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ΕΞΠΡΕ:Σ INFOSYSTEM 

Ο διευθυvτι\ς Βασικι~v Τεχvοilογιώv ΚΌΙ Υποδομών τnς Ι<οινωvίας των Πilnροφοριώv τnς Ε.Ε. Γιώργος Μnταιιίδnς, υπογραμμίzει: 

Οι νέες. τε:χνοι1οyf ες μπορούν να 
u , , 

yεφuρωσοuν το <<ψnφιακα :χασμοτο>> 

Η ΡΑΓΔΑΙΑ ονόnιuξn ιnς ψηφιακής εποχής, ποu θα 
εnrφέρε, Οειrκές αλλαγές καr εξεπίξεrς nαγκοομfως 
ιόσο σιο οικονομικό όσο και σιο κοινωνικό επfnεδο, 
εγκυμονεί ωστόσο και σοβαρούς κινδύνους που εn1· 
κεντρώνονιαι στη δnμ1ουργία του <<ψηφιακού χάσμα· 
τος». Ανάμεσα στα διαφορετικό ψηφιακό χάσματα ιο 
σοβαρότερο εστrόzετω κuρfως μετσξύ των αvεnτuγ· 
μένων χωρών και αυτών που βρίσκονται υπό αvόπτυ· 
ξn, Τη διαπίστωση αυιή unογρομμfzει στην {{Εξπρές>) 
ο κ. Γrώργος Μnτακfδnς, δrευθυνιής Βαοrκών Τεχνο· 
Πογιών και Υποδομών της Κοινωνfας ιων ΠΠηροφο· 
ρ1ών, της Γενικής Διεύθυνσης «Κοινωνία των ΠΠnρο· 

τovfzε1 πως: <no πρόβΠnμσ αυτό εfναι ιδιοfτερα δίι· 
σκοΠο και δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκοΠες και γρή· 
γορες πόσεις. Όμως πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να 
μrκρύνε, το κόσμο και οι νέες τεχνοήογίες μπορούν 
να βοηθήσουν προς αυτή την κοτεύθuνσn. θα χρε1α· 
σιούν nοι1ύ μεγόΠες προσπόθε1ες σε παγκόσμιο επf· 
nεδο οvόμεσα στις κuβερvήσεrς και σιn βιομηχανία 

του ανεnιuγμένοu κόσμου.}} ΠαρόιΜnΠα uποστnρfzε1 
πως τείνει εnfσπς να δnμιοuργnθεf ένα όΠΠο χάσμα 
μειαξύ των ονθρωπ1στών και ιων τεχνοκρατών, δποu 
01 μεν voμfzouv όιι οι ιεχνοΠοyfες είναι καιασκεύα· 
σμα του διαβόΠοu και οι δε n1στεύοuν ότι με ιπ βοή· 
θεια των τεχνοΠογιώv θα υπάρχει στον κόσμο ειρήνη, φορ1ών}} στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στη σuνένιεuξn που μας παραχ_ώρπσε οπό τις Βρυ· 
ξέΠΠες, ο κ. Μητακίδης κρούει ιοv κώδωνα του κιν· 
δύvοu γιο την όμβΠυνσn του ψηφιακού χόσμαιος και 

δεν θα uηόρχοuν αρρώσnες κ.ό. Η αΠήθεια είναι, 
όπως επ1σπμσfvε1, όn οι τεχνοΠοyfες είναι ένα εργα· 
ήεfο που βοηθά σε nοήήούς τομείς τους ανθρώπους. 

Τικ Μος Αiψονιοριώιn 

ο 
Υ. Μηι□ ιι:iδn, σιπ ΟU\"έ\1ευξ11 μηαξύ ιi)}ωv αΥσq.ipθ11-

η mnΙ' ηο}Jω:iι ;:σι mous σφο111ωωύs mόxous 1ns 
nλυ;φονικι'ιs Ευρ,~n11s. oιnv εξέ}Jξη ωυ πpοypάμμα

ωs •Κοι1·ω·,ία ms Π}Jψοφορίσs, ι:σι ms n~.npo.+,ΌPJ· 
κή, ΥΕ\ΠόtφΩ !!1111' ΕΗ.άδα 1:01 οω χώpεs 1111 Εupωπαϊιiιs Ενω-
οηs ι:αθώs ι-:αι σηs πpoσnίiθnts 1:σι mo>' ρόλο ms Ε.Ε. mnv πpο-
ώ13nσn ιηs ώ.npo-:ι:opiσs σιιs χώpεs ιων Βώ.κανίω'Ι, 

• Πωa d1·αι n Πολιrι,31 m; Ει.ψωπaϊκns Εvιιχms γ1a mι' Κω. 
1·Qvfa ms Ιύ.1ψοφορfα5; 

- Πφό ιιs δ1σκυμό1Όω ιωΥ διεθ·.-ώy ιηΌρών r·o1 ιιs ιελΕUωiεs 

δυqιεηίs εξcλiΕηs σια δ1εθνiι χpnμοιιοrήρω μπό ια npόσ--fαrσ 
τpu)ΊΚό Υ(ΊΌΙ'όισ ηου όλοι y,;ιψlzσυμt, η \ηφ1ωiι εηανάσιαση 

tα1 η σ1σδ1ω--:iι ~nφωnoir.σn ms Οικο.,-ομiαs οποιελούv α\'αμφ1• 
σβfιι11111 πραyμαιικόrηω. Σ:mρ!zο\ΊΩΙ σmv ω.~ιαιώδn α1·όπruξη 

ιων ~ηφ1ακ1.aJ1' rο.τολο•(]ώV και σmΥ tξdπλωσn ιου Jntemet ιωι 
Ιω'/ ασύρμσιων ιεχωΧοΊ1ώv. 

Η ΕιφωπαU,:fι'Ενωσn, θθ.011as να δ10σ9ο)Jσει ιnν αηρόω:σnιn 

σuμμηοχtι κα1 μύλοηu-:ιΊ nρωισπορfα ιns ΕυρώΙΠΙ> σιπ νέο 1ί-n• 

φιωdι ηροyμαω:όιnιο, 011\JϊΗλε τον Μάρηο ιοu 2000, σmν Ει;. 
ρωπαϊnΊ rύ1'0δο η,pυς,ιΊs rns Λισαβόναs, mv πρωιοβου}Jα Η}.ε• 
1:φο11Ιiι Ευρώπη. 

• Mfw ποιΙ:Jv οτριιmγ~κώv οτόχωv εκφpdzεται n οvyκσp1]1έ· 
111 πο,\Jnκά ms nλεκrρc\'1Κnς Ειψ:>ιms; 

- 01 σιόχα~ της ηρωιοβουιlαs ε!1υ1 η δnμιοuρy!ο κoιά}}lV-1.JJV 
φοpολο111:ώ1', 01κονομu-:6ν και 1·ομαθtπκών συ;θnκών, n ανά
πωξη ιns αnαραίmιns uηοδομtΊs και 11 ~πφtακίι μόpφωσn των πο-. 
}Jιών yω αφγό συμμειοriι όλω·,, σm μακρόχρονη {πφtακfι ειια• 
1·όσιαση. Μειαξίι ιωγ βnσικ,.aJν Ιϊψοθωκών και ά}).ων ρυ!Jμ!σεων 

που ιφοιcθεi η Ευpωπαi11l Εηιφοmί '{JΩ ιnν ωιrυχiα ιns Ηλε

κφονw'!s Ειφι.,jπns πφι}ομβffiΌ\1αJ: 

• Η π) . .fφηs απύ.ruθέpι'Οn των εuρωπαϊη)ν πί'.rnικοινω11οι:ών 
uyopϊJν (σιαΟφΙΊs και ;11Ί11ήs ιώ.εφωνiαs) και η δημtοuρ-{Ια αόs 

u,1αyω11m1κοίι πφιβά}).ο·,Ίοs \10 φθπ1-.:s και ποιοω:έs πί'.ωι

κσινωΥίεs και ώ.υ:φο1πέs uπnpωίεs. 

• 11 ανόπωξn επικωνυ11α1-1\s υποδομιΊs σε υποβαθ111σμέ;·ε:; ή 
οιrόμακpεs πεp10χέs. 

• Η npο1θπσn ιου π!.0,.1ροηκού ψπορiοu ιδiωs σιιs μηφαμε
σαiεs επιχειρι'ισειs (ΜΜΕ1 με παpill)JV-11 αYlli.nΊn μιαs ιitφάs 
οπό νομοθεηηΞs πpωω~αutiεs για κα\·u11σπκιΊ. ρύθμωn ιου nλε· 

κ1ρονη:ού εμπορίου κοι ε-ιyύnσn ιηs ασς,ά.\.ααs ιων ιύ.εκιρονn:ώΥ 

σιτ,W).αyών. Η αiω:υσπ διάθεσηs εηιωρnμαηχοίι κrφα1,αiαυ 

Ιϊιι χpn\tαtοπιοιωιη:,iΙΥ uηnρεαιώ1' 11α Mt,fE u:~n).fιs 10.τολοyίαs 
.:οι 11 δ1;μ1οup-ιiα εvόs κατόί1η},ου φοpολοΊΠού πφlβιi}.lοvιαs 
yια 111\' εμηοpωi. ιαυs σνόnιυξn ΕJΙ yΙΩ χpnμαιοδόιnοn 1δειilν και 
ειοφ:,.,)1, u{W.fιs 1εχη1).ογiαs. 

• Η πpοσιασiα ιων πpοσωπ11:ώ,, δεδομt-.·ων ~ου πο).Jιn και ηuγ 
δ1Jωιωμά1ωΥ π~:ευμαnκήs 1δ10κιησίαs. 

• Η δnμιoupyiα μωs \nφιακά μαΡ'fωμέvns Ευρ~-ηns με rnv ηα
ρόfλnί.JΙ ηpοώθnσn m, διό βίου η::ι1αίδευσπs κω ιns δ1011όp,:;:ω-

σns mιχεφn11αιuαίs κοuλιούραs από νεαρή π)Jκία. 

• Αvaφφθdrε σmν Ηλεκrροηκά Ει.ιρώrm και ra Υpάιn-ptλπ. 
- Όλα ιο κράτn-μD.JΙ, μααξύ των οποlων βεβσfωs ιυι η ΕΗόδο, 

δευμεύθm:αν για την ταχε!α uλοπο!nσn των mόχων ιns ηρωτο-. 
βου)jαs Η}.ι:ι.··-φονη:ή Eupώnn με m θέσπιση ενόs συvόλου ποοο-
11!:ών Ι".Ωι ποωηκώ\' δε1κrών JίΩ! t\'όs cπη..:εκριμέο:αu χpοΥοδ1σ· 
yρά~ψατοs (eEUrΩp," 2002 aclion p!an). Σ:rπ δε Εuρωηαϊ~:ή Σ:ύνο• 
δο κορυψfιs ιοu Γκέιφπαρyχ (15•16 Jοννίου 2001), η πρωωβοu· 
}jo αuιή ωοοόθ11-ι::€ ώση: \Ώ σuρπφιλόβη F.01 ό}.α τα υπο1[ήφ1α 
υπό έl.ΊοΕn κράπι ms Eupώnns. Κάθε ιφόιοs και κάθε πφ~οχfι 
σχεδόν tns Eupώnns txoυv αναmίιξη rαus ιcl-.εuταfous 18 μιΊνεs ιο 
δικό ιουs εΒνπά ιΊ ιοπη:ό r:φοypόμιωω, σιrφιzόμεω οιο m'εύμα 

και moυs σιόχουs rns Ηλεκφο,1κfιs Ευρώπη~ για τnv πpο&,'9ησn 
ms Ι<tΠ. Αuιά χρημαιοδοιαύηαι ι.ΊJρίΘs σηό το ΕυρωnσΊκό Τα· 
μdο Σ:υνοχfιs, αnό εθvικούs ηόpαυs και από m βιομιι.χα1iα. 

rιnv Ε».άδα γrα nαράδειγμσ, η Hλoopovn:fι Eupώnn ιφοωΟεi• 
ιοι ι,,-υρίωsμέσω του Επr,;εφnmαιωύ Π,οαyρόμμαrοs ,Κο11·ωyία ms 

Η nρωτοΡουΜu «Ηflεκφονική 

Ευρώπη» ιιε μιο σειρά nροyρομμότων 

επιδιώκει να διευκοflύνει την 

προσαρμογή των ευρωnοϊκώv χωρών 

στα νέο δεδομένο και να τις οδηγήσει 

εκ του ασφοι1ούς σ-ιnv «Κοινωνία 

της Π~nροφορίας11. 

illJΙpoφopiσs, (πpοίίnολοy~σμαύ 2,84 δισ. ευρώ) και εν μέρει μέ
σω του Εnαεφησ1ακού Προγρόμματοs •Ανιαyωνισιικόιnια• (πpο
ϋπολο'{Jσμού 6,38 διο. ευρώ), που είνοι δόο από τous βαοικαύs 
όξονεs πpοιφο~όιnιαs του Γ ΚαινοΗκού Πlαισ!οu Σ:πiptξns. 

• Ποια ιill.a παρεpφφΛ ευpu.'nαϊκά πpοyράμμara νπάρχουι' 
J-'1G mv πpα,."θnσn ms Κ(Jη·ωvίαs ms ΠJ.npoφcpfas: 

- Παρά}.\nλα με ια παραπάνω, η ΕυpωπαϊκιΊ. ΕmφοmΊ ιχει ξε

κινfισει έ\'α σύνολο όλ\ων πpοyραμμάιωv και npωιοβου}Jών 110!.ύ 

σιενό σuνδεδφέ1·ων με mv προώθηση των σιόχων ms Η}.εκφο
Υι.ιdιs Ευριί,η11s. Α\1ιηpοσωηαιω:ά παραδεiηιαια αποιύ.ούv: 

, Η χρnμαιοδόιnσn ιου έρyου GEANf )ΊΟ την επέκιασn rns 
δ1αδ1κ1ΙJ".JJσns ό}JJ)\' ιων Ευρωπαϊκών ΠαvrnιστπμίωΥ ΚΟ! φευνn

ω:ώ\' κέvrρ,JJ\, με 1ηλrnικΟΙΙ·ω11ακά δίκαια 1·έαs yn1άs (χωρnω:ό
ιi1ιαs 2.S Gb/s και rφοαδευω:ά 100 Gb/s). 

• Η πpωωβοuλiα πλη.1ρο,1ι:i~ μάθηση (e-Jeaming) και τα nρό
yραμμα MINERVA · SOCRATES 11 '{10 rπν περίοδο 2001•2007, 
που σκοπό ΕΧοu1• νu ι:α}.ίr{'ονν ns αη1γκεs \ηφωκfιs ω1αiδευσπ1 
α)).ό και rπs σι,;η:ο).is δωnΊρησns rπs 1εχ1-1κfιs ι.υι εηισmμο·m:fιs 

yγί:σns 1αυ εuρωηα"ί1:οίι εργαπκοίι δuναμ1καύ. 

• Η θlσπισn δύο 1·ξωv ηpοyραμμόιων για r11ν περίοδο 2001-
2005 ηαu αφορούν ιπν nαραyωyή κοι πραώθnοn tuj¼\πσiκού (η• 
φ1ακοίι (πρόypαιφά e-Conιenl) κα1 οπηκοακοιισιικού περιεχομέ· 

l"OU (πρόypαμμα Media). 
• Το Ευρωπαϊκό πpόyραμμα Κουλιοίφα 2000 (Cu!ΙUre 2000) 

για την περίοδο 2000·2004 που σκοπεύcJ mnv ~nφιοποίnσn, δ1ό
σωαπ και παγ,:όσμια δ1άδασn rns ruj¼lnO'iκfls πολΗιοηΚJ\s ι:~, 
!O!ΩpΙΚJIS ~:ληΡ?ΙΌJ!!άS j!ι'CV.i! ιω1·η'uν ιε...--1Όλο\1ώ\". 

• Το Ευρωηαϊκό φε:uvπ1ικό ηpόyι,ομ~ιο ,Κοι,·ω\iο ιπ, Πί-npο• 
φοp!ίιs, (Infoπnatiαn Society Teclmαlogies): ιο nρόyραμμα οuιό. 
ίr{-ουs 3,6 δισ. ευρώ '{JΩ ων πφ!οδο 1996-2002 κω n προβλεπό· 
με,·n οιΝLχισiι του yω nιν πφiοδο 2003-2007, ουμβόλ\ει οπα-
φπσ10ηκό; 

• οιn δωnΊpnσn και πφωιέpω ανάπωξn ιοu πyει~κού ρόλου 
που δ~σΟfιει n Εuρώηn mιs κιvnιέs rn1.:01νωvlι:s, οιαν (πφ1σι,:ι'ι 
ιnλεόpσοη κα1 οιπν παpαyω1ή ~nφ1ακού πφιαομέ\•ου, 

. σιn βαοικιΊ. επιδίωξη γιο ευρωπαϊκό πρωιαγωνισ111:ό ρόλο mo 
μέtλον σιο επόμενο μεγάλο ά..ί-ι-ια πραs ιον ασύρμοιο κόσμο ιοu 
Intemet και 011s υηηpεο!εs κινπιού ηιπορiαυ, m11ν ε.iσχuσn ιηs 
α;Ίιιyωνισm:όιnιαs ms εuρωπαϊιdις βιομιι.χανlσs σι: μ~α σεφά αηό 
νέεs τεχvολογJεs και εφαpμοy-έs ι:αι urmρεo!εs ιοu μέtλονιοs. 

• Η nφmrfpω αΙ'άmν(n κm ι(tλι(n rωv vfωv rιπ.,λφώv 
ποιεs βaΙJJΚls αλλσγέs πιστdίεrt 6n θα m1φ{ρε1 r6σο σns εmxε1-
pfισt1s 6σο και σmv καθnpφι\Ή Ζ6)ι\; 

- Η χpιΊση του lntemet κσι π ανάπιuξn σοοmιιάιω\' π).ι:κφα11• 
l'Ού εηιχεφείν οποιύ.ούν σtΊμφα πpοιεραιόtnrα '(10 τιs rnικΕΙpιΊ• 

σειs, Α}λά αυιά εί\'ΟΙ η μJα μόνοv ό~n του 1·ομ!σμαιοs. Η άλλη ε!

\'α! ό!l οι Υέεs ιεχ,•ο}.ογίεs ηpοόςέροUΙ' ι:nfσns σι1s rnιχεφfιοε1s 

111 βάοειs '(1G ριzικιΊ. □Ι'αδιάpθρωση ιων δομών και rou φόπαu λη
ιουργίαs τουs. Οι ιεχvολογlts mλεnικο1\·ων1ών κα11ιλnροφοp1κιΊ.s 

α}λό. και οι E'fa(IJ-!O)'ls rου5 βρfσκοηα1 σκόμn σια σπόpyα\'Ο. Σω
δωκό ό}.ο ΚΟ! πφισσόrι:pο θα y1νι:ιαι φανερό όιι 01 nλη.-τροVJκέs 
σm·α}).αyts και οι vtεs ιαΤολοyJεs yι1,1κόιφα θα εi\Όl καιαΧυη• 

κοi ποpάyονιεs '(10 rπν Ο\ΊΟyωvισηκόmω ιωΥ ι:πιχεφfιοεω1·. 

Ήδη oιnv κοθnμφι1'Ω μαs zωfι n τεxvo).oy1ι:ii επα1·άmοσn είωι 
ακόj111 σmv αρχή, rιο επόμι:1,α 5·10 χρόνια αΙ"(ψένειαι \l1 υπάρ
ξει αύξηση ιόσο rou αριθμού όσα ;:οι τηs π0161nιοs ιων πpοσφε
ρόμε\'ω\' υηnρεσ1ών μt nαρό}.\η)-11 t\'ίσχuσn τπs οσφά}.ηαs ιων 

nλι:ι.1pοV1..ών συη:ι)).αyών. Eln11 σiyουρα πολύ Υωρίs σκόμn '(]Ο 
να tχοuμε πλnpη επiyνωσn ιωv επιnιώσεων που Οσ επιφέρει σιη1· 
κοη·ωνiα μ!α 1έιο10 ευρύιι:pη χρήση ιωv ιεΧ\Ό}.αγιών, ΥΩΙ ια α1u

ηά11nrα ερωtι'ψαιο ε!ΙΌι σκόμn πο}!.ό. 

• Πωa θα εfvω n nεραιr{ρω aι'άmυ(n και ε(έλ~ξn 1115 ΚΟΙΙ'ΙW 
vias rωv Πλnpι,φσριώι'; 

- Οι καλπόzοvιεs pυθμο! tε.χνο}.ογικiιs ονόπruξns που ~Ί'ωpί• 

zαuμc σfψφa σιουs rομείs rns π}11ροφορικiιs 1-:ω rω'Ι (ιnλ·)Wι• 
κοrνω\ΊώΥ σmplzo\'!Ωl οuσ1οm1κά στουs λΕγόμεyουs εκθειικούs 

100•01.o'{JKOύs νόμοus. Αυιοί οι 1·όμοι αυωπm1κό rnιδpoύv 1-:αιά 

δίιο ψόπουs: rnιφίπουν σφΕ\'όs μεν 111v αίιξnση ιηs οπόλυms 
υπολογισιιιiιs 1αχύαs (οδnyώΥΤαs έιω σε \πφιοηοίπσn όλο κσ1 
πφ~σοότφεs &\ά κα~ πtο nολύrύ.οκεs λειrοupyιεs), αψεrtρου δι: 

ΟΚΤΩΒ~lΟΣ 2001 
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ΕΞΠΡΕΣ 

m 11είωσπ ιου κόσιουs μ1οs δεδομtvns λειωuργ!αs (εnι
φέποv,αs_Ειm mν'α\'άrπυξn 1;:nφ:ακώv λύσεων σε όλο και 
πφ1οσόιφεs πφ~πιώσει,). Σύμ9ω\tι δε με πολύ πpόσφα

ια ωιστnμοvικά αιριiμοια, οι πιφαπάνω ιοο·ολογηωι ν~ 

μοι θα εξοκολοuθοΙJν να 1οχίιονν ωuλό.χισιον yια μία ακό, 

μη δι:καπ{ο wι θα rn.ιyα(σouv \'Ο ειαοξεύουv rnv ιm·ο. 
λογοοi. ονόπruξπ με ε:κθεω:ούs pυθμούs. 

Ο σννδuασ:ι~όs ιων πaραπά\·ω οδηγούν ιοχύιaια rφos m 
· δημιουργία ms λεγόμrn1s διόχυms vπo>.o'(lσιιtdls εηοχίls 
κω ενόs ε.J6ous ε,,,aιοu \πφ1aκού χώρου; οποW.ούμΕ\'ΟU 
,Πφ1βό}).ουσα Νοημοσύνη,, Σύμ.iω,·α με ιο μο\flέλΟ οuιό, 
μ1φο-unο).οyισιέs θα εΙ1υι ενσωμωωμένοι σε &ο και πε

ρ1οοόιφα φυσικά οvιικdμεvο που μαs πφιβό)λονν και αό, 

pωο rnιχο11'ωV1ακά δfκrua θα ιο σuνδέοuv και θα τα δι

Ιm.Jώνσuv μεωξύ ιουs. Οι χιλ~άδεs αuιέs iξuπvεs διχrιιωμέ

νεs σuσχεuέsκοι μηφοουσχrοέs θα μαs ειι1φέποuν ανό πό

σο σιrr1uΊ κσι από οπουδήποτε κσι αν βp1m:όμσσιε να ό:ου
με ώκο}JΙ κa1 aσφα}iι πριiσβσσπ σε κάθε ε!δοus προσωnο

nο~ημένεs nλnροφορfεs και uπηρεα/ε;. Το tt θα κάνουμε μ' 
ouffi mv πρόοβοοn d;'Οι ακόμη γεμόιο φωmμοιικό. 
Δύο εfνα~ οι βαοικέs προϋποθέοε~s για μια ιέ1010 με}λο

>Ί!κή ε(έλ.~ξn: 

-Η ovόrnuξn αό(){Ιrων επικο~νων1ακών δι-,.τύων, που θα 
σιnρlιειαι σmν ηφα11έρω ονόπιu(π.ιεχνολοyιώv uηοδο

μήs rou {V{φνn,ms mόμε:νns yε\1όs, σm σuνέχισn ms mJ. 
yκ}1ons των ιο..,'Ολογιών ιπs W.npoQOρrκήs και ιωv ιnλε
ΠΙΚΟΙ\'ωVΙών κω σιnν avόπιuξn ευφυών συσιημάιωv. 

• Η αηiιmιξπ μ1as vtos yεvιάs OJJό φuσικέs ι:α1 δ1οισθnn
κts δ1αιαφis που θα μπορούν να προοψέροuν 1έr01α φuσ~

κή rnικο1,·ωνίο ανάμεσα σιnv ιoo'OλOyfil και σιοv άνθρωπο 

που rελ!κά η πapoooiα ιous \'α ηφ\'ά εvιcl.ώs aπιφαπ'ίρnαι. 

Κοι 01γά-01γά Βα οδnγι'ιοει σrnv ε(οφάvισn ιοu·ιδ1οu ιόυ 
uηολ0)1σιiι και omv οηορρόψηοιΊ ιοu αιιό το δίκαιο. 

• Evas από ιουs χιvδιί.•οus nou pπφd ;•a εγκυpοvεl n 
o;•dπrv{n ms inφ1αιώs moxόs d1·αι n δnpιaupyfa rou q-n
φιακού xάopαros. Πού εσπάzειaι ιο nρόβλnpσ; 

- Υπάρχοuν δrάφορa χάομαω· ορισμένο που θα ciναι 

περαστικά και ά)).α πω mηdνδuΥα, γωιl εμπφιιχουv μο
ιφοπρόθεσμεs σuviπειεs. Υπάρχει το ενδοκαινωνικό χά· 

σμο μέσο σε μfο ΚΟΙ\'ωνfο ακόμηκαί αν αuαΊ ε(\'Ο! από τιs 
ηιο αικοyομικά Ω\'εππr(l!έvεs, ιο χάσμα μεια(ύ οuιών που 
έχουν πpόοβοοn και :φnσιμοnοιαύv αποδοιικά ιιs ιανο

}.ογiεs και αυιούs nou δΕV έχουν. Αυιό 10 βΗπει κaηίs κω 

μειοξύ χωpώv και μηα(ύ ΚΟ!\'iιJ'✓ι~ώv οpάδωv που καιά τη 
γτ,ώμη μου είΙ'□ J ένα πφασιικό χάσμα. Εκείνο ιο οποiο εJ

\'ΟΙ σοβαρό εl1'□ 1 ιο ~j:11φ1οκό χάσμα που έpχεrαι \'Ω επ~δε!
νώση ιο γενικότερο οικαναμικό χάσμα. Το xiioμo (Ινάμεοα 

σηs ανεmuyμέvεs χώρ€s και σε οuιέs που dνoi υπό αvό-

rnu(n. Το πρόβλημα οuιό εfΙ,αι 16:ο!ιφα δύσχολο και δυ
σαιχώs δεν υπάρχουν εύκολεs κα1 yρήγορεs λύσει,. Ο μ~

σόs πλnθυσμόs ιοu κόιηωu σήμφο zn με κόιω από 2 δο
λόp1α mv ημέρα, 1 εκοι. ά\'θρωπω zouv με 1 δοΜριο mν 
npέρο. Αυιό βεβο!ωs δΕV το δnμtούp)Ήσοv οι νέεs ιοο·ο

λογfεs και οόιε εlν.:ιι δυv.:ιιόv \'11 οvημειωnιοιεl εάν ,βομ
βαρδίσουμε, τa ηροβλήμαιο αuιό με IJS νlεs τεχνολαγfεs. 

Aurό που βλέπουμε εl\'11 611 n χρήσn των νέων ιοο;,,. 
λογιών και n εισσyωyή ιous σε όλεs ιιs 01κονο11ικέs δρο
σmριόm~εs, επιδεινώνει αuιό ιο χάσμα και rnιτοχύηι τη 

δ~εύρuνσή rou. Koi οπό mv ά}.λn μφιά έχουμε πορaδείγ
μαιο που ιιποροάν οι Jδιεs οι νέεs τανολαγiεs 1'1:Ι γεφυρώ
σουν αuιό ιο κόσμο. 

• Πpαι mv avnpεrώmon rου fτη,ιακούχ&.ψαrσs ποιεs 
dvαι οι εv{pγειεs χαι ra ptrpa που πpοdθεrαι να nάpεJ. n 
Ε.Ε.; 

- Δύο ε(νοι οι κοιεuθύνοειs. Η μία αφοpό m χρπμαrο
δόmσn rφογροJψόιων σπs χώρεs και όιιs nφtoxέs ουιέs, ' 
που πpοσποθοόv με φόπουs ποu έχουν νόημα να &..Μσυν 

ιφόοβοσn σιαν κόσμο ms τε:χνολογfαs και ιοuιόχρο1'G η 
σψυρπΜ1ησn σκέσι:ων δράσεων σιοv 1δ1ωω.;ό ιομέa α}).ό 

με ενθόρυvοπ οnό ε&.δ, δηλαδή συνφyοσ!εs ει1! πορa
δdγμαη pειοξύ φοnεzώ\' και ειοφ1ών που προσφέρουν 
m},εφωvικis υπηρεσfεS. Μfα ιέιαια προσπάθεια έγιVΕ οηό 

mv BACLADES. Πρόκειται για μfα rpάnEZa, έ'>·ον ορyονι- . 
ομό προσφοράs mλεφωmών uιmρεωών που οuο1αστικά 

δίνu κιvηιά mλέφω\'Ο σιιs 'ym·oιrεS:ms πφωχήs. Και ου
ιό yivεroι σε περ1οχέs που δεν είχαν nοιέ m}.έφω1'\J )10rf 
ήrαγ πολύ δύσκολο \'(! έχουν κοθορέs yρομμέs. Τέτοιε5 

απλέs εψορμοyέs, που όμωs δίνουν μ1α διr,:οιόmιο πού μέ
χρ~ ιι;:ψα δεν υπήρχε, σε ιύιο11aκρ1Jσμέvεs πφrοχέs που 
δεν είχαν πρόσβαση σmν m}.εφωνfο. 

• Πώs εfdlοοειαι roιψ6yρσppa ,Κοη·ωvfσ ms ~ 
φορfαι, σmv Ελλάδα και πο1α mσrεύεrε ι5α θα d1·01 ra 
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aπorclι'σpara που θα ιιπάρξουv_aπ6 rιs v{εs rαvoloyfεs 

tmιώrφa για mV illn_Y.IJ:n κo~i.•ωvfa ms nlnpoφcpfαι; 
- Όχι μόνο\Πο ηρόyρομμά;,Κοιγωνfο ms Πλnpοφο

ρfοs, ο}).ό και σια ill.a οχεnκιϊΊij:ιοyρόμμοtα n Ε»,όδa πά
ε1 πόρο πολύ καλό. θa μποροόσο \'\J πω όπ κάθε πονmι
σmμια!(]1 φαιν'ηιu:ιΊ ομάδα ασκολείιαι η συμμειέχει σε κiι

πο10 πρόγροιφο και όλεs σκεδόν 01 rnιχειρήσηs κό\'ΟUV 
ιο Ιδιο. Το απαrt>.εομα σιοvχι;:;ρο των mιχεφιΊσεων αuιών 

tχει δnιιιουργι'!ilει κάποιεs εξελdξε1s όπωs η ομοδοποlπσn 

των ειοφ1ών οuιών κai με m δπμ1οuργfα ομΟ,ωv μπορούν 
\'α δράσουν n10 δυν,φικά. · 

Αυιό όσον αφορά ιπν ΟJκονομiο, όσον αφορά την 

κο~νωνlα εκεί τ(θεια! ένa φώιηpα. θα φανεί πωs θα δι

ηαδόσοuν □uιέs □ ! l(X',"Oλoylεs με 1έιο10 φόπο ώσιε 

να βοnθήοοuv ανθρώπινεs πλευρέs που θέλουμε να 
ενδυvαμώσοuιιε και με φόπο ώσιε ν11 προσφέρουν κο-

_ Μιφn πο1όιπ1α κυρlωs σε ιο11εls ό11ωs η υγεία κ.λπ .. 
• Πώs οχολ.ιάzεtε ιο yεyo;-6s6α n Ελλι!δο δεv έ:J.u a;-a

mύξεr σε pεyάλο βaθpό mv πlιnροφορ!α σε σχ{οn 1ιε us 
ά)J.εs χψεs ms Ε.Ε.; 

- Η Ε>Μδα εί\\1! π!οω σιnv 100-0}.ογiα κο1 σm'□yώνίzε
ιοι σmv τcl.ωιαία θέση ιην ΠορrογαλJα. ΓfV!Κά uπάρχG 

yροιφική αποκλιpάκωσn από Βορρά πpos Νόιο. 
Νομlzω ότι άpγησε να aσχολnθε( με τιs ιεχ,ολογiεs και 

οuιό σm·έβπ κα~ με ns rnιχεφf!σειs, όpωs ιμένο αυιό δεν 
με ε\'οχλεl καθό}.οu. 

Εfμοι ofr·oupos όιι με ιπν ει~φχόμενn γενιά σε 5 χρόv1α 
πφlπου η Ε)λό&! θα φθάσει σε rοο'ολοyική a1·όπιu.ξπ t1s 
π10 προηγμένη κώρι:s. 

Εl\·οι yq-ovόs όι~ υπάρχει ουιό ιο χάσμα, α}).ά ·ε!νa1 

προοιφιVό, και \·ομlzω 611 ro πpόyρομμa •Καιvωνfa ιn; 
ffiJΙρoφoρfas, σιο Γ Κ!lΣ θα αιιοnώσει το οίιyκλιοn. 




