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Μια φορά κι’ έναν καιρο, ήταν ένας καθηγητής του ΕΜΠ, με ιδιαίτερες
ανησυχίες για την ανάπτυξη της “ελληνικής επιχειρηματικότητας”.
Ευελπιστούσε στην απόθεση ζεστών δολλαρίων σε περιοχές πλούσιες σε
ορυκτό πλούτο κάπου ψηλά στην βόρεια ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε ο
εν λόγω καθηγητής ,κάτοχος υψηλού πόστου στην τεχνική επίβλεψη του
επενδυτικού πλάνου, απέδωσε ιδιαίτερο ζήλο στην διεκπαιρέωση της
τεχνικής μελέτης…
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Εμείς ,με τη σειρά μας, απαντάμε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο και η
ακαδημαϊκή έρευνα δεν είναι αποκομμένες δραστηριότητες από τη κοινωνική
πραγματικότητα και την Άγια “ελληνική επιχειρηματικότητα”.Αντιθέτως
δρούν ως καθοριστικοί παράγοντες στην ανάπτυξη κάθε τέτοιας επένδυσης
διαθέτοντας την επιστημονική τους γνωση/κάλυψη .
Ο Καθηγητης από δίπλα είναι απλώς ένα παράδειγμα αυτού ακριβώς του
φαινομένου που περιγράφουμε.
Συνεπως, ως άτομα που δρουν στον πανεπιστημιακό χώρο και έχουν
συγκεκριμένη πολιτική θέση, αντιλαμβανόμαστε αυτή τη θεση απεναντι σε
τετοιου ειδους δραστηριότητες ασκώντας κριτική στο χαρτί αλλά και με τα
σώματα μας στον δρόμο.
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Θα μας βρουν απεναντι τους !
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