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·;. ·· ~~,=χ ~:!Σ , 1,~υιιf Υ~JΙ Ξ . JS; ···. ,t~ .... ~;~~-fXYfι. _q;η~~-_8 'r iινν-~ΝιΚΗ ~μμt- ' -~μμετο~ των Ελλήνων εnιmn- αι:eρώmνο δυ~αιί~κό. 'Ν::,\ . ;;1,Ιlια;σίο~;~ λϊ ... ·/ " - Ό/?,, .;-.. μερομηvία λ~5ης η οποία δεν είναι 

. Ι . "t~χή στα κοινοτικό __ . μόν~~ σε Κ()ινοτικtς δρά~εις_ ► Δnλα?ή n ανάγκη να. δnιιι~; ,; . ;1 ριστ~ύω ότι?! Ελλnv,ες επιχ;1ρη~ ; . περισσότερ,σ από δύο,-φ~ό χρόνια. 
i . ·.ιψ~γρόμματα . :· ·;::_Ερευνας και ~εχνολογ{ας; ) -~ ουργn~ει εξειδι~ευμένο ε~ι~-- ,.. · '.~α_τfες στο_v χωρο αυτο γvωpιzο_υ~ '_; 8!1"- Δ;ηλαδn n-«Δlά βιου_μ~θnσn» 

, :i ;._Ερευvας και Τε- . ;.Η συμμειοχn των ελλnνικω\( ο• · μονικο δυναμικο σuς nροnγμε- _: __ τ9υς δρόμους και πάνε πολυ καλα, μnαινει πλέον στη zωn ολων; 
· r~Όλογ{ας έ~vαι_ πο~ · , μάδων ~α nρογράμμ~ά μας εί- νες τε~ολογfες, είναι' για ~ς ελ- '- Α~ με tn συμμ~οχή τους στα προ- - i · -Αυτ~ fσχυεγια τους-ερευνητές και 

. ·_ _., . ~υ ικαvο~οιητική • ναι nολυ καλή nοσοτικ~ κφ nοι- λnνι~ς εnιχειρησειςzωuκnς~-:~. ,;Υρaμp~ό μας,~ και_~ι~ δο~λ~ι- _ γεvικ~ τ_ΟΙJ~ επιστήμ~y"ε.~: ~τ?v μια 
αλλάτοέλλί'ιvικοδυvαμικοπουεf- οnκά. μασιας! Με το Πέμπτο Προ- ,[~πουκάvουv. • _ .. _-- ..... ,, · ., πραγματικοτη~α. ·.-.-- · 
vαιειδικευμένοστιςπροηγμένεςτε- · Σχέτικά με την ποιόrήτα του ελ- Ύραμμα-Πλαίσιο για την Ερευνα : . /:;.ΙΟ:μόvο που θα nθελα·vα πω εί- Τώρα ισχύει για όλους. . 
χvολογίες δεν επάρκεf αριθμητικά · ληyικού δυναμικού, το θέμα βρί- _ και την Τεχνολογ'ίcί nαρέχονιαι . ',.ιJόmώςεκείπουβρισκόμαστεσήμε:· ► Εfναι vεvονός ότι οι ΗΠΑ 
VΙ?{ις αvόγκεςτω_v~nιχ~ιρήσεωvmς ___ σκεται ~ δυνατότητα της ,κατάλλη- κίνητρα_ που θα βοnθούσ~ντους _:~:ε~~αι απλώς έναόnμέfο σέ μία r~- :: _nροnyούνιαι της ,Ευρωπαϊκής 
χωρας. ·,;,,· · fι!)ς καταρτισnς, Το αvθρωπιvο δυ- ενδιαφερόμενους εnιστnμονες -~ατςιp_εταλλασqqμεvη§tα.δJκασω. ___ ._ Ενωσnς στον τομεα της κοινω-
Αυτό επισήμανε ο κ. Γεώργιος iιαμικό-είvαι εκεί, υπάρχει. · να προχωρήσουν σε αυτόν τον ·:. :Προ ημερών μιλούσαμε στην νίας της πληροφορίας; 

Μnτακίδnς, υπεύθυνος στnv Ευ- · Ωστόσο, στην αγορά σήμερα ψό- κλάδο; -Αθήνα για την απελευθέρωση της - Η Αμερική έχει κινηθεί πιο γρή-
ρωπαϊκή Επιτροπή γ_ια τις βασικές τε- xvoυvva βρουν ανθρώπους και δεν -Ναι υnάρχούv και υπάρχουν και ει- . Ή σταθερής τηλεφωνίας. Σε_ ένα-δύο γορα από την Ευρωπαϊκή Εvωσn για 
χvολογίες και τις υποδομές στήv κοι- βρίσκουν. · δικές δράσεις, οι οποίες ερευνούν · ~ρόvια Ώ σταθερ~ τηλεφωνία και η πολλούς λόγόυς. 
vωvία της πληροφορίας, στη συvέ- "' Επίσης, αυτοί που εργάzοvται με τη δυνατότητα να δώσουν οι ίδιες οι tκίvnτή δεν θα παρουσιάzουv καμία Εvας απότουςλόγουςαυΊούς εί-
vτευξη που έδωσε στην «Ευρωκίv·η- επιτυχία οι περισσότεροι είναι αυτο- τεχνολογίες μια λύση. δiαφορά από όλες πλευρές. Θα γί- ναι ότι ο εσωτερικός διάλογος εκεί 
ση». · δίδaκτοι. . · Δηλαδή υπόρχουv πλέον οι δυ- .iιουv ένα. Στη συνέχεια θα γίνουν έ- είναι πιο απλός. 
Αναφερόμενος στην απελευθέ- Εχουμε γενικά έλλειμμα αvθρώ- vατότnτες κατάρτισης με προγράμ- .να η κινητή τηλεφωνία με το Ιvτερ- Στην Ευρωπαϊκή Εvωση για Ο· 

ρω911 της ελληνικής αγοράς Τηλε- πιvου δυvομικού στον τομέα κaτάρ- _ ματα μέσω του Ιvτερvετ. ... . • .•. ,. _:vετ και το επόμενο βήμα θα είναι η . ποιοδήnοτε θεσμικό ή άλλο βήμα 
πικοιvωvιώv, σύμφωvά με τα ~ο- τισης στις .προηγμένες τεχνολογίες: Σεδυο-φ(α>φόvια θα παρουσια• ·0κιvnτή τηλεφωνία κaι η ψηφιοκr\ τη- . πρέπει να ακολουθηθούν ορι_σμέ-
βλεπόμεvα άmv Ευρωπαϊκή Εvωση, · Παράγουμε πολύ περισσότερους στούv στην αγορά παρά πολλά πα- λεόρασn. , vες διαδικασίες και να υπάρξει μια 

ξαναβρεί κεφάλαια και να αρ
χίσει κάτι άλλο. · : '. , 

-Σιnν Αμέρική συμβα{νει'το ά
_ντίθετο.- «Φτερό στο καπέλο 
τους,,·: Τον θεωρούν έμπειρο, θε- . 
ωρούν θειική για τη μελλοντική 
δραστήριόmτά του την εjιnειρία 
του. · 

Ετσί, ο επΊχειρnματίaς στην Αμε
ρική δεν διστάzει να αρχίσει μια φο

ρά, δύο, να ρισκάρει. 
Ωστόσο δεν θα ήθελα να δώσω 

το μήνυμα.ότι στην Ευρώπ_η δεν θα 
κινηθούν τα πράγματα. Εχουv ήδη 
Όρχίσει να κινούνται. 
► Δηλαδή μειώνεται n διαφο
ρά Ευρωπαϊκής Ενωσης-Ηνω
μένων Πολιτειών στις προηγμέ
νες τεχνολογίες. 
-Ακριβως. 

Τηλεπικοινωνίες 
m χαρακτήρισε ιiολύθετική εξέλιξη, επιστήμονες σε κλάδους, στους J. κέτα κατόρnσης που θο προέρχόvται ~,.;,;Qnως_λέvεσε κάθε δύο-τρία χρό- συμφωνία, τελικά. 
εfπε ότι η Ελλάδα είναι ιδανική χώ- ποίους δεν υπάρχει zήτηση στην α- qnό ιδιωτικές εταιρ(ές. Θα αvαmυ- νια θα έχουμε 6.Ja κύμα σύγκλισης. Αυτό είναι ένα. ► Κύριε Μητακίδη, πιστεύετε 
ρα για επενδύσεις στον ίδιο τομέα γορά. Δεν παράγουμε επιστήμpvες χθεί έvατμήμα του ιδιωτικού τομέα · Επίσnς,_στnv Ευρωπαϊκή Evωon ότι n απελευθέρωση τnς ελλnνι-
και πρόβλεψεόnσύvτομa θα έρθουν · εκεί που υπάρχει zήτnσri. που ου01αστικά θα πουλάει κατάρτι- · · · · · ·Το κίνητό aργnσαμε με το θέμα των Τnλεπι- κής αγοράς Τηλεπικοινωνιών 
στην Ελλάδα και μεγάλοι θεσμικοί . Συγκεκριμένα, αν μιλήσετε με ε- σn. κοινωνιών -της απελευθέρωσης θα προσελκύσει υψηλές εnεν-
επεvδυτές. ταιρfες του χώρου πληροφορικής ► Ετσt τα πανεπιστήμια θα έχουν -► Με την κι~τή τnλεφωνία και τωvΤηλεπικοιvωvιώv- περίπου μια δύσεις αηό το εξωτερικό; 

Ιδιαίτέ,ρο ενδιαφέρον παρουσιά- στην Ελλάδα, θα σας πουν ότι ακό- «ντε φάκτο» έναν ανταγωνιστή; την τηλεόραση τι θα έχουμε; δεκαετία. · - Ναι. Αυτοί οι τομείς δεσπόzουv 
zειτο γεγονός της εvθάρρυvσnςτωv μη και αν προσφέρουν πολύ υψη- -Σίγουρα.Τα πανεπιστήμια ξεκίvη- . -Θα έχουμε έναν Ενιαίο Ψηφιακό Ακόμη, στnv Αμερική υπάρχειτο ε.- πλέον σε ένα πελώριο κομμάτι της 
Αμερικαvώvvα «τολμούν», το οποίο λούς μισθούς δεν βρίσκουν avθρώ- σαν ως θεματοφύλακες mς_ αλήθει- Χώρο. Θα μπορεί κανείς.να χρπσι- · πιχειρnματικό πνεύμα πουδεvυπάρ- οικονομίας. 
και συμβάλλει σημαντικά στnv οvό- πους: • ας, της αρετής. μοποιήσει το κινητό για να οaραγ- χ'ει με τον ίδιο τρόπο σmv Ευρώπη. Επενδυτές πανταχόθεν τις «κυ-
mυξη επιχειρηματικών δραστnριο- Αυτό περιορfzει αναγκαστικά την Movo τον τελευταίο αιώνα λει- γείλει ένα Βίντεο. Orav μπαίνει κανείς σε μια κατά- vηγάvε» για να επενδύσουν εκεί 
τr\τωvστις προnγμέvεςτεχvολογίες. αvάmυξr\ τους. τούργησαv ως σχολές κατάρτισης. : Ατεvfzουμε πλέον τη σύγκλιση κι- στασn που οι τεχνολογίες μετaλ- που vομίzουv ότι θα αξιοποιήσουν 
Αν ένας Αμερικανός επιχειρημα- . Ειδικά τώρα, αν οι ελληνικές Έ- Δεν ήταν έτ01. Η εξέλιξη σnμειώθη- vnτnςτηλεφωvίας και ψηφιακής τη- λάσσοvται πολύ γρήγορα αυτό το ε- την επένδυσή τους. Η Ελλάδα τώ-

ήας αποτύχει με μια επιχείρηση που τaιρίες πρόκειται να «Βγουν» προς τα κε με τα Πολυτεχνεία, τα οποία έ-· λεόρασnς. πιχειρημaτικό πνεύμα Βοηθά. ρα είναι μια οικονομία που nρο• 
θα ιδρύσει, αυτό aποτέλεi θετικό Βαλκάνια ή προςτn Μεσόγειο αυτός πρεπε να καλύψουν ανάγκες της Βιο- . Ο κ. f. ,Μnιάκίδnς · · Το μόνο μήνυμα προς τους Ελλn- · Στην Ευρώπη υπάρχει κάποιος σεyγίzέι πλήρως τις ανεnτυyμέ• 
στοιχείό για τη μετέπειτα δραστη- θα είναι ο μεγαλύτερος αvασταλτι- μηχανικής εποχής. . vες επιχειρηματίες στο πλαίσιο των δισταγμός για να μεταπηδήσει κa- νες οικονομίες. 
ριότπτά του και την προσπάθειά του κός παράγοντας. Σήμερα έχουμε φθάσει σε ένα ση- θα υπάρχει ένα σύννεφο δρα- 0 ιδιωηκόςτόμέας, το κράτος και διά- σχετικών εξελίξεων είναι ότι πλέον vείς σε μια νέα τεχνολογία και να Αυτό την καθιστά ιδανική για 
να ανοίξει μια νέα επιχείρηση, όπως Χρήματα υπάρχουν άφθονα μείο που αυτό δεv επαρκεί. στnριοτήτων. φοροι οργανισμοί. κανείς δεν μπορεί να πει ότι καλώς δημιουργήσει μια επιχείρηση. επενδύσεις, με την έννοια ότι έ-
επισr\μαvε ο κ. Μnτακι'δης. και θα υπάρξουν περισσότερα. Κατά τη γνώμη μου αυτό που θα Σύννεφο με την έννοια της με- ►· Κύριε Μnτακίδn, μιλάτε νια ή κακώς έφθοσε σε ένα σημείο α- Θα αναφέρω ένα χαρακτnριστι- χει ακόμη ορισμένα συγκριτικά 

Στην Ευ·ρωπaϊκr\ Εvωσn όμως Τόσο από mv Ελλάδα, όσο και α- συμβεί είναι ότι τα πανεπιστήμια ταλλαγr\ς, ανάλογα πώς μεταλλάσ- μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, vόπτυξης και με αυτό μπορεί να συ- κό παράδειγμα: πλεονεκτήματα. 
συμβαίνει το αντίθετο και αυτό είναι nό αλλού. θα διαmρήσουντον.βασικό τους σοvται οι τεχνολογίες και οι ανάγκες Σχεπκά με τους Ελλnνες.εnιχει- vεχίσει. Στην Ευρώπη, αν δnμιουργή- Πιστεύω ότι θα δούμε και με-_ 
αvασταληκός παράγοντας στις εξε- Ο κύριος ανασταλι:ικός-ίιαρά- ρόλο ως θεμίπόφύλαιtiςτπς γνω-_ .. _ τπςΌικοvομιας. , : :....~: •-;- ·· :-,.:_ ·· ρnμαιίεςu θα θέλ!Ι!§J!i,!tεfiε για, ·· _ Σ~:pποιο σημείο κοι αν Βρίσκε- σέi ~φ,είς μια μικρή ετα.-ρία· και ·· · Ύάλοuς θεσμικούς επ·ενδυrές11α 
λiξεις. γοντας στη11 ανάπτυξη των ελλn- σnς καιτπ5βαόική~_έρέυvας αλ- '· -Τό παvεπισι_ημιd&~χει.ουvε-ρ- τη συμμειοχήϊου!;-σίίς~ράσεις. -iό~;όσηi:εχνογvωσία και αν δίάθέ- ιπι:~χεύσει, τότε αυτό αποτέλεf·· έρχοiιται στην Ελλά/;-α ·~άηi' τη: 
► Θεωρείτε ικανοποιητική τn νικών επιχειρήσεων ·eα είναι το λά γύρω από κάθε nανεnιστήμιο γασίες αλλά εκείθα συμμετtχουv και του Πέμm:ου Προγράμ11ατος- τει, αυτή η τεχνογνωσία έχει μια η- «μελανιά». Θα είναι δύσκολο να · διάρκεια του επόμενου χρόνου. 
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