
ΜΑΝΑΤΖΑ-ΡΕΪΒ ΠΑΡΤΥ στο Αμφιθέατρο Ζ 

Λίγα λόγια για ότι είδαμε και ακούσαμε: 

Τη Πέμπτη13/10 στις 15:15 βρεθήκαμε στο αμφιθέατρο Ζ για να 

παρακολουθήσουμε μία ιδιότυπη διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος  

«Καινοτομικός σχεδιασμός μηχανολογικών προϊόντων»(μάθημα επιλογής 

 7ου εξαμήνου), μία καθ’ όλα συνηθισμένη διάλεξη με κάποιες όμως 

 τρανταχτές διαφορές. 

Κατ’ αρχάς ο τρόπος με τον οποίο ενημερωθήκαμε για τη διεξαγωγή της  διάλεξης  

αυτής απείχε κατά πολύ από το συνηθισμένο. Το αμέσως προηγούμενο διάστημα  

 μία σειρά από mail σταλμένα με κάθε επισημότητα από τους επίσημους servers  

του Πολυτεχνείου σε κάθε φοιτητή/τρια της σχολής μαζί με μια ντουζίνα αφίσες 

(ναι αφίσες, απ’ αυτές που «λερώνουν τις σχολές μας») εξασφάλισαν ότι με κανένα τρόπο  

αυτή η διάλεξη δε θα περνούσε απαρατήρητη(πώς αλλιώς άλλωστε όταν έχει και τίτλο  

«Η καινοτομία στη πράξη» ,-σκληρά πράγματα-). 

Κατά δεύτερον, όπως και διαπιστώσαμε, το ρόλο του εισηγητή δεν τον ενσάρκωνε κανένα     

 μέλος ΔΕΠ, κανένας ταπεινός ΕΔΙΠ αλλά ένας αυθεντικός manager(!!).Πρόκειται για τον     

 κύριο Α.Τσούκαλη στέλεχος της εταιρίας Mikrel med η οποία δραστηριοποιείται στο  

χώρο της βιοϊατρικής τεχνολογίας(ναι καλά υποθέσατε συνυπεύθυνος του μαθήματος 

 ο κύριος Leo Alexopoulos) ,κάτι σαν να λέμε καραμπινάτο “Success Story” 

(όπως και συνεχώς μας    διαβεβαίωνε ο ίδιος). 

 Ο εν λόγω golden boy μέσα σε 2 ώρες μας έδειξε τι πάει να πει βαρβάτος    

 manager με αποθέματα και αποθέματα τεστοστερόνης.  Αφού μας αράδιασε ένα σωρό  

μεταφυσικών εξηγήσεων του πως πετυχαίνει κανείς να γίνει αφεντικό σε ένα  

καπιταλιστικό περιβάλλον(με ανταγωνιστικό πνεύμα, πίστη, θέληση, όραμα, υπομονή, επιμονή κλπ κλπ ) αφού μας 

αποσαφήνισε ότι ουδεμία σχέση έχουμε με τη «πλέμπα» ως εν δυνάμει «ελίτ», αφού πρωτοστάτησε σε ένα 

διαρκές «προσκύνημα» της ελεύθερης αγοράς, της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των διεθνών 

καπιταλιστικών ολοκληρώσεων(βλέπε Ε.Ε) και φυσικά των START UPS, αφού εξύμνησε τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του Αμερικάνου φιλόδοξου νέου έναντι του Έλληνα αρπακολατζή(sic) και τις διαφορές μεταξύ 

«αναπτυγμένων» και «υπανάπτυκτων»(sic και πάλι) μας περιέγραψε πως ακριβώς μας θέλει ( ο ίδιος και κατ’ 

επέκταση η αγορά). 

Τουτέστιν: «Εργατικούς», «ανταγωνιστικούς», μετανάστες , εργασιακά κανίβαλους ,πειθήνιους στους νόμους της 

αγοράς και στις προσταγές των προϊσταμένων και πάνω απ’ όλα αισιόδοξους για το εργασιακό μας μέλλον αφού δε 

πάει να λέει η πραγματικότητα το αντίθετο, εμάς η «αριστεία» θα μας σώσει με κάποιο μαγικό τρόπο. 

Και εκεί που αναρωτιόμασταν τι στο καλό κάνει αυτός ο τσαρλατάνος στη θέση του καθηγητή και για ποιό λόγο 

τέλος πάντων αυτός ο τύπος δημοσία δαπάνη μας κάνει τη προπαγάνδα του, καθίσαμε και λογαριάσαμε ΤΙ ΔΕΝ 

ΜΑΣ ΕΙΠΕ… 

Δεν μας είπε όμως ότι: 

1)Ότι σύμφωνα με το Forbes, γίνεται η παραδοχή ότι 90% των startup αποτυγχάνουν. Ότι σύμφωνα με μελέτη του 

Harvard, το 75% των startup αποτυγχάνουν ενώ το 90% των συνολικών προιόντων που παράγουν επίσης 

αποτυγχάνουν. Ότι το 25% πτωχεύει τον 1ο χρόνο, από όσες μένουν το 36% πτωχεύει τον 2ο, το 44% τον 3ο και το 

50% τον 4ο χρόνο. Ότι μόνο το 18% επιτυγχάνει στην πρώτη προσπάθεια σύστασης μίας startup, ενώ από όσους 

αποτυγχάνουν μόνο το 20% καταφέρνει να επιτύχει σε επόμενη προσπάθεια  

σύστασης startup εταιρίας. 

2)Ότι τα venture capitals κι οι angel investors δεν είναι η μητέρες τερέζες του 21ου 

 αιώνα. Αντίθετα είναι επενδυτές που βασίζουν στα κέρδη τους στο υψηλό ρίσκο που παίρνουν χρηματοδοτώντας 

μικρές startup εταιρίες. Διαχέουν ένα μεγάλο κεφάλαιο  



σε πολλές μικρές εταιρίες με την προοπτική οι ελάχιστες από αυτές που θα καταφέρουν 

 να επιβιώσουν να αποδώσουν και τεράστια κέρδη. 

Η χρηματοδότηση προς τις starup εκτός ότι περνάει από κόσκινο μέχρι να φτάσει σε αυτές, 

 ουσιαστικά αγοράζει ποσοστό της startup ή της ευρεσιτεχνίας. Με αυτόν τον τρόπο 

 η πλειοψηφία των ιδρυτών όσων startup επιβιώνουν, καταλήγουν υπάλληλοι στην ίδια  

τους την εταιρία -και χωρίς μόνιμη σχέση εργασίας- που βρίσκεται στα χέρια  

των “μεγαλόψυχων” χρηματοδοτών της. 

3)Ότι οι ανάγκες της αγοράς δεν βασίζονται σε λογικά κριτήρια αλλά εντελώς  

ευκαιριακά με βάση το κέρδος. Ανάγκες οι οποίες καθορίζονται είτε τυχαία  

είτε από τις ανάγκες των μεγάλων μονοπωλίων. 

 Έτσι, μία πολύ χρήσιμη για την ανθρωπότητα ιδέα μπορεί  

να μείνει στο “ράφι” γιατί δεν αποδίδει τα προσδοκώμενα κέρδη,  

την ίδια στιγμή που μία εφαρμογή για smartphone μπορεί να αποδώσει μεγαλύτερα κέρδη  

σε σχέση με το κόστος της. 

Ότι όλο αυτό το πανηγύρι από το οποίο μόνοι κερδισμένοι βγαίνουν οι επενδυτές,  

βασίζεται στην τσάμπα εργασία φοιτητών ή και αποφοίτων που την βαφτίζουν “εθελοντισμό”. 

 Με μόνο αντάλλαγμα μία ακόμα παράγραφο στο βιογραφικό τους,  

μήπως έτσι εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας. 

 Με λίγα λόγια, η επιχειρηματικότητα αποτελεί την συμπλήρωση της λογικής του επιβιωτισμού 

 με λίγη  φαιά λάμψη από το παλιό καλό “αμερικάνικο όνειρο”. Το συμπλήρωμα σε μία λογική  

που προσπαθεί να μας πείσει ότι την στιγμή που η ανεργία στους νέους είναι στο 60%,  

εμείς όχι απλά θα βρούμε δουλειά με αξιοπρέπεια αλλά θα γίνουμε και φραγκάτοι επιχειρηματίες!  

Κι όλα αυτά αρκεί να δουλεύουμε με μισθούς πείνας, χωρίς δικαιώματα, να σκύβουμε το κεφάλι  

και να γλείφουμε σήμερα τους καθηγητές μας,αύριο τους επενδυτές και τα αφεντικά μας γιατί… 

 “αυτός που αξίζει ανταμείβεται”. 

 

Δεν είναι τυχαίο ότι ένα χρόνο μετά τη παραχώρηση αίθουσας της σχολής Μηχανολόγων για τη «πρωτοβουλία» 

Mindspace ( επιεικώς θα το χαρακτηρίζαμε φροντιστήριο για start ups,λιγότερο επιεικώς σκλαβοπάζαρο) 

καθηγητές-managers χρησιμοποιούν το χώρο του πανεπιστημίου και το πρόγραμμα σπουδών για να 

αξιοποιήσουν προσωπικές επαγγελματικές ατζέντες(πολλοί από τους ερχόμενους εισηγητές είναι και 

επιχειρησιακά συνεργαζόμενοι με τους εν λόγω καθηγητές). 

 

Κόντρα στο αδιέξοδο του ατομικού δρόμου, αγωνιζόμαστε συλλογικά μέσα 

από τους φοιτητικούς συλλόγους και τις γενικές συνελεύσεις για τις ανάγκες 

και τα δικαιώματά μας σε παιδεία κι εργασία! 


