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γω τα Βιιλκό.Υια και tηv α\'tη:σ.\1 κ1ί Μεi.1ό\1 r.10. 
Το σuv&δeμcyo mo ΤΕΝ-34 ε.\λ11νικό nσ..,εrιι
στημiακο δίκτυο GUNet πcριλαμβcι\•ει αυ:.ή τη 
ατιyμη 18 ΆΕΙ :ι.tαι μ. ΤΕ~ και φευνηtιm..'l\'
σr,ιτουt~ Και ι:χε1 σr.όχσ \'Ο cινιήkάηήσeι ριζuώ 
τις δρι:ιστηριάτητες ό,\ω~· τω-.,τ λΕΙ και ΤΕΙ της 
χώρας. '' ' 
Ο διεθνή,~ συντοyισμός rου ΤΕΝ-34 yί,·ετ:αι 

αnΟ' το DANTE και tη\1 teινική 1.ιαχεipwη, 
από .. ελληνικής_. πλcυραι;, εχε1 .n Ki.vφo 
'Δι-d:(Cίρισης ΔικιύωΥ ιiε σιrνι.:11yασΙο: με τ'Ι) 
Ερyαστ.ήριο Βέλτισιου Σχeδιπιφ(ΗJ &-Δn.χci
ρiσης Δ1κιύω,, του φήμαι:i:ις Η.\εκτpυ.\5)-ώι· 
Μηχαν9λδyων και Μrιχα\'ικ.ω,• Υπολ.ο\1:::rτώ\· 
τ.ουΕΑ-lΠ. . . 

Γ.Ρ.· 

Μια Παγκόσμια Δικτυωμένη Κοινωνία 
ΤΌ όραμα μiας · Πα:yιm- μεpiδaς,wυ E1'rffi yια το ~r

σμ1ας Δtκ.τυωμtvης 01- ρωnαϊκό ακαδημαϊκό ερευ
κονομiας, ποο θα eχει. .. vη,1κ.ό δ~αδhtwο ΤΕΝ-34; 

δηιnουρyηθεί ώς τα μέ:σα της στο πλώωο της οrιοίας ο κ. 
·. mόμεvης δcκαετ:ίας και δcv . Μηταιάδη~ προσπαθησε να 
άποκλεiε:εαι τclιnro. να. eξελ1- ορΙσει m εuρύτερο πλαiαιο 
χθεί m: μία Παyχ.όσμια Δ1- μέσα στο οήώο κινείται το 
κτυωμένη Κmνωνία, παρου- πρδyραμμα. . · . 

• σiασε. πριv αnό liyες ημε~ς Αφού αvαιpeρθηιtεστο επι-
. οτους {pαλλbν eιmλήiτους. impέvo. 5ο_ ·Πρόyραρ.pά. 
· 1,1ΙψΟ,Ο'tά ο' αυτό το ιpουτουρι- ΠΑm010 της Ε.Ε., σrο σοοiο 
στικό όραμα) mι::ροατές wτί σ υπάρχει nρδβλεyη y1α κοv
δi.εuθυvτής -. Τ~ δύλια ύφους· σχεδόν 4 δισ. 
Πληροιpορ1ών ·της Ευρωnαϊ- ECU αφιερωμέ;,rο. σuς u:xvQ-· 
·:ιιής Εmτpοmίς, I'lώpyoς Μη- λoyreς nληpοφοριώ,•, ο _σμ1-
ταιάδης, . _ · . - λητής υποστήρ1ξε ι:ιτ1 πολύ 

.. ·· 11 ομ.ιλiα &yivt. ·κατίί "ri( σύντnμα τα δiκwα Ιlληροφο
διαρχ.εκί uις πρόχlreαιvήι; η- ρ1κής θα. yivGuv κiιτι που θα 

μnoρcl. να :χpη01μοπ01εi ακό
pα χι e,•ας αδαής περί τα τε
χ-,•σλογΙκά. Κατά t-!)Y κ. Μη
,:ακ1δη, οδ11yούμαστε σr. μία 
«-βαθιά ούyκλ1ση", στο πλαί
σιο της σοσiας θα 6ημιοupyη-
. θεi ένας &Υιαίοι; ψηφιακός 
χώρος, -με. ενσωματωμένους 
τους · σημερινούς· ξεχωρι
i:rαιύς τ~:μclι; τωv τη,\.ε.r.ι1κο1-
νω;rιών, των μέσων εγημέ
ρωσης και en1κ.01"•ωνiας,. α.\
λiι και του εμπόρiου, στην η
λεκτρο,τιιι.ή του μορφή. 
Ο :ις;. }Ιητακίοης έσιτcσσe να 

σημειώσεl{Ι-tl, \'lα \'αψΕJάσον
·με σrην Πcιyκόσμια Δικtυ<,J
p.e,rη Οικ.σνομiα την ι:nόμeνη 

δεχαετ.Ια, εκτός της _τι:χ,rολ ο
γiας -η ΟΜ18. 1\ι:ίχ,;ει V{. &Χ,&Ι 
τις δu,·α-τότη,:ες να ι:ι-.τυλ.άβn. 
tD βαp~ τηςέυθU\'Ε},ςπσυτης 
αναλcyci- είΥαι απαραίτητη η 
ύπαρξη ε\-vς . ρυθμισι.ικιJύ 
πλαι{Jiσu, εΥι<ιiο·.1 1'1α ό.\σκλη· 
ρο wν πλατητη_ Το nJ..ώσιο 
αύτσ βρίσκεται σήμε.ρα λiyo· 
πρ1ν ουό τη διαμόρφωσή του, 
καθώς έl(J}ιJ\' ήδη ξεκι ν( σει 01 . 
&tcρyσσΞα; V!U τη σιι•ϊταξη 
μιας ~1εθ\·ούς .Χάρ-tας yια w 
θί:μιι,_η εψιφpογή της c,nσiαι; . 
-σύμψω'ι-α· pε όλ~ς-. tις ενδr.ί
ξε1ς- θσ ξεκιi;ήοει αrro tl)Y Σε
ατέμβριt), 
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