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Εί\λόs, Τοuρκiο, 
Κοινοτικό Τομεiο! 

Πριν από περίπου ένα χρόνο, οι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις σκιάζονταν από την υπόθεση Οτσαλάν, σήμε
ρα, όμως, έχουν ανοίξει διαδικασίες για ουσιαστική 
συνεργασία στον επιχειρηματικό τομέα. Παρόλο που 
ορισμένοι παρατηρητές του 2ou Ελληνοτουρκικού 
Φόρουμ Πληροφορικής, σημείωσαν ότι οι συζητή
σεις πλατιάζουν, οι εξελίξεις προχωρούν: ορισμένες 
ελληνικές εταιρίες προετοιμάζουν ουσιαστικές συνερ
γασίες με τουρκικές, οι οποίες, αν ολοκληρωθούν, θα 

. έχουν σημαντικές προοπτικές. 
Κατά τα άλλα ισχύει αυτό που είχε δηλώσει ο κ. Σω• 

κράτης Κόκκαλης στο 
«Executive Know·How», 
κατά τις συνεδριάσεις του 

1 ου Φόρουμ ( 18-19 Δεκεμ
βρίου 1999), που είχε γίνει 
στην Κωνσταντινούπολη: Οι 
διμερείς επαφές πρέπει να α

ποκτήσουν συγκεκριμένους 

στόχους, γιατί οι γενικές συ

ζητήσεις και οι ευχές δεν ο
δηγούν πάντοτε σε χειροπια

στά αποτελέσματα. 
Το 2ο Φόρουμ, πάντως, έδειξε ότι υπάρχουν προϋ

ποθέσεις ώστε η συνεργασία στο χώρο της πληροφο
ρικής να μην περιοριστεί μεταξύ 4-5 μεγάλων ελληνι
κών εταιριών. Ενα πολύ σημαντικό κίνητρο είναι οι δυ
νατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται από την 

Ευρωπα'ίκή Ενωση. Ο κ. Γιώργος Μητακίδης, υ
ψηλόβαθμο στέλεχος της ΕυρωπαΊ'κής Επιτροπής, 

παρουσίασε τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες, μέ

σα από τις οποίες είναι δυνατόν να διεκδικηθούν αξιο
σημείωτα κονδύλια. 

Κατ' αρχάς είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο κ. Μητακί

δης επέμεινε ότι ο συνδυασμός των δυνάμεων των δύο 
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χωρών μπορεί να δημιουργήσει μηχανισμούς και οντό

τητες, που μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές 
τους στη γύρω περιοχή (Βαλκάνια, Μεσόγειος, τουρκό

φωνες περιοχές της πρώην ΕΣΣΔ κλπ.). Οσον αφορά 
τους μηχανισμούς της Ε.Ε. ο κ. Μητακίδης ανέφερε συ· 
γκεκριμένα οχήματα, μέσω τωνς,ποίων μπορεί να επι

διωχθεί η ενίσχυση των προσπαθειών και μάλιστα άμε
σα, όπως το πρόγραμμα για τη σταθεροποίηση των 

πρώην ανατολικών χωρών, καθώς και το μηχανισμό της 
Ε.Ε. για την Κοινωνία της Πληροφορίας . 

Το πλαίσιο της ανάπτυξης των επαφών στα πλαίσια 
του Ελληνοτουρκικού Φό
ρουμ προχώρησε χάρη σε μια 

εισήγηση του διευθύνοντος 
συμβούλου της Planet, κ. 
Χρήστου Γιαννακόπου· 
λου. Στην εισήγησή του ανέ

φερε τους λόγους που δημι
ουργούν ουσιαστικές προϋ

ποθέσεις για την ανάπτυξη 

κοινών δραστηριοτήτων. Η 

πρόταση περιελάμβανε ένα 
πολύ λεπτομερές σχέδιο 

για την ανάπτυξη των επιμέρους επαφών στους Βασικούς 

κλάδους κοινού ενδιαφέροντος. Ολα δείχνουν ότι ο 
κλάδος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών θα 
δημιουργήσει τις καλύτερες και πιο στέρεες γέφυρες της 
ελληνοτουρκικής προσέγγισης, η οποία δε θα είναι μια 
εύκολη υπόθεση, αλλά ένα ζήτημα με «ζεστές» και «ψυ

χρές» περιόδους, έχοντας όμως συνολικά προοπτική 

προόδου. [Στη φωτογραφία: ο κ. Faruk Eczaubasi (α
ριστερά), πρόεδρος του Turkish lnformatics Faundation, 
ο κ. Χρήστος Παπαθάνος, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του 

ΣΕΠΕ (κέντρο), και ο κ. Χρήστος Γιαννακόπουλος, δι
ευθύνων σύμβουλος της Planet (δεξιά)]. 
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•• αν κοιτάξει κανείς τις δημογραφικές εξελί

Ο κ. Γεώργιος Μητακίδης, υψηλ6βαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, επισημαίνει τις ραyδα{ες εξελ{ξειςτης Κοινωνίας των 

Πληροφοριών σε 6ίίους τους τομείς δραστηρι6τητας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Ιδια{τερη έμφαση δίνει στον τομέα 

της Εκπα{δευσης, στο σημαvτικ6 ρ6λο που θα διαδραματίσει μελλοντικά 

ο ιδιωτικ6ςτομέας και στη δυvατ6τητα πρ6σβασης στο Διαδ{κτυο 

ύριεΜηταιdδη, '(Ιατί η Κοιv6-

τητα δlvει τ6σο μεγάλη σημα

σlα στηv Κοιvφνία της Πλη

ροφορίας και έχει δημιουρyήσειΕιδική Γε-

νική Διεύθυνση στην Ευρωπciίκή Επιτρο

πή; 

• Η Κοινότητα προσπαθεί, στον βαθμό που 
μπορεί, να αντικατοπτρίζει αυτά που γίνο

νται στον κόσμο. Η σημασία της Κοινω

νίας της Πληροφορίας σήμερα είναι φανε

ρή σε κάθε τομέα, στην οικονομία, στον 

τρόπο ζωής, στον τρόπο εργασίας, παντού. 
• Πιστεύω 6τι ανάλογο ενδιαφέρον δείχνει 
και η Ελληνική πλευρά, 6πως προκύπτει 
άλλωστε και απ6 τοΓ'Κοινοτικ6Πλαlσιο 

Στήριξης. Στο Γ' Κ.ΠΣ. (2000- 2006) υπάρ
χει έναΕιδικ6Εmχειρησιακ6 Πρ6yραμμα 

για την Κοινωνlα της Πληροφορlας, πα

ράλληλα με το Ειδικ6 Εmχειρησιακ6 Πρ6-

γρcιμμα'(Ιατην Τεχvολοy{α. Πώς εκτιμάτε 

αυτή την εξέλιξη και τι πιστεύετε 6τι πρέ

πει vαy{vει; 

• Κατ' αρχήν είναι ένα σωστό βήμα και θα 
μπορούσε ενδεχομένως να είχε υπάρξει και 

στο Β' Κ.Π.Σ. Είναι ωστόσο καλό που γίνε

ται τώρα. Δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη, 

απ' ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι συ

γκεκριμένοι στόχοι. Μπορούμε να περιμέ

νουμε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον 

τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ώστε 

να επιταχυνθεί η καθιέρωσή του. Επίσης 

αναμένουμε πρωτοβουλίες στον τομέα της 

Υγείας και στον τομέα της Εκπαίδευσης, 

που κατά τη γνώμη μου παρουσιάζει ιδιαί

τερο ενδιαφέρον. 

• '/1 εvvοεlτεδηλαδή στον τομέα της εκπαl
δευσης; Τι θα μπορούσε κατά τη γνώμη 

σας, ή μάλλον τι πρέπει να y{vει στην Ελ

λάδα στον τομέα αυτ6v; 
• Να διευκρινίσουμε πρώτα απ' όλα ότι το 
σκηνικό διεθνώς έχει αρχίσει να αλλάζει 

από μόνο του. Δεν μπορούμε πλέον να πα

ραμείνουμε στο μοντέλο όπου ένας νέος 

άνθρωπος καταρτίζεται κάπου και με τα 

εφόδια που του δίνει αυτή η κατάρτιση 
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ασκεί ένα επάγγελμα εσαεί. Σήμερα, ο

ποιαδήποτε κατάρτιση, οποιοδήποτε δί

πλωμα, έχει ημερομηνίαλήξης και αυτή η 

ημερομηνία λήξης είναι περίπου 2 με 3 
χρόνια. Έτσι, ο μόνος τρόπος για να αντι

μετωπίσουμε τις εξελίξεις είναι να έχουμε 

Ο Η;αθηγ11τής κ. Γεώργιος Μητακίδης 

ένα σύστημα στον τομέα της εκπαίδευσης 

που θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους 

που θα εργασθούν στους τομείς όπου υπει

σέρχονται οι νέες τεχνολογίες (και σε ποι

ον τομέα δεν υπεισέρχονται σήμερα;) να 

μαθαίνουν σε όλη τους τη ζωή. 'Ή δια βίου 

μάθηση" είναι πλέον επιτακτική. Εδώ δεν 

υπάρχουν ακόμη οι υποδομές που θα καθι

στούν εφικτή αυτή τη δια βίου μάθηση. 

Κατά τη γνώμη μου, θα γίνει το εξής: Γύρω 

από τα πανεπιστήμια και τα σχολεία γενι

κά, θ' αναπτυχθούν και άλλες δραστηριό

τητες κατάρτισης, στις οποίες θα συμβάλ

λει και ο ιδιωτικός τομέας αλλά και διάφο

ροι οργανισμοί. Έτσι θα παρέχεται η δυ

νατότητα σε νέους και σε ανθρώπους κάθε 

ηλικίας να μαθαίνουν καθ' όλη τη διάρ

κεια της ζωής τους. 

• Δηλαδι/ εvvοεlτε6τι θα υπάρχει η δυvατ6-
τητα'(Ια δια βlου μαθητευ6μεvους κ-αι εκ

παιδευ6μενους; 

ξεις, ειδικά στην Ευρώπη (γιατί στην Αμε
ρική είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα) 

ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμι

κού την προσεχή δεκαετία θα είναι ουσια

στικά μεσήλικες. Τους χρειαζόμαστε, αυ

τό σημαίνει ότι πρέπει να τους δώσουμε τη 

δυνατότητα να αποκτούν γνώσεις ώστε να 

μπορούν να δουλεύουν cινταγωνιστικά 

στο περιβάλλον της αγοράς. Όπως είναι 

σήμερα τα πανεπιστήμια, δεν παρέχουν 

αυτές τις δυνατότητες. 

• Κύριε Μητακίδη, 6ταv λέτε 6τι θα υπάρ
χουvyύρωαπ6 ταιια~•εmστι)μια και άλλα 

ιδρύματα και υποδομές 6που θα μετέχουν 

και ιδιώτες, πώςτοεvvοείτε; 

• Ήδη σήμερα βλέπει κανείς, όχι σχολές, 
ι:iJjΛ δραστηριότητες που επιτρέπουν την 

κατάρτιση, οι οποίες είναι "πάρα τω Πανε

mστημίω". Το Κέιμπριτζ έχει κάνει συμ

φωνία με τη Microsoft και η τελευταία χρη
ματοδοτεί ένα πρόγραμμα έρευνας και κα

τάρτισης. Διεξάγεται σε συνεργασία με το 

πανεπιστήμιο, αλλά δεν εμπεριέχεται στην 

πανεπιστημιακή δομή. Τέτοια παραδείγ

ματα υπάρχουν πολλά. Ο ιδιωτικός τομέας 

σε συνεργασία με ιδρύματα δημιουργεί 

προγράμματα πέρα από τα προγράμματα 

των κανονικών διπλωμάτων, τα οποία 

όμως παρέχουν κατάρτιση που ταιριάζει 

στις ανάγκες της αγοράς. 

• Είπατε προηγουμένως '(Ια την Κοινωνία 
της Πληροφορίας σε σχέση με τον τομέα 

της εκπαlδευσης. Μέχρι πού μπορεl να 

φθάσει αυτ6; Υπάρχει μια πp6σφατη έκ

θεση της Ευpωπciίκής Επιτροπής που τιτ

λοφορείται 'Ή Κοη•ωvία της Πληpοφοplας 

για 6λους" κι αναφέρει 6τι μετά κάποια 

χρόνια θα υπάρχει η υποδομή σε κάθε σχο

λείο, ώστε να έχει πp6σβαση στο Διαδ{

κτυο, στην ΚοιvωvlατηςΠληροφοplας. 

• Για μένα το θέμα δεν είναι να μπουν μόνο 
τα σχολεία στο Διαδίκτυο. Αυτό είναι α

ναμφίβολα ένας στόχος. Ωστόσο για μένα 

το θέμα είναι να μπουν οι άνθρωποι, τα 

άτομα στο Διαδίκτυο. Να σας δώσω ένα 

παράδειγμα. Κάτι που έγινε στην Ισλαν

δία. Είναι βέβαια μια μικρή χώρα, 250.000 
κατοίκων και κάτι τέτοιο ήταν εφικτό, αλ

λά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα, με το 

νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δεν μπο

ρεί να αναλάβει κάποιες ακόμη, κοινοτι

κές πρωτοβουλίες. Στην Ισλανδία, λοιπόν, 

έδωσαν σε κάθε παιδί έναν φορητό υπολο

γιστή, ειδικά κατασκευασμένο για παιδιά. 

Τον πετάς κάτω, τον πατάς, δεν χαλάει, ενώ 

παράλληλα έχει αρκετά υψηλές δυνατότη-
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τες. Σε κάθε παιδί του δημοτικού. Αυτός ο 

υπολογιστής δεν μένει στο σχολείο, το παι
δί τον παίρν?ι σπίτι του, επικοινωνεί με άλ
λα παιδιά όχι μόνο στην Ισλανδία, αλλά 
σε όλον τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, τόψα 
στην Ισλανδία, μέσω αυτό>ν των υπολογι
στών, αρχίζουν να μαθαίνοιw και οι 
γονείς. 

• Η Ισλανδία είvαι χώρα που αvι/ιcει στον 
Ευρωπdίιc6 Οι ιcοvομιιc6 Χώρο (Ε.0.Χ) έτσι 

δεvείvαι; 

• Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει σε 
ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, θα μπο

ρούσε μάλιστα να εφαρμοσθεί σε απομα

κρυσμένες περιοχές, όπου το κόστος δεν θα 

ήταν τόσο μεγάλο και θα μπορούσε να κα

λυφθεί από κάποιου είδους φορολογικές 
απαλλαγές. Οι οικογένειες δηλαδή που θα 
αγόραζαν για τα παιδιά τους τέτοιους υπο

λογιστές θα είχαν κάποια φορολογικά κί
νητρα.Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πο

λύ σημαντικό, ένας υπολογιστής στα χέ
ρια κάθε παιδιού. 

• Κύριε Μητακίδη, ο ιδιωrικ6ςτομέαςδε,, 
μετέχει ακ6μα σε ιιcαvοποιητικ6 βαθμ6, 

στη!' Ελλάδα, σε θέματα έρευvας και τε
χ,,ολοyίας; 

• Νομίζω ότι σήμερα ο ιδιωτικός τομέας 
στην Ελλάδα έχει αρχίσει και κινείται 

προς την κατεύθυνση αυτή με ρυθμούς τα

χύτερους απ' ό,τι στο παρελθόν, διότι αντι

μετωπίζει το θέμα ως ανάγκη. Επενδύει 

στην έρευνα πολύ περισσότερα απ' ό,τι 

πριν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν 

μπορούν να αναληφθούν και από πλευράς 

κράτους ορισμένες πρωτοβουλίες. Θα έλε

γα μάλιστα ότι η κατάρτιση είναι μία από 

αυτές στο νέο Κ.Π.Σ. Η άλλη θα μπορούσε 

να ήταν μία παροχή υπηρεσιών από την 

Κυβέρνηση προς τον πολίτη, στις συναλ

λαγές του δημόσιου με τον πολίτη σε ορι

σμένους τομείς που θα απλοποιούσαν, θα 

βελτίωναν την καθημερινή του ζωή αλλά 

και θα δημιουργούσαν κίνητρα ανάπτu

ξης της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη 

χώρα. 

• Μπορείτε vα αvαφέρετεέvαπαράδειyμα; 
• Οι άδειες που χρειάζεται κανείς από το 
δημόσιο. Χρειάστηκε να ανοίξω οικογε

νειακή μερίδα στη Θεσσαλονίκη. Πήρα 

τηλέφωνο, βρήκα το αρμόδιο γραφείο και 

ήθελα να μάθω τη διαδικασία. Ο συνομι

λητήςμουμούαπάντησεότιδενγίνεται να 

μάθω από το τηλέφωνο και έπρεπε να πάω 

εκεί. Αυτή η διαδικασία πρέπει να μπορεί 

να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. 

• Στο Βέλγιο, 6που ζείτε, y[νεrαι; 
• Στο Βέλγιο υπάρχει περίπου η ίδια κατά
σταση με την Ελλάδα. 

• Κύριε Μητακίδη, ποια αρμοδι6τηrα έχετε 
σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

πώς εκτιμάτε, με τη μακρά πε[ρα που δια

θέτετε στοv τομέα της έρευvας και της τε

χvολοy[ας σε ιcοιvοτικ6 επlπεδο, τις σχεrι

κές εξελίξεις σrηv Ελλάδα; 
• Οι εξελίξεις είναι θετικές απ' όλες τις 
πλευρές. Κατ' αρχήν, η απελευθέρωση της 

σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι 

κάτι που έπρεπε να γίνει και πρέπει να ολο

κληρωθεί, ώστε να αρχίσουν κι άλλα. Να-

Μη χάσετε το τεύχος της Σειράς: 

]Η[ :JE: .Λ...Λ..JΗι:1'ΤΙ:ιι.;;:]Η[ :JE: :ιι.;;:Δ. CJ> =]Η[ 

SCIENTIFIC AMERICAN 

Τελευταίες θεωρίες και πρακτικές 

της επιστημονικής έρευνας στην Αστρονομία, 

την Αστροφυσική, ·την Κοσμολογία 

και την Κοσμοβιολογία 

Στα κεντρικά περίπτερα και με ένα τηλεφώνημα στο 72.94.354 - 5 
Αποστέλλεται σε όλη την Ελλάδα 

με 2.500 δρχ. συν 350 δρχ. για ταχ. έξοδα 

μίζω ότι πλέον η κυβέρνηση προχωράει 

προς τις σωστές κατευθύνσεις. Μπορεί κα

νείς να έχει κάποιους ενδοιασμούς σχετι

κά με τους χρόνους, για την ταχύτητα, χω

ρίς να παραγνωρίζει όμως και τις διάφορες 

πραγματικότητες που την επιβάλλουν. Η 

κατεύθυνση είναι χωρίς καμιά αμφιβολία 

σωστή. Εκείνο όμως που είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας 

έχει αρχίσει να κινείται. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο μπορεί ακόμα να μην φαίνεται, 
αλλά έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις 

για να αναπτυχθεί. 

Επίσης αυτό που βρίσκωιδιαίτεραενθαp

ρυντικό είναι ότι η Ελλάδα, μέσω του ιδιω

τικού τομέα σε μεγάλο βαθμό, έχει αρχίσει 

να παίζει τον ρόλο της στη Νοτιανατολική 

Ευρώπη καιστη Μεσόγειο. Στιςπερισσότε

ρεςχώρες των περιοχών αυτών έχουν γίνει 

επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέά. Επεν
δύσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο 

της τεχνολογίας, της Κοινωνίας της Πλη

ροφορίας, της συνεργασίας κ.λπ. Τέλος, 

πολύ σημαντικό είναι αυτό που έγινε στις 

17 Δεκεμβρίου Ι 999 στην Κωνσταντινού
πολη για τη δημιουργία Ελληνοτουρκικού 

Φόρουμ για την Κοινωνία των Πληροφο

ριών. Θα επαναληφθεί μάλιστα, στην Ελ

λάδα αυτή τη φορά, μάλλον στις 17 Μαρ
τίου. Σχετικά με την αρμοδιότητά μου 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαι υπεύθυ

νος για τις Βασικές Τεχνολογίες και Υ πα

δομές της Κοινωνίας των Πληροφοριών, με 

όσα αυτό συνεπάγεται. 

-Μαρ[vαΚουρμπέλα 

Από τις εκδόσεις 

Scientitίc American Hellas 
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ΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗτοΥΜΗΝΑ 

Ο κ. Γεώργιος Μητακ{δης, υψηλ6βαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, επισημα{vει τις ραyδα{ες εξελ{ξεις της Κοιvωv{ας των 

Πληροφοριών σε 6i\ους τουςτομε{ς δραστηρι6τητας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον τομέα 

της Εκπαίδευσης, στο σημαvτικ6 ρ6λο που θα διαδραματ{σει μελλοντικά 

ο ιδιωτικ6ςτομέας και στη δυvατ6τητα πρ6σβασης στο Διαδ{κτυο 

ύριεΜηταιdδη, γιατf η Κοιν6-

τηταδ(vει τ6σομεyάλη σημα

σ(α στην Κοιvιρv{α της Πλη-

ροφορ{ας και ,χει δημιουργήσει Ειδική Γε

νική Διευθυvση στην Ευρωπιiίκή Επιτρο
πή; 

• Η Κοινότητα προσπαθεί, στον βαθμό που 
μπορεί, να αντικατοπτρίζει αυτά που γίνο

νται στον κόσμο. Η σημασία της Κοινω

νίας της Πληροφορίας σήμερα είναι φανε
ρή σε κάθε τομέα, στην οικονομία, στον 

τρόπο ζωής, στον τρόπο εργασίας, παντού. 

• Πιστευω 6τι ανάλογο ενδιαφέρον δείχνει 
και η Ελληνική πλευρά, 6πως προκύπτει 
άλλωστε και απ6 το Γ' Κοιvοτικ6 Πλαίσιο 
Στήριξης. Στο Γ' Κ.ΠΣ. (2(Χ}()-2006) υπάρ
χει έvαΕιδικ6 Επιχειρησιακ6 Πρ6yραμμα 

yια την Κοιvωv(α της Πληροφορίας, πα

ράλληλαμε το Ειδικ6 Επιχειρησιακ6 Πρ6-

γραμμαγιατηv Τεχvολοy(α. Πώς εκτιμάτε 

αυτή την εξέλιξη και τι πιστεύετε 6τι πρέ
πει vαy(vει; 

• Κατ' αρχήν είναι ένα σωστό βήμα και θα 
μπορούσε ενδεχομένως να είχε υπάρξει και 

στο Β' Κ.Π.Σ. Είναι ωστόσο καλό που γίνε

ται τώρα. Δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη, 

απ' ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι συ

γκεκριμένοι στόχοι. Μπορούμε να περιμέ

νουμε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον 

τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ώστε 

να επιταχυνθεί η καθιέρωσή του. Επίσης 

αναμένουμε πρωτοβουλίες στον τομέα της 

Υγείας και στον τομέα της Εκπαίδευσης, 

που κατά τη γνώμη μου παρουσιάζει ιδιαί
τερο ενδιαφέρον. 

• Τι εwοε(τε δηλαδή στον τομέα της εκπαί
δευσης; Τι θα μπορούσε κατά τη γνώμη 
σας, ή μάλλον τι πρέπει vαy(vει στην Ελ

λάδα στον τομέα αυτ6v; 
• Να διευκρινίσουμε πρώτα απ' όλα ότι το 
σκηνικό διεθνώς έχει αρχίσει να αλλάζει 

από μόνο του. Δεν μπορούμε πλέον να πα
ραμείνουμε στο μοντέλο όπου ένας νέος 
άνθρωπος καταρτίζεται κάπου και με τα 

εφόδια που του δίνει αυτή η κατάρτιση 
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ασκεί ένα επάγγελμα εσαεί. Σήμερα, ο

ποιαδήποτε κατάρτιση, οποιοδήποτε δί

πλωμα, έχει ημερομηνία λήξης και αυτή η 

ημερομηνία λήξης είναι περίπου 2 με 3 
χρόνια. Έτσι, ο μόνος τρόπος για να αντι

μετωπίσουμε τις εξελίξεις είναι να έχουμε 

Ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Μητακίδης 

ένα σύστημα στον τομέα της εκπαίδευσης 

που θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους 
που θα εργασθούν στους τομείς όπου υπει

σέρχονται οι νέες τεχνολογίες (και σε ποι

ον τομέα δεν υπεισέρχονται σήμερα;) να 

μαθαίνουν σε όλη τους τη ζωή. 'Ή δια βίου 

μάθηση" είναι πλέον επιτακτική. Εδώ δεν 

υπάρχουν ακόμη οι υποδομές που θα καθι

στούν εφικτή αυτή τη δια βίου μάθηση. 

Κατά τη γνώμη μου, θα γίνει το εξής: Γύρω 

από τα πανεπιστήμια και τα σχολεία γενι

κά, θ' αναπτυχθούν και άλλες δραστηριό

τητες κατάρτισης, στις οποίες θα συμβάλ

λει και ο ιδιωτικός τομέας αλλά και διάφο

ροι οργανισμοί. Έτσι θα παρέχεται η δυ

νατότητα σε νέους και σε ανθρώπους κάθε 

ηλικίας να μαθαίνουν καθ' όλη τη διάρ

κεια της ζωής τους. 

• Δηλαδή εwοεlτε 6τι θα υπάρχει η δυvατ6-
τηταγια δια βlου μαθητευ6μεvους και εκ

παιδευ6μεvους; 

• Εκ των πραγμάτων. Διότι, μεταξύ άλλων, 
αν κοιτάξει κανείςτιςδημογραφικέςεξελί

ξεις, ειδικά στην Ευρώπη (γιατί στην Αμε

ρική είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα) 

ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμι

κού την προσεχή δεκαετία θα είναι ουσια

στικά μεσήλικες. Τους χρειαζόμαστε, αυ

τό σημαίνει ότι πρέπει να τους δώσουμε τη 

δυνατότητα να αποκτούν γνόχ:,εις ώστε να 

μπορούν να δουλεύουν ανταγωνιστικά 

στο περιβάλλον της αγοράς. Όπως είναι 

σήμερα τα πανεπιστήμια, δεν παρέχουν 

αυτές τις δυνατότητες. 

• ΚύριεΜητακίδη, 6ταv λέτε 6τι θα υπάρ
χουνγύρωαπ6 τα πανεπιστήμια και άλλα 

ιδρυματα και υποδομές 6που θα μετέχουν 

και ιδιώτες, πώ; το εννοείτε; 

• Ήδη σήμερα βλέπει κανείς, όχι σχολές, 
αλλά δραστηριότητες που επιτρέπουν την 

κατάρτιση, οι οποίες είναι "πάρατωΠανε

πιστημίω", Το Κέιμπριτζ έχει κάνει συμ

φωνία με τη Microsoft και η τελευταία χρη
ματοδοτεί ένα πρόγραμμαέρευναςκαι κα

τάρτισης. Διεξάγεται σε συνεργασία με το 

πανεπιστήμιο, αλλά δεν εμπεριέχεται στην 

πανεπιστημιακή δομή. Τέτοια παραδείγ

ματα υπάρχουν πολλά. Ο ιδιωτικός τομέας 

σε συνεργασία με ιδρύματα δημιουργεί 

προγράμματα πέρα από τα προγράμματα 

των κανονικών διπλωμάτων, τα οποία 

όμως παρέχουν κατάρτιση που ταιριάζει 

στις ανάγκες της αγοράς. 

• Εlπατε προηγουμένως για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας σε σχέση με τοv τομέα 

της εκπα(δευσης. Μέχρι που μπορεί να 

φθάσει αυτ6; Υπάρχει μια πρ6σφατη έκ

θεση της Ευρωπιiίκής Επιτροπής που τιτ

λοφορεlται 'Ή Κοιvωvlατης Πληροφορlας 
για 6λους" κι αναφέρει 6τι μετά κάποια 

χρ6vιαθαυπάρχει η υποδομή σε κάθεσχο

λεlο, ώστε vα έχει πρ6σβαση στο Διαδί

κτυο, στην Κοινωvlατης Πληροφορlας. 

• Για μένα το θέμα δεν είναι να μπουν μόνο 
τα σχολεία στο Διαδίκτυο. Αυτό είναι α

ναμφίβολα ένας στόχος. Ωστόσο για μένα 

το θέμα είναι να μπουν οι άνθρωποι, τα 

άτομα στο Διαδίκτυο. Να σας δώσω ένα 

παράδειγμα. Κάτι που έγινε στην Ισλαν

δία. Είναι βέβαια μια μικρή χώρα, 250.000 
κατοίκων και κάτι τέτοιο ήταν εφικτό, αλ

λά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα, με το 

νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δεν μπο

ρεί να αναλάβει κάποιες ακόμη, κοινοτι

κές πρωτοβουλίες. Στην Ισλανδία, λοιπόν, 

έδωσαν σε κάθε παιδί έναν φορητό υπολο
γιστή, ειδικά κατασκευασμένο για παιδιά. 

Τον πετάς κάτω, τον πατάς, δεν χαλάει, ενώ 

παράλληλα έχει αρκετά υψηλές δυνατότη-
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τες. Σε κάθε παι'δ( του δημοτικού. Αυτός ο 
υπολογιστής δεν μένει στο σχολείο, το παι
δί τον παίρν?ι σπίτι του, επικοινωνεί με άλ
λα παιδιά όχι μόνο στην Ισλανδία, αλλά 
σε όλον τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, τώρα 

στην Ισλανδία, μέσω αυτών των υπολογι
στών, αρχίζουν να μαθα(νοm• και οι 
γονείς. 

• Η Ισλαvδία είναι χcόpα που αvι/κει στο,, 
Ευpωπαϊκ6 Οικοvομικ6 Χώρο (Ε.0.Χ.) έτσι 
δεvείvαι; 

• Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει σε 
ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, θα μπο

ρούσε μάλιστα να εφαρμοσθεί σε απομα
κρυσμένες περιοχές, όπου το κόστος δεν θα 

ήταν τόσο μεγάλο και θα μπορούσε να κα

λυφθεί από κάποιου είδους φορολογικές 
απαλλαγές. Οι οικογένειες δηλαδή που θα 
αγόραζαν για τα παιδιά τους τέτοιους υπο
λογιστές θα είχαν κάποια φορολογικά κί
νητρα. Αυτό κατά τη γνόψη μου είναι πο

λύ σημαντικό, ένας υπολογιστής στα χέ
ρια κάθε παιδιού. 

• Κνpιε Μητακίδη, ο ιδιωτικ6ς τομέας δει• 
μετέχει ακ6μα σε ικαι•οποιητικ6 βαθμό, 

στην Ελλάδα, σε θέματα έpευι•ας και τε
χvολοyίας; 

• Νομίζω ότι σήμερα ο ιδιωτικός τομέας 
στην Ελλάδα έχει αρχίσει και κινείται 

προς την κατεύθυνση αυτή με ρυθμούς τα

χύτερους απ' ό,τι στο παρελθόν, διότι αντι
μετωπίζει το θέμα ως ανάγκη. Επενδύει 
στην έρευνα πολύ περισσότερα απ' ό,τι 

πριν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν 

μπορούν να αναληφθούν και από πλευράς 

κράτους ορισμένες πρωτοβουλίες. Θα έλε

γα μάλιστα ότι η κατάρτιση είναι μία από 

αυτές στο νέο Κ.Π.Σ. Η άλλη θα μπορούσε 

να ήταν μία παροχή υπηρεσιών από την 

Κυβέρνηση προς τον πολίτη, στις συναλ

λαγές του δημόσιου με τον πολίτη σε ορι

σμένους τομείς που θα απλοποιούσαν, θα 

βελτίωναν την καθημερινή του ζωή αλλά 

και θα δημιουργούσαν κίνητρα ανάπτυ

ξης της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη 

χώρα. 

• Μπορείτε να αναφέpετεέvαπαpάδειyμα; 
• Οι άδειες που χρειάζεται κανείς από το 
δημόσιο. Χρειάστηκε να ανοίξω οικογε

νειακή μερίδα στη Θεσσαλονίκη. Πήρα 

τηλέφωνο, βρήκα το αρμόδιο γραφείο και 

ήθελα να μάθω τη διαδικασία. Ο συνομι

λητής μου μούαπάvτησεότι δεν γίνεται να 

μάθω από το τηλέφωνο και έπρεπε να πάω 

εκεί. Αυτή η διαδικασία πρέπει να μπορεί 

να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. 

• Στο Βέλγιο, 6που ζείτε, yίvεται; 
• Στο Βέλγιο υπάρχει περίπου η ίδια κατά
σταση με την Ελλάδα. 

• ΚύpιεΜηrαιdδη, ποιααpμοδι6τηrαέχετε 
σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

πώς εκτιμάτε, με τη μακρά πεlpα που δια

θέτετε σrov τομέα της έρευνας και της rε

χι•ολογίας σε κοιvοτικ6επίπεδο, τις σχετι

κές εξελlξειςστην Ελλάδα; 

• Οι εξελίξεις είναι θετικές απ' όλες τις 
πλευρές. Κατ' αρχήν, η απελευθέρωση της 

σταθερ1jς τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι 

κάτι που έπρεπε να γίνει και πρέπει να ολο

κληρωθεί, ώστε να αρχίσουν κι άλλα. Νο-

Μη χάσετε το τεύχος της Σειράς: 

JΗι: Ε:._Λ__Λ_JΗι:~Ι:ι..::JΗι: Ε:.:ι..::Λ<::>=JΗι: 

SCIENTIFIC AMERICAN 

Τελευταίες θεωρίες και πρακτικές 

της επιστημονικής έρευνας στην Αστρονομία, 

την Αστροφυσική, ·την Κοσμολογία 

και την Κοσμοβιολογία 

Στα κεντρικό περίπτερα και με ένα τηλεφώνημα στο 72.94.354 - 5 
Αποστέλλεται σε όλη την Ελλάδα 

με 2.500 δρχ, συν 350 δρχ. yια ταχ. έξοδα 

μ(ζω ότι πλέον η κυβέρνηση προχωράει 
προς τις σωστές κατευθύνσεις. Μπορεί κα

νείς να έχει κάποιους ενδοιασμούς σχετι

κά με τους χρόνους, για την ταχύτητα, χω

ρίς να παραγνωρίζει όμως και τις διάφορες 

πραγματικότητες που την επιβάλλουν. Η 

κατεύθυνση είναι χωρίς καμιά αμφιβολία 

σωστή. Εκείνο όμως που είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας 

έχει αρχίσει να κινείται. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο μπορεί ακόμα να μην φαίνεται, 
αλλά έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις 
για να αναπτυχθεί. 

Επίσης αυτό που βρίσκω ιδιαίτερα ενθαρ

ρυντικό είναι ότι η Ελλάδα, μέσωτουιδιω

τι κού τομέα σε μεγάλο βαθμό, έχει αρχίσει 

να παίζει τον ρόλο της στη Νοτιανατολική 

Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Στις περισσότε

ρες χώρες των περιοχών αυτών έχουν γίνει 

επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Επεν

δύσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο 

της τεχνολογίας, της Κοινωνίας της Πλη

ροφορίας, της συνεργασίας κ.λπ. Τέλος, 

πολύ σημαντικό είναι αυτό που έγινε στις 

17 Δεκεμβρίου 1999 στην Κωνσταντινού
πολη για τη δημιουργίαΕλληνοτουρκικού 

Φόρουμ για την Κοινωνία των Πληροφο

ριών. Θα επαναληφθεί μάλιστα, στην Ελ

λάδα αυτή τη φορά, μάλλον στις Ι 7 Μαρ
τίου. Σχετικά με την αρμοδιότητά μου 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαι υπεύθυ

νος για τις Βασικές Τεχνολογίες και Υπο

δομές της Κοινωνίας των Πληροφοριών, με 

όσα αυτό συνεπάγεται. 

-ΜαpίναΚουpμπέλα 
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