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Σε μία δήλωση που θα συζητηθεί προχώρησε ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου
του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.
"Το διδακτορικό είναι κάτι το αρνητικό.
Εγώ δεν θα προσλάμβανα κάποιον με διδακτορικο, γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι
κάποιος ο οποίος δεν έχει απαραιτήτως όρεξη για δουλειά", δήλωσε ο επικεφαλής του
οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, προκαλώντας έντονες
αντιδράσεις αποδοκιμασίας.
Έτσι,
σύμφωνα με τον κ. Πατέλη, ένα διδακτορικό όχι απλώς δεν είναι δουλειά, αλλά δείχνει και
την απουσία όρεξης για εργασία ενώ αποτελεί και τροχοπέδη για την επαγγελματική
εξέλιξη κάποιου, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το διδακτορικό απαιτεί χρόνο και
αφοσοίωση, καθυστερώντας την καριέρα όσων το επιλέγουν.

Σε συνέντευξή του στο ImpacTalk ο
Πατέλης ανέφερε χαρακτηριστικά:

"Για τις πιο πολλές δουλειές που μπορεί να κάνει κάποιος μετά τις σπουδές του, όχι
απλώς δεν είναι απαραίτητο το διδακτορικό, αλλά είναι και κάτι το αρνητικό. Εγώ δηλάδή
δεν θα προσλάμβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση γιατί δείχνει ότι πιθανώς
να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει απαραιτήτως όρεξη για δουλειά. Το
διδακτορικό απαιτεί μια αφοσοίωση, αν θες να το κάνεις καλά, 4,5,6 χρόνια, στην πιο
παραγωγική σου ηλικία, οπότε είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά σου καθυστερεί την καριέρα
σου".

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media. O κ. Πατέλης σε
ανάρτησή του στο facebook ζητεί συγγνώμη για τη διατύπωση την οποία χαρακτηρίζει
ατυχή.

Όλη η ανάρτηση του Αλέξη Πατέλη:
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Έχω διδακτορικό από το πανεπιστήμιο του Princeton. Δούλεψα σαν σκυλί για να το
αποκτήσω και θαυμάζω άλλους που –σαν εμένα κάποτε–, ξημεροβραδιάζονται στη
βιβλιοθήκη για να προκόψουν.

Ζητώ συγγνώμη για την διατύπωσή μου σε συνέντευξη που παραχώρησα.

Ήταν ατυχής και λάθος, ακόμα και για κάποιον που δεν είναι πολιτικός.

Στην συζήτηση αναφερόμουν φυσικά σε συμβουλές για καριέρα στον τραπεζικό τομέα. Ως
μάνατζερ παλαιότερα ήμουν υπεύθυνος για αρκετές προσλήψεις. Έχω ζήσει από κοντά τις
διαδικασίες, και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσει κανείς και να πείσει για τις
ικανότητές του.

Σε μερικές καριέρες –όπως αυτή του ακαδημαϊκού, του ερευνητή επιστήμονα, κοκ– το
διδακτορικό είναι απαραίτητο. Σε άλλες δεν είναι προαπαιτούμενο. Συνιστά, όμως,
αυτονοήτως μια σημαντική προσωπική κατάκτηση.

Πιστεύω και σε αυτόν που δεν είχε ευκαιρίες. Και ναι, πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα
να αποδείξει τις ικανότητές του. Πολλοί μοχθούν. Και πρέπει να στηριχθούν.

Χτίζουμε μια Ελλάδα στην οποία όλοι μπορούμε να πετύχουμε, στον τομέα που επιθυμεί ο
καθένας, με βάση την εργατικότητα.
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