Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατά
την έναρξη της «Εβδομάδας Ευρυζωνικότητας» στο Σύνταγμα, 1723 Μαΐου 2007

Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζω στα σημερινά εγκαίνια της Εβδομάδας
Ευρυζωνικότητας που διοργανώνει η Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Με αυτά,
ξεκινά σήμερα στο Σύνταγμα ένας κύκλος εκδηλώσεων για
την Ευρυζωνικότητα, που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Μαΐου.
Η Εβδομάδα Ευρυζωνικότητας έχει το εξής κεντρικό
μήνυμα: «Όπου κι αν είσαι, είσαι στο κέντρο του
κόσμου - Ευρυζωνικότητα». Πρόκειται, κατά τη γνώμη
μου, για ένα μήνυμα που συνοψίζει πολύ εύστοχα την
τεράστια δυναμική των ευρυζωνικών υπηρεσιών, τα
πλεονεκτήματα, τις δυνατότητες και τα οφέλη που
μπορούν να προσφέρουν στον κάθε πολίτη.
Η σημερινή πρωτοβουλία μας, που συμπίπτει χρονικά και
με
την
Παγκόσμια
Ημέρα
Τηλεπικοινωνιών
που
γιορτάζουμε σήμερα, αποτελεί μιά από τις πολλαπλές
δράσεις που υλοποιούμε μέσα στο 2007 για την
ενημέρωση των πολιτών και την προώθηση της
Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι,
Οι
τηλεπικοινωνίες
του
χθες,
δεν
είναι
οι
τηλεπικοινωνίες του σήμερα.
Ζούμε πλέον σε μια
δυναμικά μεταβαλλόμενη εποχή, όπου, από απλοί θεατές,
γινόμαστε τώρα συμμέτοχοι στις ραγδαίες εξελίξεις της
τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών δικτύων, και των
ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Στην εποχή αυτή
της «ψηφιακής επανάστασης», όρους όπως «Ψηφιακή
Ελλάδα»,
«Ψηφιακή
Σύγκλιση»,
«Κοινωνία
της
Πληροφορίας», «Ευρυζωνικότητα», κλπ, τους ακούμε
πλέον πολύ συχνά και γίνονται ολοένα και περισσότερο
κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το Διαδίκτυο (ή αλλιώς
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το Ιντερνετ) αποτελεί πλέον απαραίτητο μέσο και εργαλείο
για τους Έλληνες πολίτες στη νέα αυτή Κοινωνία της
Γνώσης. Οι ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες,
αποτελούν το απαραίτητο όχημα που θα καταστήσει τη
χώρα μας ανταγωνιστική στον παγκόσμιο στίβο της
επανάστασης της πληροφορίας. Και επι τη ευκαιρία, θα
ήθελα να επισημάνω εδώ ότι όλες αυτές οι ευρυζωνικές
υποδομές και υπηρεσίες που αναφέρουμε, δεν θα πρέπει
να περιοριστούν μόνο στις περιοχές των μεγάλων αστικών
κέντρων, αλλά να επεκταθούν και να είναι διαθέσιμες και
στις πλέον απομακρυσμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες
περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.
Ευρυζωνικότητα,
ασύρματες
επικοινωνίες,
WiMax,
συχνότητες, οπτικές ίνες, κλπ, είναι απλώς μερικοί από
τους όρους της νέας τεχνολογίας. Τα καλά νέα, στην
ανάπτυξη αυτού του νέου «ψηφιακού περιβάλλοντος»,
είναι ότι η τεχνολογία αυτή καθ’ εαυτή δεν αποτελεί
πρόβλημα. Αυτή είναι εύκολα διαθέσιμη και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για γρήγορη υλοποίηση. Τα «άσχημα νέα»
του συγκεκριμένου θέματος, είναι ότι το πρόβλημα είναι ο
ίδιος ο «άνθρωπος», στον οποίο κυρίως θα πρέπει τώρα να
επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Και αυτό αποτελεί
ακόμα πιο δύσκολο έργο, γιατί θα πρέπει να του δώσουμε
να κατανοήσει πλήρως τι ακριβώς μπορεί να κάνει με τις
νέες τεχνολογίες, τι οφέλη μπορεί να αποκομίσει με την
κατάλληλη αξιοποίηση τους, και με ποιο τρόπο θα γίνει πιο
συμμετοχικός, πιο ανταγωνιστικός, και – τελικά πιστεύουμε
-- πιο ευτυχισμένος στη νέα αυτή παγκόσμια κοινωνία της
γνώσης.
Είναι όμως ωστόσο γεγονός ότι επίσης είμαστε εν γένει μια
τεχνοφοβική κοινωνία. Θα πρέπει όλοι μας συνεπώς,
εμείς, η Πολιτεία, τα σχολεία, οι επιχειρήσεις, ο Τύπος, να
εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να
ενημερώσουμε τον πολίτη για τις νέες τεχνολογίες – την
άσχημη αλλά και την καλή τους πλευρά – και να
καταπολεμήσουμε την τεχνοφοβία του. Ένας σωστά
ενημερωμένος και καλά πληροφορημένος πολίτης, όχι
μόνο θα ασπαστεί άφοβα τις νέες τεχνολογίες, αλλά και θα
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τις αγαπήσει – θα την «πατήσει» όπως λέμε κοινά, όπως
άλλωστε την έχουμε «πατήσει» και εμείς προ πολλού!
Η ανακήρυξη του 2007 ως Έτος Ευρυζωνικότητας από τον
κ. Πρωθυπουργό, αποτυπώνει πλήρως τη σημασία που
δίνει η Ελληνική Πολιτεία στην ευρυζωνικότητα και τη
δέσμευση της σε ένα πλάνο δράσεων, με στόχο τη μείωση
του «ψηφιακού χάσματος», τόσο σε σχέση με τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όσο και μέσα στη ίδια τη χώρα μας,
τόσο μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, όσο και
μεταξύ περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένων ή
απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχών.
Κυρίες και κύριοι,
Σε όλο αυτό το νέο ευρυζωνικό τοπίο, η ΕΕΤΤ θέλουμε να
παίξει πρωτεύοντα ρόλο. Επιστέγασμα των μέχρι τώρα
εργασιών της ΕΕΤΤ αποτελεί η πρόσφατη αδεσμοποίηση
του τοπικού βρόχου, με την οποία -- πιστεύουμε -- ότι
εγκαινιάζεται πλέον μια νέα εποχή στις Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες
στη
χώρα
μας,
σε
ένα
πλήρως
απελευθερωμένο περιβάλλον υποδομής δικτύου.
Το
γεγονός αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά τόσο για την
ποιότητα των υπηρεσιών, όσο και για την τιμολόγησή
τους. Παράλληλα, αναμένεται να δημιουργήσει δυναμικό
πεδίο ευκαιριών για περισσότερες επενδύσεις στην αγορά
των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη νέων,
πρωτοποριακών, εφαρμογών.
Εκτός από τις άλλες κύριες δραστηριότητές μας συνεπώς,
έχουμε πλέον ξεκινήσει και μιά σειρά ενημερωτικών
δράσεων που επικεντρώνονται στον παράγοντα της
ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.
Στόχος των δράσεων αυτών είναι να ενημερώσουμε το
κοινό σχετικά με το Διαδίκτυο και την ευρυζωνικότητα,
πάνω σε μιά σειρά θεμάτων όπως:
- Τι είναι τελικά η ευρυζωνικότητα και πως δουλεύει?
- Τι δυνατότητες παρέχει το ευρυζωνικό διαδίκτυο στην
επιχειρηματικότητα, την εργασία, την εκπαίδευση, την
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-

επικοινωνία, την ψυχαγωγία και γενικότερα την
καθημερινή μου ζωή?
Τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω ευρυζωνική
πρόσβαση στο Ιντερνετ?
Πως εξελίσσεται η ευρυζωνική αγορά στην Ελλάδα?
Που αλλού μπορώ να βρω χρήσιμες πληροφορίες για
την ευρυζωνικότητα?
κλπ, κλπ

Υπό αυτό το πρίσμα της διάδοσης των ευρυζωνικών
υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ προχώρησε ήδη στην έκδοση δύο
ενημερωτικών φυλλαδίων – ένα για το Διαδίκτυο και
ένα για την Ευρυζωνικότητα -- τα οποία έχετε την ευκαιρία
να τα δείτε στο περίπτερο της ΕΕΤΤ και για τα οποία
προγραμματίζεται η διανομή τους στο ευρύ κοινό.
Παράλληλα,
θα
είναι
σύντομα
διαθέσιμος
ένας
διαδραστικός
διαδικτυακός
τόπος
της
ΕΕΤΤ,
αφιερωμένος αποκλειστικά στην ευρυζωνικότητα, όπου
κάθε απλός χρήστης θα μπορεί να επισκέπτεται και να
ενημερώνεται για θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός του.
Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ευρυζωνικότητας που
εγκαινιάζουμε σήμερα, θα πραγματοποιούνται καθημερινά
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Συντάγματος,
ποικίλες εκδηλώσεις με στόχο την πληροφόρηση του
κοινού για θέματα ευρυζωνικών υπηρεσιών.
Οι
επισκέπτες
θα
έχουν
τη
δυνατότητα
να
«πειραματισθούν» σε ποικίλες ευρυζωνικές εφαρμογές, να
«ανακαλύψουν»
τη
χρηστικότητά
τους
και
να
ενημερωθούν
για
δράσεις
που
υλοποιούνται
και
προγραμματίζονται από την Πολιτεία, με στόχο την
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι η ΕΕΤΤ
διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά, στις 1-2-3
Ιουνίου, διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οι Παγκόσμιες
Δυναμικές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου». Την έναρξη των
εργασιών έχει προσκληθεί να κηρύξει ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας κ. Κώστας Καραμανλής. Ως κεντρική ομιλήτρια θα
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συμμετέχει η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κα Viviane Reding.
Σας προσκαλούμε όλους να συμμετάσχετε στις τριήμερες
εργασίες του Συνεδρίου και να δηλώσετε τη συμμετοχή
σας ηλεκτρονικά, ακόμα και από αυτήν την αίθουσα , απλά
με το να επισκεφθείτε το site της ΕΕΤΤ.
Τελειώνοντας, θέλω να καταστήσω σαφές το γεγονός ότι η
σημερινή εκδήλωση δεν αποτελεί κάποια «φιέσταπυροτέχνημα», αλλά σηματοδοτεί την αρχή μιας συνεχούς
καμπάνιας ενημέρωσης, με πραγματική ουσία, η οποία
φιλοδοξούμε ότι θα συμβάλλει στην εκπαίδευση,
ενημέρωση και, εν τέλει, ενδυνάμωση του έλληνα
καταναλωτή και χρήστη του ευρυζωνικού Ιντερνετ.
Μάλιστα θα ήθελα επί τη ευκαιρία να χαιρετίσω απ’ εδώ
ανάλογες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εξοικείωσης του
κοινού που έχουν ήδη ξεκινήσει ο ΟΤΕ και μερικοί
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, και μου δίνεται εδώ η ευκαιρία
να παροτρύνω και άλλες επιχειρήσεις και φορείς να
πράξουν αντίστοιχα.
Σας εύχομαι καλή ευρυζωνική πλοήγηση…
Ευχαριστώ
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