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Γ Ι ΩΡ ΓΟΣ

Π Α Π Α Ν ΙΚΟΛ ΑΟΥ

Οι απ όγονο ι του Οδυσ σ έ α και η

Η

αρχαία Ελλάδα υπήρξε κοιτίδα του
πολιτισμού και της Δημοκρατίας.
Αυτό βέβαια δεν προέκυψε ως αποτέλεσμα της εύνοιας των… Θεών, αλλά
του νεωτεριστικού και ανήσυχου πνεύματος των πολιτών της. Εν τούτοις, στη
σύγχρονη εποχή, σε μας τους απογόνους
του Οδυσσέα, τα πράγματα εμφανίζονται εντελώς διαφορετικά. Η “αντίσταση
στην αλλαγή” στην όποια αλλαγή και
η αποστροφή στο νεωτερισμό, φαίνεται
να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο, ιδιαίτερα
στην οικονομική ζωή.
Ενδεχομένως, η ρίζα του φαινομένου
να βρίσκεται σε μια σειρά εδραιωμένων
συμφερόντων που εδώ και πάρα πολλά χρόνια νέμονται σε μεγάλο βαθμό
την οικονομία κι επηρεάζουν την πολιτική, επιδρώντας εν τέλει και στο ίδιο
το κοινωνικό υπόβαθρο και την “αντίληψη” του μέσου Έλληνα. Καλώς ή κακώς, οι νεωτερισμοί φέρνουν ανακατατάξεις ισορροπιών και μοιραία ανατρέπουν
(συνήθως αν όχι πάντα) τα δεδομένα του
ανταγωνισμού. Σε μια χώρα όπως η δική
μας, όπου η οικονομία εξακολουθεί να
βρίσκεται σε υψηλή εξάρτηση και “διαπλοκή” με το Δημόσιο, επόμενο είναι να
μειώνονται στην πράξη τα νεωτεριστικά
“ανακλαστικά” των εμπλεκόμενων, ιδίως
στην κορυφή του συστήματος.
Κι αυτό διότι, η “ανταγωνιστικότητα”
τους δεν εξαρτάται τόσο από την επιτυχημένη εφαρμογή καινοτομιών, αλλά από
τις “σχέσεις” που αναπτύσσουν. Ενίοτε
και μόνον από αυτές.
Αυτό που μετράει είναι να μην χαλάσει η
“σούπα”. Έτσι, όσοι θέλουν να εφαρμόσουν καινοτομίες , απλά… αγνοούνται,
έως ότου έλθει εκείνη η ώρα κατά την
οποία θα γίνει αντιληπτό πια απ΄ όλους
ότι η ύπαρξη της καινοτομίας είτε δημι-
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Η “αντίσταση στην αλλαγή”, στην όποια αλλαγή,
και η αποστροφή στο νεωτερισμό, φαίνεται
να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο, ιδιαίτερα
στην οικονομική ζωή, με επικίνδυνες επιπτώσεις
στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις
επιχειρήσεις της χώρας μας αλλά και στην
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
ούργησε μια νέα ανάγκη, είτε ήλθε και
κάλυψε μια προ-υπάρχουσα. Τότε όσοι
αντιδρούσαν, απλά σύρονται υποχρεωτικά στην έστω και εκ των υστέρων υιοθέτηση της. Όλα αυτά βεβαίως έχουν
ιδιαίτερα σημαντικές - και επικίνδυνες επιπτώσεις στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της χώρας
μας, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονομίας, που ως γνω-

στόν εξακολουθεί να μειώνεται χρόνο
με το χρόνο.
Το εγχείρημα της δημιουργίας του
euro2day.gr το 2002, μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά, συμπτώματα τέτοιου είδους φαινομένων. Παρότι
στο εξωτερικό υπήρχαν εδώ και χρόνια
χρηματοοικονομικές ιστοσελίδες με ειδησεογραφική ενημέρωση σε πραγματι-

“α ν τ ίσ τασ η σ τ ην αλλ α γ ή”
κό χρόνο, στην Ελλάδα ο πρώτος καιρός
ήταν πολύ δύσκολος.
Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, υπήρχε
σημαντική άγνοια των δυνατοτήτων του
νέου μέσου, αλλά και της ανάγκης που
υπήρχε στην αγορά, παρότι είναι πρόδηλο, ότι οι ασχολούμενοι ενεργά με τις
επενδύσεις και την οικονομία, θέλουν να
μαθαίνουν τις εξελίξεις το συντομότερο
δυνατόν, αν γίνεται την ώρα που συμβαίνουν, κι όχι την… επομένη μέρα.
Κι όμως, για ένα σημαντικό διάστημα η
“αντίδραση στην αλλαγή” ήταν απόλυτα
ορατή ακόμη και στα αρμόδια τμήματα
μεγάλων επιχειρήσεων, που κλήθηκαν
τότε να εντάξουν το νέο μέσο στις ενημερωτικές τους υποχρεώσεις.
Η κατάσταση, βέβαια, άλλαξε και μάλιστα με γοργό ρυθμό. Η ίδια η αναγνωσιμότητα και η αναγνωρισιμότητα του
μέσου, επέφερε την καθιέρωση αφού
η ανάγκη ήταν πάντοτε υπαρκτή. Ανέκαθεν, οι επενδυτές ήθελαν να ξέρουν
τις ειδήσεις την ώρα που αυτές συμβαίνουν, ή τέλος πάντων το ταχύτερο. Απλά
δεν μπορούσαν να καλύψουν την ανάγκη
τους, έως ότου προέκυψε το διαδίκτυο.
Σήμερα, υπάρχουν πολλές πηγές ενημέρωσης όχι μόνο για την οικονομία αλλά
για πληθώρα θεμάτων και αναγκών στο
ελληνικό διαδίκτυο, ενώ το euro2day.gr
έχει καθιερωθεί στη συνείδηση της αγοράς. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι έχουν
αλλάξει τα πράγματα. Σε πολύ μεγάλο
βαθμό η χώρα μας σύρεται στις εξελίξεις,
αντί να προσπαθεί να τις ενστερνιστεί με
ταχείς ρυθμούς.
Η νοοτροπία του “ωχαδερφισμού”, (από
την πλευρά των κρατικών αρμοδίων), της
αδράνειας και της ελάχιστης ενασχόλησης με τις καταιγιστικές εξελίξεις στο εξω-
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Η εφαρμογή
νέων τεχνολογιών
και η εδραίωση τους
μέσα σε καταιγιστικούς
χρόνους, αποτελεί ήδη
ίσως το σημαντικότερο
«κλειδί» της ανάπτυξης
τερικό (από την πλευρά σημαντικής μερίδας του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά
και των στελεχών της αγοράς) αποτελούν
συνήθη συμπτωματολογία της υφιστάμενης κατάστασης. Μιας κατάστασης που,
σίγουρα, συναντούν συχνότατα στελέχη
του κλάδου των εταιριών τεχνολογίας και
πληροφορικής. Ιδίως δε αυτά που είναι
στο χώρο των πωλήσεων και ψάχνουν
“παράθυρο” στον τοίχο της αδράνειας
για να προωθήσουν νέα προϊόντα και
τεχνολογίες.
Τα οποία βεβαίως μπορεί στο εξωτερικό
να έχουν ήδη πάψει να είναι “νέα” και
να έχουν ήδη αποδείξει την “αξία” τους.
Μιας κατάστασης που αν δεν αλλάξει είναι βέβαιον, ότι θα καταλήξει σε πραγματική κρίση ανταγωνιστικότητας καθώς η
εφαρμογή ( και όχι η… συζήτηση) νέων
τεχνολογιών και η εδραίωση τους μέσα
σε καταιγιστικούς χρόνους, αποτελεί ήδη
ίσως το σημαντικότερο “κλειδί” της ανάπτυξης.
“Ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου είναι Δημοσιογράφος, Διευθυντής της ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ, που διαθέτει στο διαδίκτυο την οικονομική δικτυακή πύλη Εuro2day.gr”

37

