
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

Ο κ. Γεώργιος Μητακίδης, υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκι1ς 

Επιτροπής, επισημαίνει τις ραγδαίες εξελίξεις της Κοινωνίας των 

Πληροφοριών σε ό~ους τους τομείς δραστηριότητας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον τομέα 

της Εκπαίδευσης, στο σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει μελλοντικά 

ο ιδιωτικός τομέας και στη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

'f)ιε Μητακίδη, γιατί η Κοινό

ητα δίνει τόσο μεyάλη σημα

σία στην ΚοιVΟ}Vία της Πλη-
ροφορίας και έχει δημιουργήσει ΕιδικιΙ Γε

νική Διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Emτρo

ml; 
• 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. 

• Πιστεύωότι ανάλοyοενδιαφέρονδείχνει 
και η Ελληνικιj πλευρά, όπως προκύπτει 

άλλωστε και από το r Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης. Στο r Κ.Π.Σ. (2(Χ)(} -2006) υπάρ
χει ένα Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόyραμμα 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, πα

ράλληλαμετο Ειδικό Εmχειρησιακό Πρό

yραμμαγιατην Τεχνολοyία. Πcδ; εκτιμάτε 

αυτή την εξέλιξη και τι πιστεύετε ότι πρέ

πει ναyίνει; 

• Κατ' αρχ~)ν 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. 

• n εννοείτεδηλαδιΙ στοντομέατηςεκπαί
δευσης; Τι θα μπορούσε κατά τη γνώμη 

σας, ή μάλλον τι πρέπει να γίνει στην Ελ

λάδα στον τομέα αυτόν; 

• Να διευκρινίσουμε πpό)τα 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 δ(νει 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 Καθιn11τ11ς 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 σ~)μερα;) να 

μαθαίνουν σε όλη τους τη ζωή. 'Ή δια βίου 

μάθησ~j" είναι πλέον επιτακτική. Ε&ί>δεν 

υπάρχουν ακόμη οι υποδομές που θα καθι

στούν εφικη1 αυη1 τη δια βίου μάθηση. 

Κατά τη γνώμη μου, θα γίνει το εξ11ς: Γύρω 

από τα πανεπιστήμια και τα σχολεία γενι

κά, θ' αναπτυχθούν και άλλες δραστηριό

τητες κατάρτισ~1ς, στις οποίες θα συμβάλ

λει και ο ιδιωτικός τομέας αλλά και διάφο

ροι οργανισμοί. Έτm θα παρέχεται η δυ

νατότητα σε νέους και σε ανθρό>πους κάθε 

ηλικίας να μαθαίνουν καθ' όλη τη διάρ

κεια της ζωής τους. 

• Δη λαδή εννοείτε όπ θα υπάρχει η δυνατό
τητα για δια βίου μαθητευόμενους και εκ

παιδευόμενους; 

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

ξεις, ειδικά στην Ευρό>πη (γιατί στην Αμε

ρι κι) είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα) 

ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμι -
κού την προσεχ11 δεκαετία θα είναι ουmα

στικά μεσ~)λικες. Τους χρειαζόμαστε, αυ

τό σημαίνει ότι πρέπει να τους δό>σουμε τη 

δυνατότητα να αποκτούν γνό>σεις ό>στε να 

μπορούν να δουλεύουν ανταγωνιστικά 

στο περιβάλλον της αγοράς. Όπως είναι 

σ~)μερα τα πανεπιση1μια, δεν παρέχουν 

αυτές τις δυνατότητες. 

• Κύριε Μητακίδη, όταν λέτε όπ θα υπάρ
χουνγύρωαπό τα πανεπιστιjμια και άλλα 

ιδρύματα και υποδομές όπου θα μετέχουν 

και ιδιο>τες, πώςτοεννοείτε; 

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

κατάρτιση, οι οποίες είναι "πάρα τω Πανε

πιστημίω". Το Κέιμπριτζ έχει κάνει συμ

φωνίαμετη Microsoft και η τελευταία χρη
ματοδοτεί ένα πρόγραμμα έρευνας και κα

τάρτισης. Διεξάγεται σε συνεργασία με το 

πανεπιστήμιο, αλλά δεν εμπεριέχεται στην 

πανεπιστημιακ~) δομ11. 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 προηyουμένως για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας σε σχέση με τον τομέα 

της εκπαίδευσης. Μέχρι πού μπορεί να 

φθάσει αυτό; Υπάρχει μια πρόσφατη έκ

θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τιτ

λοφορείται 'Ή Κοινωνία της Πληροφορίας 

για 6λους" κι αναφέρει ότι μετά κάποια 

χρόνια θα υπάρχει η υποδομι/ σε κάθε σχο

λείο, ο5στε να έχει πρόσβαση στο Διαδί

κτυο, στl}Ι' Κοινωνία της Πληροφορίας. 

• 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 Πλαίmο Ση)ριξης, 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, δενχαλ&Η, ενώ 

παράλληλα έχει αρκετά υψηλές δυνατότη-

Νέα και Αναλύσεις 



1 • 

τες. Σε κάθε παιδί του δημοτικού. Αυτός ο 

υπολοyιστι1ς &ν 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, ηίψα 
στ11ν Ισλανδία, μέσω αυηίJν των υπολογι

στών, αρχίζουν να μαθαίνοιw και οι 
γονείς. 

• Η Ισλανδία είvαι χ(δρα που αvιίκει στο11 

Ευρωπdiκ60ικοvομικόΧ(δρο(Ε.0.Χ.)έrσι 

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 &ν θα 

ήταν τόσο μεγάλο και θα μπορούσε να κα

λυφθεί από κάποιου είδους φορολογικές 
απαλλαγές. Οι οικογένειες δηλαδ1) που θα 
αγόραζαν για τα παιδιά τους τέτοιους υπο

λογιστές θα είχαν κάποια φορολογικά κί

v11τρα. Αυτό κατά τη y,1(ίψη μου είναι πο

λύ σημαντικό, ένας υπολογιστι)ς στα χέ

ρια κάθε παιδιού. 

• Κύριε Μηrακίδη, ο ιδιωτικός τομέας δεv 
μετέχει ακόμα σε ικα\Ιοποιητικό βαθμό, 

στη11 Ελλάδα, σε θέματα έρευνας και τε
χvολοyίας; 

• Νομίζω ότι σί1μερα ο ιδιωτικός τομέας 
στην Ελλάδα έχει αρχίσει και κινείται 

προς την κατεύθυνση αυτι) με ρυθμούς τα

χύτερους απ' ό,τι στο παρελθόν, διότι αντι

μετωπίζει το θέμα ως ανάγκη. Επενδύει 

στι1ν 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 1)ταν μία παροχ1) υπηρεσιcί>ν 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 ζωι) αλλά 

και θα δημιουργούσαν κίνητρα ανάπτυ

ξης της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη 
χ(δpα. 

• Μπορείτε vα αvαφέρεrε έl'α παράδειyμα; 
• Οι άδειες που χρειάζεται κανείς από το 
δημόσιο. Χρειάστηκε να ανοίξω οικογε

νειακή μερίδα στη Θεσσαλονίκη. Π~)ρα 

τηλέφωνο, βρ~)κα το αρμόδιο γραφείο και 

ήθελα να μάθω τη διαδικασία. Ο συνομι

λητι)ςμου μού απάντησε ότι &νγίνεται να 

μάθω από το τηλέφωνο και έπρεπε να πάω 

εκεί. Αυτι) η διαδικασία πρέπει να μπορεί 

να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. 

• ΣτοΒέλyιο, όπου ζείτε, Ίίνεrαι; 
• Στο Βέλγιο υπάρχει περίπου η ίδια κατά
σταση με την Ελλάδα. 

• Κύριε Μητακίδη, ποια αρμοδι6rη τα έχετε 
σι)μερα στηγ Ευρωπαϊκιί Επιτροπιί και 

Π(δς εκτιμάτε, με τη μακρά πείρα που δια

θέτετε στοv τομέα της έρενγας και της τε

χvολοΊί ας σε κοι \forι κό επίπεδο, τις σχετι

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

σταθερ~)ς τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι 

κάτι που έπρεπε να γίνει και πρέπει να ολο

κληρωθεί, ώστε να αρχίσουν κι άλλα. Νο-
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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 ταχύτι1τα, χο>

ρίς να παραγνωρίζει όμως και τις διάφορες 

πραγματικότητες που την επιβάλλουν. Η 

κατεύθυνση είναι χωρίς καμιά αμφιβολία 

σωστι). 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, μέσω του ιδιω

τι κού τομέα σε μεγάλο βαθμό, έχει αρχίσει 

να παίζει τον ρόλο της στη Νοτιανατολικι) 

Ευριί>πη και στι1 Μεσόγειο. Στιςπερισσότε

ρεςχώρες των περιοχών αυτών έχουν γίνει 

επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Επεν

δύσεις που δραστηριοποιούνται στον χ(ίJρο 

της τεχνολογίας, τ11ς Κοινωνίας της Πλη

ροφορίας, της συνεργασίας κ.λπ. Τέλος, 

πολύ σ11μαντικό είναι αυτό που έγινε στις 

17 Δεκεμβρίου 1999 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 Εmτροπ11, είμαι υπεύθυ

νος για τις Βασικές Τεχνολογίες και Υπο

δομές της Κοινωνίας των Πληροφοριό>ν, με 

όσα αυτό συνεπάγεται. 

-ΜαρίvαΚουρμπέλα 

Από τις εκδόσεις 

Scientific American Hellas 
Σπ. Μερκούρη 35, Αθήνα 116 34 
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Νέ~ Οικονομία, Νέες Τεχνολογίες, Νέες Ευ1(αιρίες 
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ΕΙ ΗΠΑ w Δ. Ευρώπη m Ανατολική Ασία - Ιαπωνίαϊl Υπόλοιπος κόσμος 
(1) ·Ενας χρήστης του Ιντερνέτ με πρόσβαση από το σπίτι και την εργασία υπολογίζεται μόνο· μία φορά. 

Παρά τις διακυμά.νσεις των διεθνών αγορών και τις τελευταίες εξελίξεις στα διεθνή-χρηματιστήρια, 
η Νέα Οικονομία και η ψηφιακή επανάσταση που την προωθεί αποτελούν πλέον μία αναμφισβήτη 
τη πραγματικότητα. Στηρίζονται στην αλματώδη ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και τη μεγ 

άλη εξάπλωση του Ιντερνέτ και των ασύρματων τεχνολογιών (εικόνα 1). Τα τελευταία 5 χρόνια, η 
ψηφιαΚΙ) επανάσταση έχει επιφέρει ριζοσπαστικές αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία γενικ 
ότερα . Δημιουργεί νέες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες στις ήδη υπάρχ 

ουσες, μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους και μπορεί δυνητικά να επηρεάσει σε βάθος 

τη ζωή όλων μας. 

Ειιcόvα 1: Διείσδυση του Ιντερνέτ σε παγκόσμια βάση(1998-2003) - · (προέλευση: IDC) . 

Από την μέχρι τώρα εμπειρία της Αμερικανικής οικονομίας και τις τελευταίες· έρευνες που είδαν το 
φως της δημοσιότητας πολύ πρόσφατα, προκύπτει ότι οι νέες τεχνολογίες δείχνουν αναμφίβόλα τον 
δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία απασχόλησης. Από το 1994 και μετά, οι 
ρυθμοί βιομηχανικι)ς παραγωγικότητας των ΗΠΑ αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 3.5%. Η Αμερι 
κανική οικονομία γνωρίζει μία μέση ετι)σισ:ανάπτυξη της τάξης του 4% έναντϊ ενός πληθωρισμού 
μόλις 1. 9% (1999) και δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας μειώνοντας το επίπε 
δο ανεργίας άπό 7% σε κάτω από 4%. Όσον αφορά την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι ρυθμοί αν 

. άπτυξής της είναι κάπως χαμηλότεροι, η:γενtΚΙ) της πορεία είναι ωστόσο προς την ίδια κατεύθυνση . . 

Ας δούμε όμως σύντομα τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και στη καθημεριν11 μας 

ζωή: 

Η Νέα Οικονομία και οι επιχειρήσεις Η διάδοση του Ιντερνέτ και η ταχεία ανάπτυξη του 
ηλεκτρ.ονικού εμπορίου δημιουργούν νέες ραγδαία εξελισσόμενες μεθόδους επιχειρηματικής δρασ 
τηριότητας. Επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους αρχίζουν όλο και περισσότερο να διαθέτουν τα 
προϊόντα τους ηλεκτρονικά, να προσφέρούν νέες οη line υπηρεσίες και εφαρμογές και γενικότερα 
να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τούς με ηλεκτρονικά. μέσα. Συνδέουν τα συστήματά τους .με τα 
αντίστοιχα των προμηθευτών, των σyνεργατών και των συνεταίρων τους επιτύγχάνοντας πολύ απο 
τελεσματικότερες και οικονομικότερες συναλλαγές και βελτιστοποιούν τις αλυσίδες αξίας τους. Ε 
νημερώνονται ευκολότερα γϊα τους ανταγωνιστές τους και τους πελάτες τους. Βρίσκουν νέες ευκα 
ιρίες δραστηριοποίησης και επέκτασης των αγορών τους και αναπροσαρμόζουν τις υπηρεσίες και 

.1 
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τα προϊόντα τους ανάλογα με τη ζήτηση και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Η συνολι 
κ11 αξία των εμπορικών και επιχειρησιακών συναλλαγών που θα συντελούνται ηλεκτρονικά αναμέ 
νεται να αυξηθεί με εντ1:)πωσιακό ρυθμό στα επόμενα χρόνια ( εικόνα 2). 

Παράλληλα οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που τους προσφ 

έρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και προχωρούν σε ριζική αναδιάρθρωση των 
δομών τους, των μεθόδων παραγωγής τους και των μεθόδων εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού 
τους. Μεταβάλλουν και ανακαθορίζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα ανάπτυξής τους και συνάπτουν 

νέες συνεργασίες και στρατηγικές συμμαχίες. Μειώνουν το κόστος παραγωγής και λειτουργίας το 
υς και αυξάνουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους. 
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□ 828 ηλεκτρονικό εμπόριο 

a 82C ηλεκτρονικό εμπόριο 

(¾~ποσοστό <JΙ)\'Ολικού Π2D 

ή B2C η).ε..-τροηκού εμ.,ορίου) 

Ευρώπη ΗΠΑ · Ευρώπη ΗΠΑ 
2000 2000 2003 2003 Πηγή: ιΜaι\«ιr, 2CΟΟ 

~--------------------------~iΕ~ι~,c~ό:..:;ν~α...:::,2: Εισοδιίματα από ηλ 
εκτρονικό εμπόριο σε Ευρώπη και ΗΠΑ (το 2000 και το 2003). 
(B2B=Bιιsiness to Bιιsiness, B2C=Bιιsiness to Cοηsιιιnα). 

Η ευρεία διάδοση και χρήση του Ιντερνέτ στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι σήμερα μία πραγματ 
ικότητα. Πρόσφατες όμως έρευνες έδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι το 70% των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
έχουν πρόσβαση στο Ιντερνέτ, μόνο το 25% από αυτές το χρησιμοποιούν για ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Οι κυριότεροι λόγοι για τη μη περαιτέρω χρήση του οφείλονται στηv έλλειψη ειδικευμένου εργατι 
κού ·δυναμικού, ικανοποιητικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης, στο μεγάλο επικοινωνιακό κόστος 

και στην ακριβή τεχνολογία, στην έλλειψη ικανοποιητικών νομικών εγγυήσεων που να καλύπτουν 
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στην ύπαρξη περιορισμένων οη line τεχνολογικών λύσεων που να 
ανταποκρίνονται στις δραστηριότητές τους. · 

Πρόσφατα, η Ευρωπα·ική Ένωση προχώρησε στην έκδοση μιας σειράς κοινοτικών οδηγιών που κα 
λύπτουν πολλά από τα προαναφερθέντα προβλ11ματα και παράλληλα υιοθέτησε την πρωτοβουλία 

«Go Digital fοι· SMEs». Επιχειρεί έτσι μεθοδικά να ενισχύσει τη δικτύωση των ευρωπαϊκών επιχε 
ιρ11σεων με στόχο να μπουν δυνάμικά στη Νέα Οικονομία και να αξιοποη1σουν τις ευκαιρίες του η 
λεκτρονικού εμπορίου . 

Η Νέα ΟιΗ:ονομία και ο πολίτης Ήδη στην καθημερινή μας ζωή είναι_ διαθέσιμες μία σειρά 
από νέες εφαρμογές και υπηρεσίες (ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, κ 
λπ). Προς το παρόν αυτές προσφέρονται μέσω του προσωπικού υπολογιστή, αλλά τώρα τελευταία, 
με την πρόοδο της κινητής τηλεφωνίας, αρχίζουν και γίνονται διαθέσιμες και μέσω των κινητών τ 

ηλεφωνικών συσκευών. Στα επόμενα 2-3 χρόνια αναμένεται να υπάρξει αύξηση τόσο του αριθμού 
όσο και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα τέτοιων νέων 
υπηρεσιών περιλαμβάνει: ηλεκτρονικές κρατικές υπηρεσίες, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε
εργασία, κλπ. 
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Ωστόσο, το Ιντερνέτ και οι. ασύρματες επικοινωνίες βρίσκονται ακόμη σε πολύ νεαρή ηλικία, οι π 

ροσφερόμενες υπηρεσίες σε εμβρυϊκό στάδιο και η μέχρι τώρα διάδοση και εκμετάλλευσή τους δεν 
αφορούν παρά μόνο το 6% του παγκόσμιου πληθυσμού. Γενικότερα, οι τεχνολογίες που χpησιμοπ 
οιούνται σήμερα είναι πολύπλοκες και δημιουργούν προβλήματα χρήσης στους περισσότερους αν 

θρώπους, εμποδίζοντας την εξάπλωσή τους σε .ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού. Άλλοι αναστα 

λτικοί παράγοντες είναι ο φόβος των πολιτών για τη μη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομέ 

νων, για την εισβολή της τεχνολογίας στη προσωπική τους ζωή (pl'iνacy) και για την ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Είναι σίγουρα πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων που θα επιφέρει 

στην κοινωνία μία ευρύτερη χρήση των τεχνολογιών. Υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτή 

ματα: οι νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν σε περισσότερη αποξένωση τους ανθρώπους μεταξύ τους; 

Ο κίνδυνος δημιουργίας μιας κοινωνίας των δύο τρίτων θα μπορέσει να ξεπερασθεί; 

Η εξέλιξη της Κοινωνίας των Πλη pοφοpιών: Όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν ε 
ίναι παρά μόνο η αρχή μιας μακρόχρονης πορείας προς την ολοκλήρωση της ψηφιακ11ς επανάστασ 

ης. Η πορεία αυτi1 θα στηρίζεται μεταξύ άλλων: στη συνέχιση της σύγκλισης των τεχνολογιών πλη 

ροφοριΚΊ1ς και τηλεπικοινωνιών' στην περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών υποδομής του Ιντερνέτ και 
ιδίως των ασύρματων τεχνολογιών τρίτης (και αργότερα τέταρτης) γενιάς που θα -επιτρέψουν την · 
αλματώδη εξέλιξη του κινητού Ιντερνέτ· στη διασύνδεση ασύρματων και σταθερών επικοινωνιακ 

--ών δικτύων· στην προσφορά νέων εφαρμογcΌν και υπηρεσιών· στην ανάπτυξη έξυπνων μόνιμα δικ 
τυωμένωv συσκευών και μικροσυσκευών ιδιαίτερα εύκολων στη χρήση που θα επιτρέπουν στο πο 
λίτη να έχει πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες και υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και από οπουδ 
ήποτε και αν βρίσκεται. Οι εταιρείες εκείνες που Θα προσφέρουν έξυπνες υπηρεσίες προσαρμοσμέ 
νες στις προσωπικές απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε πολίτη θα είναι εκείνες που θα αποκτ11σουν 

ένα ·μεγάλο συγκριτικό πλ~ονέκτημα στη μελλοντικi1 αγορά. 

Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και της απαραίτητης υποδομής είναι οι βασικές προϋπο 

Θέσεις για την ενεργή συμμετοχή όλων σε αυτή τη μακρόy._ρονη ψηφιακή επανάσταση. 

Η Νέα Οικονομία και 1) Κύπρος Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική τοποθεσία της Κύ 
πρου και ο γεωπολιτικός της ρόλος, της προσφέρουν νέες σημαντικότατες ευκαιρίες. Η εκμετάλλε 

υσ11 τους μπορεί να την οδηγήσει σε νέα επίπεδα πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής ευημερ 

ίας. Συγκεκριμένα, ως υποψήφια χώρα στην Ευρωπαϊκ11 Ένωση; η Κύπρος συμμετέχει πλέον ισότι 
μα σε ένα σύνολο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανάπτυξης βασικών υποδομών και έρευνας και τεχ 

νολογίας; όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Έρ"ευνας και Τεχνολογίας της Κοινωνίας τών Πληρ 

-οφοριών (1ST) και το μεσογειακό πρόγραμμα EUMEDIS: 

• Το Ε-vρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας της Κοινωνίας των Πληροφοριών. Με 

κεφάλαια: ύψους 3.6 δις Εύρο για την περίοδο 1998-2002, το πρόγραμμα χpηματοδοτέί ένα σύ 
νολο ερευνητικών έργων και πιλοτικών εφαρμογών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικ 
ής και Επικοινωνιών . Χρηματοδοτούνται έργα τόσο σε βασική έρευνα και βασικές τεχνολογίες, 
όσο και σε εφαρμογές που αφορούν τον πολίτη, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τις επιχειρήσεις 

και την δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού περιεχομένόυ για την εκπαίδευση; την πολιτιστικ11 
κληρονομιά, κλπ. 

0 Η πρωτοβουλία EUMEDIS (Eι11·0Medite1Tanean Inf01·mation Society). Αυτή απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις, πανεπιστ11μια και ερευνητικά ινστιτούτα των χωρών της Μεσογείου ώστε να ανα · 
πτυχθούν συνεργασίες για καλύτερη χρ11ση και εκμετάλλευση των ψηφιακών τεχνολογιών. Το 

πρόγραμμα διαθέτει κεφάλαια ύψους 56 εκ. Εύρο για το 2001 και επικεντρώνεται στην ανάπτυ 
ξη πιλοτικών εφαρμογών σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και γενικότερα το ηλεκτρονι 
κό επιχειρείν, η τηλε-ιατρική, η τηλε-εκπαίδευση, κλπ. 
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Πρ:ράλληλα με τα παραπάνω, τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει στην ΕυρωπαϊΚJΊ Ένωση και μ 

ία εύρύτερη πολιτική πρωτοβουλία, η Ηλεκτρονική Ευρώπι1 (eEuIΌpe). Η πρωτοβουλία αυτή υιο 
θετήθηκε από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνάντηση κορυφής της Λισσαβόνας 

(Πορτογαλία) τον Μάρτιο του 2000 και θα τεθεί σε εφαρμογή κατά τη περίοδο 2000-2003. Έχει π 
ρωταρχικό σκοπό να διασφαλίσει την άπρόσκοπτη συμμετοχή και μελλοντική πρωτοπορία της Ευ 
ρώπης στην νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Οι στόχοι της είναι μεταξύ άλλων να φέρει στη ψηφια 

· Κ11 εποχτ1 και σε άμεση σύνδεση με το Ιντερνέτ κάθε πολίτη, κατοικία και σχολείο, εταιρεία και δη 
μόσια διοίκηση και να δημιουργ1Ίσει μία ψηφιακά μορφωμένη Ευρώπη που να στηρίζεται σε ένα ε 
πιχειρηματικό πνεύμα έτοιμο να χρηματοδοτήσει και αναπτύξει νέες ιδέες. 

Τυπικά η πρωτοβουλία eΕιιΙΌpe απευθύνεται στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη πρά 

ξη όμως αναμένεται ότι οι συνέπειές της θ(!, επεκταθούν σύντομα προς όλη την Ευρώπη, συμπεριλ 
αμβανομένης και της Κύπρου, αφενός μεν με τη δημιουργία αντίστοιχων εθνικών πρωτοβουλιών ( 
π.χ. eCypωs) αφετέρου δε με τις αναμενόμενες αλληλεπιδράσεις και διακλαδώσεις που ούτως ή ά 
λλως θα λάβουν χώρα. 

Τι σημαίνουν όμως τα παραπάνω για την Κύπρο στην πράξη; Ένα απτό παράδειγμα είναι το ακόλ 
ουθο: η Κύπρος, εκμεταλλευόμενη τις προαναφερόμενες ευκαιρίες, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα είδ 

ος ηλεκτρονικού εμπορικού και πολιτιστικού κέντρου όλων των γειτονικών Μεσ0-γειακών χωρών 

κατ' αντιστοιχία με τον σημερινό γεωπολιτικό της ρόλο, με όλες τις θετικές επιπτώσεις που αυτό 
συνεπό.γεται. 

Ψηφιακό χάσμα Η αλματώδης ανάπτυξη της ψηφιακής εποχ1Ίς εγκυμονεί ωστόσο και σοβαρούς 
κινδύνους. Όλοι οι πολίτες δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στη τεχνολογία και όσο το 
χάσμα ανάμεσα στους «έχοντες» και «μη έχοντες» διευρύνεται, σημαντικά τμήματα του πληθυσμού 

κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην περιθωριοποίηση και να μείνουν μακριά από τις εξελίξεις (ψηφτα 
κό χάσμα). Ατενίζοντας κανείς το κοινό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου, παρατη 

ρεί ότι θα χρειασθούν ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να συνεχισθεί με αλματώδη ρυθμό η ανάπτυξη 
της βασικ1Ίς επικοινωνιακής υποδομής. Αυτ~Ί αναμένεται να είναι πολυσύνθετη περιλαμβάνοντας ε 
πενδύσεις σε νέες τηλεφωνικές γραμμές, καλωδιακές οπτικές ίνες και οπτικά τηλεφωνικά δίκτυα, 
σε τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, και φυσικά στ11ν ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρώπη κινητή 
τηλεφωνία και όλες τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει. Ταυτόχρονα είναι αναγκαία μία διαρκής 
μέριμνα ώστε να διασφαλισθεί καθολική και φτηνή διασύνδεση για όλους. 

Τα παραπάνω όμως δεν είναι αρκετά. Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας της Κοινωνίας των Πλη · 
ροφοριών στην Ευρώπη βρίσκεται στη ψηφιακή μόρφωση όλων των πολιτών και στην προώθηση 
της γνώσης, της εκμό,θησης και της συνεχούς προσαρμογής τους δια της βίου εκπαίδευσιΊς τους. Α 
παραίτητη προϋπόθεση επίσης αποτελεί η απλούστευση που πρέπει να επιτευχθεί στη χρήση των ν 

έων τεχνολογιών ώστε αυτές να αποτελέσουν πραγματικά το καθημερινό εργαλείο γνώσης, πληρο 
φόρησης, εκπαίδευσης, εργς.ισίας, επικοινωνίας και διασκέδασης. 
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