
Οι Νέες Τεχνολογίες και οι μελλοντικές Προκλήσεις τους 

Γιώργος Μηταιcίδης 

Διευθυντι)ς Βασικών Τεχνολογιών και Υποδομό)ν της Κοινωνίας των Πληροφοριών, 

ΓενιΚ1') Διεύθυνση Κοινωνία των Πληροφοριών, Ευρωπαϊκί1 Επιτροm1 

Παρά τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών και τις συνεχιζόμενες - εξελίξεις στα διεθνή 

χρηματιστ11ρια, η ψηφιακή επανάσταση και η σταδιακή ψηφιοποίηση της Οικονομίας αποτελούν 

πλέον μία αναμφισβ1)τητη πραγματικότητα. Αυτές στηρίζονται στην αλματώδη ανάπτυξη των 

ψηφιακών τεχνολογιών και την εξάπλωση του Ιντερνέτ και των ασύρματων τεχνολογιών. Τα 

τελευταία 5 χρόνια, η ψηφιακή επανάσταση έχει επιφέρει ριζοσπαστικές αλλαγές στην οικονομία 
και την κοινωνία γενικότερα. Δημιουργεί νέες επιχειρήσεις και βιομηχανίες και προσφέρει νέες 

αναπτυξιακές ευκαιρίες στις 1)δη υπάρχουσες, μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των 
επιχειρήσεω,ζκαι μπορεί δυνητικά να επηρεάσει την ζωή όλων μας. 

Οι Νέες Τεχνολογίες και οι επιχειρήσεις 

Η χρ1)ση του Ιντερνέτ και η ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν αποτελούν σ1)μερα 

προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Όλο και περισσότερες απ' αυτές, προερχόμενες από όλους τους 

κλάδους της Οικονομίας, αρχίζουν σιγά-σιγά. να διαθέτουν τα προϊόντα τους και ηλεκτρονικά. και 

να προσφέρουν νέες οη line υπηρεσίες και εφαρμογές. Ενημερώνονται ευκολότερα για τους 

ανταγωνιστές τους και τους' πελάτες τους. Βρίσκουν vέες ευκαιρίες δραστηριοποίησης και 

επέκτασης των αγορών τους και αναπροσαρμόζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους ανάλογα με 

τη ζ1)τηση και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. 

Αλλά αυτά είναι η μία μόνον όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι ότι οι νέες τεχνολογίες 

προσφέρουν επίσης στις επιχειρήσεις τις βάσεις για μία ριζική αναδιάρθρωση των δομ{ον και του 
τρόπου λειτουργίας τους. Για παράδειγμα, οι επιχειρ1)σεις αρχίζουν να διεκπεραιώνουν τις μεταξύ 

τους συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα. Δημιουργούν ηλεκτρονικές αγορές (e-ιηaι-kets) συνδέοντας 

τα συστήματά τους με τα αντίστοιχα των προμηθευτών, των συνεργατών και των συνεταίρων τους. 

Έτσι επιτυγχάνουν πολύ αποτελεσματικότερες και οικονομικότερες συναλλαγές και 

βελτιστοποιούν τις αλυσίδες αξίας τους. Τα συγκεκριμένα οφέλη από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
και γενικότερα από τη χρ1)ση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις μόλις τ{ορα αρχίζουν και γίνονται 
αντιληπτά. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ( επιχείρηση προς επιχείρηση και επιχείρηση προς 

καταναλωτή) αναμένεται να αντιπροσωπεύουν γύρω στο 2005 περίπου το 10% του συνόλου των 
παγκόσμιων οικονομικών συναλλαγών, 1)τοι, μερικά, τρισεκατομμύρια δολάρια ! 

Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες και το Ιντερνέτ επιτρέπουν στις επιχειρ1)σεις την καλύτερη 

αξιοποίηση και διαχέίριση του εργατικού τους δυναμικού και της τεχνογνωσίας τους. Εισάγοντας 
νέες τεχνολογικές πλατφόρμες που στηρίζονται σε τεχνολογίες βάσης δεδομένων, βιομηχανικcον 
επικοινωνιακών δικτύων, έξυπνου λογισμικού αλλά και εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας, επιτρέπουν την αποθ1)κευση, διαχείριση και διάθεση της πληροφορίας και της 

γνώσης σε όλους τους υπαλλ1)λους τους, την εισαγωγή νέων και πιο ευέλικτων μεθόδων εργασίας 

και επαγγελμάτιΚΙ)ς εκπαίδευσης του προσωπικού τους (τηλε-εργασία, τηλε-διασκέψεις, τηλε

κατάρτιση, κλπ), αλλά και νέων πρωτοποριακών μεθόδων βιομηχανικής συνεργασίας και 

σχεδιασμού προϊόντων και εφαρμογών. 

Και αύτά δεν είναι παρά μόνον η αρχι). Οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής αλλά 
και οι εφαρμογές τους βρίσκονται ακόμη στα σπά.ργανα. Σταδιακά όλο και περισσότερο θα γίνεται 
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φανερό ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και οι νέες τεχνολογίες γενικότερα θα είναι καταλυτικοί 

παρά,γοvτες για τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρi1σεωv. 

Οι Νέες Τεχνολογίες ιcαι η ιcαθημερινή ζω11 

Ήδη στην καθημερινή μας ζωή είναι διαθέσιμα μία σειρά από νέες καινοτόμες εφαρμογές και 

υπηρεσίες (ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, κλπ). Προς το παρόν αυτές 

προσφέρονται μέσω του προσωπικού υπολογιστή, αλλά σύντομα, με την πρόοδο της κινητής 

τηλεφωνίας και της ψηφιακ~1ς τηλεόρασης, θα αρχίσουν να γίνονται διαθέσιμες και μέσω των 

κινητών τηλεφωνικών αλλά και διαλογικών (inteΓactive) τηλεοπτικών συσκευών. 

Παρά τη μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη των πέντε τελευταίων χρόνων, τόσο το Ιντερνέτ όσο και οι 
ασύρματες επικοινωνίες βρίσκονται ακόμη σε πολύ νεαρή ηλικία, οι δε προσφερόμενες υπηρεσίες 
σε εμβρυϊκό στάδιο . Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν με το δίκιο τους ότι οι σημερινές 
τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες στη χρ11ση τους. Επ_ί πλέον, ο φόβος για τη μη διαφύλαξη 
των προσωπικών δεδομένων, για την εισβολ11 της τεχνολογίας στη προσωπική ζω11 και για την 
ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελούν πρόσθετους ανασταλτικούς παράγοντες στην 

ευρύτερη διά~~ση των τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή. 

Η τεχvολογικ11 επανάσταση είναι ακόμη στην αρχ11 της και ίσως σ1)μερα μόνο το πρώτο 3% να έχει 
ολοκληρωθεί, όσο περίπου και ο τωρινός αριθμός χρηστών οη linc παγκόσμια. Στα επόμενα 5-10 
χρόνια αναμένεται να υπάρξει αύξηση τόσο του αριθμού όσο και της ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών με παράλληλη ενίσχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα τέτοιων νέων υπηρεσιών που σταδιακά θα τίθενται στη 
διάθεσ11 μας από το σπίτι, τη δουλειά 11 το αυτοκίνητό μας περιλαμβάνει: ηλεκτρονικές κρατικές 
υπηρεσίες, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε-εργασία, κλπ. Είναι σίγουρα πολύ νωρίς ακόμη για 

να έχουμε πλήρη επίγνωση των επιπτφσεων που θα επιφέρει στην κοινωνία μία τέτοια ευρύτερη 
χρ1)ση των τεχνολογιών, και τα αναπάντητα ερωτήματα είναι ακόμη πολλά. 

Η εξέλιξη της Κοινωνίας των Πληροφοριών (ΚτΠ) 

Οι καλπάζοντες- ρυθμοί τεχνολογικ11ς ανάπτυξης που γνωρίζουμε σ1)μερα στους τομείς της 
ill,ηροφορικής και των (Τηλ-)Επικοινωνιών στηρίζονται ουσιαστικά στους λεγόμενους εκθετικούς 

τεχνολογικούς νόμους. Σύμφωνα μ' αυτούς έχουμε διπλασιασμό της υπολογιστικ11ς δύναμης των 

μικρο-επεξεργαστών κάθε 18 μήνες (νόμος του Λιfοοι·e), διπλασιασμό του εύρους ζώνης των 

επικοινωνιών κάθε 6 μήνες (νόμος του Gilrle,'), διπλασιασμό της χωρητικότητας αποθ11κευσης 
μν1)μης κάθε 18 μήνες και διπλασιασμό του ενσωματωμένου λογισμικού κάΟε 12 μ11νες. 

Αυτοί οι νόμοι ουσιαστικά. επιδρούν κατά δύο τρόπους: επιτρέπουν αφενός μεν την αύξηση της 

απόλυτης υπολογιστικής ισχύος ( οδηγώντας έτσι σε ψηφιοποίηση όλο και περισσότερες αλλό. και 
πιο πολύπλοκες λειτουργίες), αφετέρου δε τη μείωση του κόστους μιας δεδομένης λειτουργίας 

(επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων σε όλο και περισσότερες περιπτώσεις). 

Σύμφωνα δε με πολύ πρόσφατα επιστημονικά ευρ1)ματα, οι παραπάνω τεχνολογικοί νόμοι Θα 

εξακολουθούν να ισχύουν τουλάχιστον για μία ακόμη δεκαετία και Οα συνεχίσουν να εκτοξεύουν 
την τεχνολογική ανάπτυξη με εκθετικους ρυθμούς. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω με την συνεχιζόμενη σμίκρυνση των μικροεπεξεργαστών και 
μνημών, την πιο πρόσφατη τάση για σμίκρυνση αισθητ~)ρων και ενεργοποιητών, αλλά και την 

δραματική μείωση του κόστους της τεχνολογίας, οδηγούν ταχύτατα προς την δημιουργία της 
λεγόμενης διάχυτης υπολογιστικής εποχ11ς και ενός είδους ενιαίου ψηφιακού χώρου, 

αποκαλούμενου ΠεριβόJJουσα Νοημοσύνη. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, μικρο-υπολογιστές Θα 

είναι ~νσωματωμένοι σε όλο και περισσότερα φυσικά αντικείμενα που μας περιβάλλουν και 

αόρατα επικοινωνιακά δίκτυα θα τα συνδέουν και δικτυώνουν μεταξύ τους. Οι χιλιάδες αυτές 
έξυπνες δικτυωμένες συσκευές και μικροσυσκευές Οα μας επιτρέπουν ανά. πάσα στιγμi1 και από 

2 



__ / 

της περιεχόμενο σε πιο εύχρηστη μορφή και σύμφωνα με τις προσωπικές μας απαιτιΊσεις (τις 

οποίες έχουν στο μεταξύ αυτο-διδαχθεί). 

Ουσιαστικά, το μυστικό στα μελλοντικά συστ11ματα διεπαφών θα είναι να προσφέρουν τέτοια 

φυσική επικοινωνία ανάμεσα στην τεχνολογία και τον άνθρωπο που τελικά η παρουσία τους να 
περνά εντελώς απαρατι1ρητη (αόρατες στο χρήστη διεπαφές). Όταν αυτές τελικά αναπτυχθούν, 
Θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη ολοκλήρωση του στόχου για Καθολική Ευχρηστία, την 

ικανότητα δηλαδή να μπορεί η τεχνολογία να χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους εύκολα 

(υποκειμενι1C11 αξιολόγηση) και αποτελεσματικά (αντικειμενική επίδοση). 

Με ~ την εμφάνιση των νέων αυτών συστημάτων διεπαφών, ταυτόχρονα το μέγεθος του 

προσωπικού υπολογιστιΊ θα αρχίσει να μικραίνει. Έτσι αργότερα, θα περιμένουμε να έχουμε 

στον καρπό μας 11 να φοράμε στα ρούχα μας αυτό που σιΊμερα βρίσκεται στο γραφείο μας και 
που χθες γέμιζε ένα ολόκληρο δωμάτιο. Τότε, τίποτε πλέον δεν θα μπορέσει να εμποδίσει την 
εξαφάνιση και του ίδιου του υπολογιστή και την απορρόφησή του από το δίκτυο. 

Όταν όλα τα παραπάνω αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα ( σε δέκα με δεκαπέντε χρόνια από 
τώρα), θα βρισκόμαστε σε ένα χώρο περιβάλλουσας νοημοσύνης που θα μας βοηθά να 

αλληλεπιδρούμε με απόλυτα φυσικό τρόπο με όλο το γύρω περιβάλλον μας. Επιπλέον, τεχνολογίες 
όπως αυτές της ε1tαυξημένης και μικτ11ς πραγματικότητας και των αυτόνομων προσωπικών 
βοηθών-ρομπότ θα μας βοηθούν να εμπλουτίσουμε και προεκτείνουμε τις αισΟήσεις μας και τις 

φυσικές μας ικανότητες. Τότε, οι προσωπικές μας δυνατότι1τες θα περιορίζονται μόνο από τη 
φαντασία μας, οι δε αλλαγές που θα επέλθουν Θα είναι ριζοσπαστικές. Δεν θα αφορούν μόνο ένα 

συγκεκριμένο τομέα, αλλά θα επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων: 
από το εμπόριο και τη βιομηχανία έως το περιβάλλον και τις μεταφορές και από την υγεία και την 

εκπαίδευση έως την εργασία, την πληροφόρηση και την προσωπική διασκέδαση. Το κατά. πόσο θα 

βελτιώσουν τη ζωή μας παραμένει άδηλο και - σε μεγάλο βαθμό - θα εξαρτηθεί από εμάς τους 

ίδιους. 

Ηλεκτpονικιj Ευρώπη (eEurope - eEιπope+) 

Οι παραπάνω τεχνολογικές πρόοδοι σε συνδυασμό με τη συνεχιΊ μείωση του κόστους προϊόντων 

και εφαρμογών θα προσφέρουν σύντομα οικονομικά αποδεκτές τεχνολογικές λύσεις. Αλλά από 
μόνες τους, οι λύσεις αυτές δεν είναι αρκετές. Η δημιουργία κατάλληλων φορολογικών, 
οικονομικών και νομοθετικών συνΟηκών, η ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομ11ς και η ψηφιακιΊ 
μόρφωση των πολιτών είναι εξίσου βασικές προϋποθέσεις για μία ενεργή συμμετοχή όλων στη 

μακρόχρονη ψηφιακή επανάσταση. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλοντας να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συμμετοχιΊ και μελλοντικιΊ 

πρωτοπορία της Ευρώπης στην νέα ψηφιακιΊ πραγματικότητα, ανι)γγειλε τον Μάρτιο του 2000, 
στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο κορυφής τι1ς Λισσαβόνας, την πρωτοβουλία Ηλειcτρονιιαί ΕυρcίJπη 

(eEιιrope 1). Οι στόχοι της είναι: να φέρει στη ψηφιακή εποχή και σε άμεση σύνδεση με το Ιντερνέτ 
κάθε πολίτη, κατοικία και σχολείο, εταιρεία και δημόσια διοίκηση - να δημιουργι)σει μία ψηφιακά 
μορφωμένη Ευρώπη που να στηρίζεται σε ένα επιχειρηματικό πνεύμα έτοιμο να χρηματοδοτήσει 
και αναπτύξει νέες ιδέες και να παροτρύνει και ενισχύσει τι1ν χρήση του Ιντερνέτ μέσα από ένα 

σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών (ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικιΊ κυβέρνηση online, υγεία 
online, δημιουργία ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου, έξυπνα συστήματα μεταφορών). Όλα τα 
Κράτη Μέλη δεσμεύθηκαν για τι1ν ταχεία υλοποίηση των στόχων της πρωτοβουλίας αυτιΊς με τη 

θεσπιση ε\lός . .συνόλου ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και ενός συγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος (eEuωpe 2002 action plan). Πρόσφατα δε, στην Ευρωπαϊκ11 Σύνοδο κορυφής 

1 l1ttp://eιiropa.eιi.ίιιt/informatio11 society/eeιιrone/indcx e11.l1tn1 
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του Gδteborg (15-16 Ιουνίου 2001 ), η πρωτοβουλία αυτή επεκτά.Θηκε ώστε να συμπεριλάβει και 

όλα τα υποψi1φια υπό ένταξη κράτη της Ευρώπης (eΕιιωpe+2) . 

Μεταξύ των βασικών νομοθετικών και άλλων ρυθμίσεων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την επιτυχία της Ηλεκτρονικής Ευρώπης περιλαμβάνονται: 

• Η πλήρης απελευθέρωση των Ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών αγορών ( σταθερής και κινητ~1ς 
τηλεφωνίας) και η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για φθηνές και ποιοτικές 

τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

• Η αyάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής σε υποβαθμισμένες ή απόμακρες περιοχές. 

• Η προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΙΞ), με 

παράλληλη ανάληψη μιας σειράς από νομοθετικές πρωτοβουλίες για κανονιστικi1 ρύθμιση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και εγγύηση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η 

ενίσχυση διάθεσης επιχειρηματικού κεφαλαίου και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για ΜΜΕ 

υψηλής τεχνολογίας και η δημιουργία ενός κατάλληλου φορολογικού περιβάλλοντος για την 

εμποptΚ1) τους ανάπτυξη και.για χρηματοδότηση ιδεών και εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. 

• Η προστασία των προσωπικ(ον δεδομένων του πολίτη και των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 

• Η δημιουργία μιας ψηφιακά μορφωμένης Ευρώπης με την παράλληλη προώθηση της δια βίου 
εκπαίδευσης και της διαμόρφωσης επιχειρηματιΚ1)ς κουλτούρας από νεαρή ηλικία . 

Κάθε κράτος και κάθε περιοχή σχεδόν της Ευρώπης έχουν αναπτύξει τους τελευταίους 18 μήνες τα 
δικά τους εθνικά ή τοπικά προγραμμάτων στηριζόμενα στο πνεύμα και τους στόχους της 
Ηλεκτρονικ17ς Ευρώπης για την προώθηση της ΚτΠ. Αυτά χρηματοδοτούνται κυρίως από το 
Ευρωπαϊκό ταμείο συνοχής, από εθνικούς πόρους και από την βιομηχανία. 

Παράλληλα με τα παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπι) έχει ξεκινι)σει ένα σύνολο άλλων 
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών πολύ στενά συνδεδεμένων με τη προώθηση των στόχων της 

Ηλεκτρονικής Ευρώπης. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν: 

• Η χρηματοδότηση του έργου GEANT για την επέκταση της διαδικτύωσης όλων των 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς 

(χωρητικότητας 2.5 Gb/s και προοδευτικά 100 Gb/s). 

• Η πρωτοβουλία ηJ.εκτρον11οί μάθηση (e-!eαι·ιιίιιg3) και το πρόγραμμα lvl/NERVA -
SOCRATES ιt για την περίοδο 2001-2007, που σκοπό έχουν να καλύψουν τις ανάγκες 
ψηφιακής εκπαίδευσης αλλά και της συνεχούς διατi1ρησης της τεχνιΚΊ)ς και επιστημονικ11ς 

γνώσης του Ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. 

• Η Θέσπιση δύο νέων προγραμμάτων για την περίοδο 2001-2005 που αφορούν την παραγωγ11 

και προώθηση Ευρωπαϊκού ψηφιακού (πρόγραμμα e-Coιιteιιt5) και οπτικοακουστικού 
περιεχομένου (πρόγραμμα Merlίa6). 

ο Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Κουλτούρα 2000 ( Cιι!tω·e 20001
) για την περίοδο 2000-2004 που 

σκοπεύει στην ψηφιοποίηση, διάσωση και παγκόσμια διάδοση της Ευρωπαϊκής πολιτιστικι)ς 
και ιστορικής κληρονομιάς μέσω των νέων τεχνολογιών. 

2 lιttp://,V\v\v.eιιropa.cιι.i.nt/eeιιropep\ιιs 
3 lιttp://eιιropa.eιι.int/coιηnι/edιιcatio1ι/elcaι11ing/ 
4 http ://eιιropa. eιι. int/conmι/ edιιcaιion/socrates/ιη.inerva/i nd I a.Ι1tη11 
5 lιttp://\v,v,v .cordis.lιι/econtent/ 
6 lιttp://eιιropa.eι1.iιιt/comnι/avpolicv/1ηedia/indcx eη. 11\η1Ι 
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ο Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ι1ιfο,.,11αtίοιι Society 
Teclιnologies8): το πρόγραμμα αυτό, ύψους 3.6 δις Ευρώ για την περίοδο 1998-2002 και η 
προβλεπόμενη συνέχισή του για την περίοδο 2003-2007, συμβάλλει αποφασιστικά.: 

στην διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του ηγετικού ρόλου που διαθέτει η Ευρώπη στις 
κινητές επικοινωνίες, στη ψηφιακή τηλεόραση και στην παραγωγ11 ψηφιακού περιεχομένου, 

στη βασιΚΊ) επιδίωξη για Ευρωπαϊκό πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον στο επόμενο μεγάλο 

άλμα προς τον ασύρματο κόσμο του Ιντερνέτ και τις υπηρεσίες κινητού εμπορίου, 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκιiς βιομηχανίας σε μία σειρά από νέες 
τεχνολογίες και εφαρμογές και υπηρεσίες του μέλλοντος. 

Ψηφιακό χάσμα 

Η αλματ{οδης ανάπτυξη της ψηφιακιiς εποχής μπορεί να υπόσχεται πολλά εγκυμονεί ωστόσο και 

σοβαρούς κινδύνους. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στη τεχνολογία 
αλλά και στη ψηφιακιi μόρφωση και όσο το χάσμα ανάμεσα στους «έχοντες» και «μη έχοντες» 

διευρύνεται, σημαντικά τμήματα του πληθυσμού κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην περιθωριοποίηση 

και να μείνόυν μι;χκριά από τις εξελίξεις (ψηφιακό χάσμα). Ανάμεσα στα διαφορετικά είδη 
ψηφιακού χάσματος που υπάρχουν, ίσως το πιο σοβαρό να είναι αυτό ανάμεσα· στις αναπτυγμένες 
χώρες και σ' αυτές που είναι υπό ανάπτυξη. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο και 

δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκολες και γρήγορες λύσεις. Τα προβλi1ματα που αντιμετωπίζουν οι 
χώρες αυτές (πείνα, αρρώστιες) δεν πρόκειται να λυθούν με το να τους βομβαρδίσουμε με νέες 

τεχνολογίες. Το ζi1τημα είναι ωστόσο ότι η παγκόσμια οικονομία οδεύει ολοταχώς προς την 
ψηφιοποίηση και κατά συνέπεια, λύσεις Θα πρέπει να βρεθούν το συντομότερο δυνατόν για να 

αντιμετωπισθεί το ψηφιακό χάσμα, ώστε να μη συνεχίσει να διευρύνεται και αυτό με εκθετικούς 
ρυΟμούς. 

Τον τελευτά.ιο καιρό είδαν το φως της δημοσιότητας πολυάριθμα παραδείγματα για το πως οι νέες 
τεχνολογίες μαζί με συντονισμένες προσπάθειες εκπαίδευσης μπορούν να βοηθ11σουν αγροτικές 

και περιφερειακές οικονομίες να αναπτυχθούν. Ωστόσο, τέτοιου είδους λύσεις καλύπτουν μόνο 

μικρές περιοχές και αφορούν πολύ περιορισμένες ομάδες πληθυσμού. Θα χρειασθούν πολύ 

μεγαλύτερες προσπά.Θειες σε παγκόσμιο επίπεδο ανάμεσα στις κυβερνήσεις και την βιομηχανία του 

ανεπτυγμένου κόσμου ώστε να αντιμετωπισΟεί αυτό το πρόβλημα ταχύτατα και στο βαθμό που του 
αρμόζει. 

7 lιtιp://e-ιιropa.eιι.int/corruη/cιιltιιre/cιιlhιre2000 eιι.Ιιtrη\ 
8 lιt!p://\v\V\V.cordis. lιι/ist/ 
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