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Αποχαιρετισμός στο συνάδελφο Σταύρο Ιωαννίδη
Στις 28 Ιουνίου πέθανε ο Σταύρος Ιωαννίδης. Ήταν καθηγητής Θεσμικής Οικονομικής στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο και ασχολήθηκε ερευνητικά με την «Οικονομική Ανάλυση των Οργανώσεων, της
Επιχειρηματικότητας και της Τεχνολογίας». Ήταν, ακόμη,
διευθυντής
Έρευνας στο
Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ, υπεύθυνος για την προετοιμασία της Ετήσιας
Έκθεσης για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, Επιστημονικός υπεύθυνος του Κόμβου
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων. Είχε πολύ αξιόλογη παρουσία στον
διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και διακρίθηκε ως μέλος της Διοίκησης της European Association of
Evolutionary Political Economy, ως επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελλάδα του Παγκόσμιου
Δικτύου για την Έρευνα της Επιχειρηματικότητας (GEM), αλλά και ως συνεργάτης του
Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ στο πλαίσιο διευρωπαϊκών
ερευνητικών συνεργασιών στην περιοχή της κοινωνικό-οικονομικής έρευνας.
Σε όλες αυτές τις θέσεις, ο Σταύρος προσέφερε τα ιδιαίτερα και πολύτιμα ποιοτικά του
χαρακτηριστικά. Γιατί ήταν ένας οξυδερκής και διεισδυτικός οικονομολόγος - που με τη σκέψη
του έτρεχε γρήγορα στην κρυμμένη εικόνα, ένας προικισμένος δάσκαλος - με έμπνευση,
κατανόηση και ανεκτικότητα, ένας πολύ καλός συζητητής, ένας έντιμος ακαδημαϊκός – που (ως
μέλος της Διοίκησης της ΠΟΣΔΕΠ και πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου διδασκόντων του Παντείου)
υπήρξε πάντα σεμνός, μετριοπαθής και συναινετικός, ένας αγαπημένος φίλος – έτοιμος πάντα να
ακούσει, να φωτίσει την ουσία, να συμπαρασταθεί, να προσφέρει, να συνδράμει, ένας σπάνιος
άνθρωπος.
Ο Σταύρος ήταν επίσης ένας βαθιά ευγενικός χαρακτήρας, ανεκτικός κι επιεικής με τους άλλους,
ένας άνθρωπος λιγόλογος κι ουσιαστικός, με μια μοναδική ικανότητα επικοινωνίας με τα παιδιά
και τους φοιτητές του και με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Το αξιοσημείωτο ήταν, ότι κοντά
σε όλες τούτες τις αρετές πρέπει να προστεθεί και μια ακόμη: ήταν πάντα παρών. Στρατευμένος
στην ανανεωτική αριστερά από μαθητής στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, ο Σταύρος
Ιωαννίδης διακρίθηκε για την αντιδικτατορική του δράση ενώ παρέμεινε ενεργός και δραστήριος
στον χώρο της Ανανεωτικής και Εκσυγχρονιστικής Αριστεράς έως το τέλος. Δραστηριοποιήθηκε
ιδιαίτερα σε διάφορες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του ελληνικού δημόσιου
Πανεπιστημίου, υπήρξε ιδρυτικό μέλος και συμμετείχε ενεργά όλα τα χρόνια στην Κίνηση
Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης.
Ο θάνατος πολύ συχνά εξωραΐζει καταστάσεις - δεν ισχύει αυτό στην περίπτωση του Σταύρου
Ιωαννίδη. Όσοι τον γνωρίσαμε, ξέραμε καλά πως είχαμε την τύχη να συναναστραφούμε με έναν
ξεχωριστό και εξαιρετικά πολύτιμο άνθρωπο. Ναι, είμασταν τυχεροί. Ο Σταύρος προσέδωσε
ποιότητα στη ζωή όλων μας.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

