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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το πρόβλημα διαχείρησης των επαναστατικών αλλαγών που οδηγούν την Κοινωνία της 

Πληροφορίας, παρά το ότι αυτές στηρίζονται στην υψηλή τεχνολογία, είναι κυρίως 

πολιτικό. Η πιθανότητα να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ενωση και να διατηρήσει το προβάδισμα 

ανταγωνιστικότητας εξαρτάται απο την δυνατότητα εμψύχωσης όλων των Ευρωπαίων 

πολιτών ότι στην διαφαινόμενη νέα κοινωνία υπάρχει θέση για όλους.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα της ομιλίας του κ. Κ.Σημίτη, Υπουργού Βιομηχανίας, Έρευνας 

και Τεχνολογίας στο συνέδριο "Η Κοινωνία της Πληροφορίας και ο Μετασχηματισμός της 

Επιχείρησης". Ο κ. Σημίτης, με την ιδιότητά του ως Προέδρου των Συμβουλίων Ερευνας 

και Βιομηχανίας, ήταν κεντρικός ομιλητής στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας, που οργανώνεται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στο συνέδριο αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 2000 σύνεδροι, μεταξύ των οποίων 

διευθύνοντα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών, ακαδημαϊκοί ερευνητές, εκπρόσωποι του 

πολιτικού κόσμου και υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ειδικά το 1994 το ενδιαφέρον ήταν αυξημένο, δεδομένου ότι η παρουσία τόσο του κ. 

Σημίτη όσο και του Επιτρόπου Bangemann, προέδρου της ομώνυμης ομάδας έδωσε μια 

πρώτη ευκαιρία να σχολιαστεί η ακολουθητέα πολιτική της Ενωσης για την βελτίωση της 

θέσης της στην παγκόσμια οικονομία όπως θα διαμορφωθεί με τα νέα τεχνολογικά 

δεδομένα. Ως γνωστόν, η ομάδα Bangemann συγκροτήθηκε απο την Ευρωπαϊκή Ενωση σαν 

βασικό βήμα υλοποίησης της έμφασης που δίδει η Λευκή Βίβλος στην Ψηφιακή τεχνολογία.

Αναφερόμενος στο πόρισμα της ομάδας Bangemann, που δόθηκε στην δημοσιότητα 

περιληπτικά την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Σημίτης είπε ότι δεν διέψευσε τις αισιόδοξες 

προσδοκίες που υπήρχαν. Είναι σαφές, τόνισε, ότι εξασφαλίζει επιτυχία στο κεντρικό 

ζητούμενο, που είναι η πρόσδοση δυναμικής στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας 

της Πληροφορίας. Μία καθυστέρηση τώρα θα μπορούσε να σημαίνει μόνιμη υστέρηση στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον του επόμενου αιώνα. Ο κ. Σημίτης, ως πρόεδρος του 

Συμβουλίου Βιομηχανίας, εισήγαγε το πόρισμα της ομάδας για συζήτηση στο Συμβούλιο 

που θα λάβει χώρα στο Λουξεμβούργο στις 22 Ιουνίου.



Η ψηφιακή τεχνολογία και η Κοινωνία της Πληροφορίας, τόνισε ο κ. Σημίτης εισάγουν 

ποιοτικές αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με την ψηφιακή επανάσταση, ανάλογη της βιομηχανικής επανάστασης του 

18ου αιώνα. Οπως η βιομηχανική επανάσταση απελευθέρωσε την παραγωγή απο τούς 

περιορισμούς της μυϊκής δύναμης, έτσι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να την 

απελευθερώσει απο τους περιορισμούς της δυνατότητας χειρισμού μεγάλου όγκου 

πληροφοριών. Διδασκόμενοι απο την ιστορία μπορούμε να εξάγουμε τρία συμπεράσματα:

1. Πιο εύκολα διαφαίνονται τα προβλήματα του τέλους του παλαιού παρά τα 

ωφελήματα της απαρχής του νέου.

2. Πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία της δημιουργικότητας, απο περιορισμούς και 

αγκυλώσεις, είτε αυτές προέρχονται απο τον δημόσιο τομέα είτε απο την ύπαρξη 

μονοπωλίων στον ιδιωτικό.

3. Η αδυναμία διεξαγωγής μονομερών εθνικών στρατηγικών. Αντίθετα, πρέπει να 

επεξεργαστούμε υπερεθνικές στρατηγικές που αξιοποιούν την λογική των 

τεχνολογικών εξελίξεων.

Η αφετηρία των προβλημάτων εφαρμογής μιας συνολικής στρατηγικής ανάγεται στο ότι 

οι πολιτικές δομές είναι αναπόφευκτο, σε θέματα τόσο μακροχρόνια, να αντανακλούν 

περισσότερο τις αντιδράσεις στο κόστος παρά τις προσδοκίες του ωφέλους. Καθήκον 

των Ευρωπαίων πολιτικών, είπε ο κ. Σημίτης, είναι να καθησυχάσουν τους φόβους που 

μπορούν να εκτρέφουν την Ευρώπη προς λιγότερο αποδοτικές κατευθύνσεις. Ανέφερε 

πέντε τομείς δράσης:

1 Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανεργία. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας 

πρέπει να προσαρμοστούν στην αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών προβλημάτων. 

Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος η κοινωνική ανισότητα να οδηγήσει στην συνολική 

απόρριψη της κοινωνίας της πληροφορίας.

2. Η συρρίκνωση της δημοκρατίας και των ελευθεριών του ατόμου. Η κονωνία της 

πληροφορίας δεν πρέπει να εξελιχτεί σε κοινωνία της χειραγώγησης.

3. Η διαφύλαξη του προσωπικού απορρήτου.

4. Η διαφύλαξη πολιτισμικών διαφορών και της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.



5. Η διακύβευση της συνοχής. Αν δεν συνεχισθεί η προσπάθεια για οικονομική και 

κοινωνική συνοχή ώστε να αξιοποιηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό των περιφερειών, 

μπορεί να εγκαθιδρυθεί ένας φαύλος κύκλος, από τον οποίο θα χάσει η Ενωση 

συνολικά.

Η απόκτηση της πολιτικής ωριμότητας για την αποφυγή της λογικής του "πολιτικού 

κόστους" δεν είναι θέμα τεχνοκρατικό. Πρέπει οι πολιτικοί της Ευρώπης να εμπνεύσουν 

τους πολίτες για το ποιά θα είναι η κατάληξη της διαδικασίας, έτσι ώστε να αντισταθούν 

στις σειρήνες τωνπρόσκαιρα βολικών αλλα μακροχρόνια καταστροφικών υπεκφυγών.

Ενα όραμα όμως που δεν έχει τις ρίζες του στην πραγματικότητα, καταλήγει μια συνεχώς 

υπεκφεύγουσα ουτοπία. Για τον λόγο αυτό έχουν σημασία τα συγκεκριμένα βήματα που 

έχει πάρει η Ενωση:

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και η έμφαση που δίδεται στην υποδομή 

Η "Λευκή Βίβλος" που θέτει την κοινωνία της πληροφορίας σαν μοχλό ανάπτυξης 

Η θεσμοθέτηση του 4ου Προγράμματος-Πλαισίου για την Ερευνα.

Η δημιουργία και το πόρισμα της " Ομάδας Bangemann".

Τα βήματα αυτά προσδίδουν μια δυναμική στην ευρωπαϊκή προσπάθεια και επιτρέπουν 

αισιοδοξία για την επιτυχία της Ευρώπης στο εγχείρημα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.


