Υπάρχει μια τάση, όσον αφορά τουλάχιστον στο στυλ ηγεσίας, αναφέρεται και 

βιβλιογραφικά ότι οι γυναίκες όντως έχουν ένα άλλο ύφος, άλλον τρόπο με τον 

οποίο χειρίζονται καταστάσεις κρίσεων και τα συναφή, οπότε έχει βάση αυτό το 

οποίο μου λέτε και αντιμετωπίζετε εσείς καθημερινά. Θέλω να πάμε λίγο σε άλλο 

κομμάτι. Ουσιαστικά το δημοτικό σχολείο στο οποίο βρίσκεται τώρα και έχετε 

αναλάβει τη θέση είναι σε μια περιοχή μακριά από το αστικό κέντρο.  

-Ναι, είναι στην ενδοχώρα. 

-Θεωρείτε ότι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια γυναίκα 

διευθύντρια σε ένα τέτοιο σχολείο είναι μεγαλύτερες από αυτές που θα 

αντιμετώπιζε αντίστοιχα σε σχολείο της πόλης;  

-Ναι, και θα σας πω ακριβώς τι. Εγώ έκανα την αίτηση με το πήγα για Erasmus, το οποίο 

εγκρίθηκε, γιατί είμαι έμπειρη σε αυτό το κομμάτι, είχα κάνει ήδη ως υποδιευθύντρια σε 

ένα άλλο σχολείο στην πόλη, τρία Erasmus σαν οργανωτικά υπεύθυνη. Όταν, λοιπόν, 

έφτασε η στιγμή της έγκρισης και όλοι ήταν ενθουσιασμένοι, μετά δεν έζησα την 

συνεργασία που περίμενα από την τοπική κοινωνία όταν τους φιλοξενήσαμε, ήταν με 
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παιδιά το πρόγραμμα. Ούτε έχω την συμπαράσταση, αν εξαιρέσεις τον σύλλογο γονέων 

που είναι καταπληκτικός, και αυτοί οι ίδιοι παραπονιούνται ότι δεν υπάρχει συμμετοχή 

στα δρώμενα του σχολείου. Και ακόμα ένα πρόβλημα που εντοπίζεται και σε άλλα 

σχολεία της ενδοχώρας είναι το επίπεδο, που δεν μπορούν να βοηθήσουν οι άνθρωποι, 

γιατί είναι αγρότες ή κτηνοτρόφοι, τα παιδιά τους και προσπαθούμε με νύχια και με 

δόντια τα πρωινά με ενισχυτικές, με εξατομικευμένη διδασκαλία, με τμήμα ένταξης, με 

ζεπ, με ότι μπορούμε να εισάγουμε, να βοηθήσουμε. Το ολοήμερο μένουν πάρα πολλά, 

για να μπορέσουν να διαβάσουν, χωρίς να δουλεύουν οι γονείς τους. Γιατί δεν μπορούνε 

οι άνθρωποι και να θέλουν, δεν έχουν την υπομονή. Αυτές είναι πολύ μεγάλες δυσκολίες 

και υπάρχει και μια άγνοια απ’ την τοπική κοινωνία στο τι ακριβώς επιτελεί το σχολείο. 

Δηλαδή, δεν είναι κοντά για να καταλαβαίνουν, γιατί δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, γιατί 

το πρωί που θα τους καλέσεις εσύ δεν μπορούν να ‘ρθούνε. Εντοπίζω τέτοια προβλήματα. 

Όχι ότι και στην πόλη δεν συμβαίνουν, αλλά σε μικρότερο βαθμό.  

-Ως γυναίκα διευθύντρια, όμως, δεν είδατε κάποια στάση διαφορετική προς το 

πρόσωπό σας;  

-Όχι. Και μπορώ να π ότι σε αυτό το επίπεδο οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευγενείς. Δεν 

με αντιμετώπισαν ποτέ σαν κατώτερο ον να το πούμε έτσι.  

-Υπάρχει μια άρση στερεοτύπων ακόμα και στην επαρχία; 

-Ναι, ναι. Θεωρώ πως είναι και το τι εκπέμπεις. Τι βγάζεις εσύ.  

-Αν τους κερδίσεις και αν αποπνεύσεις εμπιστοσύνη ότι μπορείς να τρέξεις το 

σχολείο σε ικανοποιητικό βαθμό;  

-Ναι, ναι.  

-Πάμε τώρα οπότε, παρότι δεν εντοπίσαμε τόσες πολλές δυσκολίες που ν 

απορρέουν από το φύλο, πώς πιστεύετε ότι μπορούν να περιοριστούν οι τυχόν 

δυσκολίες σε επίπεδο διεύθυνσης που έχουν να κάνουν με μια διευθύντρια; 

-Κοιτάξτε αν οι γονείς δεν πάρουν απόφαση ότι το σχολείο είναι ένας χώρος που είναι 

τα παιδιά τους τη μισή μέρα και αυτοί οι άνθρωποι, οι δάσκαλοι εννοώ, ενδιαφέρονται 

στο να κάνουν τα παιδιά τους πολίτες ενεργούς και χρήσιμους σε αυτήν την χώρα, δεν το 

συνειδητοποιήσουν αυτό και έρθουν κοντά, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε 

περιοριζόμαστε πολύ στη δουλειά μας και κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Δηλαδή, αν 

δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, να έρθουν κοντeά, δεν με το ζόρι θα τους φέρεις. Κάνεις 

πράγματα, τους καλείς στους βαθμούς, σε συνελεύσεις, κόντρα συνελεύσεις και ξανά και 

έρχονται πέντε άτομα.  

-Και δεν υπάρχει ακριβώς ανταπόκριση. Άρα μιλάμε για ένα σχολείο ανοιχτό στην 

κοινωνία αλλά μια κοινωνία κλειστή απέναντι σε αυτό.  

-Ναι, και τα προηγούμενα χρόνια ήταν αλλιώς. Αυτό μου έχει προκαλέσει εντύπωση. 

Ήταν μια έκτη φοβερή, με γονείς φοβερούς που ήταν πολύ κοντά, φέτος είναι μια έκτη, 

που μ’ αυτούς πιο πολύ συναλλάσσεσαι που είναι τα παιδιά τους μεγάλα και μπορείς να 

κάνεις πράγματα και για το Erasmus που σας λέω πήγαμε στη βουλή εκδρομή, διήμερη 

κλπ κλπ. το επίπεδο μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια είναι πολύ χαμηλό. Και των παιδιών και 

των γονιών. Ενώ βλέπω ότι ακολουθεί μια πέμπτη, η φετινή πέμπτη που είναι πάλι 
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τελείως διαφορετικό το επίπεδο των γονιών. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά 

στην εκπαίδευση είναι φουρνιές. Που το ακούει κανείς και λέει μα τι λένε; Δεν το 

πιστεύουμε αλλά όμως ισχύει. Φαίνεται πεντακάθαρα. Εμείς ανά χρονιά έχουμε άλλο 

επίπεδο γονιών. .. 

-Εγώ θα σας επαναφέρω πάλι λίγο στις δικές μου προβληματικές, να μου πείτε, να 

μου μιλήσετε πάνω σε εφόδια που μπορεί να αποκτήσει μια γυναίκα, να 

παροπλιστεί με μια σειρά από εφόδια για να αντιμετωπίσει τις οποιεσδήποτε 

δυσκολίες. 

-Κοιτάξτε, θέλει σίγουρα να είσαι επικεντρωμένος σε αυτό που κάνεις και να μην φεύγεις 

από τον στόχο σου. Να επιμορφώνεσαι συνεχώς. Να ενδιαφέρεσαι για τις εξελίξεις στην 

εκπαίδευση. Εμένα το μεταπτυχιακό μου μου ΄δειξε τον δρόμο, η επόμενη εικοσαετία 

προς τα πού πάει η εκπαίδευση. Στο εξ αποστάσεως, δηλαδή, πλέον, μια εξ αποστάσεως 

κατάσταση θα συνδυαστεί με την παραδοσιακή διδασκαλία και να μην επαναπαύεσαι. 

Δηλαδή, όλες οι επιμορφώσεις και να κάνεις σεμινάρια. Και ψυχολογίες έκανα μετά στην 

Πάντειο, εκπαιδευτική ψυχολογία που αφορούσε τους γονείς με τα παιδιά, με τους 

συναδέλφους, τη διοίκηση του σχολείου.  

-Για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού δηλαδή; 

-Ναι, του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή θα πρέπει να ενδιαφέρεσαι γι’ αυτό που κάνεις 

για να κοιτάς να βρεις πράγματα που σου είναι χρήσιμα. Δεν επαναπαύεσαι επειδή έγινες 

διευθύντρια. Πρέπει να το βελτιώνεις αυτό και να βρεις τα κατάλληλα εφόδια που δόξα 

σοι ο Θεός τώρα υπάρχουν ένα κάρο στο διαδίκτυο.  

-Ενδεχόμενους χειρισμούς που θα αναμέναμε από τους σημαντικούς άλλους, από 

την οικογένεια, τους συναδέλφους για να υπάρξει άμβλυνση των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει η διευθύντρια;  

-Κοιτάξτε, η οικογένειά μου με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Δεν έχω παράπονο, ούτε από 

τον σύζυγό μου, ούτε από τα παιδιά μου. Με στηρίζουν σε αυτό που κάνω και μου δίνουν 

τον χώρο και τον χρόνο να το κάνω. Οι συνάδελφοι, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε πάντα 

μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν μπορώ να πω και δεν έχω παράπονο απ’ αυτούς. Δηλαδή, 

και το Erasmus το υποστηρίζουν, γιατί είναι η δεύτερή του χρονιά, και τις δράσεις που 

έχουμε ανά μήνα. Και ουσιαστικά και θεωρητικά το υποστηρίζουν. 

-Και πρακτικά, δηλαδή; Αναλαμβάνουν ευθύνες;  

-Ναι, ναι. Και όταν πούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει πάντα θα βρεθούνε εθελοντές να το 

εκτελέσουν. Δεν έχω παράπονο. Δηλαδή πραγματικά οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί. Και 

τα τρία χρόνια που είμαι σε αυτό το σχολείο.  

-Τυχόν στρατηγικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε θεσμικό επίπεδο; 

Άνωθεν; 

-Άνωθεν. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή συναντούμε πάρα πολλές φορές νόμους που έρχονται 

στα σχολεία, οι οποίοι, οι νόμοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, 

δηλαδή αυτοί που τους βγάζουν δεν έχουν περάσει ούτε την αυλόπορτα, στην αυλή δεν 

έχουν μπει, όχι σε τάξη.  

-Να ξέρουν τις αντικειμενικές δυσκολίες; 
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-Δηλαδή, ας πούμε για την τσάντα στο σχολείο, αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με 

τους γονείς τα σαββατοκύριακα που αφήνεται η τσάντα στο σχολείο, δεν μπορώ να 

καταλάβω.. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 10 

-Θέλω να μου πείτε αν έχετε καθόλου υπόψη σας το φαινόμενο της γυάλινης 

οροφής. 

-Πρώτη φορά το ακούω.  

-Θα το εξηγήσουμε, γιατί ουσιαστικά αποτελεί τη βάση της έρευνάς μας. Γυάλινη 

οροφή είναι ένας μεταφορικός όρος που υποδηλώνει τα εμπόδια που συναντούν οι 

γυναίκες στην προσπάθειά τους να ανελιχθούν σε ανώτερα και ανώτατα ιεραρχικά 

κλιμάκια.  

-Πολύ ενδιαφέρον θέμα! Ομολογώ δεν το έχω ακούσει ξανά ούτε μου έχει κοινοποιηθεί 

από κάποιον.  

-Ουσιαστικά το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται σε διάφορους τομείς, στις 

επιχειρήσεις, στην πολιτική.. Εσείς θεωρείτε ότι στην εκπαίδευση έχει ισχύ; 

-Κοιτάξτε, ομολογώ ότι, καθώς τώρα μου το θέτετε, θυμάμαι σε όλες τις σημαντικές 

θέσεις πράγματι για κάποιον λόγο ισχύει το γεγονός ότι είναι οι άντρες εκείνοι που μας 

επιμορφώνουν ή ότι πρωτοστατούν στις διαδικασίες αυτές τις επιμορφωτικές. 

Τουλάχιστον ενός επιπέδου στελεχών και πάνω, αλλά στον χώρο γενικότερα και στην 

δική μου εμπειρία δεν μπορώ να εντοπίσω αυτή τη στιγμή με την πρώτη αίσθηση και την 

ανάμνηση προσπαθώ να αποκτήσω, δε μου λέει κάτι. Ίσως συζητώντας μου έρθουν 

εμπειρίες, αλλά δεν έχω κάτι χειροπιαστό. Κυρίως ο κλάδος μας γυναικοκρατείται, αλλά 

η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάλι αρκετοί άντρες διευθυντές. Δεν νομίζω όμως ότι μου 

έχει θέσει κανένας εμπόδια στην εξέλιξή μου ως στέλεχος, αρχικά έτσι με την πρώτη μου 

σκέψη. 

-Αν ανατρέξουμε στην πρώτη προσπάθειά σας να διεκδικήσετε τη θέση, κατά την 

επιλογή σας από το συμβούλιο. 

-Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά οι άνθρωποι που μας αξιολόγησαν και στις συνεντεύξεις 

πρωτοστατούσαν ήταν άντρες, δεν ξέρω γιατί. Είχα την αίσθηση πάντα ότι είχα τύχει μιας 

πολύ καλής αντιμετώπισης για λόγους που δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. 

Σκεφτόμουν πάντα ποιοι να ήταν οι λόγοι που εις βάρος άλλων επελέγην και είχα αυτή 

τη στάση. Σε όλες τις συνεντεύξεις των συμβουλίων αξιολόγησης, γιατί πρόσφατα κιόλας 

είχα δοκιμάσει και την τύχη μου στους συντονιστές, γνωρίζοντας βέβαια, ότι δε θα έχω 

θέση καλή για να προκριθώ, παρότι πήγα καλύτερα απ’ ότι περίμενα. Στις ερωτήσεις που 

μου έγιναν διέκρινα ένα δύο έτσι περίεργες ερωτήσεις, αλλά δεν αισθάνθηκα ότι 

μπορούσαν να με επηρεάσουν. 

-Όταν λέτε περίεργες; 

-Ερωτήσεις χαζές θα τις έλεγα. Τι θα έκανα ας πούμε αν ένας δάσκαλος μονίμως 

αργούσε. Μια ερώτηση που την βρήκα άτοπη, γιατί στον χώρο μας επικρατούν οι 

ανθρώπινοι παράγοντες και πραγματικά συνηθίζουμε ρεαλιστικά να είμαστε έτσι πιο 

ουσιαστικοί και να μην δημιουργούμε προβλήματα εκ του μηδενός και είπα ότι θα του 

έκανα μια σύσταση προφανώς και θα φρόντιζα ας πούμε να διερευνήσω τους λόγους. Και 

με ρωτάει, αν αργούσε και δεύτερη φορά, τι θα κάνατε; Διέκρινα ας πούμε μια 

επιθετικότητα, τύποις και όχι ουσίας και είπα ότι δεν θεωρώ από την εμπειρία μου ότι 
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υπάρχει κάποιος δάσκαλος που να εμμένει, εκτός αν συντρέχουν λόγοι προσωπικοί που 

ξεφεύγουν από τον μέσο όρο. Πιστεύω ότι με την παρατήρηση και την επισήμανση θα το 

διορθώναμε αυτό. Και θυμόμουν ότι είχε θυμώσει και μου λέει βεβαίως και έπρεπε να 

του κάνετε αναφορά, κάτι ας πούμε που στον χώρο μας δεν είθισται. Τουλάχιστον στην 

β΄ Αθήνας το χαρτί αναφοράς σημαίνει μια σύγκρουση τελικά, γιατί τα πράγματα λύνονται 

με άλλον τρόπο. Και εκ των υστέρων είχα την αίσθηση ξέρω γω γιατί τα ‘βαλε μαζί μου; 

Τι ήθελε να μου πει ότι είναι πιο σοβαρός ως προϊστάμενος και ότι έπρεπε να είμαι λίγο 

πιο τυπική; Δεν την βρήκα σκόπιμη αυτήν την  ερώτηση, ούτε την επιθετικότητα που 

διέκρινα. Αυτό μόνο, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τη γυάλινη οροφή.  

-Ουσιαστικά, πώς θα ερμηνεύαμε το χαμηλό ποσοστό γυναικείας 

αντιπροσώπευσης ακόμα και στα χαμηλότερα ιεραρχικά κλιμάκια, όπως αυτό της 

διεύθυνσης; 

-Νομίζω ότι ο χώρος ας πούμε δεν επιτρέπει, είναι πάρα πολύ αυστηρός και για κάποιο 

λόγο ίσως δημιουργεί άλλα μέτρα και σταθμά. Θυμήθηκα τώρα μια καθηγήτριά μου στο 

μεταπτυχιακό που πραγματικά μου έλεγε και μου ξανάλεγε, είχε και μια οικογένεια, ότι 

με θεωρούν λίγο η μαμά με τα τρίδυμα ας πούμε και η θέση που μου αποδίδουν είναι 

τελικά του τι θες εσύ εδώ; Η οποία, βέβαια, τελικά προχώρησε και πραγματικά αυτή τη 

στιγμή έχει μια πάρα πολύ υψηλή θέση σε πανεπιστήμιο εκτός Αθήνας. Και είχα την 

αίσθηση ότι κυρίως ανδροκρατείται ο χώρος. Σε μας τώρα τις δασκάλες υπάρχει τόσος 

γυναικείος πληθυσμός που μετά από την πρώτη γραμμή, που είναι όντως στελέχη άντρες 

κλπ, συνδικαλιστές με διάφορες θέσεις, μετά αυτό σταματάει και ξαφνικά 

γυναικοκρατείται ο χώρος.  

-Ποιους θα εντοπίζατε ως λόγους που αποτρέπουν μια γυναίκα από το να 

διεκδικήσει τέτοιες θέσεις;  

-Θεωρώ ότι υπάρχει μια αίσθηση χαμηλής αυτοεκτίμησης ως προς το φύλο και τον ρόλο 

μας, όχι επί του προσωπικού πάντα. Υπάρχει μια χαμηλή αυτοεκτίμηση ως προς το τι 

μπορεί να γίνει μέσα σε αυτόν τον χώρο, που δεν προβάλουμε εύκολα ας πούμε 

χαρακτηριστικά, από το φύλο μας ή από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. 

Κατά δεύτερον να πάμε και στην ουσία, τις υποχρεώσεις και τις οικογενειακές δεσμεύσεις 

και περιορισμούς που μπορεί να έχει μια γυναίκα. Κυρίως, επίσης, το αίσθημα αυτό, ότι 

δεν έχουμε μάθει να βγαίνουμε προς τα έξω και να αρθρώνουμε έναν δημόσιο λόγο ή αν 

θέλεις δεν τον αξιολογούμε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που μπορεί να μας εκφράσει, 

να μας οδηγήσει κάπου σαν κοινότητα, σαν κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Τώρα 

αν τα εμπόδια έρχονται εκ των άνω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Ίσως λείπει και το πρότυπο 

προς μίμηση. Δεν έχουμε τέτοιες ευκαιρίες για να παραδειγματιζόμαστε και να επιλέγουμε 

παραδείγματα που μας αρέσουν. Εμένα να σκεφτείς μου λένε κορίτσια που εκτιμώ πολύ 

που έρχονται στο σχολείο, γιατί είναι ένα άβατο στα σχολεία μας, άνθρωποι μεγάλοι και 

με υψηλά μόρια, μου λένε ότι έχουν αλλάξει και το πρότυπο που έχουν για τις γυναίκες 

διευθύντριες. Ότι χάρη σε σας ανατρέψαμε ότι αρνητικό είχε συσσωρευτεί στον ρόλο 

αυτόν.  

-Ποιες θα ορίζαμε ως προϋποθέσεις για να διεκδικήσει μια γυναίκα μια τέτοια 

θέση, τι θα πρέπει να πληροί; 
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-Η αλήθεια είναι στην β Αθήνας που κινούμαι εγώ όλα αυτά τα χρόνια, ακούγαμε και μας 

έλεγαν, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό δυναμικό και ότι 

συγκεντρώνει ανθρώπους με πολύ υψηλά προσόντα και πτυχία κάτι που δεν συνηθίζεται 

στις άλλες διευθύνσεις. Παρόλα αυτά θεωρώ σημαντικό ότι τελικά πραγματικά λίγοι 

έχουν τη δυνατότητα ή την απόφαση να προχωρήσουν είτε επί του τυπικού είτε ως επιλογή 

ζωής.  

-Άρα, πέραν των προσόντων είναι και η προσωπική επιλογή, η θέληση; 

-Οπωσδήποτε, ναι.  

-Για να πάμε τώρα στις δυνατότητες εξισορρόπησης της οικογενειακής και τις 

επαγγελματικής ζωής. Θεωρείτε εσείς πως είναι εφικτό μια γυναίκα να συνδυάσει 

επιτυχώς τις οικογενειακές της υποχρεώσεις με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τον ρόλο της ως διευθύντρια; 

-Δεν είναι καθόλου εύκολο. Βέβαια, είναι και θέμα προσωπικής τοποθέτησης και 

εξέλιξης. Το πώς βλέπει κανείς τη ζωή του και τι θέση έχει πάρει. Μιλώντας προσωπικά, 

και θα είμαι ειλικρινής, όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στη θέση αυτή, επειδή είχα κι ένα 

όραμα, μάλλον μπήκα- τώρα αξιολογώ τον εαυτό μου πολύ αρχάρια σε αυτόν τον χώρο, 

πολύ αγνή με την καλή έννοια, και κάπου θεώρησα ότι αυτό το όραμα έπρεπε να 

συμπαρασύρει εμένα και την ομάδα με την οποία δούλευα, με αποτέλεσμα να με 

παρασέρνει όλο αυτό, να γίνουν εξαιρετικά πράγματα στο σχολείο και εγώ η ίδια να έχω 

μια υψηλή κοινωνική εμπειρία με βάση όλον αυτόν τον κύκλο ανθρώπων που 

συνεργάστηκα, αλλά η προσωπική μου ζωή καθαρά, εκτός από αυτούς τους ανθρώπους 

και τις σχέσεις, ήταν πραγματικά υποβαθμισμένη. Δηλαδή πάντα θυμάμαι γυρνάω σπίτι 

κουρασμένη, δουλεύοντας ας πούμε από τις 22 ώρες που μου αναλογούν, όχι ως 

διευθύντρια, ως εργαζόμενη στα χρόνια που έχω 21, τουλάχιστον 40 ας πούμε. Με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η ισορροπία, συνεχώς να πρέπει να εγκαταλείπω 

πράγματα ή να αναβάλω. Έχω γίνει πολύ κλειστή σαν άνθρωπος και η ζωή μου να 

κινείται γύρω από μονομερείς αναγνώσεις, βιβλία επιστημονικές προσεγγίσεις και 

πραγματικά να είναι μια τέτοια διαδικασία ότι τώρα ξεκουράζομαι, ας πούμε, δεν αντέχω 

τίποτα άλλο. 

-Άρα, για να φανείτε αντάξια στον ρόλο σας ως διευθύντρια, έχετε υποβαθμίσει 

ουσιαστικά τον ρόλο σας ως γυναίκα, ως μητέρα. 

-Ακριβώς. Εγώ έχω μια κόρη μεγάλη, αλλά όλον αυτόν τον καιρό έχω εγκαταλείψει στην 

κυριολεξία τις όποιες επιθυμίες μπορεί να είχα για να στηρίξω κάποια πράγματα εκτός 

δουλειάς. Να κάνω το σπίτι, λέμε τα πιο απλά, τον χώρο μου τον προσωπικό, ένα θέατρο, 

οι ευκαιρίες που έχει κανείς. Τις έχω υποβαθμίσει. 

-Πιστεύετε ότι υπάρχουν χειρισμοί που μπορεί να κάνει μια γυναίκα έτσι ώστε να 

επιτύχει ως έναν βαθμό μια άλφα ισορροπία; 

-Πιστεύω ότι είναι αυτό που διαβάζουμε και ακούμε και στα σεμινάρια 

προβληματιζόμαστε, γιατί δεν έχουμε επιμορφωθεί διοικητικά. Δηλαδή, για να γίνουμε 

διευθύντριες ουσιαστικά δεν υπάρχει ως προϋπόθεση να μας μυήσει κανείς σε οτιδήποτε, 

ούτε καν στα πιο ασήμαντα και σημαντικά που είναι ας πούμε οι πλατφόρμες του my 

school. Θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ σημαντική επιμόρφωση και ένας επαγγελματισμός 
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που θα έφτανε και στα όρια της απόστασης από τον ρόλο αυτό. Πραγματικά πολύ με 

ακρίβεια ας πούμε ότι εγώ εργάζομαι αυτές τις ώρες και δεν παραμένω καθόλου πέραν 

τούτων των ωρών ή είμαι πολύ αυστηρή στο πώς ασκώ το έργο μου, μοιράζω εργασίες 

και εξωδιδακτικό έργο και δεν τα παίρνω όλα πάνω μου ας πούμε.  

-Κάποια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρει μια γυναίκα για να το επιτύχει; 

-Θεωρώ ότι να μην είναι συναισθηματική, προσπαθώ να απαντήσω βάσει της δικής μου, 

των δικών μου φίλτρων. Ο συναισθηματισμός θεωρώ ότι είναι αρνητικός δείκτης στον 

χώρο αυτό. Οπωσδήποτε ο προγραμματισμός, κάτι που θα μπορούσε να ρυθμίζει τα 

πράγματα και μια δίκαιη προσέγγιση και ως προς τον  εαυτό μας και ως προς τους άλλους. 

Παρότι, ένα μοντέλο συμμετοχικό θα βοηθούσε σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι δεν είναι 

καθόλου μυημένος ο κλάδος μας σε τέτοιου είδους συμμετοχικές διαδικασίες διοίκησης.  

-Δεν υπάρχει εξοικείωση με αυτό το μοντέλο; 

-Ναι, ναι.  

-Πάμε τώρα συγκεκριμένα στις πιο απτές δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εσείς οι 

γυναίκες διευθύντριες στην καθημερινότητά σας στην επιτέλεση των 

διευθυντικών σας καθηκόντων. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε καθημερινά; 

-Αυτή τη στιγμή μου ήρθε αμέσως η εικόνα ενός κοινωνικού μοντέλου που αφορά τη 

γονεική κοινότητα και η οποία πραγματικά προβάλει μια αναπαράσταση διευθυντή στα 

σχολεία η οποία αφορά μια εποχή που θεωρώ πραγματικά ανδροκρατείτο. Δηλαδή, έναν 

διευθυντή στου οποίου το άκουσμα θα έπρεπε να τρέμουν παιδιά, να είναι πολύ αυστηρός, 

να μην επιτρέπει καμία απόκλιση από την έννοια της όποιας ‘’πειθαρχίας’’ και να 

αποτρέπει σύμφωνα με τους φόβους των γονέων οτιδήποτε έχει να κάνει με πιθανές 

ελλείψεις πειθαρχίας, εκφοβισμούς ενδοσχολικού και να βάζει πραγματικά ένα φόβητρο 

σε όλους ώστε να καλύπτουν ας πούμε τα κενά της έλλειψης ορίων που έχουν αφήσει στα 

παιδιά και στα μοντέλα τα δικά τους τα γονεικά. 

-Άρα διακρίνετε ουσιαστικά εσείς τους γονείς να θέλουν έναν διευθυντή που να 

καταστέλλει αντιδράσεις, σε αυτό το επίπεδο; 

-Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το μοντέλο. Για μένα σαθρό. Από τους γονείς είναι εμφανές 

ότι θέλουν έναν τέτοιο διευθυντή που να είναι ο φόβος και ο τρόμος για τα παιδιά τους. 

Αυτό.  

-Σε σας, ως γυναίκα διευθύντρια, έχετε διακρίνει κάποια μεροληπτική στάση ή 

κάποια σεξιστική διάθεση από μεριάς των γονέων; 

-Ναι, βεβαίως. Παρότι θεωρώ ότι έχω τύχει πολύ καλής εμπειρίας και πραγματικά είμαι 

ευτυχής που έχω όλες αυτές τις καλές εμπειρίες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά μου έχουν τύχει 

πολύ σημαντικά παραδείγματα με αφορμές προβλήματα οικογενειακά, όπου στην 

κυριολεξία έχω δεχθεί σεξισμό και ρατσισμό από άνδρες οι οποίοι δεν ήταν καθόλου 

χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, θέλετε να πείτε δικηγόρους υψηλής θέσης, οι οποίοι 

επειδή ένα παιδάκι αγοράκι είπε στο παιδί τους μια άσχημη λέξη σε επίπεδο πρώτης  ή 

δευτέρας δημοτικού, μπαίνοντας στο γραφείο μου θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι  κλείνουν 

την πόρτα πίσω τους για να μπορούν να φωνασκήσουν και να ασκήσουν την όποια ας 

πούμε ανδρική εξουσία και φόβο, με την έννοια ότι θα τους φοβηθώ και θα με 
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τρομοκρατήσουν. Τουλάχιστον τρία περιστατικά πολύ καθαρά, ας πούμε, έχω ζήσει 

τέτοια. Ήταν πάρα πολύ δυσάρεστα. Το θέμα είναι ότι τις στιγμές που το βίωνα, και όλες 

αυτές τις φορές, έλεγα στον εαυτό μου διατήρησε την ψυχραιμία σου, γιατί το μοντέλο της 

διεύθυνσης που καλούμαστε να υπηρετούμε είναι να υπάρχει ευγένεια, ακρόαση σε κάθε 

περίπτωση, διαχείριση της κρίσης, χωρίς να οξύνεται στα άκρα. Και σας θυμίζω ότι 

πάντα μόνη σου βλέπεις έναν γονέα, δεν έχεις γραμματέα, δεν έχεις τίποτα. Συνήθως, 

όταν έρχεται να σε δει, δεν έχεις καν έναν συνάδελφο να πεις ότι τώρα τι κάνουμε ας 

πούμε. Ήταν πολύ δυσάρεστο. Ήξερα ότι εκείνη τη στιγμή μου ασκούσαν μπούλινγκ στην 

κυριολεξία και απλά δυστυχώς ή ευτυχώς περίμενα να περάσει. Υπήρχε ειρωνεία, 

εξουσία, υπέρβαση κάθε αίσθησης γονεικής επικοινωνίας και δεοντολογίας, αλλά είχε να 

κάνει με το πρόσωπό μου, είμαι σίγουρη, γιατί το δέχτηκα από άντρες και στις τρεις 

φορές.  

-Οπότε, κατορθώσατε να προσπελάσετε αυτά τα εμπόδια, αυτές τις δυσκολίες 

διατηρώντας την ψυχραιμία σας; 

-Βεβαίως, με την ψυχραιμία μου και την εσωτερική μου απόφαση και ίσως πίστευα ότι 

θα περάσει και ότι αρθρώσω και γω τον λόγο μου. Σε έναν θυμωμένο και έξαλλο 

άνθρωπο τι μπορείς να κάνεις; Το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις είναι να σταματήσει, 

να περάσει ο θυμός του και μετά από χ ώρα βλέπεις και τι θα κάνεις. Το θέμα είναι ότι 

είσαι παρούσα σε αυτήν την έκρηξη και δεν έχεις επιλογή τίποτα άλλο. 

-Άρα, ένα επίπεδο στο οποίο εντοπίζονται δυσκολίες είναι αυτό που έχει να κάνει 

με τους γονείς. Σε επίπεδο συναδέλφων, έχετε διακρίνει κάποια διαφορετική 

στάση; 

-Ναι, βεβαίως, παρότι είναι σπάνια. Ένας δύο συνάδελφοι είναι, αλλά ναι, έχω 

συναντήσει και αυτό στα αρχικά στάδια της θητείας μου. Υπήρχε συνάδελφος ο οποίος 

συστηματικά δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του και συστηματικά με ειρωνευόταν. 

Βεβαίως εγώ είχα διακρίνει το ιδιαίτερο του χαρακτήρα του, σε όλες τις γυναίκες είχε 

έναν τρόπο έτσι σεξιστικό να αναφέρεται και από την πίσω πλευρά ήταν ένας καλός 

άνθρωπος, αλλά όντως και είρωνας ήταν απέναντί μου και έτσι απαξιωτικός. Στην αρχή, 

εκ των υστέρων μου απέδωσε τα εύσημα, αλλά για μένα έχουν καταγραφεί αρνητικές 

εμπειρίες. 

-Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο επίπεδο, εσείς έχετε διατελέσει ουσιαστικά 

διευθύντρια μόνο σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, θα με ενδιέφερε όμως η γνώμη σας 

σχετικά με το αν κρίνετε πως οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που έχει να 

αντιμετωπίσει μια γυναίκα διευθύντρια αγροτικής περιοχής είναι πιθανά 

περισσότερες. 

-Ειλικρινά πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει, μιλώντας γενικά, αν αυτά τα μοντέλα που 

προβάλουμε τώρα, τα επεκτείνουμε σε ομάδες που εντάξει επικρατεί μια άποψη ακόμα 

πιο σκληρή για το τι είναι ένας ρόλος γυναικείος και τις θέσεις αυτές, πραγματικά πιστεύω 

θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο.  

-Θεωρείτε, δηλαδή, ότι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που εσείς εντοπίσατε 

σε επίπεδο μεγάλου αστικού κέντρου θα είναι πιο έντονα σε μια αγροτική περιοχή; 

-Ναι, το πιστεύω.  
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-Αν πάμε τώρα λίγο στους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να 

περιορίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διευθύντριες, ποιους 

θα προτείνατε; 

-Μιλώντας για τις γυναίκες συγκεκριμένα; 

-Ναι, υπάρχουν πιθανόν κάποια εφόδια συγκεκριμένα με τα οποία μια γυναίκα θα 

μπορούσε να παροπλιστεί ώστε να τις αντιμετωπίσει; 

-Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θεωρώ πολύ σημαντικό την γνώση, όσον αφορά τις δομές 

και τις δυνατότητες που έχουμε. Σπάνια υπάρχει επιμόρφωση από ομάδες, όπως ο 

συνήγορος του πολίτη και από δομές και πραγματικά θα μπορούσαν να μας ανοίγουν όχι 

μόνο το μυαλό, αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε. Δηλαδή, συνήθως θωρακιζόμαστε 

πίσω από τις αδυναμίες ή τους περιορισμούς μας και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τα 

δικαιώματά μας. Πόσο μάλλον αυτό που είπαμε τις δυνατότητες που έχουμε. Θεωρώ ότι 

είναι και θέμα πολιτικής αυτή η έλλειψη επιμόρφωσης που δεσπόζει στην εκπαίδευση τα 

τελευταία πολλά χρόνια. Σίγουρα έχει να κάνει με μια προσωπική γνώση των πραγμάτων, 

επιμόρφωση γενικότερα, αλλά και προσωπική εξέλιξη σαν οντότητες, σαν ομάδες, να 

υπήρχαν δίκτυα επικοινωνίας, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει.  

-Δίκτυα μεταξύ των διευθυντών για ανταλλαγή απόψεων; 

-Ακριβώς, ναι. 

-Σε θεσμικό επίπεδο, πέραν των επιμορφώσεων, κάποιες άλλες εφαρμογές που θα 

μπορούσαν να θεσπιστούν ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας μιας 

διευθύντριας; 

-Καταρχήν, φυσικά, οι νόμοι και οι θεσμοί έτσι όπως προτείνονται. Το ότι η εκπαίδευση 

είναι διαμπερής, το ότι υπάρχει μια ηθελημένη ασάφεια και εγκατάλειψη ας πούμε του 

καθενός στη μοίρα του, δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο ας πούμε προστασίας, παρά 

μόνο ασήμαντα και μηχανογραφικά θέματα. Κανένας δεν νοιάζεται γι’ αυτά τα στελέχη 

και ουσιαστικά θεωρώ ότι είναι και απαξιωμένα στην κοινότητα πλέον των 

εκπαιδευτικών. Αυτό είναι προφανές τα τελευταία χρόνια, άρα είναι πολύ πιο έντονη η 

πόλωση απ’ ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια εξέλιξη ουσιαστική.  

-Οπότε τι θα προτείνατε εσείς να γίνει άνωθεν; 

-Θα περίμενα και περιμένω να περιγραφούν καθηκοντολόγια με πολύ ουσιαστικό τρόπο. 

Η έννοια του εσωτερικού κανονισμού των σχολείων που αφήνεται στο έλος του κάθε 

σχολείου και γίνεται τύποις και όχι ουσίας, στην ουσία να αφορά ένα κεντρικό πλαίσιο 

από την πολιτεία και να συνδιαμορφώνεται σε κάποια επίπεδα και από τους 

εκπαιδευτικούς. Και επίσης θα περίμενα ενεργούς συλλόγους διδασκόντων, με έναν λόγο 

συλλογικό και μια συνεργασία, κάτι που δεν υπάρχει στα σχολεία. Πολύ σημαντικό και 

αυτό. Ο σύλλογος διδασκόντων και εκεί ακόμα είναι τύποις δυνατός και μιλάει και 

συνεργάζεται μόνο στα χαρτιά. Στην ουσία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, του να μοιραστεί 

εμπειρίες και να θωρακιστεί ως προς τα προβλήματα ας πούμε και να θωρακίσει και τα 

στελέχη του. Είναι μονόλογος, δεν είναι διάλογος. 
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-Ενδεχόμενους χειρισμούς από τους σημαντικούς άλλους πέραν των συναδέλφων, 

από την οικογένεια ας πούμε, τι θα περιμέναμε για να ελαφρυνθεί η δική σας 

καθημερινότητα; 

-Προφανώς, ας πούμε, αποδοχή της αξιοσύνης αυτού του ρόλου και της σημαντικότητάς 

του και ένα μοντέλο μιας οικογένειας όπου τα βάρη θα ισομοιράζονται και δεν θα 

κυριαρχεί η γυναικεία εργασία για να στηρίζει το σύνολο των μελών μιας οικογένειας. 

Για μένα αυτό, μια επί ίσοις όροις επαγγελματική εξέλιξη και αναφορά στο έργο του 

καθενός από τους εργαζόμενους.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 11 

-Θα ήθελα για αρχή να μου πείτε αν έχετε υπόψη σας καθόλου το φαινόμενο της 

γυάλινης οροφής. 

-Της γυάλινης οροφής; Όχι. 

-Δεν το έχετε ακούσει, ωραία. Θα το εξηγήσουμε, γιατί ουσιαστικά αποτελεί τη 

βάση της έρευνάς μας. Γυάλινη οροφή είναι ένας μεταφορικός όρος που 

υποδηλώνει τα εμπόδια εκείνα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες στην 

προσπάθειά τους να ανέλθουν σε ανώτερα και ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια. Σε 

διάφορους επίπεδα, σε επίπεδο οργανισμών, επιχειρήσεων, πολιτικής.. 

Ακούγοντας τον ορισμό και μετά την επεξήγηση που σας έδωσα, πώς το 

αντιλαμβάνεστε; 

-Πιστεύω ότι υπάρχουν δυσκολίες στην γυναίκα στην ανέλιξή της σε διοικητικές θέσεις 

και γι’ αυτό άλλωστε και η ποσόστωση είναι πιο μικρή σε σχέση με των ανδρών. Πιστεύω, 

όμως, ότι μπορεί να ξεπεραστούν τα εμπόδια, μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει στην πορεία με τις σπουδές και με τα τυπικά προσόντα που αποκτάς στην 

πορεία.  

-Στην εκπαίδευση συγκεκριμένα, θεωρείτε πως έχει ισχύ; 

-Αν εξετάσουμε τον αριθμό των ανδρών διευθυντών και τον αριθμό των γυναικών 

διευθυντριών, σαφώς και είναι πολύ μικρότερος, βεβαίως και έχει να κάνει όσον αφορά 

στα εμπόδια που λέγαμε πριν.  

-Εσείς, συγκεκριμένα στην δική σας προσπάθεια να αναρριχηθείτε ιεραρχικά στην 

εκπαίδευση, ήρθατε τυχόν αντιμέτωπη με τέτοια εμπόδια; 

-Η καθημερινότητα είναι στην εκπαίδευση ανδροκρατούμενη στο θέμα της διοίκησης, 

γιατί η βάση της εκπαίδευσης δεν έχει τέτοια ζητήματα, είναι περισσότερο 

γυναικοκρατούμενη. Ωστόσο, ναι, όλοι αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα και εγώ 

αντιμετώπισα ανάλογα.  

-Αν πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, στις πρώτες κρίσεις για την επιλογή διευθυντών 

που λάβατε μέρος, είχατε πιθανόν κάποιο θέμα σχετικό, είδατε κάποια 

μεροληπτική στάση; 

-Ίσως είναι περισσότερο αυστηροί και περισσότερο επιλεκτικοί στις ερωτήσεις που 

γίνονται στις γυναίκες, όσον αφορά στις κρίσεις θεωρώ. 

-Το αντιμετωπίσατε εσείς αυτό; 

-Ναι, ναι. Είναι απαιτητικότερες αυτές οι διαδικασίες για τις γυναίκες θεωρώ.  

-Πώς κατορθώσατε να προσπελάσετε αυτό το εμπόδιο; 

-Η ενημέρωση, η σπουδή γενικότερα και η κατάρτιση είναι τα βασικά όπλα, τα προσόντα.  

-Πείτε μου λίγο τώρα ποιους θεωρείτε ως βασικούς λόγους που αποτρέπουν μια 

γυναίκα από την διεκδίκηση τέτοιων θέσεων. 
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-Είπαμε ότι είναι η ανδροκρατούμενη κατάσταση μέσα στο σύστημα της διοίκησης και 

πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από κει.  

-Είναι ανασταλτικός παράγοντας για μια γυναίκα βλέποντας ότι υφίσταται αυτή η 

κατάσταση; 

-Το ποσοστό μιλάει από μόνο του. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Φλώρινα, είμαστε τρεις 

γυναίκες διευθύντριες συγκριτικά με τον αριθμό των αντρών διευθυντών. 

-Άρα, αν ορίζαμε συγκεκριμένες προυποθέσεις για να διεκδικήσει επί ίσοις όροις 

μια γυναίκα τέτοια θέση; 

-Αυτό που έχω να πω είναι ακριβώς αυτό που έλεγα και πριν, αλλά κοιτάξτε να δείτε, η 

αναστολή σε όλο αυτό είναι ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουμε στις νεαρότερες ηλικίες 

οικογένειες, τα προβλήματα που έρχονται μέσα από τις οικογένειες και τον ερχομό των 

παιδιών στις οικογένειες αυτές και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα θέμα κι αυτό, γιατί 

περισσότερο απασχολούνται με το μεγάλωμα και την ανατροφή των παιδιών παρά με τις 

σπουδές.  

-Άρα, προϋπόθεση είναι ουσιαστικά να μην υπάρχουν οικογενειακές υποχρεώσεις 

σε τέτοιον βαθμό που να τις αποτρέπουν; 

-Ακριβώς. Ή οι υποχρεώσεις αυτές να μην αφορούν στην εξέλιξη. Δηλαδή να υπάρχει 

ένας καταμερισμός ευθυνών. Η ελληνική κοινωνία ωστόσο δεν είναι τόσο άνετη σε όλο 

αυτό.  

-Υπάρχουν ακόμα κάποια στερεότυπα που θέλουν την γυναίκα στο σπίτι. 

-Στο σπίτι, μεγάλωμα παιδιών, υποχρεώσεις κοινωνικές, οικογενειακές επιβαρύνουν τις 

γυναίκες περισσότερο. 

-Να πάμε λίγο τώρα στην αντίπερα όχθη. Ποιους θεωρείτε ως λόγους διεκδίκησης 

διοικητικών θέσεων από μεριάς των γυναικών; 

-Σαφώς είναι η φιλοδοξία που έχει η κάθε γυναίκα και θέλει να την αναπτύξει. Από κει 

ξεκινάει και θέλει κι αυτή να προσφέρει στην εκπαίδευση μέσα από το διοικητικό κομμάτι 

και θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ δυναμικές και ικανές στην διοίκηση. Ίσως διοικούμε 

και με πολύ καλύτερους τρόπους, γιατί είμαστε περισσότερο ευέλικτες, κρατάμε 

ισορροπίες, δημιουργούμε καλύτερο κλίμα στα σχολεία, οι γνώσεις μας είναι επαρκείς 

για να τρέξουμε προγράμματα με τους συναδέλφους και να τους ενεργοποιήσουμε. 

Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλές στο κομμάτι αυτό, ίσως και καλύτερες από τους άντρες.  

-Το δικό σας βασικό κίνητρο οπότε για τη διεκδίκηση της θέσης ήταν αυτό; 

-Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με την διοίκηση και θεωρώ ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου 

για μένα.  

-Οπότε, φαντάζομαι και σεις ουσιαστικά λίγο αποστασιοποιηθήκατε από το 

κομμάτι της οικογένειας έτσι ώστε να μπορέσετε να τα συνδυάσετε; 

-Ακριβώς, μεγάλωσαν τα παιδιά, άρχισαν να αυτονομούνται, σπουδές των παιδιών, 

περισσότερος ελεύθερος χρόνος για περαιτέρω σπουδές και όλο αυτό συνετέλεσε στην 
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απόκτηση των τυπικών προσόντων που μου χρειάζονταν για την ανέλιξή μου, για να 

διεκδικήσω τη θέση.  

-Οπότε πιστεύετε ότι είναι εφικτό μια γυναίκα να συνδυάσει με επιτυχία τις 

οικογενειακές της υποχρεώσεις με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ρόλο 

της ως διευθύντρια; 

-Βεβαίως είναι εφικτό να τις συνδυάσει και ίσως οι νεότερες γυναίκες από ‘μενα να 

καταφέρουν πολλά περισσότερα από μένα, γιατί ίσως είναι πιο διεκδικητικές και μέσα 

στις οικογένειες. 

-Εννοείτε ότι διεκδικούν κάποια περαιτέρω βοήθεια; 

-Την αυτονομία τους, τα θέλω τους, αν αυτά αφορούν σε σπουδές κλπ. και σε εξέλιξη και 

στον καταμερισμό μέσα στην οικογένεια τις υποχρεώσεις.  

-Είναι ουσιαστικά κάποιοι χειρισμοί που μπορεί να κάνει; 

-Είναι χειρισμοί.  

-Κάποια χαρακτηριστικά που πιθανώς πρέπει να φέρει ώστε να το πετύχει; 

-Θεωρώ ότι είναι θέμα χαρακτήρα αυτό το κομμάτι της διοίκησης. Πρέπει να είναι 

αρκετά δυναμική. Είπα και πριν για την ευελιξία και την τήρηση των καλών συνθηκών 

όσον αφορά στο κλίμα μεταξύ των συναδέλφων, ευέλικτη, σοβαρή, ενημερωμένη, να 

ενημερώνεται συνεχώς για τα καινούρια δεδομένα στην εκπαίδευση.. 

-Σε συνδυασμό και με την οικογενειακή ισορροπία; 

-Πρέπει να υπάρξει αυτός ο συνδυασμός και ο συγκερασμός όσον αφορά στο κοινωνικό 

κομμάτι και στην οικογένεια.  

-Να πάμε λίγο τώρα στην καθημερινότητα της διεύθυνσης. Ποιες θα εντοπίζατε 

ως δυσκολίες στην επιτέλεση των διευθυντικών σας καθηκόντων σε καθημερινό 

επίπεδο; 

-Αυτό που θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο είναι το κομμάτι της αποδοχής από τους 

άντρες συναδέλφους κυρίως, αλλά και από τις γυναίκες. Και οι γυναίκες συνάδελφοι είναι 

πολύ σκληρές, δέχονται ή απορρίπτουν την γυναικεία παρουσία στον τομέα της διοίκησης 

σε διευθυντική θέση. Θεωρώ ότι περνάμε από πολύ μεγάλη επιλογή θα έλεγα και τα 

κριτήρια ως προς εμάς είναι πολύ σοβαρά. Η καθημερινότητα, δηλαδή, στην σχολική 

μονάδα μας, αν μιλήσω για τον δικό μου εαυτό, ειδικά το πρώτο διάστημα, το πρώτο 

διάστημα που έγινα εγώ διευθύντρια, ήταν πολύ επικριτικοί και θεωρούσα ότι με έχουν 

στημένη στην γωνία για να δουν πού θα κάνω το λάθος.  

-Ουσιαστικά περίμεναν να αποδείξετε ότι αξίζετε την θέση; 

-Ότι αξίζω ή δεν αξίζω, ναι. 

-Αυτό σε επίπεδο συναδέλφων. Σε κάποιο άλλο επίπεδο; Με τους γονείς, για 

παράδειγμα, είχατε κάποιο θέμα ποτέ; 

-Το πρώτο διάστημα ίσως ήταν κάπως επιφυλακτικοί, αλλά τώρα βλέποντας και τις 

αντιδράσεις τους σε διάφορα που αφορούν στην επικοινωνία, στην επιβολή κανόνων κλπ. 
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, είναι πολύ θετικοί. Δηλαδή, θέλουν, ξέρουν και καταλαβαίνουν πόσο δυναμικός είσαι 

και πόσο εννοείς αυτά που θέλεις και οι γυναίκες είμαστε δυναμικές  και μπορούμε να 

επιβάλουμε τις απόψεις μας με πολύ ήπιους τόνους και τρόπους αλλά με πολύ 

ουσιαστικούς και αποφασιστικούς τόνους. 

-Εσείς έχετε διατελέσει ουσιαστικά διευθύντρια σε χωριό, θεωρείτε, λοιπόν,  ότι 

οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μια διευθύντρια σε αγροτική περιοχή 

είναι πολλαπλάσιες αυτών που έχει να αντιμετωπίσει μια γυναίκα διευθύντρια σε 

αστικό κέντρο; 

-Αυτό που βλέπω και ουσιαστικά το έβλεπα το πρώτο πρώτο διάστημα που έγινα 

διευθύντρια στο συγκεκριμένο σχολείο, είναι η αποδοχή στον όρο γυναίκα διευθύντρια. 

Είναι πιο ανδροκρατούμενες οι κοινωνίες σε ένα χωριό απ’ ότι ένα αστικό μέρος, με μια 

πόλη. 

-Οπότε, υπάρχει πιο έντονο το στερεότυπο. 

-Ίσως και ρατσιστικό, θα έλεγα. Βέβαια, είπαμε, είναι πώς θα τους κερδίσεις και πώς θα 

καταλάβουν ότι είσαι αποφασιστική και ότι μπορείς να ασκήσεις διοίκηση, ότι το σχολείο 

πάει καλά και ίσως.. τα περισσότερα που ακούω τώρα τελευταία στο σχολείο είναι ότι 

είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και στο σχολείο και στα παιδιά από ότι με άλλους 

άντρες διευθυντές που υπήρχαν στο παρελθόν.  

-Τώρα πλέον μπορούν να συγκρίνουν και βλέπουν.. 

-Συγκρίνουν και βλέπουν, ναι.  

-Οπότε οι τρόποι που θα μπορούσαν να  περιοριστούν οι δυσκολίες είναι 

ουσιαστικά να δώσουμε λίγο χρόνο; 

-Να δώσουμε λίγο χρόνο και να είμαστε και μεις.. εγώ σαν γυναίκα διευθύντρια ήξερα τι 

θα αντιμετωπίσω, γιατί το είδα από την πρώτη επαφή, στον αγιασμό. Από κει και πέρα 

ήμουν κι εγώ πιο.. ήμουν σε αναμονή, πιο υπομονετική και με τον τρόπο μου τους 

κέρδισα. Ο τρόπος διοίκησής μου, και ο αρχικός και ο τώρα, είναι ακριβώς ο ίδιος, δεν 

έχω αλλάξει μοντέλο διοίκησης. Θεωρώ ότι με εμπιστεύονται πλέον. 

-Οπότε, θα είχατε να προτείνετε κάποια εφόδια με τα οποία θα μπορούσε να 

παροπλιστεί μια γυναίκα διευθύντρια ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες; 

-Είναι υπομονή, σταθερότητα και ουσιαστικά ‘’επιβολή’’ των αρχών της. Να μην 

παρεκκλίνει δηλαδή από τους σκοπούς προκειμένου να γίνει αποδεκτή.  

-Να εμμένει στον στόχο παρά τα όσα τυχόν μπορεί να ακούσει; 

-Ακριβώς.  

-Ενδεχόμενους χειρισμούς που θα περιμέναμε  από τους ΄΄σημαντικούς άλλους΄΄, 

την οικογένεια, τους συναδέλφους σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των δυσκολιών 

αυτών;  

-Θεωρώ ότι παντού συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, δηλαδή σε όλες τις ομάδες, είτε στο 

εργασιακό, είτε στον κοινωνικό κομμάτι, δεν παρεκκλίνουμε, μένουμε σταθεροί, 

προσπαθούμε να τους κερδίσουμε, προσπαθούμε ουσιαστικά να τους δείξουμε πόσο 
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ικανές είμαστε. Και αυτό έρχεται μέσα από τη δουλειά, τη συστηματική δουλειά και με 

τον τρόπο που χειρίζεσαι και διοικείς. Δηλαδή, δεν είσαι ποτέ ιδιαίτερα χαλαρός, εγώ 

γενικά δεν είμαι ιδιαίτερα χαλαρή για να γίνω αρεστή. Βλέπουν όμως ότι προσπαθώ για 

το καλό του σχολείου και με τη στήριξη των συναδέλφων σε διάφορα ζητήματα 

καταλαβαίνουν ότι πρέπει να με εμπιστεύονται και με εμπιστεύονται τώρα πια.  

-Αυτά είναι από τη δική σας πλευρά ουσιαστικά, από τους άλλους τι θα 

περιμέναμε; 

-Από τους άλλους θα περίμενα εγώ προσωπικά να είναι πιο δεκτικοί και θετικοί ως προς 

τη γυναικεία παρουσία στο διοικητικό κομμάτι του σχολείου. 

-Τυχόν στρατηγικές σε θεσμικό επίπεδο; Τι θα μπορούσε να εφαρμοστεί ώστε να 

διευκολυνθεί ο ρόλος της γυναίκας διευθύντριας; 

-Θεωρώ ότι οι στρατηγικές είναι περισσότερο όσον αφορά στο να κρατηθούν ισορροπίες, 

να μην υπάρχουν αυξομειώσεις σε εντάσεις και χειρισμούς κατάλληλους ώστε η σχολική 

μονάδα να έχει μια σταθερότητα και μια συνέπεια στο κομμάτι της συνεργασίας και 

βεβαίως όταν οι συνάδελφοι βλέπουν μια διευθύντρια να δουλεύει με συγκεκριμένους 

ρυθμούς, αντιλαμβάνονται ότι ασχολείται και ότι την απασχολεί το θέμα του σχολείου 

και δουλεύει. Δεν είναι φυγόπονη, δεν παρατάει πράγματα στη μέση κλπ.  

-Περίπτωση να διαμοιραστούν οι ευθύνες και στους υφιστάμενούς σας έτσι ώστε 

να αποφορτιστείτε από το βάρος των δικών σας ασχολιών; 

-Ε ναι, δεν είμαι συγκεντρωτική, βεβαίως και υπάρχει καταμερισμός ευθυνών και 

εργασιών στον βαθμό που αναλογεί στον καθένα. Και ανάλογα και με τις ικανότητες του 

καθένα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακόμα συναδέλφους στα σχολεία που είναι διετούς 

φοιτήσεως παιδαγωγικών ακαδημιών του πάλαι ποτέ χωρίς να έχουν κάνει τίποτα για 

την εξέλιξή τους. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί τι να απαιτήσεις και τι να 

διεκδικήσεις; 

-Είναι περιορισμένης ευθύνης.. 

-Ακριβώς! (γέλια) 

-Όμως, εκεί που έχετε κάνει κρούση, έχετε δει δεκτικότητα, υπάρχει ανταπόκριση 

από μεριάς των συναδέλφων; 

-Βεβαίως, υπάρχει ανταπόκριση. Έγκειται και στον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. 

Δηλαδή είναι κάποιοι που είναι εκ πεποιθήσεως φυγόπονοι. Κάνουν τόσο όσο μπορούν 

και παραπάνω όχι. Εκεί προσπαθείς να κάνεις θέτοντας στόχους για την σχολική μονάδα, 

είναι στρατηγικές με τις οποίες μπορείς να χειριστείς, δεν ξέρω κατά πόσο είναι όλοι 

θετικοί ή παρασύρονται μέσα από το γενικότερο πνεύμα και κλίμα που δημιουργείται από 

τους ίδιους τους συναδέλφους και κατά πόσο συντελεί η στοχοποίηση και ο ρυθμός που 

ως διευθύντρια θα θέσω, αλλά είναι και οι συνάδελφοι, το γενικότερο κλίμα του συνόλου 

των συναδέλφων. Δηλαδή μπορεί να κινητοποιηθεί προς τα πάνω ένας φυγόπονος ή ένας 

που δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί περισσότερο από το ωράριό του με κάτι. 

-Να παρασυρθεί ουσιαστικά από το ρεύμα; 

-Να παρασυρθεί προς τα πάνω.  
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-Δεν θα είχατε οπότε να προτείνετε κάτι που θα μπορούσε να θεσπιστεί άνωθεν; 

-Περισσότερο θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις. Βεβαίως θέτεις 

στόχους και ξέρεις ξεκινώντας η σχολική χρονιά ξεκινάς και λες προγραμματίζεις και 

πώς θες να κινηθεί η σχολική μονάδα μέσα στον χρόνο που διανύεται, τον εκπαιδευτικό. 

Από κει και πέρα είπαμε οι παράγοντες που θα βοηθήσουν στο να υλοποιηθεί ή να μην 

υλοποιηθεί δεν είναι απαραίτητα αυτοί που εσύ καθορίζεις ως διεύθυνση, είναι και 

παράγοντες όπως το αν βρεις θετικό κλίμα.. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή στην δική μου 

σχολική μονάδα γιατί υπάρχουν γύρω στους πέντε συναδέλφους που τρέχουμε πολλά 

προγράμματα μαζί και κάνουμε πράγματα και η σχολική μας μονάδα φαίνεται πάρα πολύ 

καλά. 

-Ότι παράγει έργο; 

-Ότι παράγει έργο, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και πιάνει τους στόχους που 

θέτουμε. 

-Για τη δική σας ουσιαστικά διευκόλυνση, ώστε να ελαφρυνθείτε, γιατί 

φαντάζομαι είναι αρκετά μεγάλος ο όγκος εργασίας σας; 

-Υπάρχει πολύ γραφειοκρατία στο κομμάτι της διεύθυνσης, δηλαδή, πολύς χρόνος 

παραγωγικός μένεις πίσω καρφωμένος από έναν υπολογιστή και να πρέπει να κάνεις όλα 

αυτά τα γραφειοκρατικά που σου επιβάλουν. Θα μπορούσε να είναι και λιγότερα και να 

μπορεί να γίνουν και περισσότερα πράγματα. Βέβαια, είπαμε, με σωστό καταμερισμό, 

υπάρχει και ο αναπληρωτής διευθυντής ο οποίος ασχολείται με πράγματα, είναι 

επιβοηθητικό το κλίμα σε αυτό το επίπεδο.  

-Οπότε είναι θέμα διαχείρισης; 

-Είναι θέμα διαχείρισης και πώς μπορείς να το οργανώσεις και τι στόχους θέτεις. Αυτό 

που λέμε πολλά καρπούζια κάτω από μια μασχάλη δε χωράνε.. 

-Άρα, είναι και θέμα προγραμματισμού; 

-Είναι θέμα προγραμματισμού. Εμείς τρέχουμε προγράμματα αρκετά, είμαστε μια καλή 

ομάδα και κάνουμε πράγματα. Βέβαια, αυτό δε συμβαίνει σε όλες τις σχολικές μονάδες. 

Στο δικό μου το σχολείο είμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτό το θέμα.  

-Οπότε εσείς στις επερχόμενες κρίσεις θα επαναλάβετε την υποψηφιότητά σας; 

-Βεβαίως. Είναι κάτι που με αφορά, το θέλω και θεωρώ ότι  έχω και τα εχέγγυα να 

προσφέρω.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 12 

-Για αρχή θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε καθόλου υπόψη σας το φαινόμενο της 

γυάλινης οροφής; 

-Όχι, δεν το γνωρίζω, όχι. 

- Να το εξηγήσουμε, γιατί αποτελεί τη βάση της έρευνάς μας. Γυάλινη οροφή είναι 

ουσιαστικά ένας μεταφορικός όρος που έχει να κάνει  με τα εμπόδια τα οποία 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να ανελιχθούν ιεραρχικά. Σε 

διάφορα πόστα, σε επίπεδο οργανισμών, σε επίπεδο επιχειρήσεων, στην πολιτική.. 

Πώς το ερμηνεύετε έτσι όπως το ακούτε; 

- Εντάξει, υπάρχουν τα στερεότυπα όσον αφορά την ηγετική θέση που μπορεί να έχει μια 

γυναίκα. Αυτά τα συναντάς συνέχεια μπροστά σου. Είτε είναι ένα στερεότυπο στο πώς 

μπορεί να διαχειριστεί μια γυναίκα ξέρω γω μια μεγάλη σχολική μονάδα, αν μπορεί να 

έχει τις διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, αν μπορεί να ελιχθεί και, βέβαια, 

υπάρχει και το στερεότυπο από τον περίγυρο του ότι μια γυναίκα, εντάξει, δεν μπορεί να 

αναλάβει τέτοιου είδους καθήκοντα. Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή εγώ το είχα 

αντιμετωπίσει, όταν πρωτοανέλαβα την θέση, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν από τις λιγοστές 

θέσεις στην πόλη του Ρεθύμνου ένα πολυθέσιο σχολείο να το αναλάβει μια γυναίκα, 

συνήθως ήταν τα περιφερειακά σχολεία, αν θεωρήσουμε περιφερειακό σχολείο το Α… 

Εντάξει, υπήρχε ένας σκεπτικισμός, από την πλευρά των συναδέλφων, έτσι και μια 

συγκρατημένη διάθεση, η οποία, όμως, σιγά σιγά θεωρώ ότι έχει αρθεί. Δηλαδή υπήρχαν 

αρκετές αμφιβολίες ως προς το αν θα τα καταφέρω ή όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι και 

λογικό, όταν έτσι υπάρχει κάποια δυσκολία στο να αναρριχηθούν οι γυναίκες. Και ξέρω 

ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και βλέπουμε δυναμικά γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. 

Μέχρι πριν από μια δεκαετία δεν ήταν τόσο συχνό το φαινόμενο. Άρα χρειάζεται ένας 

χρόνος για να αρθεί αυτό, όσο μπορεί να αρθεί. 

-Οπότε εσείς δεν κάνατε κάτι από μεριάς σας; Ουσιαστικά με το πέρας του χρόνου 

βελτιώθηκε η εικόνα; 

- Ναι, θεωρώ ότι με  τις πράξεις και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πράγματα 

αποδεικνύεις στους άλλους ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Ε και μετά σε δικαιώνει και το 

αποτέλεσμα των πραγμάτων.  
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-Οπότε με βάση τα λεγόμενά σας δεν το αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση, 

θεωρείτε ότι το φαινόμενο έχει ισχύ και στην εκπαίδευση; 

-Ναι, ναι. Ισχύει το φαινόμενο και στην εκπαίδευση, σε όλες τις θέσεις. Ακόμα και σε πιο 

ψηλά ιεραρχικά κλιμάκια και να μπει κανείς, εντάξει υπάρχει μια αμφισβήτηση ως προς 

το αν θα τα καταφέρει μια γυναίκα, παρότι αναγνωρίζουν τις οργανωτικές ικανότητες 

στην γυναίκα, ωστόσο δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, πρέπει η γυναίκα να 

κοπιάσει και να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Πράγμα που δεν είναι δεδομένο 

και σε άντρες. Όταν βλέπουμε έναν άντρα στη θέση αυτή, δεν το αμφισβητούμε, θεωρούμε 

ότι μπορεί να τα καταφέρει. 

-Είναι παγιωμένο σαν αντίληψη ότι οι άντρες είναι γι’ αυτές τις θέσεις. 

-Ναι, ναι. Οπότε δεν αμφισβητούνται κιόλας.  

-Οπότε να πάμε λίγο τώρα στους λόγους που αποτρέπουν μια γυναίκα από το να 

διεκδικήσει μια τέτοια θέση.  

- Εντάξει αυτές που υποτίθεται ότι βάζει η κοινωνία ή αυτές που θεωρούμε εμείς;Βέβαια, 

να σου πω, αυτά τα δύο αλληλοεμπλέκονται. Γιατί η γυναίκα έχει πολλαπλούς ρόλους, 

κακά τα ψέματα. Και στο σπίτι, ειδικά όταν έχει οικογένεια, έχει ελάχιστο ελεύθερο χρόνο 

και αυτές οι θέσεις οι διοικητικές απαιτούν χρόνο ελεύθερο, από τον ελεύθερό σου χρόνο 

μάλλον, για να ασχοληθείς πέρα από το εργασιακό σου ωράριο, ποτέ δεν εξαντλείται εκεί, 

άρα δεν έχεις χρόνο επειδή έχεις οικογένεια, έχεις τον μητρικό σου ρόλο, έχεις τον 

συζυγικό σου ρόλο, έχεις τον υπαλληλικό σου ρόλο κι έτσι εκεί εμπλέκονται λίγο τα 

πράγματα. Οι άντρες δεν έχουν τόσες πολλές εξω-εργασιακές απασχολήσεις, στον χώρο 

του σπιτιού ή της οικογένειας, επομένως μπορούν να διαθέσουν περισσότερο χρόνο στην 

δουλειά τους. Άρα, αυτός είναι ένας παράγοντας έτσι δεσμευτικός. Αποτρεπτικός όσον 

αφορά το κομμάτι αυτό. Και επίσης η γυναίκα δυσκολεύεται στο να διεκδικήσει μια 

μόρφωση περαιτέρω εξαιτίας όλων αυτών των ρόλων. Επομένως, η διεκδίκηση μιας 

άλλης, έτσι επιπλέον μόρφωσης, που θα μπορούσε να την βοηθήσει να κατακτήσει τέτοιες 

θέσεις, περιορίζεται στην περίπτωση της γυναίκας, ακριβώς λόγω του χρόνου. Όλα αυτά, 

δηλαδή, είναι αλληλένδετα. Πέρα από το στερεοτυπικό που υπάρχει.  

-Οπότε, μια προϋπόθεση για να διεκδικήσει μια γυναίκα μια τέτοια θέση είναι; 

-Η εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου και τα προσόντα που πρέπει να τα κατακτήσει για να 

διεκδικήσει μια τέτοια θέση. Όλες αυτές οι θέσεις είναι θέσεις αυξημένων προσόντων. 
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Επομένως, θα πρέπει να τα αποκτήσεις με κάποιον τρόπο, άρα αυτό δυσκολεύεται ακόμα 

περισσότερο στην περίπτωση της γυναίκας όταν έχει να αναλάβει και όλους τους άλλους 

ρόλους.  

-Να πάμε  στην αντίπερα όχθη τώρα, στους λόγους διεκδίκησης διοικητικών 

θέσεων από την γυναίκα.  

-Ναι, για ποιους λόγους το διεκδικεί. Και για να αντιστρέψω το ερώτημα, και γιατί όχι; 

Θεωρώ ότι το κάνει για να αποδείξει- τουλάχιστον αυτό το έκανα εγώ- όχι για να 

αποδείξω στον εαυτό μου ότι τα καταφέρνω αλλά ok μπορείς και εσύ σε αυτές τις θέσεις 

να προσφέρεις και μπορείς ίσως με έναν άλλον, διαφορετικό τρόπο, με την γυναικεία πια, 

η οποία είναι διαφορετική από την ορθολογική ματιά ενός άνδρα. Η γυναίκα βάζει πάρα 

πολύ και το κομμάτι της ενσυναίσθησης μέσα στην διαχείριση των ανθρώπινων σχέσεων. 

Έχει και μια ορθολογικότητα όσο μπορεί. Όχι τόσο ορθολογισμό όσο βάζουν οι άντρες. 

Και θεωρώ ότι έχει και τις οργανωτικές, διοικητικές ικανότητες και μπορεί να τα 

καταφέρει. Άρα, αυτοί είναι οι λόγοι που την βάζουν μπροστά στο να διεκδικήσει έτσι 

τέτοιες θέσεις ηγετικές.  

-Οπότε και το δικό σας βασικό κίνητρο ήταν ουσιαστικά αυτό; 

-Ναι, το δικό μου κίνητρο ήταν αυτό ότι ήμουν σε έναν χώρο που θεωρούσα ότι εντάξει, 

μπορώ να τα καταφέρω. Ίσως λίγο καλύτερα από τον προηγούμενο. Είχα κάποια 

οράματα όσον αφορά την εκπαίδευση και θεωρούσα ότι από την θέση της δασκάλας δεν 

θα μπορούσα να τα εκπληρώσω και ότι θα ήθελα να δώσω την δική μου στόχευση και 

όραμα στην σχολική μονάδα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ τον χώρο 

της εκπαίδευσης.  

-Μετά από όλη αυτήν την πορεία σας ουσιαστικά μέχρι τώρα, θέλω να μου πείτε 

αν θεωρείτε πως είναι εν τέλει εφικτό μια γυναίκα να συνδυάσει με επιτυχία τις 

οικογενειακές της υποχρεώσεις με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ρόλο 

της ως διευθύντρια. 

-Ναι, μπορεί να τις συνδυάσει. Δύσκολα, όμως. Πρέπει να έχει στήριξη από την 

οικογένειά της για να το καταφέρει και, βέβαια, πρέπει να το θέλει πάρα πολύ για να το 

πετύχει. Δηλαδή, πρέπει να είναι κάτι που είναι ανάγκη της να το κάνει, για να το παλέψει 

κιόλας. Δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές έρχεσαι σε σύγκρουση. Σίγουρα παραμελείς σε 

κάποιες φάσεις κάποιον ρόλο σου έναντι κάποιου άλλου και πρέπει να έχεις κατανόηση 
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από το οικογενειακό σου περιβάλλον, για να μπορέσεις έτσι να συνεχίσεις και να φέρεις 

σε πέρας με επιτυχία το έργο σου. Μπορείς, όμως, να τα καταφέρεις μια χαρά, σίγουρα, 

όμως πιο δύσκολα από ότι ένας άντρας, ο οποίος πιο εύκολα θα μπορούσε να το 

καταφέρει.  

-Κάποιους ειδικούς χειρισμούς που θα μπορούσε να κάνει; 

-Ειδικούς χειρισμούς.. όσον αφορά το οικογενειακό και το εργασιακό περιβάλλον.. Θα 

πρέπει να αποδείξεις, αυτό που είπαμε πριν. Θα πρέπει να αποδείξεις ότι μπορείς να τα 

καταφέρεις, ότι μπορείς να εμπνεύσεις εμπιστοσύνη, πράγμα που σημαίνει ότι για έναν 

άντρα είναι πιο δεδομένο αυτό, για μια γυναίκα θέλει περισσότερη δουλειά, άρα θα πρέπει 

να εργαστείς πιο σκληρά στον εργασιακό σου χώρο, για να αποδείξεις στους άλλους ότι 

εντάξει μπορείς να τα καταφέρεις και να οδηγήσεις την σχολική σου μονάδα ή τον 

οργανισμό τον οποίο διοικείς ψηλά και θα εκπληρώσεις τους στόχους σου.  

-Η έξτρα προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα θα έχει σίγουρα μια επίπτωση στο 

οικογενειακό κομμάτι. 

-Στο οικογενειακό περιβάλλον. Στο οικογενειακό περιβάλλον χρειάζεται μια στήριξη από 

τον σύντροφό σου, από τα παιδιά σου, να αναλάβουν και εκείνα ρόλους έτσι ώστε να 

διευκολύνουν τη δική σου δουλειά και τη δική σου  απασχόληση στο κομμάτι της 

εργασίας, αλλά και στο κομμάτι της οικογένειας. Δηλαδή, αναλαμβάνοντας όλοι ρόλους, 

αναλαμβάνοντας έτσι κάποια καθήκοντα, νομίζω ότι έτσι μοιράζεται η δουλειά και 

διευκολύνεται κατά πολύ και το δικό σου έργο κι έτσι δεν είναι αισθητή και η ‘’έλλειψη’’ 

όλης σου της προσοχής και της φροντίδας στο σπίτι, γιατί μοιράζεται αυτό και 

εξισορροπείται.  

-Κάποια χαρακτηριστικά προσωπικά  που πιθανώς πρέπει να φέρει; 

-Ευελιξία σίγουρα, οργανωτικότητα, διοικητική ευστροφία για να μπορέσει έτσι να 

ξεπεράσει κάποιους σκοπέλους, σίγουρα να είναι έτσι ευχάριστη, επικοινωνιακή, όλα 

αυτά θεωρώ ότι είναι τέτοια προσόντα που πρέπει να έχει. 

-Ας περάσουμε τώρα στο καθημερινό κομμάτι, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

μια γυναίκα κατά την επιτέλεση των διευθυντικών της καθηκόντων. 

-Θα σας πω ότι όταν έρχονται κάποιοι θεωρούν δεδομένο ότι στη θέση θα βρουν έναν 

άντρα. Όταν, λοιπόν, σε βλέπουν, παρότι κάθεσαι στο γραφείο, σε βλέπουν ας πούμε σε 
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έναν συγκεκριμένο χώρο, που ο συγκεκριμένος χώρος είναι ο διευθυντικός χώρος, είναι 

το γραφείο του διευθυντή, χτυπάνε την πόρτα, ήρθα να μιλήσω με τον διευθυντή του 

σχολείου, λέω μιλάτε με την ίδια. Εκεί λίγο υπάρχει έτσι ένα δευτερόλεπτο, στιγμιαίος 

δισταγμός, αλλά υπάρχει. Αυτό το πιάνεις στον αέρα. Άρα, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι 

τόσο αποδεκτός ο ρόλος και θα πρέπει έτσι να τον δουλέψεις και στην πορεία να 

αποδείξεις ότι τον εκπληρείς επάξια. Αυτό είναι ένα όσον αφορά την καθημερινότητά 

μας. Το άλλο είναι η γλώσσα των εγγράφων. Πάρα πολλά έγγραφα, το τελευταίο διάστημα 

αρχίζουν και χρησιμοποιούν το έμφυλο, μέχρι τότε υπήρχε μόνο αρσενικό γένος, δεν 

υπήρχε το θηλυκό, υπήρχε Ο διευθυντής. Στα περισσότερα έγγραφα το συναντάμε ακόμα 

και τώρα, άρα το θηλυκό γένος είναι άφαντο. Αυτό δείχνει και μια γενικότερη νοοτροπία, 

το ότι είναι άφαντο σημαίνει ότι και η ίδια η πολιτεία με δυσκολία  αποδέχεται τον ρόλο 

αυτό. Ε τώρα στην καθημερινότητα, στην αρχή, σας είπα, ότι ήταν δύσκολο και όσον 

αφορά τους συναδέλφους να αποδεχτούν, αμφισβητούσαν έτσι κάποιες αποφάσεις αν 

ήταν έτσι λογικές, δηλαδή ορθές να γίνουν. Αλλά, τώρα θεωρώ ότι στην πορεία αυτό έχει 

αρθεί κατά πολύ.  

-Σε επίπεδο γονέων; 

-Σε γονείς, ναι, να σας πω. Όταν πρωτοανέλαβα αρκετοί είπαν ότι μα φτάνουν τα πτυχία 

για να γίνει μια γυναίκα, ας πούμε, διευθύντρια; Εντάξει, υπάρχει μια καχυποψία και μια 

επιφυλακτικότητα. Όμως, μέσα στην καθημερινότητά μου, δεν αντιμετώπισα τόσες 

μεγάλες δυσκολίες και θεωρώ τώρα πια ότι, επειδή είμαι πέντε χρόνια στο ίδιο σχολείο, 

ότι έχουν έτσι, με έχουν μάθει και έχουν, όχι αποδεχτεί αναγκαστικά, αλλά νομίζω ότι 

ικανοποιούνται από το αποτέλεσμα και έτσι δεν έχουμε και δυσκολίες. Δεν είχα ποτέ 

ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά έτσι τη διαχείριση των γονέων ή του περιβάλλοντος είτε 

της διοίκησης, καθόλου. Βέβαια, ξέχασα να αναφέρω ότι τα πέντε χρόνια, αυτό θα 

μπορούσε να προστεθεί στη διοικητική εμπειρία, είμαι και μέλος του ΠΥΣΠΕ, του 

υπηρεσιακού συμβουλίου, που αυτό έτσι με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπω και στη 

διαδικασία της διοικητικής γραφειοκρατίας πια και της διοικητικής νομοθεσίας και όλα 

αυτά έτσι έχουν διευκολύνει και τον ρόλο μου ως διευθύντριας.  

-Ούσα, βέβαια, διευθύντρια σε ένα σχολείο σε αστικό κέντρο, δεν έχετε εμπειρία 

από διοίκηση σχολείου μη αστικής περιοχής, ωστόσο θα ήθελα την γνώμη σας 

σχετικά με το αν μια γυναίκα διευθύντρια σε αγροτική περιοχή έχει να 



 

 239 

αντιμετωπίσει τυχόν περισσότερες δυσκολίες και προκλήσεις σε σύγκριση με εσάς 

που ουσιαστικά έχετε υπό τη διεύθυνσή σας ένα σχολείο μέσα στην πόλη. 

-Φαντάζομαι ότι εξαρτάται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται και κατά πόσο είναι 

παγιωμένες κάποιες αντιλήψεις, δηλαδή σίγουρα μια γυναίκα στην ενδοχώρα προς την 

ορεινή πλευρά θεωρώ θα έχει περισσότερες δυσκολίες από ότι έτσι στα πεδινά. 

Εξαρτάται, βέβαια, πού βρίσκεται. Νομίζω, όμως ότι σίγουρα θα έχει, αν η πόλη είχε 

έναν άλφα σκεπτικισμό, ε θεωρώ ότι η επαρχία θα έχει λίγο περισσότερο. Αλλά νομίζω 

ότι τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αρθεί κατά πολύ. Δεν είναι όπως ήταν παλιότερα, 

δηλαδή αν κάναμε αυτήν την κουβέντα πριν από μια 7ετία σίγουρα θα ήταν πιο έντονα 

τα φαινόμενα. Αλλά τώρα θεωρώ ότι η παρουσία γενικότερα και στην πολιτική και στον 

χώρο του πολιτισμού και του πνεύματος, η παρουσία γυναικών ας πούμε σε ηγετικές 

θέσεις έχει αμβλύνει λίγο την εικόνα και έχουν αρθεί αρκετές προκαταλήψεις και 

στερεότυπα ως προς αυτό. Δηλαδή, έχει βοηθήσει πάρα πολύ το κομμάτι της δημόσιας 

προβολής της γυναίκας σε τέτοιου είδους θέσεις, έτσι ώστε να γίνει πιο αποδεκτή η 

παρουσία της. 

-Σε αυτούς τους ρόλους, αντιλαμβάνομαι πώς το θέτετε. Οπότε, έχει γίνει ένα πολύ 

σημαντικό βήμα μέχρι τώρα, υπάρχει άμβλυνση των φαινομένων, απλά και οι 

δυσκολίες ακόμα που αντιμετωπίζετε σε καθημερινή βάση, πώς πιστεύετε ότι θα 

μπορούσαν να περιοριστούν; 

-Κοιτάξτε να δείτε, αυτό χρειάζεται και βαθιά αλλαγή νοοτροπιών. Άρα, και από άποψη 

πολιτείας, η οποία έτσι θα πρέπει να μην ξεχνά ότι υπάρχει και το γυναικείο φύλο, όσον 

αφορά την γλώσσα των εγγράφων, αυτό δηλαδή θα πρέπει να τελειώσει μια και έξω. 

Δηλαδή, δεν μπορείς να συναντάς έγγραφα πια που να είναι μόνο το αρσενικό γένος, αυτό 

είναι δεδομένο. Το ένα είναι αυτό, αλλά από κει και πέρα έχει να κάνει και με την 

διαπαιδαγώγηση όσον αφορά την οικογένεια και όσον αφορά και το σχολείο. Από πολύ 

μικρές ηλικίες θα πρέπει αυτά τα στερεότυπα να αρθούν με οποιονδήποτε τρόπο, να 

γίνονται προγράμματα, προγράμματα σεξουαλικής αγωγής αλλά και προγράμματα 

διαχείρισης της ετερότητας, γιατί το φύλο, το έμφυλο είναι και αυτό μια ετερότητα. Άρα, 

όσο πιο πολύ και πιο συστηματικά αυτά έτσι επεξεργάζονται και δουλεύονται μέσα από 

το σχολείο και μέσα από την οικογένεια, τόσο περισσότερο εκλείπουν. Αυτό είναι μια 

δουλειά που πρέπει να γίνει έτσι πολύ συστηματικά και η πολιτεία, βέβαια, από την  δική 
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της την πλευρά να αναγνωρίζει ότι είναι ισότιμοι οι ρόλοι σε μια κοινωνία και να δώσει 

έτσι περισσότερο βήμα στις γυναίκες.  

-Σε επίπεδο στρατηγικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν έτσι σε θεσμικό 

επίπεδο; Γιατί, όπως είπατε και ο φόρτος εργασίας ενός διευθυντή είναι μεγάλος, 

οπότε θα μπορούσε να γίνει κάποια μεθόδευση σε αυτήν την κατεύθυνση; 

-Καλά αυτό έχει να κάνει γενικότερα με τον ρόλο του διευθυντή και όχι με το αν είναι 

άντρας ή γυναίκα. Θα έπρεπε να υπάρχει έτσι λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη 

ποιοτική και ουσιαστική δουλειά. Αλλά αυτό, όμως, δεν έχει να κάνει μόνο με το φύλο.  

-Αυτό θα βοηθούσε όμως μια γυναίκα να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων μετά 

και να μην αναλώνει τον χρόνο της κατά βάση σε υποχρεώσεις της διεύθυνσης και 

να είναι εντάξει και στις οικογενειακές της υποχρεώσεις. 

-Ναι, και την γυναίκα θα την βοηθούσε ακόμα περισσότερο. Γιατί αν παρθεί μια συνολική 

απόφαση για τον ρόλο της διεύθυνσης και ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος της 

διεύθυνσης και περιοριστεί έτσι κατά πολύ το γραφειοκρατικό κομμάτι το οποίο είναι 

απίστευτο, νομίζω ότι θα εξοικονομηθεί χρόνος και για τη γυναίκα που να κάνει πολύ 

πιο ουσιαστική την παρουσία της και στο.. να εξισορροπήσει μάλλον καλύτερα και την 

παρουσία της όσον αφορά την οικογένεια και να βγουν κι άλλες γυναίκες και να 

διεκδικήσουν τέτοιους ρόλους. Γιατί ξέρετε πολλές γυναίκες λένε εντάξει θα ήθελα κι 

εγώ, αλλά δεν προλαβαίνω.  

-Δεν τολμούν να το επιχειρήσουν, γιατί θα έρθουν αντιμέτωπες με τέτοιες 

δυσκολίες; 

-Ακριβώς. Γιατί θα έρθουν σε σύγκρουση με τις οικογενειακές τους σχέσεις και δεν το  

θέλουν αυτό. Αν αυτό περιοριστεί και αν διευκολυνθεί με κάποιον τρόπο η γυναίκα και 

γενικότερα ο διευθυντής θεωρώ ότι και άλλες γυναίκες θα  βγουν μπροστά και θα 

διεκδικήσουν.  

-Κάποια εφόδια που πιθανώς θα μπορούσαμε να προτείνουμε με τα οποία θα  

παροπλίζονταν η γυναίκα ώστε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες αυτές; 

-Εντάξει, τα εφόδια είναι πιο πολύ να πιστέψει στον εαυτό της. Άρα, να πιστέψει ότι θα 

τα καταφέρει, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που χρειάζεται αρκετές γυναίκες να 

δουλέψουν. Εντάξει, να έχει εφόδια βέβαια έτσι όσον αφορά την μόρφωσή της, όσον 
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αφορά περισσότερη γνώση γύρω από τα δέματα αυτά, τα διοικητικά, γιατί αυτό θα 

βοηθούσε πάρα πολύ. Εγώ μια δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν ότι δεν είχα μεγάλη 

διοικητική εμπειρία έως καθόλου όταν ανέλαβα. Επομένως, αυτό θα με βοηθούσε πολύ 

εμένα, ίσως και άλλες γυναίκες να προυπήρχε μια επιμόρφωση ή ξέρω γω μια ενημέρωση 

όσον αφορά τη διοίκηση. Θα μπορούσαν να οργανωθούν, λοιπόν, σεμινάρια ειδικά από 

το κράτος, το υπουργείο παιδείας, όσον αφορά την ηγεσία, την διοίκηση σχολικών 

μονάδων, την διοίκηση γενικότερα οργανισμών, που θα διευκόλυναν κατά πολύ τον ρόλο 

και το έργο της γυναίκας. Τώρα από κει και πέρα η δική της προσωπική, επαγγελματική 

ανέλιξη θα βοηθούσε, η απόκτηση έτσι κάποιων επαγγελματικών εφοδίων, κάποια πτυχία 

και τα λοιπά, θα της δίνανε μια ευρύτερη και σφαιρική αντιμετώπιση κάποιων 

καταστάσεων.  

-Προφανώς, θα είχε και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, έχοντας τέτοιο background.. 

-Ακριβώς. Έχει ένα υπόβαθρο από κάτω που μπορεί να το στηρίξει και βέβαια αυτό σε 

βοηθάει και να έχεις μια ευελιξία όσον αφορά την υιοθέτηση κάποιων πρακτικών, 

πολιτικών, το να παίρνεις κάποιες αποφάσεις για να είσαι πιο σίγουρη γι’ αυτές, να τις 

τεκμηριώσεις, υπάρχει ένα υπόβαθρο από πίσω το οποίο το στηρίζεις.  

-Ίσως και η στάση των υπολοίπων θα ήταν διαφορετική όταν ξέρουν ότι έχουν να 

κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και τις γνώσεις έχει και τα εχέγγυα. 

-Βέβαια, όλα αυτά απαιτούν όχι μονάχα από τις γυναίκες όμως, αλλά και από τους άντρες 

ευελιξία, ευστροφία και επινοητικότητα. Είναι θέσεις δύσκολες που πρέπει σε κάθε στιγμή 

δοκιμάζεσαι. Και επομένως θα πρέπει να αποφασίσεις μερικές φορές γρήγορα και έτσι 

μετρώντας τα συν και τα πλυν μιας κατάστασης και προσμετρώντας κι άλλες καταστάσεις. 

Αυτό θέλει μια εγρήγορση, ταχύτητα και ευελιξία, βέβαια, και ενσυναίσθηση πάνω από 

όλα, να μπαίνεις στην θέση του άλλου.  

-Τέλος, ενδεχόμενους χειρισμούς που θα αναμέναμε από τους σημαντικούς άλλους, 

την οικογένεια, τους συναδέλφους σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των δυσκολιών 

που αντιμετωπίζετε; 

-Εντάξει, όσον αφορά την οικογένεια, περισσότερο χώρο ελεύθερο για να μπορέσεις να 

κάνεις έτσι πράγματα, γιατί είσαι και άνθρωπος, θέλεις να κάνεις πράγματα και για σένα. 

Δεν μπορείς να αναλώνεσαι μόνο στην οικογένεια ή μόνο στην εργασία σου, αλλά θέλεις 

να κάνεις πράγματα και να στηρίξεις. Άρα, θέλεις περισσότερο χρόνο από την οικογένεια, 
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όσον αφορά τους συναδέλφους μεγαλύτερη έτσι δυνατότητα ανάληψης ευθυνών ο 

καθένας, δηλαδή και εκεί αυτό που λέμε για την οικογένεια, γιατί και το σχολείο μια μικρή 

οικογένεια είναι. Ανάληψη ευθυνών και έτσι ρόλων και από τους. Δεν είναι μόνο ο 

διευθυντής που αναλαμβάνει έτσι πολλαπλούς ρόλους, αλλά πρέπει και οι συνάδελφοι και 

νομίζω ότι όταν αυτό μοιράζεται, αμέσως αμέσως έτσι διευκολύνεται και ελαφραίνει η 

κατάσταση. 

 

 


