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με θέμα:
"Λευκή Βίβλος κατ Κοτνωνία της Πληροφορίας"

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως προκύπτετ απο τη Λευκή 
Βίβλο, είνατ η ενίσχυση της κοτνωνίας της πληροφορίας που θα 
οδηγήσετ με τη σετρά της σε αύξηση της ανταγωντσττκότητας 
ολόκληρης της ευρωπαϊκής οτκονομίας, θα δώσετ νέες ευκατρίες 
εκπαίδευσης κατ ψυχαγωγίας κατ θα δημτουργήσετ επομένως νέες 
θέσετς εργασίας.
Ο,ττ τσχύετ γτα ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση τσχύετ, κατ 
μάλτστα σε μεγαλύτερο βαθμό, κατ γτα την Ελλάδα. Σε 
μεγαλύτερο βαθμό γτατί η Ελλάδα έχετ σημανττκή καθυστέρηση 
στην εφαρμογή των νέων τεχνολογτών πληροφορτών κατ έχετ να 
καλύψετ μεγαλύτερο έδαφος.
Κατ'αρχήν, πρέπετ να γίνετ σαφές όττ η Ελλάδα δεν μπορεί να 
αγνοήσετ όλες αυτές ττς εξελίξετς γτατί θα χάσετ το πατχνίδτ 
της ανταγωντσττκότητας, όχτ μόνο στην ευρωπαϊκή κατ παγκόσμτα 
αγορά, αλλά μέσα στην ίδτα την ελληντκή, στην οποία οτ νέες 
τεχνολογίες δτευκολύνουν την πρόσβαση γτα ττς ξένες 
ετατρείες. Θα αυξηθεί η απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα κατ σττς 
προηγμένες τεχνολογτκά ευρωπαϊκές χώρες όχτ μόνο στον τομέα 
της οτκονομίας, αλλά κατ στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
γνώσης, της υγείας κατ στους άλλους τομείς που δταμορφώνουν 
την κοτνωνία της πληροφορίας. Πρέπετ, βέβατα, πρώτα να 
ολοκληρωθεί το ταχύτερο ο εκσυγχροντσμός των ελληντκών 
τηλεπτκοτνωντακών δτκτύων κατ φορέων. Πρέπετ να αναληφθεί 
τεράσττα προσπάθετα στον τομέα της εκπαίδευσης. Πρέπετ να 
ετσαχθούν οτ νέες τεχνολογίες πληροφορτών τόσο στον πρωτογενή 
(γεωργία), όσο κατ στον δευτερογενή τομέα (βτομηχανία) έτστ 
ώστε να δτευκολυνθετ η παραγωγτκή προσπάθετα, η επτκοτνωνία 
με όλους τους παράγοντες της παραγωγτκής δταδτκασίας κατ, τελτκά, με τους καταναλωτές. Το κύρτο βάρος της προσπάθετας 
θα πέσετ βέβατα στον τρττογενή τομέα, σττς υπηρεσίες, όπου 
υπάρχουν οτ μεγαλύτερες προοπττκές γτα την ευρωπαϊκή κατ την



ελληντκή οικονομία. Υπηρεσίες παραδοσιακές, όπως το εμπόριο 
κατ οτ τραπεζτκές υπηρεσίες, αλλά κατ νέες, όπως οτ υπηρεσίες 
εξετδτκευμένων πληροφοριών κατ ψυχαγωγίας, η τηλεεργασία, η 
τηλεϊατρτκή. Η Ελλάδα πρέπετ να επωφεληθεί απο τη γεωγραφτκή 
της θέση κατ να αναπτύξετ τδταίτερες προσπάθετες προς ττς 
βαλκαντκές κατ ττς αραβτκές χώρες.
Υπάρχουν ήδη σοβαρές ελληντκές ετατρετες τηλεπτκοτνωντών κατ 
λογτσμτκού, ερευνηττκά πανεπτστημτακά κέντρα υψηλού επτπέδου, 
που πρέπετ να γίνουν η ατχμή του δόρατος προς αυτήν την 
κατεύθυνση.
Στο κράτος ανήκετ μεγάλο μέρος της απαττούμενης προσπάθετας 
με τα έργα υποδομής, τη θέσπτση νομοθεσίας, τα προγράμματα 
ενημέρωσης κατ εκπαίδευσης, την ετσαγωγή των νέων τεχνολογτών 
σττς δημόστες υπηρεσίες. Η προσπάθετα αυτή θα γίνετ απο την 
ελληντκή κυβέρνηση. Χρετάζετατ όμως εξίσου σοβαρή προσπάθετα απο τον επτχετρηματτκό κόσμο, που θα πρέπετ να ανταποκρτθεί 
σττς ευκατρίες που θα προκόψουν σε μία νέα παγκόσμτα 
οτκονομτκή πραγματτκότητα. Η πραγματτκότητα αυτή απαττεί κατ 
συμμαχίες με άλλες ευρωπαϊκές ετατρετες, αλλά κατ 
εκμετάλλευση των συγκρτττκών πλεονεκτημάτων ή τδταττεροτήτων 
της Ελλάδας (π.χ. γλώσσα, πολτττσττκό υπόβαθρο, τουρτσμός, 
γεωγραφτκή θέση).
Τελτκός στόχος πρέπετ να είνατ η ίδτα η κοτνωνία της 
πληροφορίας, που θα επττευχθεί όταν οτ νέες τεχνολογίες 
φθάσουν σε κάθε επτχείρηση, σε κάθε δημόστα υπηρεσία, σε κάθε 
επτστημοντκό φορέα, σε κάθε πολίτη, όπως το τηλέφωνο ή η 
τηλεόραση.


