Χαιρετισμός του Κοσμήτορα στην ημερίδα «Απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη
γυναικών Μηχανικών. Εμπόδια, ευκαιρίες και προκλήσεις»
Θα ήθελα να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή για την σημερινή ημερίδα και να την
ευχαριστήσω για την πρόσκλησή της να απευθύνω χαιρετισμό. Η χαρά μου είναι μεγάλη
(ιδίως επειδή έχω κατηγορηθεί για μισογύνης —πιστεύω άδικα, παρά τις πλάκες που κάνω
ενίοτε). Θα ήταν μεγαλύτερη χαρά αν δεν υπήρχε καν λόγος να γίνονται εκδηλώσεις σαν τη
σημερινή, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι πραγματικά έχουν πάψει οι διακρίσεις λόγω φύλου.
Πριν καμιά σαρανταριά χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,
περίπου το 10% στην τάξη ήταν φοιτήτριες. Σταδιακά το ποσοστό αυτό αυξήθηκε
θεαματικά. Φέτος για παράδειγμα, 43% όσων γράφηκαν στη Σχολή είναι γένους θηλυκού.
Σήμερα η εντύπωση που αποκομίζει ένας καθηγητής που μπαίνει σε μια από τις τάξεις της
Σχολής μας για να διδάξει ξεπερνάει και αυτό το στατιστικό ποσοστό. Λόγω της
μεγαλύτερης συμμετοχής και επιμέλειας αλλά και του δυναμισμού της παρουσίας των
φοιτητριών, η εντύπωση που αποκομίζουμε είναι αυτή της πλήρους ισορροπίας φύλων στις
τάξεις μας.
Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η μεγάλη αλλαγή τα τελευταία χρόνια έγινε με φυσικό
τρόπο και χωρίς καμιά επιβολή όρων. Είναι καθαρά προϊόν της εξέλιξης της ελληνικής
κοινωνίας. Οι νέες που έγιναν φοιτήτριες της Σχολής μιας, μιας εξαιρετικά δύσκολης και
απαιτητικής Σχολής, το πέτυχαν με την αξία τους, χωρίς επιβολή ποσοστώσεων ή άλλων
ευνοϊκών όρων σχετιζόμενων με το φύλο. Τέτοιοι όροι, αν είχαν υπάρξει, θα ήταν
εξαιρετικά άδικοι γιατί θα είχαν εκ προοιμίου κατατάξει το γυναικείο φύλο σε δεύτερο
ρόλο. Δεν θα του αναγνώριζαν τη δυνατότητα ανταγωνισμού επί ίσοις όροις και δεν θα του
έδιναν τη δυνατότητα πλήρους ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Κάπως βραδύτερη, εξέλιξη υπήρξε και στο καθηγητικό προσωπικό. Στα φοιτητικά μου
χρόνια δεν θυμάμαι να υπήρχε καμιά καθηγήτρια στη Σχολή. Σήμερα μία στους έξι είναι
καθηγήτρια. Εκτιμώ ότι σε κάποιες δεκαετίες θα υπάρξει και εδώ ισορροπία φύλων. Κι
αυτό θα είναι μια θετική εξέλιξη γιατί έχουμε ανάγκη και τα δύο φύλα εξ ίσου στη Σχολή
και παντού.
Κυρίως, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να αναδεικνύονται και οι θηλυκές και οι αρσενικές
ποιότητες και να τιμώνται κοινωνικά εξ ίσου. Δεν έχει νόημα να βλέπουμε ποιότητες και
συμπεριφορές που έχουν αναπτυχθεί σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, να υιοθετούνται
και να προβάλλονται από γυναίκες. Αντίθετα, περιμένουμε κάτι άλλο απ’ τις γυναίκες, κάτι
που να διδάξουν και σε μας τους άνδρες και να μας κάνουν να το υιοθετήσουμε.
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