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Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναπτύξω πολύ σύντοµα το θέµα του Πολιτειακού
Κεφαλαίου και της σηµασίας του στην Έρευνα. Ίσως το θέµα αυτό είναι σχετικό, αν
όχι ισοδύναµο, µε κρίσιµα ερωτήµατα, όπως: «Υπάρχει ανταγωνιστική έρευνα στην
Ελλάδα;», «Αν ναι, γιατί η ανεργία είναι τόσο υψηλή;» «Αν όχι, τί µας λείπει και
χρειάζεται άµεσα να γίνει;» ή πιο προβοκατόρικα ερωτήµατα όπως «µπορούν τα
Χανιά και η Κρήτη να µετατραπούν από µια Florida σε µια Silicon Valey της
Ευρώπης [2], δηλ. µπορούν να µετατραπούν από µια τουριστική και αγροτική
οικονοµία σε µια τουριστική, αγροτική οικονοµία ΚΑΙ µια οικονοµία της Γνώσης;»
Σε πρόσφατη έρευνα τoυ Αυστριακoύ Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας [5]
βρέθηκε ότι η χώρα µας κατέχει την 9η θέση στην Ευρώπη των 27, σε ΑΠΟΛΥΤΟ
αριθµό συµµετοχών σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα του 7ου Πλαισίου
Προγράµµατος, παρά το σχετικά µικρό της µέγεθος (Έκθεση Proviso 2010 [5]). Αν
µάλιστα ληφθεί υπόψη το Α.Ε.Π. ή ο πληθυσµός της κάθε χώρας, η κατάταξη
µάς φέρνει στις πρώτες θέσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικά για το Πολυτεχνείο
Κρήτης, θα µπορούσε ενδεικτικά κάποιος να αναφέρει την πρόσφατη έρευνα του
Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης, όπου το Ίδρυµα ήρθε πρώτο στον βαθµό απήχησης
της επιστηµονικής του Έρευνας, για την περίοδο 2006-2010 σε σχέση µε τα υπόλοιπα
Πανεπιστήµια της Χώρας, παρά την σχετικά µικρή του ηλικία. Θα µπορούσε επίσης
κάποιος να αναφέρει την συµµετοχή του Ιδρύµατος στην χαρτογράφηση του
ανθρώπινου γονιδιώµατος (Καθ. Μίνως Γαροφαλάκης), ενός από τα µεγαλύτερα σε
χρηµατοδότηση αλλά και δυσκολία ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Επίσης, σηµαντική διάκριση του Ιδρύµατος αποτελεί η πρόσφατη
χρηµατοδότηση του Πολυτεχνείου Κρήτης (Καθ. Μάρκος Παπαγεωργίου) από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ερευνών-ERC, το οποίο επιλέγει µικρό αριθµό προτάσεων
κάθε χρόνο καθώς επίσης και η πρώτη θέση του Πολυτεχνείου στον πανελλήνιο
διαγωνισµό Εφαρµοσµένης Έρευνας του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(Καθ. Κώστας Μπάλας) που έγινε πρόσφατα. Καινοτοµικές εφαρµογές δεν λείπουν
και ενδεικτικά αναφέρω το αυτοκίνητο υδρογόνου του Ιδρύµατος (Καθ. Νίκος
Τσουρβελούδης) ή τα σύνθετα νανο-υλικά για την προστασία των µνηµείων και της
αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς (Καθ. Νόνη Μαραβελάκη). Και προφανώς
υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγµατα από το Πολυτεχνείο.
Γιατί εποµένως υπάρχουν τόσο υψηλά ποσοστά ανεργίας; Σηµειώνεται πως χωρίς
υψηλού επιπέδου διδασκαλία, οι φοιτητές δεν µπορούν να κάνουν έρευνα, συνεπώς
επίπεδο έρευνας και διδασκαλίας είναι σήµερα πλήρως συσχετισµένα. Τί φταίει και
το ευθύγραµµο τµήµα «Έρευνα-Διδασκαλία» δεν µετασχηµατίζεται στο επιθυµητό
τρίγωνο «Διδασκαλία-Έρευνα-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-Διδασκαλία»;
Η απάντηση είναι ιδιαίτερα απλή, συνοψίζει τα αίτια της γενικότερης κρίσης στην
Χώρα µας και δόθηκε πρόσφατα από τους πολιτικούς οικονοµολόγους, όπως ο
συνοµήλικός µου Ηλίας Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο London
Business School: η παραγωγική διαδικασία και η επιχειρηµατικότητα απαιτούν α)
ανθρώπινο δυναµικό/κεφάλαιο (υπάρχει στην χώρα και µάλιστα σε µεγάλη
προσφορά), β) φυσικό κεφάλαιο (φυσικοί πόροι/υποδοµές και χρήµα, το οποίο λόγω
κρίσης ίσως έφυγε εκτός χώρας αλλά λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί σχετικά

γρήγορα να ξαναγυρίσει) και γ) ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ κεφάλαιο (Civic Capital ή αλλιώς
Κοινωνικό ή Αστικό κεφάλαιο) [1].
Το τελευταίο είναι αυτό που λείπει από την Χώρα µας. Το πολιτειακό κεφάλαιο
εκφράζει τον βαθµό εµπιστοσύνης, κοινωνικής συνεισφοράς και λειτουργικής
συνύπαρξης σε µια κοινωνία – µπορεί να µετρηθεί από διάφορους δείκτες, όπως η
συµµετοχή στην αιµοδοσία µια χώρας, η φοροδιαφυγή ή πιο απλά ο σεβασµός της
καθαριότητας σε ένα πάρκο (ή σε ένα πανεπιστηµιακό campus). Ο κ. Παπαϊωάννου
αναφέρει σε πρόσφατη µελέτη και οµιλία του ότι χαµηλό Πολιτειακό κεφάλαιο είναι
απόλυτα συσχετισµένο µε α) αναποτελεσµατικό δικανικό σύστηµα και δαιδαλώδη
γραφειοκρατία (ακριβώς επειδή η έλλειψη εµπιστοσύνης επιβάλει πολύπλοκους
νόµους), β) διαφθορά (που γεννά και η αφόρητη γραφειοκρατία) και γ) οριζόντια
συστήµατα εκπαίδευσης, τα οποία ευνοούν την µονόπλευρη µετάδοσης της γνώσης
(από τον καθηγητή προς τους µαθητές/φοιτητές) αντί για εκείνα τα οποία στηρίζονται
στην εξατοµικευµένη καθοδήγηση και επιτρέπουν συνεργασία µεταξύ των
διδασκοµένων και παρουσιάσεις από τον διδασκόµενο προς τον διδάσκοντα (κάθετα
συστήµατα εκπαίδευσης).
Στην χώρα µας η γραφειοκρατία κατά την υποβολή αλλά και εκτέλεση ερευνητικού
προγράµµατος δεν είναι απλά δαιδαλώδης αλλά ασύλληπτη, ακριβώς εξαιτίας της
ελλείψεως εµπιστοσύνης – Πολιτειακού κεφαλαίου. Παραδείγµατα υπάρχουν πολλά,
χαρακτηριστικά αναφέρω µόνο δύο: για την συµµετοχή ενός µεταπτυχιακού φοιτητή
σε ερευνητικό πρόγραµµα απαιτείται έναρξη επαγγέλµατος από τον φοιτητή, η οποία
µε την σειρά της απαιτεί διψήφιο αριθµό κρατικών δικαιολογητικών και άνοιγµα
«βιβλίων» (το λεγόµενο «µπλοκάκι»), διαδικασία που κοστίζει περίπου έναν
ανθρωποµήνα – η δε φορολογία αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές του φοιτητή είναι
ίση µε εκείνη ελεύθερου επαγγελµατία. ‘Η υπάρχουν ερευνητικά προγράµµατα που
λόγω της µη διαχειρίσιµης γραφειοκρατίας του Ελληνικού Κράτους, ξεκινούν µε
καθυστέρηση ετών, χωρίς χρηµατοδότηση, αλλά µε µικρό δάνειο από το ίδιο το
Πανεπιστήµιο και χρηµατοδότηση πετσοκοµµένη αλλά διαθέσιµη από το Κράτος στο
τέλος του έργου!
Τί µπορεί να γίνει; Τα πανεπιστήµια της Χώρας οφείλουν να προσφέρουν
περισσότερα µε λιγότερα, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, όπως η online
εκπαίδευση και τα µαζικώς ανοικτά online µαθήµατα (massively open online courses),
τα λεγόµενα moocs, τα οποία προσφέρονται ήδη από τα πιο φηµισµένα Πανεπιστήµια
του Εξωτερικού. Γιατί όχι το Ελληνικό Πανεπιστήµιο να µην τα ενσωµατώσει στα
υφιστάµενα προγράµµατα σπουδών, ειδικά εκεί όπου δεν έχει το απαραίτητο
ανθρώπινο δυναµικό; Ο Καθ. Χρύσανθος Δελλαρόκας, διευθυντής του προγράµµατος
διαδικτυακής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο της Βοστώνης, υποστήριξε σε
πρόσφατη οµιλία του ότι η διαδικτυακή εκπαίδευση θα επιτρέψει στα Πανεπιστήµια
του µέλλοντος να εξοικονοµήσουν πόρους, έτσι ώστε να διευκολύνουν την
εξατοµικευµένη καθοδήγηση µικρών οµάδων φοιτητών από τον καθηγητή [3], ο
οποίος πλέον θα λειτουργεί ως µέντορας και όχι ως εκποµπός πληροφορίας σε
αµφιθέατρα 500+ ατόµων.
Η ευτυχία και η επιτυχία ενός ανθρώπου έχει παρατηρηθεί ότι δεν συσχετίζεται
απόλυτα µε τον βαθµό ή τον αριθµό των πτυχίων, αλλά µε την δυνατότητα του
ατόµου να αντιµετωπίζει τις αντιξοότητες ή τις αδυναµίες του, να µαθαίνει από αυτές
και να προχωρά στην ζωή του [3] [4]. Και το τελευταίο δεν µπορεί εύκολα να
διδαχθεί σε αµφιθέατρα των 500+ ατόµων.

Προσωπικά, βρήκα ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι το όραµα του κ. Δελλαρόκα είναι πολύ
κοντά στην παρατήρηση του κ. Παπαϊωάννου, ότι η έλλειψη Πολιτειακού κεφαλαίου
συσχετίζεται απόλυτα µε την ύπαρξη οριζόντιας, µη-εξατοµικευµένης εκπαίδευσης
σε µία χώρα.
Συνεπώς, η ανάπτυξη συνεργατικότητας και εµπιστοσύνης, δηλ. η δηµιουργία
Πολιτειακού κεφαλαίου µπορεί να ξεκινήσει από το Πανεπιστήµιο, συνδέεται άµεσα
µε τις νέες Τεχνολογίες και βρίσκεται στην καρδιά του ίδιου του Πανεπιστηµίου.
Κυρίες και Κύριοι, χρειάζεται όµως και η δική σας βοήθεια. Οι έρευνες επίσης έχουν
δείξει πως η Ελληνική οικογένεια ενώ διδάσκει στα παιδιά της την ανάγκη να
µορφωθούν για να πετύχουν, ΔΕΝ διδάσκει έννοιες όπως η επιχειρηµατικότητα, η
εξωστρέφεια, η καινοτοµία – µάλιστα η λέξη «επιχειρηµατικότητα» λείπει τελείως
από το λεξιλόγιο της Ελληνικής οικογένειας [1] καθώς έχει µάλλον δαιµονοποιηθεί.
Η Οικονοµία της Γνώσης απαιτεί όµως start ups, δηλ. ολιγάριθµες καινοτοµικές
επιχειρήσεις από φρέσκους, ταλαντούχους και τολµηρούς απόφοιτους (ή
τελειόφοιτους) του Πανεπιστηµίου. Για να γίνει αυτό, η ελληνική οικογένεια και
κοινωνία πρέπει πρώτα να αποδαιµονοποιήσει, να απενεχοποιήσει την πιθανότητα
αποτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήµατος.
Χωρίς υψηλού επιπέδου Διδασκαλία, δεν µπορεί να υπάρξει υψηλού επιπέδου
Έρευνα. Και η Έρευνα δεν µπορεί να αυτοµατοποιηθεί ή να γίνει µόνο online.
Συνεπώς, το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν κινδυνεύει από τα µεγαθήρια της Έρευνας και
της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αρκεί να αφουγκραστεί τα
µηνύµατα των καιρών. Πολιτειακό κεφάλαιο µπορεί να δηµιουργηθεί εντός του
Ιδρύµατος, δίνοντας έµφαση σε ένα ανοικτό campus, σε ένα Ίδρυµα µε κανόνες και
παραδείγµατα, µε εργαστήρια ανοικτά 24 ώρες το 24ώρο, 7 µέρες την εβδοµάδα, που
θα αναδεικνύει την επιστηµονική περιέργεια και θα προβάλει τον ερευνητικό και
διδακτικό του πλούτο που παράγεται σε καθηµερινή βάση.
Είµαστε τυχεροί που στην κρίσιµη συγκυρία, η σηµερινή ηγεσία του Ιδρύµατος
(Πρύτανης, Πρόεδρος, Συµβούλιο, Αναπληρωτές Πρύτανη και Σύγκλητος) έχει
επιλέξει Ακαδηµαϊκό προσανατολισµό, ίσως επειδή εκλέχτηκε πρόσφατα µε βάση
τον νέο νόµο. Πιστεύω ότι µε αξιοκρατία και σκληρή δουλειά, το Πολυτεχνείο
Κρήτης υπό την σηµερινή του τολµηρή και αποφασιστική ηγεσία µπορεί να
δηµιουργήσει Ακαδηµαϊκό και Πολιτειακό Κεφάλαιο, ενισχύοντας την Έρευνα και
αλλάζοντας ριζικά το µέλλον του τόπου µας προς το καλύτερο.
Σας ευχαριστώ.
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