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1. Το άνοιγµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών στις Ελληνίδες
Το Φθινόπωρο του 1890 τρεις Ελληνίδες έκαναν αίτηση για εγγραφή στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών: η Ιωάννα Στεφανόπολι1 (απόφοιτη από το Ελληνικό
Παρθεναγωγείο της Αικ. Λασκαρίδου), η Φλωρεντία Φουντουκλή (απόφοιτη από
το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο ) και η Ελένη Ρούσσου (απόφοιτη από το Αρσάκειο
Παρθεναγωγείο). Η Σύγκλητος παρέπεµψε το αίτηµα της πρώτης στην
Κυβέρνηση και απέρριψε τις άλλες δύο. Η Στεφανόπολι, τελικά, έγινε δεκτή και
είναι η πρώτη Ελληνίδα που γράφτηκε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο
Φιλολογικό Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Ιωάννα Στεφανόπολι
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Κόρη του Αντώνιου Ζ. Στεφανόπολι (1839- 1913), λογοτέχνη, λαογράφο, δηµοσιογράφο και
ιδρυτή της γαλλόφωνης εφηµερίδας "Messager d’ Athénes", από την Κορσική, που
εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα.
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∆ύο χρόνια αργότερα, το 1892, έγινε δεκτή και η Φουντουκλή στο Τµήµα
Μαθηµατικών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αυτή είναι
η πρώτη Ελληνίδα που σπούδασε Μαθηµατικά στη σύγχρονη Ελλάδα.2
Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1879 είχaν γίνει οι πρώτες απόπειρες εγγραφής
Ελληνίδων στο ίδιο Πανεπιστήµιο, µε αρνητικά αποτελέσµατα. Κι αυτό γιατί δεν
αναγνωρίζονταν, επίσηµα, τα δευτεροβάθµια σχολεία θηλέων, πολύ δε
περισσότερο γιατί αυτά αντιστοιχούσαν στον κατώτερο κύκλο της Μέσης
Παιδείας [δηλ. στα τότε “Ελληνικά σχολεία”] και όχι στα Γυµνάσια, που
αποτελούσαν τον ανώτερο κύκλο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Λίγα χρόνια µετά, το 1887, ένα δραµατικό γεγονός σηµάδεψε τον αγώνα και την
αγωνία των νεαρών Ελληνίδων για µια θέση στο Πανεπιστήµιο. Συγκεκριµένα, η
Ελένη Παντελίδου (απόφοιτη από το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο) έκανε αίτηση
εγγραφής στην Ιατρική Σχολή και απορρίφθηκε, όπως και οι προηγούµενες
περιπτώσεις. Η εξέλιξη, ωστόσο, της συγκεκριµένης περίπτωσης ήταν
συγκλονιστική. Αµέσως µετά τη γνωστοποίηση της απόρριψης, η νεαρή κοπέλα
απογοητεύτηκε πολύ και αυτοκτόνησε! Και δεν ήταν απλά µια ακραία
συµπεριφορά απόγνωσης, αλλά και µια υπέρτατη εκδήλωση αποδοκιµασίας3. Σε
σηµείωµα που άφησε, λίγο πριν την απονενοηµένη πράξη της, στιγµάτισε την
ψυχρή απροθυµία των ακαδηµαϊκών δασκάλων του Πανεπιστηµίου της Αθήνας,
µε τα εξής λόγια:
“Αυτοκτονώ, διαµαρτυρόµενη διά την αδικίαν. Ο θάνατός µου ας
ακουστεί ως κραυγή εις εκείνους οίτινες θεωρούν τη γυναίκα ως
µεσαιωνική δούλη.”
Πίσω από το θλιβερό αυτό γεγονός, φάνηκε και το προσχηµατικό ή πραγµατικό
εµπόδιο. Πρόκειται για το θεσµικό χάσµα ανάµεσα στην ακατοχύρωτη και
υποβαθµισµένη δευτεροβάθµια εκπαίδευση των Ελληνίδων, από τη µια, και τις
απαιτήσεις του Πανεπιστηµίου για πλήρη γυµνασιακή µόρφωση των υποψηφίων
φοιτητών, από την άλλη. Οπότε, διαφαίνεται και ο λόγος απόρριψης της
εγγραφής στο Πανεπιστήµιο των δύο γυναικών, το 1890, όπως και των
προηγουµένων. Ενώ η αποδοχή της Στεφανόπολι στηρίχθηκε, πιθανότατα, στην
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εξασφάλιση της γυµνασιακής ισοτιµίας της, µε κατ’ ιδίαν επιµόρφωση και
επιτύχεις εξετάσεις, κατοχύρωσης της αντίστοιχης θεσµικής επάρκειάς της.

Είναι φανερό ότι µόνο τα θεσµικά εµπόδια και οι γραφειοκρατικές υπερβάσεις
τους δεν απεικονίζουν τις εξελίξεις, τη δυναµική, των αλλαγών στις
εκπαιδευτικές δυνατότητες των Ελληνίδων. Η κοινωνική τους συγκυρία στην
Ελλάδα και οι τάσεις κοινωνικής “αποστεγανοποίησης” των γυναικών στην
Ευρώπη και τις ΗΠΑ είχαν τη δική τους βαρύτητα στον αγώνα για χειραφέτηση
και κοινωνική ανέλιξη των Ελληνίδων. Είναι ενδιαφέρον να φωτιστεί, λίγο, αυτό
το παρασκήνιο.

2. Οι αλλαγές στην κοινωνική κατάσταση των Ελληνίδων στα τέλη του 19ου
Αιώνα
Στην Ελλάδα, η µαζική συµµετοχή των γυναικών στην κοινωνική ζωή άρχισε να
αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 1870. Μια σχετική εικόνα δίνεται σε µια
στατιστική καταγραφή του 1870, όπου παρουσιάζεται η εξής κατάσταση των
απασχολούµενων Ελληνίδων:
1. Εργάτριες: 5.735 (σε συνολικό αριθµό εργατών: 28.400)
2. Υπηρέτριες: 10.808
3. Μαίες: 769
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4. ∆ασκάλες: 460
5. Μαθήτριες: 11.6954
σε συνολικό πληθυσµό της χώρας: 1.460.000 πολίτες5.
Η παρουσία των γυναικών σε διάφορους κοινωνικούς τοµείς, την συγκεκριµένη
περίοδο, είναι, µάλλον, αδύνατον να προέκυψε αυθόρµητα. Πιο φυσικό είναι να
προήλθε από την, τότε, µικρή βιοµηχανική άνθηση και τις προοπτικές
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, που έθεταν, αναµφισβήτητα, το ζήτηµα της
εργασίας των γυναικών6. Με τη σταδιακή ανάπτυξη της βιοµηχανίας, οι
Ελληνίδες των µεσαίων και κατώτερων κοινωνικών τάξεων άρχισαν να
υπερβαίνουν τα οικογενειακά στεγανά και να ανοίγουν τον δηµόσιο ορίζοντά
τους. Σ’ αυτή τη µεταβατική περίοδο, η κοινωνική ταυτότητα των γυναικών στην
Ελλάδα άρχισε να αλλάζει: από οικογενειακά περιχαρακωµένα άτοµα που ήταν,
µεταµορφώνονταν, σταδιακά, σε δηµόσια πρόσωπα.

Εργαζόµενες στη βιοµηχανία

Με την είσοδο των γυναικών στον χώρο της εργασίας δεν σηµαίνει ότι άλλαξαν,
αυτόµατα, οι αντίστοιχες κοινωνικές συµπεριφορές και νοοτροπίες. Ήταν,
ωστόσο, µια εξέλιξη των πραγµατικών συνθηκών τους στη δηµόσια ζωή.
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∆ιαµορφώθηκε, δηλαδή, µια νέα κατάσταση ύπαρξής τους στην τότε ελληνική
πραγµατικότητα. Και είναι αλήθεια ότι η βιωµατική αυτή εµπειρία δεν
µετουσιώνεται, από µόνη της, σε συνειδητοποίηση των περιορισµών και των
προσδοκιών τους.
Ένας αξιοσηµείωτος καταλύτης για την ιδεολογική ζύµωση των γυναικείων
διεκδικήσεων στην Ελλάδα αποτέλεσε το ιεραποστολικό έργο των αµερικάνων
προτεσταντών, που είχαν µια συστηµατική παρέµβαση στην Ελληνική
εκπαιδευτική ζωή, τις πρώτες δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της χώρας. Στην
εκπαίδευση των Ελληνίδων, ειδικότερα, έπαιξαν έναν καθοριστικό ρόλο. Ήταν
οι εισηγητές της και οι πρωτοπόροι στην οργάνωση της εκπαίδευσης των
διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην Ελλάδα. Έτσι δεν άνοιξαν µόνο, για
πρώτη φορά, τον µορφωτικό ορίζοντα των Ελληνίδων, αλλά τις έδωσαν κι έναν
ρόλο στον επαγγελµατικό κύκλο των µορφωµένων. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί
ότι στο ίδιο προτεσταντικό περιβάλλον προωθήθηκαν και κάποιες άλλες µορφές
επαγγελµατικής κατάρτισης των Ελληνίδων, όπως π.χ. στην υφαντουργική και
την ραπτική7.
Μέσα σ’ αυτό το προτεσταντικό περιβάλλον διαπαιδαγωγήθηκαν, γύρω στο 1850,
κάποιες Ελληνίδες διδασκάλισσες, µε δυναµική παρουσία στην, τότε,
εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Μια απ’ αυτές ήταν η Καλλιόπη
Κεχαγιά (1839-1905), η οποία ανάπτυξε µια πολύ σηµαντική εκπαιδευτική και

Καλλιόπη Κεχαγιά
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κοινωνική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, δηµιούργησε, το 1872, τον Σύλλογο
Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως, όπου οργανώθηκε και λειτούργησε το
Εργαστήριο Απόρων Γυναικών µε σκοπό την επαγγελµατική εκπαίδευση των
απόρων γυναικών, κάθε ηλικίας. Στο Εργαστήριο αυτό υπήρχαν δυνατότητες για
κατάρτιση γυναικών στην υφαντουργική, την ραπτική, τη νοσηλευτική ειδικότητα,
όπως και στην κατασκευή δαντελών και κεντηµάτων8. Παράλληλα, κάποιες από
τις µαθητευόµενες, µετά την απόκτηση των σχετικών ικανοτήτων, µπορούσαν να
εργαστούν στο περιβάλλον αυτό, µε χρηµατική αµοιβή, απασχολούµενες για την
εκπλήρωση ιδιωτικών ή δηµόσιων παραγγελιών.
Το Εργαστήριο αυτό δεν συνετέλεσε µόνο στην επαγγελµατική κατάρτιση των
Ελληνίδων, αλλά έπαιξε και έναν καταλυτικό ρόλο στην προσαρµοστική σχέση
των εργατριών µε τις τότε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές καταστάσεις. Και η
κοινωνική αυτή αποδοχή έγινε µοχλός για τις διεκδικήσεις του δικαιώµατος των
Ελληνίδων να προσληφθούν στον δηµόσιο τοµέα και γενικότερα σε υπαλληλικές
θέσεις.

Εργαζόµενες σε γραµµατειακή απασχόληση

Στην κατεύθυνση αυτή, η Καλλιρόη Σιγανού-Παρρέν (1861-1940), µια από τις
δυναµικότερες φεµινίστριες στην Ελλάδα, στο γύρισµα του 19ου αιώνα,
αγωνίστηκε συστηµατικά για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Ελληνίδων, τόσο
8
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στις χειρονακτικές δουλειές, όσο και στις ειδικότητες ή θέσεις µε µορφωτικές
απαιτήσεις. Μέσα από τις στήλες της Εφηµερίδος των Κυριών, που εξέδιδε από
το 1887 συσπείρωσε όλες τις µαχητικές Ελληνίδες των ανώτερων και µεσαίων
κοινωνικών στρωµάτων για την ανάδειξη των γυναικείων προβληµάτων και

Καλλιρόη Σιγανού-Παρρέν

ενδιαφερόντων, αλλά και για τη διέγερση των συνειδήσεων και των διεκδικήσεων
για τα επαγγελµατικά και µορφωτικά δικαιώµατα των γυναικών ή, µ’ άλλα λόγια,
για τη χειραφέτηση των Ελληνίδων.
Κι όπως ήταν φυσικό, ο αγώνας για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των γυναικών9
ανάδειξε και τις προσδοκίες, αλλά και τις απαιτήσεις για καλύτερες και
ανώτερες δυνατότητες µόρφωσή τους. Ωστόσο, οι διεκδικήσεις των Ελληνίδων
για ανώτερες σπουδές θα ήταν πολύ υποτονικές και υπολανθάνουσες, αν δεν
υπήρχε η ευρωπαϊκή και αµερικανική απήχηση αυτών των δυνατοτήτων.
Είναι αλήθεια ότι ένα ευρύ κίνηµα για την πρόσβαση των γυναικών στην ανώτατη
εκπαίδευση αναπτύχθηκε, δυναµικά, στις βιοµηχανικά προηγµένες χώρες, από
τα µέσα του 19ου αιώνα. Με κάποιες αφετηρίες, που έχουν τις ρίζες τους στις
κοινωνικές ανακατατάξεις στη Γαλλία, µετά την επανάσταση του 1789, η ιδέα
της συµµετοχής των γυναικών στη δηµόσια ζωή και κατ’ επέκταση στη δηµόσια
µόρφωση και εκπαίδευση άρχισε να καλλιεργείται και ν’ αναπτύσσεται, από το
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πρώτο µισό του 19ου αιώνα.10 Ωστόσο, η δυναµική των µορφωτικών
διεκδικήσεων των γυναικών άρχισε να κλιµακώνεται στο δεύτερο µισό του 19ου
αιώνα. Έτσι, τη δεκαετία του 1870, οι γυναίκες άρχισαν να κερδίζουν το
δικαίωµα και τη δυνατότητα της πανεπιστηµιακής µόρφωσης, σε διάφορες
χώρες.11 Παράλληλα, την ίδια περίοδο, άρχισαν να υπάρχουν πιέσεις και
πρωτοβουλίες για τη θεσµοθέτηση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των
γυναικών12, αν και οι αντιδράσεις των ανασταλτικών δυνάµεων ήταν ισχυρότατες.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν, το 1867, ο τότε υπουργός παιδείας της Γαλλίας,
Victor Duruy (1811-1894), ανέλαβε µια πρωτοβουλία για κάποια νοµοθετική
ρύθµιση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των γυναικών, σκόνταψε στην
αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας κι άλλων συντηρητικών παραγόντων, µ’
αποτέλεσµα να ακυρωθεί.13
Οι πρώτες δυνατότητες µαθηµατικών σπουδών για τις γυναίκες, διεθνώς,
δόθηκαν14: στην Ελβετία στα µέσα της δεκαετίας του 187015, την Αγγλία
(University of London) στις αρχές της δεκαετίας του 188016, τη Γαλλία
(Sorbonne)17, την Ιταλία (University of Napoli)18, και τις ΗΠΑ (Columbia
University)19 στα µέσα της δεκαετίας του 1880, τη Γερµανία (University of
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Heidelberg)20 στα τέλη της δεκαετίας του 1880, τη ∆ανία (University of
Copenhagen)21 και τον Καναδά (Dalhousie University)22στις αρχές της
δεκαετίας του 1890. Οι σχετικές περιπτώσεις ήταν περιστασιακές και
αποτελούσαν, µάλλον, εξαιρέσεις παρά τον κανόνα των ακαδηµαϊκών θεσµών. Κι
αυτό γιατί η δευτεροβάθµια εκπαίδευση (που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για
την εγγραφή στα Πανεπιστήµια) των γυναικών άρχισε να θεσµοθετείται, από
κάποιες χώρες, γύρω στο 1880 και να γενικεύεται, τις πρώτες δεκαετίες του
20ου αιώνα. Πίσω από τη θεσµική αυτή υστέρηση, το µεγάλο εµπόδιο ήταν η
συντηρητική νοοτροπία των πολιτικών, θρησκευτικών και ακαδηµαϊκών
κατεστηµένων που απαξίωναν τη θέση και το ρόλο των γυναικών στην κοινωνική
και εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα από την
ιστορία των µαθηµατικών σπουδών είναι η περίπτωση της Emmy Noether
(1882-1935), η οποία αν και είχε ισχυρά ερείσµατα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα
των Γερµανών µαθηµατικών και υψηλό επίπεδο µαθηµατικής ανάπτυξης,
ωστόσο, περίµενε 4 χρόνια για να γίνει αποδεκτή, το 1919, η υφηγεσία της.23

3. Η πρώτη Ελληνίδα στο Τµήµα Μαθηµατικών
Η εισαγωγή της πρώτης φοιτήτριας στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου
της Αθήνας, της Φλωρεντίας Αλεξάνδρου Φουντουκλή (1869-1915), πέρασε από
ένα δικό της µονοπάτι. Και είναι ενδιαφέρον να φωτιστεί η προσωπική της
πορεία, η οποία διαπέρασε, για πρώτη φορά, το “άβατο” των γυναικών στις
µαθηµατικές σπουδές του Πανεπιστηµίου της Αθήνας.

20

Μια από τις πρώτες που σπούδασαν Μαθηµατικά στη Γερµανία ήταν η Marie Gernet (18651924). Πήρε το διδακτορικό της το 1895, από το Πανεπιστήµιο της Heidelberg. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι είχε προηγηθεί η Sofia Kowalewskaya (1850-1891), που πήρε το διδακτορικό της
στα Μαθηµατικά το 1874, από το Πανεπιστήµιο του Göttingen, µε τιµητική διάκριση (γεγονός
που παρέκαµπτε τις τυπικές ακαδηµαϊκές διαδικασίες).
21
Η Thyra Eide (1866-1955) ήταν η πρώτη γυναίκα που σπούδασε Μαθηµατικά στην ∆ανία.
Πήρε το πτυχίο της από το Πανεπιστήµιο της Copenhagen, το 1895.
22
Η Agnes Sime Baxter (1870-1917) σπούδασε αρχικά στο Πανεπιστήµιο Dalhousie του
Καναδά και πήρε τα πρώτα της διπλώµατα το 1891 και το 1892. Αργότερα, το 1895, πήρε το
διδακτορικό της από το Πανεπιστήµιο Cornell των ΗΠΑ.
23
Βλ. Tobies, R.: In Spite of Male Culture: Women in Mathematics,
http://math.boisestate.edu/~tconklin/MATH124/Main/Readings/8%20Group%20Theory/IN%20SPITE%20
OF%20MALE%20CULTURE%20-%20WOMEN%20IN%20MATHEMATICS.pdf
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Η Φλωρεντία Φουντουκλή σε νεαρή ηλικία

Η Φλωρεντία Φουντουκλή σε προχωρηµένη ηλικία

Η Φλωρεντία Φουντουκλή γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 9 Μαρτίου 1869. Ο
πατέρας της, Αλέξανδρος Φουντουκλής (1837-1886), γεννήθηκε στην Αθήνα,
κατάγονταν, ωστόσο, από την Κύπρο και ήταν συγγενής µε την επιφανή και
ευκατάστατη οικογένεια των Οικονοµίδων. Ήταν στρατιωτικός, απόφοιτος της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και µε τετραετή εκπαίδευση στο εξωτερικό.
∆ιετέλεσε µάλιστα και καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή. Η µητέρα της,
Ευφροσύνη, ήταν κόρη του Ηλία Κουσκούρη από το Μυστρά της Σπάρτης.
Αδελφή της µητέρας της ήταν η Πολυτίµη Κουσκούρη (1820-1854), η πρώτη
Ελληνίδα δασκάλα. Φαίνεται ότι η Φλωρεντία επηρεάστηκε, αρκετά, από την
προσωπικότητα της συγκεκριµένης θείας της. Κι αυτό γιατί στην πρώτη
δηµοσίευσή της, το 1890, στη Εφηµερίδα των Κυριών της Παρρέν, που ήταν
αφιερωµένη στην θεία της, Πολυτίµη Κουσκούρη, επισήµανε:
“Την 15 Σεπτεµβρίου 1851 προσεκλήθη να διοργανώση και διευθύνη
την κατά πρώτον εν Αθήναις ιδρυοµένην σχολήν των κορασίων του
δήµου. Την α΄ Οκτωβρίου 1851, ηµέραν ενάρξεως της λειτουργίας της
εν λόγω σχολής, ο υπουργός της Παιδείας µετά των λοιπών
αρµοδίων, εξετάσαντες τα του υπ’ αυτής διοργανωθέντος σχολείου,
11

εξέφρασαν αυτή την ευαρέσκειάν των και προβίβασαν εις α΄ τάξεως
νοµαρχιακήν διδάσκαλον.
Η διοργάνωσις και διεύθυνσις της σχολής ταύτης υπερέβη τας
προσδοκίας των τε αρχών και πολιτών, προσλαβούσα ικανάς
διδασκαλίσσας και διδασκάλους, βοηθουµένη δε και υπό της
υποδιευθυντρίας και αξιολόγου συνεργάτιδός της κυρίας Μαριέττας
Ανδριέτου (νυν χήρας ιατρού Πρινάρη), εσχηµάτισεν κατ’ αρχάς
νηπιαγωγείον και αλληλοδιδακτικόν, προϊόντος δε του χρόνου
συνδιδακτικόν και τρείς τάξεις του ελληνικού σχολείου, οπόθεν και
εξήρχοντο µαθήτριαι πτυχιούχοι, αι εν τω σχολείω τούτω
εγεγγραµµέναι τότε µαθήτριαι ανήρχοντο εις 1200.
Μη φροντίζουσα µόνον περί της πνευµατικής εκπαιδεύσεως των
κορασίων, αλλά και περί της µορφώσεως της ψυχής και του ήθους και
περί της υγιούς αναπτύξεως των σωµάτων, εισήγαγε τα µαθήµατα της
µουσικής, της ζωγραφικής, του χορού και της γυµναστικής. Πλην της
γενικής επιβλέψεως είχε αναλάβει και την παράδοσιν των
µαθηµατικών εις τας ελληνικάς τάξεις και την του Οδηγού
διδασκοµένου τότε αντί της σήµερον Παιδαγωγικής.”24 (Οι
επισηµάνσεις είναι πρόσθετες, Ν.Κ.)
Η αναφορά της στη διδασκαλία των µαθηµατικών, σε επίπεδο δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, από τη θεία της, υποδηλώνει το θαυµασµό της και δεν αποκλείεται
να εξέθρεψε τη δική της σχετική προσδοκία. Μια ανάλογη διάθλαση στον
ψυχισµό της είχε και η συνεργασία της θείας της µε τη Μαριέττα Ανδριέτου ή
Πρινάρη. Κι αυτό γιατί, λίγα χρόνια αργότερα και η ίδια θα συνεργαστεί
διδακτικά, στο ίδιο πρότυπο, µε την Ειρήνη Πρινάρη, πιθανότατα συγγενής, αν
όχι κόρη, της Μαριέττας.
Η Φλωρεντία µαθήτευσε, αρχικά, στο Ελληνικόν Παρθεναγωγείον της
Αικατερίνης Λασκαρίδου (1842-1916), η οποία είχε παρακολουθήσει τα
παιδαγωγικά µαθήµατα της φροβελιανής µεθόδου (fröbelian method), το 1880,
στη ∆ρέσδη της Γερµανίας. Στη συνέχεια πήγε στο Αράκειον Παρθεναγωγείον ,
απ’ όπου και αποφοίτησε. Η έφεση που έδειξε στα γράµµατα, παρακίνησε τους
γονείς της και την έστειλαν, το 1885, στο Παρίσι. Έγινε δεκτή στη Σορβόνη

24

Βλ. Φουντουκλή, Φ. : Πολυτίµη Ηλία Κουσκούρη, Εφηµερίς των Κυριών, έτος ∆΄, Αριθ. 156, 11
Μαρτίου 1890, σελ. 2-5, ειδ. σελ. 3-4.
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(Sorbonne) κι άρχισε να σπουδάζει Μαθηµατικά.25 ∆ιέκοψε, όµως, τις σπουδές
της σε λιγότερο από ένα χρόνο, λόγω του θανάτου του πατέρα της. Για καλή της
τύχη, το 1886, προκηρύχτηκε διαγωνισµός από την “Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία”
για υποτροφίες σπουδών στη Φιλοσοφία και την Παιδαγωγική, στο εξωτερικό,
όπου πρώτευσε και έφυγε, αµέσως, για τη Γερµανία. Εκεί, σπούδασε στην
“Augusta Schule” του Βερολίνου, για δυόµιση χρόνια και επέστεψε στην Ελλάδα
τον Φεβρουάριο του 1888. Αυτές οι σπουδές της έπαιξαν, πιθανότατα,
καταλυτικό ρόλο στην τελική αποδοχή της στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την παραµονή της στο
Βερολίνο ανέπτυξε το ποιητικό της ταλέντο που
προκάλεσε το ενδιαφέρον του, τότε, Έλληνα πρεσβευτή
στη Γερµανία και φίλου της οικογένειας της,
Αλέξανδρου
Ραγκαβή
(1809-1892),
πολιτικού,
διπλωµάτη και καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Στον ίδιο οικογενειακό κύκλο της Φλωρεντίας, δεν αποκλείεται, να ήταν και ο
µαθηµατικός Μιχαήλ Ορ. Φουντουκλής, ο οποίος δίδαξε Μαθηµατικά στο
Πολυτεχνείο της Αθήνας, ως βοηθός, αρχικά, τη δεκαετία του 1880 και ως
υφηγητής, από το 1893. Ο Μιχαήλ Φουντουκλής µετάφρασε στα ελληνικά, από τα
ρωσικά, το βιβλίο του M. Vachtenko-Zachartzenκo: Ιστορία της Αναλυτικής
Γεωµετρίας, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1889, επίσης έγραψε το βιβλίο:

Εφαρµογαί ∆ιαφορικού Λογισµού, µετά παραδειγµάτων επί των µεγίστων και
ελαχίστων, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1894.
Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι η αδελφή της Φλωρεντίας, η Μαριάννα Αλ.
Φουντουκλή, ήταν η πρώτη φοιτήτρια στο Τµήµα Φυσικής της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που έγινε δεκτή το Φθινόπωρο του 1895.
Από τις ιστορικές αυτές συσχετίσεις, διαφαίνεται ότι ο οικογενειακός περίγυρος
της Φλωρεντίας Φουντουκλή ευνοούσε την επιµονή της να σπουδάσει
Μαθηµατικά. Και είναι αλήθεια ότι η επιδίωξή της αυτή πραγµατοποιήθηκε,
ολοκληρώνοντας τις σχετικές σπουδές της, το ακαδηµαϊκό έτος 1897-98.
Ωστόσο, δεν ασχολήθηκε µε τα Μαθηµατικά, ούτε επιστηµονικά, ούτε
εκλαϊκευτικά, ούτε ως εξειδικευµένη µαθηµατικός της εκπαίδευσης ( µε
εξαίρεση, πιθανότατα, τη διδασκαλία των Μαθηµατικών στο Παρθεναγωγείο
25

Βλ. Φλωρεντία Φουντουκλή. Φοιτήτρια της Μαθηµατικής Σχολής, Εφηµερίς των Κυριών, έτος
6ο, αρ. 278, 23 Φεβρουαρίου 1892, σελ. 5.
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της). ∆εν δηµοσίευσε τίποτα σχετικό µε τα Μαθηµατικά, αν και ήταν
πολυγραφότατη στον τοµέα της λογοτεχνίας και ιδιαίτερα στην περιοχή της
ποίησης. Αλλά και επαγγελµατικά δεν έκανε καριέρα ως µαθηµατικός. Υπηρέτησε
ως παιδαγωγός στο Παρθεναγωγείο της Κέρκυρας και διηύθυνε, µαζί µε την
Ειρήνη Πρινάρη, το ιδιωτικό Νέον Ελληνικόν Παρθεναγωγείον στην Αθήνα, από
το 1893 µέχρι 1906. Το παρθεναγωγείο αυτό λειτούργησε µε γερµανικά
πρότυπα.26
Πέθανε στις 5 Φεβρουαρίου 1915, στην Ιταλία και θάφτηκε στο κοιµητήριο
Staglieno της Γένουας.

4. Οι Ελληνίδες που σπούδασαν Μαθηµατικά, µετά την Φουντουκλή και µέχρι
το 1920.
Στα τέλη του 19ου αιώνα τρεις, ακόµη, Ελληνίδες άρχισαν τις µαθηµατικές τους
σπουδές τους στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Πρόκειται για τη δεκαπεντάχρονη
Ελένη Β. Γεννηµατά από την Αθήνα, που έγινε δεκτή στο Τµήµα Μαθηµατικών το
1896, την δεκαεπτάχρονη Καλυψώ Αντωνίου Μαργαριτοπούλου από τη Ρουµανία,
που εντάχθηκε στο ίδιο Τµήµα, την επόµενη χρονιά, και την εικοσάχρονη Μαρία
Σπυρίδωνα Ζερβού από την Κεφαλονιά, που ακολούθησε το παράδειγµα των
προηγούµενων, το 1898.27 Και οι τρεις έγιναν δεκτές στο Πανεπιστήµιο, µε
απολυτήρια Γυµνασίων Αρρένων: από το Βαρβάκειο Λύκειο, οι δύο πρώτες και
από το Γ΄ Γυµνάσιο Αθηνών, η τρίτη. Γεγονός, που δείχνει ότι αξιοποίησαν το
νόµο ΒΤΒ΄ του 1895, ο οποίος έδινε το δικαίωµα στις γυναίκες να αποκτήσουν
απολυτήριο Γυµνασίου ύστερα από επιτυχείς ειδικές εξετάσεις σ’ αντίστοιχα
σχολεία αρρένων.
Τα τυπικά τους προσόντα ήταν, µάλλον, χαµηλά. Η Γεννηµατά και η Ζερβού
είχαν “καλώς” στο απολυτήριο Γυµνασίου (δηλαδή, στη βεβαίωση των ειδικών
εξετάσεων για τη γυµνασιακή τους επάρκεια) και η Μαργαριτοπούλου, “λίαν
καλώς”. Ωστόσο, οι δύο πρώτες, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους,
αποφοίτησαν επάξια, ενώ η τρίτη, δηλαδή η Μαργαριτοπούλου, εγκατέλειψε, κατά
πάσα πιθανότητα, τις µαθηµατικές της σπουδές. Συγκεκριµένα, η Γεννηµατά
πήρε το πτυχίο της, το 1908, µε “άριστα” και η Ζερβού, που πήρε το πτυχίο της
26

Βλ. Ζίωγου-Καραστεργίου, πρ. παρ. 2, σελ. 214.
Βλ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ.: Γυναίκες και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη
1988, σελ. 145.
27
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το 1912, µε “καλώς”28, είχε µια αξιοσηµείωτη συµµετοχή στο χώρο των
µαθηµατικών, ως συµµετέχουσα µε ανακοίνωση σε Παγκόσµια Συνέδρια των
Μαθηµατικών29, ως συγγραφέας σχολικών µαθηµατικών βιβλίων30 και ως
δραστήριο µέλος της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας31.
Η Ελένη Β. Γεννηµατά ήταν, πιθανότατα, κόρη του Βασίλειου Γεννηµατά (18361919), δηµοδιδάσκαλου και ιδιοκτήτη
του ιδιωτικού “Λυκείου και
Παρθεναγωγείου”, από τα τέλη της
δεκαετίας του 1880. ∆εν αποκλείεται
να ήταν και αδελφή ή συγγενής του
Νικολάου Β. Γεννηµατά (1875-1931),
µηχανικού και καθηγητή των
Μαθηµατικών στο ΕΜΠ, από το 1913.
Η Μαρία Σ. Ζερβού (1879-1948)
Ο Ν. Γεννηµατάς, δεξιά στη φωτογραφία και ο Κ.
ήταν αδελφή του Παναγιώτη Ζερβού
Καραθεοδωρή, αριστερά (Αθήνα, 1930).
(1878-1857), υφηγητή, την περίοδο
1906-1911, και καθηγητή, από το 1917, στο Τµήµα Μαθηµατικών του
Πανεπιστηµίου της Αθήνας.

Μαρία Ζερβού

Μαρία Ζερβού
και Παν. Ζερβός

28

Παναγιώτης Ζερβός

Αναφέρεται ως πρώτη διδακτόρισσα των Μαθηµατικών, βλ. Ζιώγου-Καραστεργίου, πρ. παρ.
27, σελ. 101. Ωστόσο, έχει επισηµανθεί ότι µέχρι του ακαδηµαϊκού έτους 1911-1912 “εδίδετο
αµέσως διδακτορικόν δίπλωµα, µετά µιαν τυπικήν προσαγωγήν εναίσιµου διατριβής” κι από το
1913 έγινε η διάκριση µεταξύ πτυχίου και διδακτορικού διπλώµατος (το οποίο όφειλε να έχει
πρωτοτυπία), βλ. Κρητικός, Θ.: Η Πρόσληψη της Επιστηµονικής Σκέψης στην Ελλάδα. Η Φυσική
µέσα από Πρόσωπα, Θεσµούς και Ιδέες (1900-1930), εκδ. Παπαζήσης,1995, σελ. 41.
29
Στο Παγκόσµιο Συνέδριο των Μαθηµατικών στην Bologna, το 1928, σ’ αυτό της Ζυρίχης, το
1932, και στο ∆ιαβαλκανικό Συνέδριο των Μαθηµατικών στην Αθήνα, το 1934.
30
Είναι η πρώτη Ελληνίδα που δηµοσίευσε µαθηµατικά βιβλία. Πρόκειται για τα σχολικά βιβλία:
Θεωρητική Αριθµητική (Αθήνα, 1921), Στοιχειώδης Άλγεβρα (Αθήνα, 1832).
31
Ήταν ιδρυτικό της µέλος, έδωσε µια από τις πρώτες διαλέξεις, αν όχι η πρώτη, το 1918, στα
πλαίσιο της Μαθηµατικής Εταιρείας και έκανε κάποιες δυναµικές συνδικαλιστικές παρεµβάσεις,
βλ. Ωραιόπουλου, Γ.: ΕΜΕ 1918-1988. Τα Πρώτα Εβδοµήντα Χρόνια, Ελληνική Μαθηµατική
Εταιρεία, 1988.
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Τις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα, πέντε νέες Ελληνίδες ακολούθησαν
τα ίδια βήµατα. Η Μαρία-Αικατερίνη Κουλούρη, η οποία γεννήθηκε το 1894 στη
Σίφνο και είχε απολυτήριο από το Γυµνάσιο Χαλκίδας, έγινε δεκτή στο
Μαθηµατικό Τµήµα το 1911. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Κουλούρης, ήταν
στρατιωτικός φαρµακοποιός. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1915, η Ευφροσύνη
Οικονοµοπόυλου, η οποία γεννήθηκε το 1899 στο Αίγιο και είχε απολυτήριο από
το εκεί Γυµνάσιο, έκανε την ίδια επιλογή για ανώτερες σπουδές. Ο πατέρας της,
Βασίλειος Οικονοµόπουλος (1842-;), ήταν ελληνοδιδάσκαλος. Το Γενάρη του
1918 εισήχθη η Παναγιώτα Κάη (1899-;), από τα Φιλιατρά και µε απολυτήριο του
τοπικού Γυµνασίου. Ο πατέρας της Βασίλειος Κάης ήταν δικηγόρος. Την ίδια
χρονιά γράφτηκε στο ίδιο Τµήµα η Θηρεσία Σερβετά (1902-;), από την Άρτα και
µε απολυτήριο από το τοπικό Γυµνάσιο. Ο πατέρας της, ∆ηµήτριος Σερβετάς
(1873-;), ήταν καθηγητής Γυµνασίου. Και την επόµενη χρονιά άρχισε να
σπουδάζει Μαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας η Σοφία Νικολάου
Μύλλερ (1902-;), από τα Φιλιατρά και µε απολυτήριο από το Γυµνάσιο της
γενέτειρας της.32 Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτός από την Κουλούρη, που είχε
χαµηλό επίπεδο απολυτηρίου, “καλώς”, οι άλλες τέσσερεις είχαν υψηλή
βαθµολογία στα απολυτήρια του Γυµνασίου.
Το ιστορικό ενδιαφέρον που δηµιουργείται, τώρα, είναι η επαγγελµατική και η
επιστηµονική πρόσβαση και ανέλιξη των Ελληνίδων αυτών, στην τότε ελληνική
κοινότητα των µαθηµατικών. Με άλλα λόγια, το ερώτηµα που προκύπτει είναι:
τι επαγγελµατικό και επιστηµονικό αντίκρισµα είχαν τα πτυχία τους;
Είναι γνωστό ότι από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, οι δυνατότητες
επαγγελµατικής απασχόλησης των Ελληνίδων άρχισαν να διευρύνονται. Κι αυτό
γιατί υπήρχε, τότε, µια συγκυρία εκσυγχρονισµού κι ανάπτυξης όλων των τοµέων
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. ∆ηµιουργήθηκαν µεγάλες βιοµηχανικές
µονάδες, όπως ζυθοποιίας, χαρτιού, χηµικών προϊόντων και οικοδοµικών
υλικών, αναπτύχθηκαν επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, µύλοι,
ελαιουργεία, οινοπνευµατοποιεία, πολλαπλασιάστηκαν τα τραπεζο-πιστωτικά
ιδρύµατα, προωθήθηκε ο µεταλλευτικός τοµέας, υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές
στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, µε τη µετάβαση από την ιστιοπλοΐα στην
ατµοπλοΐα, και εµφανίστηκαν νέοι κλάδοι, όπως ο ηλεκτρισµός και η

32

Βλ. Ζιώγου-Καραστεργίου, πρ. παρ. 27, σελ. 157, 167 και 187.
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τηλεγραφεία.33 Στο κλίµα αυτό, οι προσλήψεις των γυναικών στις υπηρεσίες,
όπως στα Ταχυδροµεία, στα Τηλεγραφεία και στις Τράπεζες, αποτελούσαν µια

αξιοσηµείωτη εξέλιξη στις επαγγελµατικές ευκαιρίες των Ελληνίδων και µάλιστα,
λόγω των σχετικών µορφωτικών προϋποθέσεων, υπέθαλπαν το αίτηµα για την
ευρύτερη και συστηµατικότερη πρόσβασή τους στη µέση κι ανώτερη εκπαίδευση.
Ωστόσο τα περιθώρια επαγγελµατικής τους ανέλιξης, στο χώρο της
εκπαίδευσης, ήταν περιορισµένα. Εκτός από δασκάλες και νηπιαγωγούς, οι
δυνατότητές τους να διδάξουν φιλολογικά ή επιστηµονικά µαθήµατα, ως
καθηγήτριες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, π.χ. στα Ανώτερα Παρθεναγωγεία
και στα ∆ιδασκαλεία Γυναικών, ήταν πολύ µικρές και υποσκελίζονταν, κατά
κανόνα, από άνδρες φιλόλογους, µαθηµατικούς, φυσικούς κ.ά. Η µόνη κατάκτηση,

33

Βλ. Τσουκαλά, Κ.: Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός Ρόλος των Εκπαιδευτικών
Μηχανισµών στην Ελλάδα (1830-1922), εκδ, Θεµέλιο, 1977, σελ. 255, 263-4, Μοσκώφ, Κ.: Η
Εθνική και Κοινωνική Συνείδηση στην Ελλάδα, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 1978, σελ. 144-7.
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αν και υποβαθµισµένη, ήταν η αποδοχή τους ως Επιθεωρήτριες ∆ηµοτικών
Σχολείων, από το 1895 και µετά.34

Σχολική τάξη Ελληνικού Παρθεναγωγείου, στις αρχές του 20ου αιώνα.

Σχετικά µε τις πρώτες Ελληνίδες που πήραν πτυχίο Μαθηµατικών, είναι γνωστό
ότι η Ελένη Γεννηµατά προσλήφθηκε στο Αρσάκειο, στις αρχές του 20ου αιώνα,
αλλά σύντοµα απολύθηκε35 και η Μαρία Ζερβού πήρε τη θέση της διευθύντριας
του Ελληνικού Γυµνασίου της Οδησσού, αµέσως µετά την αποφοίτησή της36. Οι
πρώτοι διορισµοί των γυναικών µε πτυχίο Μαθηµατικών στην εκπαίδευση
άρχισαν λίγο αργότερα. Συγκεκριµένα, η Ζερβού τοποθετήθηκε, το Νοέµβριο
του 1915, στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο Χίου37 και η Κουλούρη, στο ∆ιδασκαλείο
της Θεσσαλονίκης, για να µετατεθούν δύο χρόνια αργότερα: η µεν πρώτη στο Ε’
Ελληνικό Σχολείο (Β’ Θηλέων) Αθήνας και η δεύτερη στο Β’ Ελληνικό Σχολείο
(Α’ Θηλέων) Αθήνας38. Το 1917 διορίστηκε και η Γεννηµατά στο Γ’ Ελληνικό
Σχολείο Θηλέων Αθήνας.39 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η τοποθέτηση τους στις
θέσεις αυτές έγινε στα πλαίσια της νοµοθετικής ρύθµισης, του 1914, για τον
διορισµό καθηγητριών στα Αστικά Σχολεία Θηλέων και της ίδρυσης των πρώτων
Ελληνικών Σχολείων Θηλέων, το 1917.
Όταν το Μάρτιο του 1918 ιδρύθηκε η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, η Μαρία
Ζερβού και η Μαρία Κουλούρη ήταν οι µοναδικές γυναίκες µεταξύ των 93
34
35
36
37
38
39

Βλ. Ζιώγου-Καραστεργίου, πρ. παρ. 27, σελ. 98-99.
Στο ίδιο, σελ. 115.
Βλ. Φίλη, πρ. παρ. 14, σελ. 66.
Βλ. ΦΕΚ 261/10-11-1915.
Βλ. ΦΕΚ 200/9-9-1917.
Βλ. ΦΕΚ 246/25-10-1917.
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ιδρυτικών της µελών. Το 1919 εντάχθηκε η Ευφροσύνη Οικονοµοπούλου, το
1923 η Ελένη Γεννηµατά και η Παναγιώτα Κάη, το 1926 η Σοφία Γαλάτη, µια
νεώτερη πτυχιούχος Μαθηµατικών, το 1927 η Ουρανία Κουµπαράκου επίσης
νεώτερη πτυχιούχος Μαθηµατικών και το 1928 η Θηρεσία Σερβετά, η Σοφία
Μύλλερ, από τις παλαιότερες, µαζί µε τρεις νεώτερες: την Αντιγόνη
Αποστολίδου, την Μαρία Καραµπελήση και την Σωσώ Σαρλή. ∆ύο από τις
γυναίκες-µέλη της ΕΜΕ, που αναφέρθηκαν, παρουσιάζουν µια ιστορική
ιδιαιτερότητα. Η Μύλλερ, η οποία είχε προσληφθεί ως βιβλιοθηκάριος του
Μαθηµατικού Σπουδαστηρίου, κατά τη διάρκεια των σπουδών της, αναγορεύτηκε
διδάκτορας των Μαθηµατικών, τον Φεβρουάριο του 1924. Ο τίτλος της
διατριβής της ήταν: Το θεώρηµα του Weierstrass εις τας αλγεβροειδείς
συναρτήσεις, και είχε ως επιβλέποντα-εισηγητή: τον Γεώργιο Ρεµούνδο. Με την
απόκτηση του διδακτορικού της έγινε δεκτή ως βοηθός στο Μαθηµατικό
Σπουδαστήριο του Πανεπιστηµίου της Αθήνας. Γεγονός, που τη χαρακτηρίζει
ως την πρώτη Ελληνίδα που πήρε διδακτορικό στα Μαθηµατικά, µε τη σύγχρονη
έννοια, και την πρώτη Ελληνίδα σε πανεπιστηµιακή θέση µαθηµατικού. Η
δεύτερη µαθηµατικός, που έχει κάτι το αξιοσηµείωτο, είναι η Ουρανία
Κουµπαράκου. Κι αυτό γιατί είναι η πρώτη Ελληνίδα µαθηµατικός η οποία
διορίστηκε, το 1927, στη Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας.

∆ιάλεξη της Σοφίας Μύλλερ στην ΕΜΕ,
που δηµοσιεύτηκε στον τόµο ΚΑ΄(τ. Α΄), 1941, του ∆ελτίου της ΕΜΕ.
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Αναφορικά µε τη συµµετοχή των Ελληνίδων µαθηµατικών στις συλλογικές
επιστηµονικές δοµές και δραστηριότητες, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Θηρεσία
Σερβετά ήταν µέλος του πρώτου ∆.Σ. του Συνδέσµου Ελληνίδων Επιστηµόνων,
που ιδρύθηκε το 1924.40
Μια παρατήρηση, για την επαγγελµατική κατοχύρωση των πρώτων Ελληνίδων
µαθηµατικών, είναι αναγκαία. Συγκεκριµένα, η ένταξη τους στην Ελληνική
Μαθηµατική Εταιρεία, όπως και ο διορισµός της Κουµπαράκου στη Στατιστική
Υπηρεσία αποτελούν τα εχέγγυα της αναγνώρισης τους ως επιστηµονικά
εξειδικευµένες στα Μαθηµατικά. Ενώ ο διορισµός τους στα Ελληνικά Σχολεία,
εξέφραζε µεν την αποδοχή τους ως πτυχιούχους Πανεπιστηµίου, υποδήλωνε,
ωστόσο, µια υποκείµενη ουδετερότητα ως προς την επιστηµονική τους
εξειδίκευση. Κι αυτό γιατί οι ελληνοδιδάσκαλοι ήταν, στην πράξη, γενικοί
δάσκαλοι όλων των µαθηµάτων κι όχι δάσκαλοι εξειδικευµένων µαθηµάτων,
όπως οι καθηγητές των, τότε, Γυµνασίων. Αυτή η αναγνώριση τους, στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης, επιτεύχθηκε µε την πρώτη προαγωγή τους σε καθηγήτριες
Γυµνασίων. Γεγονός που πραγµατοποιήθηκε, το 1927, όταν η Μαρία Ζερβού
προήχθη σε πρωτοβάθµια καθηγήτρια Μαθηµατικών και τοποθετήθηκε στο
Γυµνάσιο Θηλέων του Βόλου.41
Μια σφαιρική, τώρα, εικόνα των Ελληνίδων που σπούδασαν Μαθηµατικά, σε
σχέση µε το συνολικό φοιτητικό πληθυσµό του Πανεπιστηµίου της Αθήνας, την
περίοδο 1890-1920, παρουσιάζεται µε τον εξής πίνακα42:
Ακαδηµαϊκό
έτος

Σύνολο φοιτητών
στο Π.Α.

Νέες
Φοιτήτριες
στο Π.Α.

Νέες Φοιτήτριες
στο
Μαθηµατικό,Π.Α.

1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898

987
1.023
665
956
919
1.068
888
628

1
;
(4)
;
(1)
7
2
1

1
1
{1}*

40

Βλ. Ιστορικού του Συνδέσµου Ελληνίδων Επιστηµόνων, http://see1924.gr/
Βλ. ∆ελτίον της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, Θ΄,τ. Α΄& Β΄, 1928, σελ.108-109.
42
Τα δεδοµένα του πίνακα προέρχονται από το άρθρο: Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ.:
«Υπερβαίνοντας τα εσκαµµένα» 1890: Η πρώτη Ελληνίδα φοιτήτρια-Τα δύσκολα προς
αναγνώριση, Επτά Ηµέρες της Καθηµερινής, 2-5-1999, σελ. 14-15, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στο Ζιώγου-Καραστεργίου, πρ. παρ. 27.
41
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1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
Σύνολο

669
697
602
702
769
756
688
901
911
1.004
1.103
1.121
1.271
839
803
892
823
1.129
1.402
1.904
1.747
1.799
29.696

6
2
3
6
4
2
5
7
6
12
7
12
11
20
22
22
37
43
72
77
392

1
[1]♦
1
{1}**
1
1
[1] ♦♦+1
1
13

*Πρόκειται για την Μαργαριτοπούλου, Καλυψώ, η οποία πιθανότατα
εγκατέλειψε τις µαθηµατικές σπουδές. **Όµοια για την Μανιατάκη, Ιωάννα.
♦
Πρόκειται για την Ζαλούχου, Κασσάνδρα, που έκανε µεταγραφή στο
♦♦
Φαρµακευτικό. Όµοια για την Τσιρµπέα, Χρυσούλα, που έκανε µεταγραφή
στο Φυσικό Τµήµα.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο δρόµος για τη µαθηµατική µόρφωση και
την αντίστοιχη επαγγελµατική ανέλιξη των Ελληνίδων εξισορροπήθηκε, σε
µεγάλο βαθµό, µε το αντίστοιχο καθεστώς των υπόλοιπων Ελλήνων.
Υστερούσαν, όµως, στον ακαδηµαϊκό χώρο, όπου η πρόσβαση κι ανάδειξή τους
ήταν, µάλλον, απρόσιτη και αδιέξοδη. Το εµπόδιο αυτό δεν ξεπεράστηκε εύκολα
και οι σχετικές εξελίξεις ήταν αργόστροφες. Αν και το ακαδηµαϊκό περιβάλλον
διευρύνθηκε σταδιακά, οι σχετικές δυνατότητες είχαν µια ενδογενή δυστοκία.
Αυτό σηµαίνει ότι το ακαδηµαϊκό αυτό ανάχωµα του “άβατου” των Ελληνίδων δεν
υποχώρησε εύκολα. Αξίζει να φωτιστεί, λίγο, η τύχη των Ελληνίδων στο
ακαδηµαϊκό περιβάλλον των µαθηµατικών.
Στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου της Αθήνας το ακαδηµαϊκό κλίµα
δεν ήταν και τόσο εύκρατο για τις γυναίκες µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του
1970. Η καινοτοµία τότε ήταν η αναγνώριση (δηλ. η προαγωγή) της Σουζάννας
21

Παπαδοπούλου ως επιµελήτρια του Τµήµατος, γύρω στο 1974. Και αποτέλεσε,
αυτή η αποδοχή, την πρώτη ακαδηµαϊκή εξέλιξη των γυναικών στο χώρο των
Ελληνικών Μαθηµατικών. Τα χρόνια εκείνα, άρχισε να διευρύνεται και η
παρουσία των γυναικών στο επιστηµονικό και διδακτικό προσωπικό του
Τµήµατος. Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 υπηρετούσαν στη βαθµίδα
του βοηθού, τουλάχιστον, τρεις γυναίκες: η Σουζάννα Παπαδοπούλου, η
Ουρανία Χρυσαφίνου και η Νιόβη Κεχαγιοπούλου.

5. Οι Ελληνίδες στο δεύτερο Τµήµα Μαθηµατικών της χώρας
Στη Θεσσαλονίκη, το Τµήµα Μαθηµατικών άρχισε να λειτουργεί το 1928.

Το παραδοσιακό κτίριο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ των 5 πρώτων φοιτητών που εντάχθηκαν στο εν λόγω Τµήµα ήταν και η
Αναστασία Κ. Καλαφάτογλου, από το Παρθένιο της Μικράς Ασίας.43
43

Βλ. Καστάνη, Ν.: Η 70χρονη Πορεία του Τµήµατος Μαθηµατικών του Α.Π.Θ. 1928-1998, εκδ.
Ζήτη, 1999, σελ. 21.
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Αναστασία Κ. Καλαφάτογλου
η πρώτη φοιτήτρια του Τµήµατος Μαθηµατικών
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Η εξέλιξη του αριθµού των γυναικών που αποφοίτησαν από το συγκεκριµένο
Τµήµα, σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των φοιτητών του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, ήταν η εξής:
Ακαδηµαϊκό
έτος

1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944=1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952

Σύνολο φοιτητών
στο Α.Π.Θ.

Πτυχιούχοι
Τµ.
Μαθηµατικών
Α.Π.Θ.

Γυναίκες που
πήραν πτυχίο
από το Τµ.
Μαθ. Α.Π.Θ.

65
142
340
552
720
966
1060
1205
1384
1515
1484
1557
1211
1040
1852
3441
3033
4196
3040
2911
2503
2130
2509
2433
2424
3104

5
2
8
5
3
15
10
12
12
10
5
8
2
12
11
13
9
25
9

2
1
3
1
3
2
1
2
1
5
4
4
1
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1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970

3134
3362
4044
4868
5821
6034
6150
6760
9198
8937
10502
14478
18030
20110
21544
24356
25594
28425

19
12
25
25
15
32
22
26
23
21
29
19
20
34
48
57
85
109

2
2
1
1
3
3
1
4
2
2
4
2
1
4
12
16
23

Στο διδακτικό προσωπικό του συγκεκριµένου Τµήµατος, η πρώτη απόπειρα
συµµετοχής γυναίκας έγινε, το ∆εκέµβριο του 1930, από τη πτυχιούχο
µαθηµατικό Πηνελόπη Κακριδή, η οποία προσελήφθηκε στη θέση του δασκάλου
των Μαθηµατικών.44 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Πηνελόπη Κακριδή ήταν αδελφή
του Ιωάννη Κακριδή, καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, και εξ αγχιστείας συγγενής µε τον Νικόλαο Ι. Χατζηδάκη,
καθηγητή των Μαθηµατικών στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η ίδια, φαίνεται, ότι
είχε ισχυρά ερείσµατα και στον Κ. Καραθεοδωρή, τον οποίο επισκέφτηκε στο
Μόναχο το 1929 και µάλιστα έγινε, τότε, η µεγάλη ερωτική συµπάθεια του γιού
του.45 Αργότερα, το 1935, η Κακριδή αναγορεύτηκε διδάκτορας των
Μαθηµατικών στο Τµήµα Μαθηµατικών της Αθήνας και στη συνέχεια έκανε
έρευνα (πιθανότατα να ολοκλήρωσε κι ένα δεύτερο διδακτορικό) στη Γερµανία,
όπου ο Καραθεοδωρή έπαιξε, µάλλον, έναν καταλυτικό ρόλο. Η προσέγγισή της,
ωστόσο, στο Τµήµα Μαθηµατικών της Θεσσαλονίκης δεν φαίνεται να ευδοκίµησε.
Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει καµιά µαρτυρία ότι ανέλαβε τα σχετικά της καθήκοντα.

44

45

Στο ίδιο, σελ. 26.
Βλ. Γεωργιάδου, Μ.: Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Ένας µαθηµατικός υπό τη σκέπη της

εξουσίας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007, σελ. 908.
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Η συγκεκριµένη Ελληνίδα ήταν η πρώτη, που έφτασε σ’ ένα τόσο υψηλό επίπεδο
επιστηµονικών-ερευνητικών προσόντων. Παρ’ όλα αυτά, δεν µπόρεσε να
ενταχθεί στην ακαδηµαϊκή κοινότητα των µαθηµατικών. Κι αυτό γιατί, εκτός από
το Μαθηµατικό της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει µαρτυρία σχετικής πρόσληψής
της σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Ωστόσο, µια τέτοια προσδοκία της
φαίνεται ότι υποδηλώνει η διάλεξή της, το 1939, στην Ελληνική Μαθηµατική
Εταιρεία. Την περίοδο, όµως, εκείνη, δεν είχαν ξεπεραστεί, ακόµη, πολλά από τα
κοινωνικά εµπόδια των Ελληνίδων

∆ελτίο της Ε.Μ.Ε., τόµος Κ', 1940

Μια δηµοσίευση της Κακριδή
στο Mathematische Annalen, 113(1) , του 1937.

Το 1935, προσλήφθηκε ως βοηθός στο εν λόγω Τµήµα η Αναστασία
Καλαφάτογλου, που ήταν η πρώτη φοιτήτριά του. Αυτή ήταν και η πρώτη
Ελληνίδα που δραστηριοποιήθηκε στο επιστηµονικό και διδακτικό προσωπικό
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του. ∆εν είχε όµως καµία επιστηµονική εξέλιξη, γιατί αυτοκτόνησε, λίγα χρόνια
αργότερα, εξ αίτιας της ερωτικής απογοήτευσης που είχε από τον “προϊστάµενό”
της. Τριάντα, περίπου, χρόνια µετά, το 1964, προσλήφθηκε η Βασιλική Φράγκου,
ως βοηθός στο Μαθηµατικό Σπουδαστήριο και η Καλλιόπη Ντοκούτση, ως
βοηθός στο Σπουδαστήριο Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών.46

Καλλιόπη Ντοκούτση

Βασιλική Φράγκου

Η Β. Φράγκου εκπόνησε διατριβή, το 1969, µε θέµα: Επί µιας γενικεύσεως
θεµελιωδών εννοιών της τοπολογίας µετρικών χώρων και µε εισηγητή τον
καθηγητή Νικόλαο Οικονοµίδη. Τρία χρονιά αργότερα, πήρε διατριβή και η Κ.
Ντοκούτση. Εισηγητής ήταν ο καθηγητής Ιωάννης Αναστασιάδης και το θέµα της
διατριβής: Μηχανογράφησις των στοιχείων των φοιτητών του πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης.47 Το 1973 και οι δύο προήχθησαν σε επιµελήτριες. Τα επόµενα
χρόνια, το πλαίσιο του επιστηµονικού και διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος
άρχισε, σιγά-σιγά, να ανοίγει και να προστίθενται, αναλογικά, κάποιες γυναίκες.
Ο ρυθµός προόδου, όµως, ήταν αργόσυρτος.
Γίνεται φανερό ότι η ακαδηµαϊκή εξέλιξη των Ελληνίδων, στα Μαθηµατικά, ήταν
ίδια στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας, µέχρι
τα τέλη της δεκαετίας του 1970, τουλάχιστον. Κι αυτό, µάλλον, δεν ήταν τυχαίο.
Οφείλεται, όπως φαίνεται, τόσο στην πορεία της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, π.χ. η ραγδαία αύξηση του φοιτητικού πληθυσµού από το 1962 και
µετά, όσο και στη βαθµιαία “ελαστικοποίηση” των πολιτικών και κοινωνικών

46
47

Στο ίδιο, σελ. 112.
Στο ίδιο, σελ. 129.

26

εµποδίων στις Ελληνίδες, π.χ. η απόκτηση του δικαιώµατος για εκλέγειν και
εκλέγεσθαι, τη δεκαετία του 1950.

6. Ελληνίδες σε τροχιά εκλογής για έδρα Μαθηµατικών
Η πρόσβαση των γυναικών στις ανώτατες βαθµίδες της πανεπιστηµιακής
ιεραρχίας, γενικά, δεν ήταν εύκολη, ούτε απρόσκοπτη. Στα Μαθηµατικά, η
ακαδηµαϊκή τους προσπέλαση ήταν ακόµη πιο δύσκολη, λόγω της µεγαλύτερης
συντηρητικότητας του συγκεκριµένου χώρου και λόγω της “µυθολογίας” για τη
γενετική µαθηµατική ανεπάρκεια των γυναικών. Κατά συνέπεια, οι προσεγγίσεις
των Ελληνίδων σ’ αυτή τη “βουνοκορφή” προβάλλουν την ιδιαίτερη προσπάθεια
και τόλµη τους να ακολουθήσουν το δύσβατο αυτό µονοπάτι.
Η πρώτη Ελληνίδα που έθεσε υποψηφιότητα για την πλήρωση πανεπιστηµιακής
έδρας Μαθηµατικών, ήταν η Ιωάννα Φερεντίνου-Νικολακοπούλου. Πρόκειται για
την ∆’ έδρα της Μαθηµατικής Επιστήµης (µε περιεχόµενο την Άλγεβρα και τη
Θεωρία Αριθµών) του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Το Τµήµα αυτό άρχισε να στελεχώνεται το 1966, υπό την εποπτεία του
Τµήµατος Μαθηµατικών του Α.Π.Θ., και η συγκεκριµένη εκλογή έγινε τον
Ιανουάριο του 1967, στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Α.Π.Θ. Υποψήφιοι ήταν,
συνολικά, τρεις. Η Φερεντίνου, που είχε πάρει πτυχίο και διδακτορικό, µε
άριστα, από το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου της Αθήνας, το 1940
και το 1964 αντίστοιχα, υπέβαλε 11 εργασίες. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονταν
το διδακτορικό της, µε θέµα “∆ύο νέαι µέδοθοι δια τον εντοπισµό των ριζών
πολυωνύµων” και µια µονογραφία, 200 περίπου σελίδων, µε τίτλο: Περί της

γεωµετρίας των κριτικών σηµείων συναρτήσεων ρητών και υπερβατικών
ακεραίων συναρτήσεων (1966). Ως επίκεντρο των εργασιών της ήταν οι ρίζες
µιγαδικών συναρτήσεων και το θεώρηµα Fermat. Για το ερευνητικό της αυτό
έργου, η εισηγητική επιτροπή έκρινε ότι “δεν δύναται µεν να προτείνη την κ.
Φερεντίνου όπως καταλάβη την υπό πλήρωσιν έδραν ως τακτική καθηγήτρια, τη
θεωρεί όµως ικανήν όπως καταλάβη την έδραν ταύτην ως έκτακτος επί τριετει
θητεία.” Τελικά, ψηφίστηκε στη συγκεκριµένη συνεδρίαση ένας από τους
συνυποψήφιους της, ως τακτικός καθηγητής κι έτσι, δεν µπόρεσε να πάρει τη
θέση αυτή, έστω και ως έκτακτη καθηγήτρια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ιωάννα Φερεντίνου, αµέσως µετά την απόκτηση του
πτυχίου της, προσλήφθηκε και εργάστηκε µε την ειδικότητα του αναλογιστή στο
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Ασφαλιστικό Τµήµα του Υπουργείου Εργασίας,
µέχρι το 1945. Στη συνέχεια δίδαξε σε
φροντιστήρια και από το 1958 διεύθυνε µε
τον σύζυγό της φροντιστήριο Ανωτάτης
Εκπαίδευσης. Τη δεκαετία του 1980
προσλήφθηκε σε θέση ειδικού επιστήµονα,
στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου
της Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό, δίδαξε, µεταξύ
άλλων, το µάθηµα της Ιστορίας των
Μαθηµατικών και για τις ανάγκες του
Ανακοίνωση στον Ηµερήσιο Τύπο, τον
Μάρτιο του 1946.
µαθήµατος αυτού µετάφρασε τa βιβλία:
1. Οι Ιστορικές Ρίζες των Στοιχειωδών Μαθηµατικών (1981), των L.N.H.,
Bunt, Ph. S., Jones, J.D. Bedient, και το
2. Συνοπτική Ιστορία των Μαθηµατικών (1982), του Dirk J. Struik.
Με αυτή τη δραστηριότητά της έδωσε µια ισχυρή ώθηση στην Ιστορία των
Μαθηµατικών, για πρώτη φορά, στο χώρο των ακαδηµαϊκών Μαθηµατικών και
στην Ελληνική µαθηµατική παιδεία, γενικότερα.

Μια δηµοσίευση της Ι. Φερεντίνου στο ∆ελτίο της ΕΜΕ, τ. 6, 1965.
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Το 1972, µια δεύτερη Ελληνίδα υπέβαλε υποψηφιότητα για την έκτακτη αυτοτελή
έδρα των Γενικών Μαθηµατικών στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου
της Αθήνας. Πρόκειται για την Ροδιανή Γ. Βορεάδου, η οποία την ίδια χρονιά
είχε πάρει διδακτορικό από το Πανεπιστήµιο του Σικάγου, µε θέµα “A
Coherence Theorem for Closed Categories” και µε επιβλέποντα καθηγητή τον
επιφανή Αµερικάνο µαθηµατικό, Saunders Mac Lane (1909-2005). Και σ’ αυτή
την περίπτωση δεν υπερίσχυσε η γυναίκα µαθηµατικός, αν και τα προσόντα της
ήταν αρκετά υψηλά.

Μονογραφία της Ρ. Βορεάδου, που δηµοσιεύτηκε από την
Αµερικανική Μαθηµατική Εταιρεία, το 1977.
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∆έκα χρόνια αργότερα, το 1982, έγινε η υπέρβαση κι αυτού του “άβατου” των
Ελληνίδων. Η Σουζάννα Παπαδοπούλου εκλέχθηκε καθηγήτρια στο Τµήµα
Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.48 Είχε πάρει πτυχίο από το Τµήµα
Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου της Αθήνας, το 1967 και διδακτορικό, το
1970, µε θέµα : Επί των Τοπολογικών Συµπληρωµατικών Ηµι-Επιµεριστικών
Συνδέσµων και µε την επίβλεψη του καθηγητή ∆. Κάππου. Πριν ολοκληρώσει το
διδακτορικό, το 1969, είχε προσληφθεί ως βοηθός στο Τµήµα Μαθηµατικών του
Πανεπιστηµίου της Αθήνας και το 1974 εξελίχθηκε σε επιµελήτρια.

Η διατριβή της Σ. Παπαδοπούλου
στο ∆ελτίο της ΕΜΕ, το 1970.

48

Βλ. Φίλη, Χρ., προηγ. Παρ. 14, σελ. 66.
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Σ. Παπαδοπούλου,
το 1974

Το 1974 πήρε υποτροφία από το Ίδρυµα Humboldt και
εντάχτηκε στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου
Erlangen-Nürnberg της Γερµανίας, ως ερευνήτρια, στην οµάδα
του καθηγητή Heinz Bauer, συνεργάτη του ∆. Κάππου. Η
παραµονή της στο Erlangen ήταν, ερευνητικά, αρκετά
δηµιουργική. Μια από τις αξιοσηµείωτες δηµοσιεύσεις της,
τότε, ήταν το επιστηµονικό της άρθρο στο περιοδικό
Mathematische Annalen, µε τίτλο: On the Geometry of
Stable Compact Convex Sets.

∆ηµοσίευση της Σ. Παπαδοπούλου
στο Mathematische Annalen, του 1977.
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Το 1979 ολοκλήρωσε την υφηγεσία της στο ίδιο Πανεπιστήµιο, µε θέµα: Über
den stationären Korovkin-Abschluss eines Funktionen-raumes, που εντάσσεται
στην περιοχή της Συναρτησιακής Ανάλυσης. Στη συνέχεια, δίδαξε στο
Πανεπιστήµιο Eichstätt της Γερµανίας, ως επισκέπτρια αναπληρώτρια
καθηγήτρια.

Η Σ. Παπαδοπούλου,
το 1980,

Η Σ. Παπαδοπούλου µε Γερµανούς
ερευνητές των Μαθηµατικών.

Τα επιστηµονικά εφόδια, που απέκτησε µε τη δύσκολη και επίπονη ερευνητική
της προσπάθεια στη Γερµανία, της άνοιγαν, χωρίς καµιά αµφιβολία, έναν λαµπρό
ακαδηµαϊκό ορίζοντα. Αλλά, ως γνήσια Ελληνίδα, η καρδιά της ήταν στην Ελλάδα
και επεχείρησε, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, να επιστρέψει στον
επιστηµονικό κόσµο της πατρίδας της. Πόσο, όµως,
ευπρόσδεκτες και αξιοκρατικές ήταν οι διαθέσεις των
ιθυνόντων στα Ελληνικά Τµήµατα Μαθηµατικών; Η ίδια,
γνώρισε, τότε, µια ασύµµετρη δοκησισοφία κάποιου
µαθηµατικού παράγοντα. Ωστόσο, στο νέο, την εποχή εκείνη,
Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η συγκυρία
ήταν πιο ορθολογική και αντικειµενική. Κι έτσι η ίδια διέρρηξε
το ακαδηµαϊκό ανάχωµα του καθηγητικού κατεστηµένου των
πανεπιστηµιακών µαθηµατικών, το 1982, µ’ αποτέλεσµα, να ανοίξει στις
Ελληνίδες, όλο το φάσµα της µαθηµατικής παιδείας.
Η Σ. Παπαδοπούλου,
γύρω στο 2000

Την ίδια εποχή που η Σ. Παπαδοπούλου εγκαινίαζε στην Ελληνική µαθηµατική
κοινότητα, µια νέα εποχή για τις γυναίκες, ο φεµινιστικός άνεµος άρχισε να πνέει
πρίµα, µε την πολιτική αλλαγή του 1981. Το κλίµα αυτό δηµιούργησε κάποιες
σχετικά εύκρατες συνθήκες για τις Ελληνίδες στον ακαδηµαϊκό χώρο των
µαθηµατικών. Είναι ενδεικτικό ότι την ακαδηµαϊκή χρονιά 2009-2010
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περιλαµβάνονται 7 πρωτοβάθµιες καθηγήτριες στα Τµήµατα Μαθηµατικών της
χώρας.

7. Ως επιµύθιο.
Με την ιστορική αυτή αναπαράσταση, φωτίζεται, λίγο, η αλλαγή της θέσης των
γυναικών στο πλαίσιο της Ελληνικής µαθηµατικής παιδείας: από τον αποκλεισµό
και την αδιαφορία στην ενσωµάτωση και την καταξίωση. Και χωρίς δυσκολία,
διαφαίνεται ότι η συγκεκριµένη ιστοριογραφική προσέγγιση αποσκοπεί τόσο στην
ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του θέµατος, όσο και στην πλαισιοκρατική
(contextual) διασύνδεσή του µε τις ευρύτερες συνθήκες και ανακατατάξεις.
Σίγουρα, δίνει µια εικόνα γι’ αυτή την αξιοσηµείωτη πλευρά του µαθηµατικού
παρασκήνιου στην Ελλάδα, που είναι, µέχρι σήµερα, παραγκωνισµένη ή
περιφρονηµένη. ∆εν είναι, όµως, τελεσίδικη. Αναµφίβολα, µπορεί να
εµπλουτιστεί, από διάφορες πλευρές, ή ακόµη να ανασκευαστεί, µερικά αλλά και
συνολικά. Αποτελεί, ωστόσο, µια αφετηρία κι ένα έναυσµα.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στις γενικότερες
τάσεις για ανάπτυξη ενός µεταθεωρητικού προβληµατισµού σχετικά µε τη
συλλογική συµπεριφορά, τις πρακτικές και τις αξίες των µαθηµατικών, όπως και
για την πολιτισµική κατανόηση του νοήµατος της, εκάστοτε, µαθηµατικής
γνώσης. Χωρίς αυτή τη µεταθεωρητική ευαισθησία και συνειδητοποίηση δεν
ευνοούνται οι δυνατότητες εξήγησης των Μαθηµατικών και η διδασκαλία τους
αυτοπεριορίζεται στην επιβολή αποστεωµένων συνεπαγωγών και τεχνασµάτων.

1-5-2010
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