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ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ TOY 2θΐ3 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΠΡΟΣ TO 2013 
ME ΑΙΣΙΟ∆ΟΪΙΑ 
Για να προχωρήσουµε, θα πρέπει να αποτινάξουµε από πάνω µας τη δύναµη «προϊδεασµών», οι οποίοι 
είναι πια ξεπερασµένοι, ενώ, πρόσθετα, απαιτείται στοχοθεσία, αίσθηση κοινού στόχου και συνυπευθυνότητας. 

Γράφει ο 
Ελευθέριος Θ. Ιακώβου 
καθηγητής ΑΠΟ, 
πρόεδρος Ελληνικής 
Εταιρείας Logistics 
Βορείου Ελλάδος, 
πρόεδρος δ.σ. 
Αλεξάνδρειας Ζώνης 
Καινοτοµίας AE 

ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ της καλής ιστορικής 
εφηµερίδας ενόψει του νέου έτους, ας 
µου επιτραπεί να εστιάσω στο «µεγάλο 
ποτήρι», κοιτώντας at αστέρια... ∆ύσκολη, 
αλλά χρήσιµη άσκηση για κάθε πολίτη 
που πονά τον τόπο και αναζητά ρεαλιστικούς 

δρόµους ελπίδας και ανάτασης. 
Μέσα στο ζοφερό περιβάλλον της καταστροφής 

του παλιού, δειλά αλλά σταθερά 
αναδεικνύεται µια άλλη Ελλάδα, αυτή 
της δηµιουργικότητας. To βλέπει κανείς 
στα νέα παιδιά που επέστρεψαν στην 
ύπαιθρο, δηµιουργώντας µικρά θαύµατα 
στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής, 
σ' αυτά που προχωρούν σε πείσµα της 
αναετηχειρηµατικής Ελλάδας στη δηµιουργία 

καινοτόµων start-ups, αλλά και 
στην άνθηση του κοινωνικού εθελοντισµού. 

Εντυπωσιακές σι πολύ καλές επιδόσας 
των εξωστρεφών εξαγωγικών επιχειρήσεων 

της Βόρειας Ελλάδας (βλ.: 
ΣΕΒΕ), αλλά και πληθώρα καινοτοµικών 
δράσεων εταιρειών, όπως της Αλουµίλ, 
που πρόσφατα ανέλαβε την εργολαβία 
των αλουµινένιων κουφωµάτων της Google 

για το δεύτερο µεγαλύτερο κτίριο 
των ΗΠΑ (µε 17.000 παράθυρα), στην 
πόλη της Νέας Υόρκης, υπερισχύοντας 
16 κατασκευαστών αη' όλο τον κόσµο. 
Στη θεσσαλονίκη (µία από τις 20 πόλεις 
στον κόσµο που, σύµφωνα µε το National 
Geographic, θα πρέπει κανείς να επισκεφθεί!), 

το ∆ιεθνές Παvεmστήµlo της 
Ελλάδος (www.ihu.edu.gr), εντός της 
επίσηµα πια (επιτέλους!) οριοθετηµένης- 

Ζώνης Καινοτοµίας της θεσσαλονίκης, 
δείχνα τον δρόµο. Αθόρυβα, αλλά 

συστηµατικά, µε οδηγό την αριστεία, 
ευελιξία και ένα «φοιτητοκεντρικό» εκ¬ 

παιδευτικό σύστηµα, το µικρό αυτό παvεraστήµlo 
(«small is beautiful*) παρέχει 

υψηλής ποιότητας µεταπτυχιακά προγράµµατα 
για φοιτητές τόσο από την Ελλάδα 

όσο και από την ευρύτερη περιοχή 
της ΝΑ Ευρώπης. 
Οι προβλέψας για ανάδειξη της περιοχής 
της ανατολικής Ευρώπης µέχρι το 2020 
σε περιοχή µε υψηλή παραγωγή και κατανάλωση, 

αλλά και n αντίστοιχη ανά- 

«Οι απαισιόδοξοι 
έχουν συνήθως δίκιο 

και οι αισιόδοξοι λάθος, 
αλλά όλες οι µεγάλες 

αλλαγές έχουν υλοποιηθεί 
ano αισιόδοξους!». 

Thomas L. Friedman 

«Όλοι ζούµε 
στον υπόνοµο, 

µα κάποιοι από εµάς 
κοιτάζουν τ' αστέρια». 

Oscar Wilde 

«Κάποιοι βλέπουν 
το ποτήρι µισοάδειο 

και κάποιοι µισογεµάτο. 
Εγώ το βρίσκω 
πολύ µεγάλο». 

George Carlin 

πτύξη της Τουρκίας αναβαθµίζουν ακόµη 
περισσότερο τον ρόλο του λιµανιού της 
θεσσαλονίκης ως gateway port για τα 
διεθνοποιηµένα εφοδιαστικά δίκτυα της 
ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης, 
αλλά και τον ρόλο του λιµένα της Ηγουµενίτσας. 

Ο τελευταίος, βασιζόµενος και 
στον καταλυτικό ρόλο της Εγνατίας οδού, 

επιδεικνύει ευελιξία και εντυπωσιακή 
ανταγωνιοτοκή εξωστρέφαα, µε ευρωπαϊκά 
προγράµµατα που στόχο έχουν τη δηµιουργία 

διπολικού εµπορευµατικού κέντρου 
(βλ και http://www.olig.gr/?q==el/adriamos_ 

meeting). Από κοντά και n σηµανακή 
δουλειά σε βάθος της Ελληνικής Εταιρείας 
Logistics Βορείου Ελλάδος (www.gascm.org), 
που, µε δεδοµένη την τεχνογνωσία της, 
έχει σηµαντικότατο ρόλο να παίξα στην 
ανάδειξη της περιοχής µας ως διεθνούς 
διαµετακοµιστικού κέντρου. 
Ελπιδοφόρες, όµως, και οι εντυπωσιακές 
επιδόσεις των ελλήνων ερευνητών στα 
ανταγωνιστικά (µε διαφάνεια και αξιολόγηση) 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ενδεικτικά και µόνο, τρία 
εργαστήρια του ΑΠΘ ένωσαν τις ερευνητικές 

τους ανησυχίες, κατέθεσαν ερευνητική 
πρόταση για χρηµατοδότηση στο 

άκρως ανταγωνιστικό 7ο Πρόγραµµα 
Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
πέτυχαν τελικώς τη χρηµατοδότησή της. 
To έργο (www.green-agrichains.eu) ξεκίνησε 

τον Οκτώβριο του 2012 και θα 
διαρκέσει 42 µήνες, µε συνολική χρηµατοδότηση 

1,5 εκατ. ευρώ και επιστηµονικό 
υπεύθυνο τον υπογράφοντα (µε 

τη συµµετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών 
ΑΕΙ και οργανισµών, αλλά και της Αλεξάνδρειας 

Ζώνης Καινοτοµίας AE και 
του cluster βιολογικών προϊόντων του 
ΣΒΒΕ). Πρέπει να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα 

χρηµατοδοτείται κατά 100% από 
ευρωπαϊκούς πόρους, χωρίς καµία εθνική 
συµµετοχή. 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Για την επανάσταση της δηµιουργικότητας 
και της καινοτοµίας είναι, όµως, απαραίτητη 

n σύµπραξη όλων των εµπλεκοµένων 
στην «τετραπλή έλικα» (πανεπιστήµιο, 
κυβέρνηση, επιχείρηση, κοινωνία). 

Μόνον µε ρα τέτοια επανάσταση 
n χώρα σήµερα µπορεί να ξεπεράσα την 
οικονοµική κρίση και τις προκλήσεις 
που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν και 
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µετά το πέρασµα της κρίσης. Για να προχωρήσουµε, 
όµως, θα πρέπει να αποτινάξουµε 

από πάνω µας τη δύναµη «προϊδεασµών», 
οι οποίοι είναι mo ξεπερασµένοι, 

ενώ, πρόσθετα, απαιτείται οτοχοθεσία, 
αίσθηση κοινού στόχου και συ¬ 

νυπευθυνότητας. Όλοι µας mo δεν µπορούµε 
να περιµένουµε πρώτα τις αλλαγές 

πολιτικής, για να δράσουµε. Η δηµιουργικότητα 
δεν υφίσταται µόνον όταν χαλαρώνουν 

οι περιορισµοί ή υπάρχει το 
κατάλληλο περιβάλλον, αλλά, απεναντίας, 

µπορεί να υπάρξει και αναδεικνύεται µε 
τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται 
εντός των περιορισµών -και που, ίσως, 
καταφέρνουν να τους υπερβαίνουν! 
Με τις καλύτερες ευχές για το νέο έτος, 
για τη χώρα µας και τους πολίτες της. 
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