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Αποστολή στις 
Βρυξέλλες 
Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη • C 1::: r ~Γ c 'ο 6 

Πληροφορικής 
Τεχνολογίας προσεγγίζει j/ 
το μέλλον της Ενωμένης 
Ευρώπης δίνοντας όλο και 
μεγαλύτερο βάρος στον 
ίδιο τον πολίτη, για μια πιο ανθρώπινη "Κοινωνία των 
Πληροφοριών". 

Και ακόμη: 

.,,- -----" "- ESPRIT: 
\ ""-._..- Ενα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά 

-~ προγράμματα υπόκειται σε οργανωτικές 
~ αλλαγές που αποσκοπούν σε πιο ευέλικτη 

ri λειτουργία . Προτάσεις που ώς σήμερα 
έμεναν ... στο ράφι για τυπικούς λόγους μπαίνουν στο 
παιχνίδι. 

•'", Ι}] ; Comde~ '96 , , 
ccΜ~~~ικ· Το Λ?ς Βεγκας, εκ,τος απο 
. . . 13 -· μητροπολη του τζογου, 

=~:::=-7""· •·-:=:,.; αποτελεί και τον τόπο 

διεξαγωγής της Comdex, 
της μεγαλύτερης διεθνούς 
έκθεσης υπολογιστών. 
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Η μεγαλύτερη ευλογία της πληροφορικής τεχνολογίας 
μπορεί να αποδειχθεί και η μεγαλύτερη κατάρα της . Ο 

κίνδυνος να δημιουργηθεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, 
βασισμένη αυτή τη φορά στο κριτήριο της εξοικείωσης 
με τις νέες τεχνολογίες και, πολύ χειρότερα, στη 
δυνατότητα πρόσβασης στη σύγχρονη τεχνολογία, είναι 
οπωσδήποτε υπαρκτός και μπορεί να καταστήσει 
άχρηστες ή άσκοπες όλες τις λοιπές βελτιώσεις που η 
σύγχρονη τεχνολογία υπόσχεται να φέρει. 

Εχουν όμως γνώση οι φύλακες. Ο ελλοχεύων κίνδυνος 
της απομόνωσης ολόκληρων κοινωνικών ομάδων είναι 
και το σημαντικότερο σημείο όπου επικεντρώνει την 
προσοχή της η Ευρωπαική Ενωση, κι αυτό έγινε σαφές 
σε όλες τις εκδηλώσεις της Ευρωπαικής Διάσκεψης 
Πληροφορικής Τεχνολογίας (European lnformational 
Technologίes Conference - ΕΙΤC 96) που έλαβε χώρα 
στις Βρυξέλλες την εβδομάδα που μόλις πέρασε. Την 
ίδια στιγμή που η πληροφορική τεχνολογία, το 
παγκόσμιο δίκτυο lnternet, τα καινούρια επιτεύγματα 
στο χώρο των πολυμέσεων έχουν τη δυνατότητα να 
καταργήσουν τέτοιου είδους υφιστάμενες διακρίσεις, 
προερχόμενες από διαφορετικής φύσεως κοινωνικές 
ανισορροπίες, την ίδια όμως στιγμή μπορουν να 
δημιουργήσουν καινούριες, εάν δεν επιδειχθεί η δέουσα 
προσοχή στην αξιοποίησή τους. Οπως τόνισε και ο 
πρόεδρος της Κομισιόν, Ζακ Σαντέρ, βούληση της 
Ευρώπης είναι να δημιουργήσει το απαραίτητο 
υπόβαθρο για όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν 
στην επανάσταση των πληροφοριών, αποφεύγοντας τη 
δημιουργία κάποιας "ελίτ της γνώσης", 
αντιπαρατιθέμενης στο υπόλοιπο και "δεύτερης 
κατηγορίας" κοινωνικό σύνολο. 

Μιλώντας για έναν κόσμο όπου οι εμπορικές 
συναλλαγές διεξάγονται ηλεκτρονικά, μέσω υψηλής 
ταχύτητας δικτύων, όπου το lnternet έχει μπει σε κάθε 
σπίτι, όχι με τη "σχετικά" εχθρική μορφή του 
υπολογιστή, αλλά με την κατά πολύ φιλικότερη έκφραση 
της τηλεόρασης και αναλόγων συσκευών, για έναν 
κόσμο όπου ανοίγει κανείς τον υπολογιστή , ή την 
τηλεόρασή του, και παραγγέλνει τα ψώνια του , την 
ταινία που θέλει να δει το βράδυ, και ό, τι άλλο του κάνει 
κέφι, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε σε ποιους 
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απευθύνεται μια τέτοια κοινωνία. Γιατί, όπως πολύ 
σωστά επισήμανε κάποιος σύνεδρος, "Της Γης οι 

κολασμένοι" δεν είναι όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο 

lnternet ή όσοι δεν έχουν ούτε καν υπολογιστή. "Της 
Γης οι κολασμένοι" είναι όσοι δεν έχουν να φάνε, όσοι 
πεθαίνουν από πείνα ή από έλλειψη φαρμάκων, όσοι 

καταδυναστεύονται στερούμενοι και τα στοιχειωδέστερα 

των δικαιωμάτων τους, πράγμα που, συνεπαρμένοι από 
τα επιτεύγματα της προόδου της τεχνολογίας, φαίνεται 
να το ξεχνάμε όλο και περισσότερο. 

Αυτός ο παράδεισος διασυνδεσιμότητας, όπου όλοι 
έχουν τον υπολογιστή τους, την τηλεόραση και το 
ψυγείο τους συνδεδεμένα με τις αντίστοιχες συσκευές 

όλων των άλλων, που απολαμβάνουν τα οφέλη της 
σύγχρονης έρευνας και ανάπτυξης, αφήνει απέξω 
όσους δεν διαθέτουν τα μέσα ή τον τρόπο να τα 
αποκτήσουν. Εκεί οφείλει να εστιάσει την προσοχή της 

η Ευρωπαική Ενωση, εάν θέλει να αποδώσει και 
κοινωνικά, όχι μόνο επιστημονικά και τεχνολογικά, το 
θαυμάσιο και πρωτοποριακό έργο που επιτελείται σε 
προγράμματα όπως το Esprit, που οργανώνεται από τη 
Γενική Διεύθυνση 111 της Ευρωπαικής Ενωσης, και που 
ήδη έχει επιδείξει την δέουσα "κοινωνική ευαισθησία", 
ενσωματώνοντας στον προγραμματισμό του όχι μόνο 
χώρες κάπως "παραμελημένες", όπως η Ελλάδα (και 
μάλιστα με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής και 
απορροφητικότητας κονδυλίων) αλλά επίσης και χώρες 

που δεν ανήκουν στην Ε. Ε. , όπως κράτη του πρώην 
ανατολικού μπλοκ. Ο έλληνας διευθυντής του 

προγράμματος Esprit, ο κ. Μητακίδης, έχει 
επανειλημμένως εκφράσει τις ανησυχίες του και τον 
προβληματισμό του πάνω στο ζωτικό πρόβλημα των 
ενδεχόμενων κοινωνικών ανισορροπιών, παράλληλα με 
την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των ευρωπαικών 
φορέων για την αποσόβηση ενός τέτοιου σκοτεινού και 
δυσοίωνου μέλλοντος. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ασφαλείς συναλλαγές μέσω 
ταχύτατων δικτύων, η κοινωνία των πληροφοριών που 
έρχεται (αλλά στην πραγματικότητα είναι ήδη εδώ) δεν 
αφήνουν αλώβητο κι έναν άλλο τομέα της προσωπικής 
και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων: το προσωπικό 
απόρρητο των συναλλαγών και το δικαίωμά του να μην 
μπορεί κανείς να διεισδύσει και να παρακολουθήσει τις 
ιδιωτικές εκφάνσεις της ζωής του καθενός εκτός του 
νόμιμου και με δικαστική απόφαση τρόπου. Το 
σημαντικότατο θέμα του ιδιωτικού απορρήτου, του 
privacy, όπως συναλλαγές και την κοινωνική διαβίωση 
μέσω ενός ενοποιημένου δικτύου υπολογιστών, ενώ 
παράλληλα δεν θα αφήνει κανέναν που δεν 
νομιμοποιείται να παρακολουθεί αυτές τις συναλλαγές, 
όσο βέβαια και σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων και 

12/04/96 11: 13:55 



EITC 96 

3 of 4 

http://www.enet.gr/info/rnain1 .11tm 

στρατηγικής ανάπτυξης. Και είναι παρήγορο το γεγονός 
ότι διασαφηνίστηκε η θέση της Ευρωπα11κής Ενωσης 
σχετικά με το θέμα αυτό, που είναι II ευτυχώς 11 

διαφορετική απ' αυτήν της κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η 
παρέμβαση στα προσωπικά στοιχεία του πολίτη θα 
είναι η ελάχιστη δυνατή, μόνο κατόπιν νομίμων 
διαδικασιών, οι οποίες και πάλι θα είναι αυστηρά 
περιορισμένες. 

Η έκθεση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
Esprit στο πλαίσιο της EITC 96 δίνει ένα πολύ καλό 
παράδειγμα για την έρευνα που διεξάγεται υπό την 
αιγίδα της Ευρωπαικής Ενωσης. Οι χώροι στους 

οποίους κινούνται οι εταιρείες και οι οργανισμοί που 
συμμετέχουν είναι τόσο αυτοί της πρωτότυπης έρευνας 
σε προιόντα ιδιαίτερα προωθημένης τεχνολογίας όσο 
και της αξιοποίησης υπαρχόντων ή νέων τεχνολογιών 
σε πρακτικές εφαρμογές με κοινωνικό περιεχόμενο. 
Από περίπλοκα τσιπ υπερηψηλής τεχνολογίας, που 
μόνο έμμεσα απευθύνονται στον απλό πολίτη μέχρι 

εφαρμογές του World Wide Web, της πιο διαδεδομένης 
έκφρανσης του lnternet, για την παγκόσμια διασύνδεση 
σχολείων και μάλιστα με τη συμμετοχή ενός ελληνικού 

σχολείου, του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης. Το 
μέλλον φαίνεται μέσα από όλα αυτά να βρίσκεται στην 
παγκόσμια ανταλλαγή πληροφοριών και στην 

παγκόσμια επικοινωνία, συμπέρασμα διόλου καινούριο, 
αλλά όμως πλέον με απτά αποτελέσματα στην 
καθημερινή ζωή. Οι μαθητές του 1 ου Γυμνασίου 
Μεταμόρφωσης μπορούν ανά πάσα στιγμή να 

επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους στην άλλη 
άκρη του κόσμου, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, 
πληροφορίες, γνώσεις. 

Τα βραβεία (European ΙΤ Prize 96) που 
απονεμήθηκαν από τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ζακ 

Σαντέρ, συνάδουν ακριβώς με αυτή τη λογική: 
προωθημένη τεχνολογία σε συνδυασμό με ουσιαστικό, 
συχνά κοινωνικό, περιεχόμενο. Πρώτο βραβείο σε μια 
μικρή βρετανική εταιρεία, που κατασκεύασε ένα 

φορητό σαρωτή τριών διαστάσεων, λύνοντας έτσι 

πολλά προβλήματα στην τρισδιάστατη απεικόνιση 
αντικειμένων με υπολογιστές. Δεύτερο βραβείο σε μια 

φιλανδική εταιρεία που έφτιαξε ένα από τα πιο 
προηγμένα προγράμματα κρυπτογράφησης, και 
τρίτο βραβείο σε μια εταιρεία που κατασκεύασε ένα 

"έξυπνο" ακουστικό για τους έχοντες πρόβλημα 
ακοής, που προσαρμόζεται στις εκάστοτε ηχητικές 
συνθήκες. Τα βραβεία αυτά καταδεικνύουν τη μεγάλη 
σημασία που αποδίδει η ενωμένη Ευρώπη στη νέα 

τεχνολογία, την έρευνα και την κοινωνία των 
πληροφοριών, όχι αφ' εαυτών και υπέρ αυτών, αλλά για 

το καλύτερο αύριο των πολιτών και την ευημερία του 
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ακριβοδικαια κατανομή σύμφωνα με το ποσοστό 

συμμετοχής, και η απορρόφηση των κονδυλίων 
βρίσκεται σε καλό δρόμο. Φυσικά, η βελτίωση του 
τηλεπικοινωνιακού υποβαθρου και η δημιουργία 
υποδομής για τις εφαρμογές της πληροφορικής 

τεχνολογίας θα βρεθούν σε καλύτερο σημείο μετά την 
απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, ενώ ο κ. 
Μητακίδης βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με την ομόλογο 

του της Γενικής Διεύθυνσης XVI, αρμόδια για τα 
κοινοτικά διαρθρωτικά προγράμματα, ώστε να 
υπάρξουν ευκαιρίες χρηματοδότησης ελληνικών 

προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και μέσω 

διαρθρωτικών "πακέτων" της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Απ' ό, τι μας είπε, "εάν υπάρξει ενδιαφέρον και 
κινητοποίηση από ελληνικής πλευράς θα βρεθούν 
κάποιοι τρόποι χρηματοδότησης και εκτός του Esprit". 

ΣΩΤΗΡΗΣΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
sdam@enet.gr 
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