Έρευνα και Εκπαίδευση στην Ελλάδα και Γεωπολιτική.

Ξεκινώντας να διαβάζετε αυτές τις γραµµές, ίσως πιστέψετε απο τις πρώτες
λέξεις ότι µάλλον ξέχασα τον τίτλο του άρθρου. Ας µην ξεχνούµε όµως ότι
κάθε νέα πρόταση ξεκινά απο την εσωτερική ενδοσκόπηση των θεµάτων και
απο την ουσιαστική τους κατανόηση.
Βρισκόµαστε ως χώρα σε µια απο τις πλέον δύσκολες δοκιµασίες που
έχουµε περάσει απο τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Το αν η δοκιµασία αυτή θα
αποδειχθεί ως µια καθοριστικής σηµασίας δοκιµασία, µένει να αποδειχθεί
σύντοµα ή έστω σχετικά σύντοµα. Βεβαίως έχουµε περάσει πάρα πολύ πιό
σκληρές δοκιµασίες (Μικρασιατική καταστροφή, πόλεµος και εµφύλιος) αλλά
και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησαν περίοδοι ανάπτυξης, οικονοµικής και
πνευµατικής (1928 – 1932 και 1955 – 1964). Το µειονέκτηµά τους και στις δύο
περιπτώσεις, ήταν η διάρκεια. Η συνέχεια. Υπάρχει όµως ένα σοβαρό
ελαφρυντικό. Ήταν ακόµα νωρίς - και στις δύο περιπτώσεις – απο πρόσφατες
νωπές καταστροφές, εθνικές, ψυχικές και υλικές. Ολοκληρωτικές. Αλλά το
γεγονός ότι τελικά υπήρξε ουσιαστική πρόοδος αν µην τι άλλο, αποδεικνύει το
µυαλό και τα ψυχικά αποθέµατα του Έλληνα. Επιβιώνει, σηκώνεται και νικάει.
Την διαχείριση της νίκης όµως, ξέρουµε να την υλοποιήσουµε ?
Σήµερα γνωρίζουµε – µην κρυβόµαστε πίσω απο το δάκτυλό µας - ότι η
χώρα µας θα αλλάξει. Είναι βέβαιο πλέον ότι θα αλλάξει. Τα βασικά
ερωτήµατα όµως είναι δύο. Το πρώτο είναι αν θα αλλάξει προς το καλύτερο
(έστω και µέσα απο µια επίπονη διαδικασία) και το δεύτερο ερώτηµα είναι
αν η αλλαγή αυτή θα αφορά και τον τρόπο σκέψης όλων µας. Εµάς τους
ίδιους. Γιατί κάθε θετική αλλαγή ή έστω προς το καλύτερο, έχει νόηµα µόνον
αν έχει θεµέλια. Τα θεµέλια είναι οι άνθρωποι γιατί αυτοί δίνουν διάρκεια
στην αλλαγή. Το ζητούµενο δεν είναι αν οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή εµείς οι
πολίτες, ψηφίζουν το ίδιο κόµµα. Το ζητούµενο είναι αν στην πλειοψηφία µας
πιστεύουµε σε αρχές και θεσµούς, άσχετα απο το τι ψηφίζουµε. Αν έχουµε
δηλαδή, την πνευµατική θωράκιση, να µην παραβλέπουµε αρχές και θεσµούς
προς χάριν άλλων συµφερόντων.
Βρισκόµαστε όµως πλέον σε ένα σταυροδρόµι διαφορετικό απο τα δύο
προηγούµενα. Σ΄ αυτό το σταυροδρόµι δεν υπάρχει η νωπή πρόσφατη
καταστροφή. Ούτε το όποιο ελαφρυντικό της πλάνης. Τώρα θα µετρήσει (ή
όχι) η ωριµότητά µας µπροστά στις επιλογές µας. Σ΄ αυτές τις επιλογές
χρειαζόµαστε και ηγέτες (άνδρες και γυναίκες). Ηγέτες στους χώρους εργασίας
µας, στη διοίκησή µας, στην οικονοµία µας, στα µέσα ενηµέρωσης, στα σχολεία
και στα πανεπιστήµιά µας, στη διακυβέρνησή µας. Τους έχουµε αρκεί να τους
δούµε προσεκτικά µε τα χαρακτηριστικά τους.
Με άλλα λόγια, η ταπεινή µου γνώµη είναι ότι το πρόβληµα της χώρας
µας είναι πρώτα και κύρια, πρόβληµα θεσµικό και οργανωτικό. Προς Θεού,
όχι πρόβληµα δηµοκρατίας. Αλλά πρόβληµα ουσίας. Εφαρµογής της δηµοκρατίας
των θεσµών και του µέτρου. Μια µοντέρνα αστική δηµοκρατία µε
οργανωµένους, αυτοελεγχόµενους θεσµούς. Οι περίοδοι οικονοµικής ανάκαµψης
που έχουµε ζήσει στο παρελθόν, σε ακόµα πιό αντίξοες συνθήκες, δείχνουν ότι
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το πρόβληµά µας δεν ήταν στη πραγµατικότητα το οικονοµικό. Σταθερές και
δυναµικές ηγεσίες, οδήγησαν τη χώρα µπροστά. Η πηγή των προβληµάτων µας
διαχρονικά, είναι η κακή χρήση και εφαρµογή των αρχών και των θεσµών
µας, που κατάντησε να γίνει και σοβαρότατο οικονοµικό πρόβληµα
(πελατειακές σχέσεις, υπερβολική διόγκωση του δηµόσιου τοµέα, παιδεία χωρίς
σχέδιο και διάρκεια, έλλειψη ελέγχου και αξιολόγησης). Ας πάρουµε ως
παράδειγµα την διαρκή συζήτηση για το ποιός – ποιοί ευθύνονται για την
οικονοµική κρίση. Αν το ίδιο ερώτηµα το θέταµε για τα οικονοµικά µιας
οικογένειας, πόσο χρόνο θα χρειαζόµασταν για να καταλάβουµε αν ένας ή
περισσότεροι χρέωσαν και σπατάλησαν την περιουσία και τα έσοδά της ? Το
ίδιο ισχύει και για µια χώρα. Μια αλήθεια υπάρχει, όχι πολλές. Ευθύνονται
όλοι, διαχρονικά και σε διαφορετικό βαθµό ανά περίοδο. Το ξέρουµε µε πολύ
συγκεκριµένα στοιχεία και όµως το κρύβουµε.
Τον Νοέµβριο του 2009, λίγες ηµέρες µετά τις εθικές εκλογές, ο Καθηγητής
Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Βασίλειος Ράπανος, σηµερινός
∆ιοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, δηµοσίευσε µέσω του Ι.Ο.Β.Ε.
(Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Μελετών) µια πολυσέλιδη έκθεση µε
τίτλο : « Το µέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων του δηµόσιου τοµέα ». Την
έκθεση αυτή µακάρι να µπορούσε να τη διαβάσει κάθε πολίτης. Σας παραθέτω
µερικά εξαιρετικού ενδιαφέροντος αποσπάσµατα : Σελίδα 3 « Είναι µάλιστα
αξιοσηµείωτο ότι η Ελλάδα είναι απο τις πρώτες χώρες στον ΟΟΣΑ σε ότι αφορά τις
δαπάνες για δηµόσια διοίκηση, ως ποσοστό του ΑΕΠ ». Στη σελίδα 53,
υπολογίζεται το κόστος των διοικητικών βαρών και της γραφειοκρατίας προς τις
επιχειρήσεις (µόνον προς τις επιχειρήσεις όχι προς τους πολίτες). Αποδεικνύεται
ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί αλλά πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 5,4
και 6,8 % του ΑΕΠ. Εάν πάρουµε το χαµηλότερο ενδεχόµενο για το 2007, αυτό
µεταφράζεται σε σχεδόν 14 δις. Ευρώ ! Για να αντιληφθούµε φίλοι αναγνώστες,
τι σηµαίνει αυτό το µέγεθος σας παραθέτω µε τη σειρά µου δύο ακόµα. Για
την έρευνά µας δαπανούµε 0,6 % του ΑΕΠ και για την Εθνική µας Άµυνα,
αρκετά λιγότερο απο τη γραφειοκρατία µας, 4,3 % του ΑΕΠ. Εάν µε την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αντικαταστούσαµε µέρος µόνον αυτών των
δαπανών, η έρευνά µας θα ήταν σαφώς καλύτερη και παράλληλα δεν θα
χρειαζόντουσαν περικοπές στην Εθνική µας Άµυνα (που κατά την ταπεινή µου
και πάλι άποψη, πολύ σύντοµα, θα «ξεπληρώσει» τις διαχρονικές τις δαπάνες).
Στην τελευταία πρόταση της έκθεσή του, στη σελίδα 67, ο Καθηγητής κ.
Ράπανος αναφέρει : « Η πρόκληση της «επανίδρυσης» αφορά την ελληνική
κοινωνία στο σύνολό της, και είναι η µεγάλη πρόκληση για το πολιτικό µας
σύστηµα ».
Ας θέσω λοιπόν και εγώ µε τη σειρά µου το ερώτηµα για το χώρο που
φαίνεται ότι αφιέρωσα τη ζωή µου. Την Έρευνα και την Εκπαίδευση. Ποιά
είναι τα σηµαντικότερα γεωπολιτικά ή γεωστρατηγικά πλεονεκτήµατα της
Ελλάδας ? Νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε σε δύο. Η σχεδόν καθολική
οικουµενικότητα του πολιτισµού της και η γεωγραφική της θέση. Μπορούν
αυτά να συνδεθούν µε την Έρευνα και την Εκπαίδευση ? Απολύτως. Ας
πάρουµε δύο µόνον παραδείγµατα. Για ποιό λόγο όταν µεγάλοι διεθνείς
οικονοµικοί οργανισµοί, κάνουν επιχειρηµατικά σχέδια προκειµένου να επιλέξουν
την καταλληλότερη τοποθεσία για γεωστρατηγικές επενδύσεις µεταξύ Ευρώπης,
Ασίας (η ανερχόµενη δύναµη του αιώνα) και Αφρικής, πάντα επιλέγουν την Ελλάδα.
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Είναι προφανές. Γιατί όµως φεύγουν ? Αρκούν λίγες ηµέρες να προσπαθήσουν να
επικοινωνήσουν µε αρµόδιους φορείς, για να πάνε αλλού. Μέχρι και η Αλβανία έχει
αποδειχθεί πιό συµφέρουσα επιλογή. Ας πάρουµε ένα άλλο παράδειγµα. Η χώρα µας
είναι πλουσιότατη σε αρχαιολογικά ευρήµατα και ασφαλώς απο τις πλέον σηµαντικές
χώρες διεθνώς, απο αρχαιολογική άποψη. Παρόλα αυτά, υστερούµε σε έρευνα,
δυσκολευόµαστε να φυλάξουµε τους χώρους µας, µε πολύ κόπο συντηρούµε τα
µουσεία µας. Και όµως έχουµε πολλούς αρχαιολόγους. Αν στην Ελλάδα
δηµιουργούσαµε διεθνείς σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου για όλες σχεδόν τις
φάσεις τις ιστορίας µας µε αντίστοιχα δίδακτρα (π.χ. 3.000 Ευρώ το έτος), πόσους
φοιτητές πιστεύετε ότι θα είχαµε απ΄όλο τον πλανήτη ? Θα ξεκινούσαµε απο
µερικές εκατοντάδες και θα προχωρούσαµε σε χιλιάδες. Θα υπήρχε πλέον θέµα
χρηµατοδότησης της αρχαιολογικής µας έρευνας, φύλαξης και συντήρησης ?
Η Έρευνα και η Εκπαίδευση, στην ευρύτερη θεώρησή τους, µπορούν να
αποτελέσουν τεράστια γεωπολιτικά πλεονεκτήµατα για τη χώρα µας, στα χέρια
ανθρώπων µε γνώση και όραµα. Μου θυµίζουν την εµπορική µας ναυτιλία.
Σήµερα πρώτη στον κόσµο, µέσα σ΄ αυτό το σχεδόν καταθλιπτικό περιβάλλον.
Και σ΄ αυτήν την περίπτωση, η παράδοσή µας ήταν µεγάλη. ∆ιαχρονική. Κανείς
όµως δεν µπορούσε να προβλέψει τέτοια άνοδο. Κι όµως, µε δουλειά, γνώση
και όραµα, η παράδοση έγινε δύναµη και η ναυτοσύνη, γεωπολιτικό
πλεονέκτηµα.

Απόστολος Ε. Παπαλόης
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