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· Η κοινωνία των πληροφοριών ήταν χθες στο επίκεντρο: Στο ΕΒΕΘ μίλησαν για το θέμα (από 
αpιστερά·προς τα δεξιά στη φωτογραφία) ο_ι κ.κ. Νίκος Ευθυμιάδης, Γιώργος Μητακίδης, 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: 
. , . 

Ποιο .•. , 
Vi 

• Σταμάτης Τσιακίρης, Νίκος Χριστοδουλάκης και Μανώλης Βλαχογιάννης. Στο βήμα ο~- Τpιαρίδης. 

· · .ΕΔΩ .ΚΑΙ ΠΟΜΑ χρόνια η ρήση :του Ανδρέά Πςιπανδρέου περί τρένου Γι ώργος Μητακίδ ης, διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης 111 της 
'(που όλο τρέχουμέ να προλόβόυμε και δεν το φθάνουμε ... ) έγινε εθνικό Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε χθες. στην πόλη που γεννήθηκε, 
σλόγκαν . και μπήκε σε καθημερινή χρήση. Τώρα .ένας άξως Σαλο~ικιός αυτή τη νέα πραγματικότητα: Οι ευκαιρίες υπάρχουν, η Θεσσαλονίκη και 

-, ήρθε να απομυθοποιήσει αυτή τη λογική και να μιλήσει για τη δυνατότητα οι άνθρωποί της οφείλουν να τις αξιοποιήσουν στο νέο ευρωπαϊκό 
· τ.ου Ά καθένα να προλάβει μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, να περιβάλλον. Απαιτείται ωστόσο συντονισμός ενεργειών , σύγκλιση 
' παρακqλούθησε( τη ·δυνάμlκή τής ΙJόρείά και να αξιοποιήσει τα ·θετικά προσπαθειών και χάραξη στρατηγικής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σελ. 53 
. στοΊ~έίά η~ς"κόίίωνίqς των ~ληροφοριών που μόλις_τώρα άνατέλλει. Ο κ. 
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_ ΕΙ ρήξη με επίθεση κατά Ανδρέα 
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·Η· . · ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕ?Υ έφερε σε, ορια,κ.6 σημείο, τι~ σχέσεις της_ με τψ rjyεσί? του 
. · . ΠΑΣΟΚ, εξαπολυονrας ευθεια επιθεση κατα του πρωθυπουργου. Ουτε λιγο, 

ούτε πολύ rι φιλόδοξη πολιτικός ζήτησε να αναλάβει καθήκονrα ένα 
· διευθυνrήριο στελεχών στη θέση του σημερινού προέδρου τσυ κινήματος .. Η κ. 

Παπανδρέου επέδίωξε με τις δηλώσεις της να τεθεί επικεφαλής της αμάδας των 
"τεσσάρων'' και να προηγηθεί στην κούρσα της διαδοχής. 
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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ Τ ΡΕ Ν Ο Τ Η Σ ΠΛΗΡΟΦ .ΟΡΙΚΗΣ 

Η Θεσσαλονίκη , 
στην IV ια 

Τ 

Η
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και ευρύτερα η Βόρεια Ελλά
δα δεν έχει χάσει το τρένο της πληροφορι
κής. Αλλωστε αυτό ουδέποτε υπήρξε, αφού η 

πορεlα προς την κοινωνία των πληροφοριών έχει τη 
δική της· δυναμική, που επιτρέπει ακόμα και σήμερα 
στη χώρα και στην περιοχή να διεκδικήσουν τη δική 
τους θέση, το δικό τους αναβαθμισμένο ρόλο.· 
Σε . αυτό τον κοινό παρονομαστή κατέληξαν οι 
ομιλητές της χθεσινής εκδήλωσης για την «Κοινωνία 
των πληροφοριών» στο ΕΒΕΘ. Στην εκδήλωση συμ
μετείχε ένας διακεκριμένος Θεσσαλονικιός ο κ. 
Γιώργος Μητακίδης, ο οποίος διευθύνει στην Ευρω
παϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα Esprit που αποτελεί 
την «αιχμή του δόρατος» της Ευρώπης απέναντι 
στον «πόλεμο» της σύγχρονης τεχνολογίας. 
Με την ομιλίά του ο κ. Μητακίδης αμφισβήτησε τη 

λογική του _ «τρένου» και παρουσίασε τη μεγάλη 
πρόκληση για την τεχνολογική αναβάθμιση της Βορ. 
Ελλάδας, που έχει να παίξει ζωτικό ρόλο στα Βαλ
κάνια. 

Αίσθηση στη χθεςηvή εκδήλωση προκάλεσαν οι 
καταγγελίες . εκπροσώπων εταιριών πληροφορικής 
της Θεσσαλονίκης που παρουσίασαν στΌν γενικό 
γραμματέα Ερευχας και Τεχνολογίας κ. Χριστοδου
λάκη τις δυσλειτουργίες στην προώθηση προγραμ
μάτων από την ... Αθήνα προς τη ·s. Ελλάδα. Στη . 
συζήτηση που ι,ηακολούθησε επισημάvθηκε_ η ανά
γκη του συντονισμού όλων των δράσεων ~ου ανα
πτύσσονται στη Μακεδονία και στη- Θράκη για να 

υπάρξουν κaλύτερ-:ι αποτελέσματα και για να δια
μορφωθεί μια συγ~εκριμένη στρατηγική ανάπτυξης 

της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Μιλώντας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Β. 
Ελλάδος κ. Νίκος Ευθυμιάδης υποστήριξε πως η Ελλάδα 
μπορε\ να αξιοποιήσει τις προκλήσεις των νέων τεχνο
λογιών «με ατμομηχανή τη ·Β. Ελλάδα» και προείδοποίη
σε πως η καθυστέρηση σ_υνεπάγεται μόνιμη υστέρηση 

στην πάραγωγή και στην αύξηση της απασχόλησης. 
Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ σημείωσε πως η προώθηση των 

ελληνικών προϊόντων στις _διεθνείς αγορές πρέπει να 

περάσει μέσα από ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο 
θα αξιοποιεί τα εθνικά συγκριηκά πλεονεκτήματα, τη 
σύγχρονη τεχνόλογία και την πολιτική επιρροή στην 
ευρύτερη γεφγραφική περιοχή. _ 
Οπως είπε, κύρια ·προϋπόθεση για την·· παραγωγή 

· ανταγωνιστικ·ών προϊόντων είναι η ανάπτυξη γνώσης·_και 
τεχνολογίας, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί 
και η βασική εθνική υποδομή. Τέλος ο κ. Ευθυμιάδης, 

έκανε λόγο και για μια «έθνική πρόκληση" που συνδέε
ται με την ενιαία αγορά των Βαλκανικών και Παρευξεί
νιων χωρών. 

8 Από την πλευρά τοu ο οικονομικ'ός ·επόπτης του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο
νίκης κ. Γ. Βλαχογιάννης είhε πως η Ελλάδα θα πρέπει 
να ενθαρρύνει την εμφάνιση νέών δραστηριοτήτων- με 

· μεγαλύτερα · περιθώρια ορθολογικής διαχείρισης κdι 
εύαισθησlα _στις συνεχείς' !αλλαγές: 

-Το πρόγραμμα ESPRIT υποστηρίζει τις βασικές κοινο
·τικές πρωτοβουλίες για την είσοδο στην κοινωνία των 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

πληροφοριών και αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην 
έρευνα. 

Τα έργα του ESPRIT που παρουσιάζονται στην INFO· 
SYSTEM ·95 διευθύνον.ται από τη Διεύθυνση Τεχνολο
γιών Πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης 111, του 
τμήματος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχο
λείται με τη βιομηχανία. Πολλά από τα έργα αυτά 

ολοκληρώνονται τώρα και ένας μεγάλος αριθμός τους 
αφορά ελληνικές εταιρίες ή ακαδημαϊκά ιδρύματα σε 
συνεργασίες: 
Τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης και η 

Expert Systems lnternational συμμετέχουν στο έργο AP
PLAUSE που περιλαμβάνει επίσης, εταίρους από. την 
Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ην. Βασίλειο. το 
έργο καθιερώνει ένα παράλληλο ευρωπαϊκό σύστημα 
προγραμματισμού που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή σε 
εφαρμογές τόσο διαφορετικές, όπως ο σχεδιασμός 
παραγωγής και η περιήγηση των τουριστών. 

Ενα έργο σrο οποίο ηγείται η Ιταλία, το HIFI, έχει σαν 
εταίρους την Epsilon Software το Music forth και το 
Μουσείο Μπενάκη. Το έργο ερευνά τη χρήση προσαρ
μοστικών υπερκειμένων (hypertext_ ;nterfaces) πόυ βοη- . 
θούν'την. πρόσβαση σε τράπεζες δεδομένων πολυμένων 
(multimedia databases). 

... ' , 

. . ': ,· . :-:, .... 
_- ()ι ·ομιλητές τήί:; ~ ·' 
. χθεσινής εκδίJ:; · 

: Αώσής. Αεν-·δι'ά~'- • · 
κρίiίετοί .ο ·κσiJη-··r --. 
Άr'ηrής:·- · τ,οϊι :-:;· . 
~.Π.Θ. κ: ι. Τσο.ιι- . , 
καλάς · 6 οποίος 
παρουσίασε ,τις
δραστηριότητες 
που αναπτύσσο
νται στο χ·ώρο 

-της Κοι_νωνίας 
_ τωγ. πληροφρ• 

ριών. 

Τα πρώτα έργα του ESPRIT που ανακοινώθηκαν στο 
Τέταρτο Πρόγραμμα - Πλαίσιο δείχνουν τη σκόπιμη 
αλλαγή της έμφασης στην τρέχουσα ερευνητική εργα
σία. Σε σχεηκή ανάλυση από τόν τέως .πρόεδρος. της 
Ε.Ε. Ντελόρ και τον Επίτροπο Βιομηχανίας -Βangemann, ,. -
επισημάνθηκαν οι προκλήσεις που αν.τιμετωπίζει ·η Ευ
ρώπη. Η ανταγωνιqτικότητα και η ανάπτυξη είναι ουσία
στικές για να αντιμετωπιστού_ν οι -προκλήσεις αυτές. 
Συνεπώς, κατά την επιλογή των έργων τα οποία . θα 
χρηματοδοτηθούν, προτιμούνται εκείνα που μπορούν 
να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκτή
σουν αυτά τα πλεονεκτήματα.· 
Το νέο πρόγραμμα καλεί προτάσεις από ερευνητίκές 

κοινοπραξίες κάθε τρεις μήνες. Πρέπει να επικεντρώνο

νται στους κύριους τομείς του προγράμματος Esprit: 
➔ Μακροπρόθεσμη έρευνα.-

➔ Τεχνολογί.ες υποδομής που περΊλαμβάνουν τε- · 
χνολογίες · λογισμικο6, τεχνολογίες -για- εξαρτήματα, 
υποσυστήματα και συστήματα πολυμέσων (mύltimedia). 
➔ Εστιασμένες δέσμες που καλύπτουν ανοικτά συ

στήματα μικρΌϋπολογιστών, , υπολογιστές . και · δίκτυα _ 
υψηλής απόδοσης, . τεχνολογίες για επιχέιρηματικές . 
διαδικασίες κα\ ολοκλήρωση στη β_ιομηχανίκή _ π_αΡ51- __ . 
γωγή_ . . . 

ο:- •iΚλεισθένης" και τα 200 δισ. 
' 

Μ 
200 δισ. , δραχμές ο δη- · 

μόσι~ς- -τομέας υιοθετ.εί, 
ις σuγχρονες εφαρμογες 

της πλήροφορΊκης μέαω του προ: 
γράμ.μοτος «Κλεισθένης» στα 
πλαίσιά · του · δεύτερου πακέτου 
Ντελόρ. Ωστόσο μαζί με την αισιο
δοξία συνυπάρχει και ο προβλη
ματισ11ός γισ το ρυθμό αλλά και το 
καθ~Ότ_ώς_ απ~ρρόίρησης των _ κοι_-
νοτικfί,v . πόρων. · 
Οπω1: . τρνίστηκε χθες, __ κάτά το 

συνέδριο για την πληροφορική στο 

δημοσιο τομές~, η Ελλάδα έχει καθυ
στερήσει ανησυχητικά.στην εισαγω- νισμό της δημόσιας δίοίκησης πρέ
γή σύγχρ9yης τεχνο~ογίας. _Ο αρμ§- _.πει να είναι τα υπουργεία Οικονομι
δ'ιος υ_πουργός Ακη:; Τσοχατζόπου- . κών και Υγείας. 
λος παρqδέχθήκε _ ΠCJJς ·~,ως χώρα · :» Ο πρόεδρος του _ Συνδέσμου 
έχουμε .. καθυστερήσεί τρομακτικά_ . Επιχειρήσε_ων Πληροφορικής Βό
στον τομέα αυτό σε σχέση με το . ρειας Ελλάδας Δοξόκης Αναστασό
ρυθμ{> . εξέλ\ξης και την_. ταχύτητα_ _ πουλος επεσήμανε ότι .το πρόβλημα _ 
ένταξης νέων τεχνολογιών σε άλλες δεν είναι τα . ποσά . που θα . δοθούν 
χώρες•\. . μέσω του προγράμματος «Κλεισθέ, 
Κατά τον κ. Τσοχατζόπουλο αιχμή νης», αλλά το πως θα διατεθούν τα 

στην πρόσπάθεια για τον εκσυγχρο-· κονδύλια και πόσο γρήγορα .θα 

Ε.ΡΕΥΝΑ ΚΑ 1 

απορροφηθούν. Ο κ. Αναστασόποu- -
λος ζήτησε να προχωρήσει η διαδι- · 
κασία για την ψήφιση των προεδρι

κών διαταγμάτων ς>σον αφορά στην 
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για 

τις προμήθειες. Ζήτησε, επίσης, τη 
δημιουργία ενός συντονιστικού ορ
γάνου για τη δημιουργία εθνικής 
πληροφορικής υποδομής. 

:. Ο εκπρόσωπος της γενικής 
_ διεύθυνσης 111 /Ε της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας κ Η Huber ανέλυσε 
στην ομιλία του τους στόχους και τις 

εφαρμογές του · κοινοτικού προ0 

γράμματος ΙΝFΟ 2000. Ο ομιλητής 
ανέφερε συγκεκριμένα ότι· στις 30 
Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 'ενέ
κρινε επίσημα το ειδικό κοινοτικό 
πρόγραμμα INFO 2000 με στόχο να 
συμβάλλει στην q.ναπτυξη μφ ευρω: 
παϊκής βιομήχανίας πολυμεσων ·και 
να ενθαρρύνει ταυτόχρονα τη χρή
ση των πολυμtσων ·σττiν αναδυόμε
νη κοινω_νία της πληροφορίας. · 
Το ΙΝFΟ 2QOO είνάι ένα πρόγραμμα 

'Της διευθυνσης ΧΙΙΙ για να ενθάρρ~-
νει τους Ε_υρωπαiόυς παραγωγούς 

. πληροφορίας · να α_ναπτύξουν και
νούργια προϊόντα και υπηρεσίες πο
λυμέσων και ·να προκαλέσει τη ζήtή
ση των χρηστών γι· αυτά τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες. Εμφαση θα δοθεί · 
στη μεταφορά από ΤΟ τυπογραφείο 
στην ηλεκτρονική έκδοση καΊ στις 
αμφίδρομες υπηρεσίες πολυμέσων, 
που ανάδύόνται πρόσφατα. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: 

1 ια ι 

Σ
. Ε διεθνή κόμβο παρουσία

!Jης και προώθησης .τεχνο
. λ9yικών εφαρμογών αναδει
nύεται η 9η INFOSYSTEM~HI 
ΠCΗ, ·που ανα1tτύσσεται . στους 
Χώρους της HELEXPO. 
Πρόκειται για μια διοργάνωση_ που 

ωγκεντρώνει διεθνές ενδιαφέρον 

αUά και·παρουσιάζει τις επιδόσεις 
tηι; ελλ_ηνικής ερευνητικής προσπά
θtιας.cΜάλιστα η φετινή διοpγάνω
σηtχεί να επιδείξει την παρουσίαση 
καινοτόμων πρωτοβουλιών αφού 
tχίι υποχωρήσει η διάθεση για ... 
Αιανιχές πωλήσει<:. 

• 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διορ
γανωτών ο αριθμός των επισκεπτών 
είναι διπλάσιος σε σύγκριση με την 
προηγούμενη διοργάνωση, ενώ στην 
HELEXPO αισιοδοξοΜ' πως θα . ση
μειωθεί ρεκόρ προσέλευσης. 
Εξάλλου, ιδ ιαίτερο ενδιαφέρον 

συγκεντρώνει η έκθεση· προϊόντων 
και υπηρεσιών που διοργανώνεται 

από τη γενική γραμματεία έρευνας 

και τεχνολογίας και το εθνικό κέ
ντρο τεκμηρίωσης. Μιλώντας σε 

χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο γενι
κός γραμματέας έρευνας και τεχνο
λογίας κ. Νίκος Χριστοδουλάκης 

εξέφρασε την αισιοδοξία του για την 
ανάπτυξη της έρευνΌς στην Ελλάδα, 
αν και παραδέχτηκε πως η χώρα μας 

υστερεί σημαντικά στα κονδύλια 
που διατίθενται για την έρευνα σε 
σύγκριση με τις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ε-νωσης. Ο κ. Χριστο
δουλάκης σημείωσε. πως άμεσος 
στόχος είναι η διάθεση πόρων που 
θα ξεπερνούν το f-% του ΑΕΠ. Ο 

στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευ
χθεί μέχρι το 2.000 έτσι ώστε η 
Ελλάδα να διεκδικήσει μια ικανο
ποιητική θέση στην ευρωπαϊκή κοι
νωνία των πληροφοριών. Επίσης τό-

νισε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις 
θα πρέπει να διαθέσουν περισσότε
ρα κονδύλια για την έρευνα, αν και -
είπε πως τα τελευταία χρόνια το 
30% των πόρων που κατευθύνονται 
στην έρευνα: -προέρχονται από επι
χειρήσεις του· ιδιωτικού τομέα. 
Εξάλλου, -ο γενικός γραμματέας 

έρευνας παpαδέχθηkε πως η σύνδε
ση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων 
δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επί
πεδο και καταβάλλεται προσπάθεια 
για την ανάπτυξη της συνεργασίας 
μεταξύ ε·ρευνητών και επιχειρημα

τιών. 

Ο γενικός γραμματέας- Ερευνας κσι Τεχνολογίας κ. 
Χριστοδουλάκης με τον κ, . Φιλίππου _ 

11

ΦΙΛΙ π ΠΟΥ11: 

~εραμ11<ες καινοτ.ομi'ες'. 

Σ
το περίπτερο της Γενικής Cραμ,ματείας ; Ερευνας και: Ίεχνολογ;αςΆ: ... 
εκθέ:τει , τα απο~:ελέσματα .της έρευνας _και ,αyάπτυξης, η εταfρiά 
δομικών κεραμικών . προϊόντωv «Φιλίππού?' .Δομικά Εργα Α.Ε. _ . _ 

Η εταιρία δραστηριοποιέίται στον .τομέα :της . έρευνας και α~άπτυξηςΆ 
προϊόντων και 9ιαδικασιών με σημαντικά ήδη επιτεύγματς1. _Η _έρευνα, όπως , 
παρουσιάζεται . επικε_ντρώνεται στις παρακάτω τρεΊς κατευθύνσεις .που _ 
είναι σύμφωνες και με τις .τελευταίες :εξελίξεις :τrις υψηλής τεΧ:νολογιας _ 
στον κλάδο των δομικών κεραμικων προϊόντων διεθνώς, συνολικού π·ροϋ
πολογισμού 1.288 εκατ. δρχ. 

➔ Κεραμικά λιθοσώματα ολόσωμης τοιχοποιίας, που είναι προϊόν 
έρευνας και συνεργασία πολυτεχνείων με απευθείας ε.νισχύσεις από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Σκοπός του προϊόντος είναι η κάλυψη, των άναγκών 
δόμησης με υψηλούς αντισεισμικούς δείκτες που ταυτόχρονα να καλύ
πτουν τις απαιτήσεις για θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. 
➔ Κεραμικά προϊόντα επικάλυ_ψης στέγης, .με μεγάλες διαστάσεις.για 

λιγότερα τεμάχια ανά τ.μ., αναβαθμισμένα μακροσl(οπικά χαρακτηριστικά. 
βελτιωμένη υψή, ακρίβεια γεωμετρικών χαρακτηριστικών και ταυτόχρονη 
εναρμόνιση στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
➔ Καινοτομικές παρεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία και τον 

βιομηχανικό εξοπλισμό για εξοικονόμηση ενέργειας. και παρεπόμενη·~ 
συμπίεση κόστους παpαγωγης. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΣ: 

Σύντομα _ η unοyρα-φή_ 
ΣΟΦΙΑ, 7 (ΜΠΕ).-

Μ
Ε~ΡΙ το τέλος του Οκτωβρίου θα πpαγμ?τ9ποιηθεί η προκαταρκτι
κη συνάντηση και το Νοεμβριο, η συναντηση για την υπογραφή 
της διακυβερνητικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας, της Ρωσίας.

και της Βουλγαρίας για την . κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς _ 
(Πύργος) Αλεξανδρούπολης, όπως δήλωσε στο βουλγαρικό κρατικό ραδιό
φωνο ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης Κύριλ Τσότσεφ. 
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