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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv035.pdf 

Β.Βεσκούκης 

∆ικτυωθείτε... 
Το πρόγραµµα "∆ικτυωθείτε" είναι µάλλον γνωστό στους αναγνώστες του ανά χείρας 
εντύπου. Πρόκειται για µια δράση του επιχειρησιακού προγράµµατος "Κοινωνία της 
Πληροφορίας" η οποία στοχεύει στην διάδοση του Internet σε µικρές ελληνικές επιχειρήσεις 
(κάτω των 10 ατόµων). Ο στόχος θα επιτευχθεί µε την επιδότηση των επιχειρήσεων για την 
αγορά υπολογιστή και δικτυακής σύνδεσης. Η συνολική δαπάνη από το 3ο ΚΠΣ ανέρχεται σε 
περίπου 20 δις δρχ (ο αριθµός διαφέρει στις σχετικές δηµοσιεύσεις), αναµένεται δε µε το 
ποσό αυτό να αυξηθεί δραστικά ο αριθµός των µικρών επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν το 
Internet στην Ελλάδα, οι οποίες αποτελούν το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων, σύµφωνα 
πάντα µε τις εκτιµήσεις του προγράµµατος. 

Η ιδέα φαίνεται καλή, µόνο που ίσως θα έπρεπε να µη βιαστεί κανείς να χαρεί, ούτε για την 
επιδότηση που δικαιούται, ούτε για όσα θα σηµαίνει η διείσδυση του Internet σε τόσες πολλές 
ελληνικές επιχειρήσεις. Και, εκφράζοντας για µία ακόµη φορά λόγο "διαφορετικό", 
εξηγούµαστε: µελετώντας τις λεπτοµέρειες του προγράµµατος και της διαδικασίας 
ανακαλύπτουµε ότι οι δικαιούχοι πρέπει να υποστούν µια µη αµελητέα γραφειοκρατική 
ταλαιπωρία για να υποβάλλουν την αίτηση µαζί µε το γνωστό πλήθος συνηµµένων 
"αποδεικτικών στοιχείων", ώστε να εισπράξουν το 40% του συνολικού κόστους του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, του modem και της ετήσιας δικτυακής σύνδεσης, το οποίο (40%) 
δεν µπορεί να ξεπερνά το ποσό των 240 (διακοσίων σαράντα) χιλιάδων δραχµών. 

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το συνολικό "επιλέξιµο" κόστος του εξοπλισµού και της 
δικτυακής σύνδεσης δεν ξεπερνά το ποσό των 600 χιλιάδων δραχµών, στο οποίο µάλλον δεν 
συµπεριλαµβάνεται το ΦΠΑ διότι µάλλον δεν είναι "επιλέξιµη δαπάνη". Η συζήτησή µας, 
ωστόσο, δεν θα επικεντρωθεί σε οικονοµικά ζητήµατα. ∆εν θα αναλογιστούµε αν η εκτίµηση 
για τις 600 χιλ είναι σωστή, ούτε για το αν θα έπρεπε να επιδοτηθεί το 40% ή άλλο ποσοστό. 
Αυτά τα γνωρίζουν όσοι είναι στην αγορά. Θα αναλογιστούµε περισσότερο ουσιαστικά 
πράγµατα και συγκεκριµένα το κατά πόσο προάγεται η κοινωνία της πληροφορίας (χωρίς 
εισαγωγικά) µε τον τρόπο αυτό.  

Επιτρέψτε µας, κατ' αρχήν, να αµφιβάλλουµε σχετικά µε τον αν ο λόγος για τον οποίο πολλές 
µικρές ελληνικές επιχειρήσεις δεν "είναι στο Internet", είναι η διαθεσιµότητα 360 και η έλλειψη 
240 χιλιάδων δραχµών. Σε µεγέθη επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόµενους, οι αριθµοί 
αυτοί αναλογούν περίπου σε έναν βασικό µισθό µαζί µε τις εργοδοτικές εισφορές και, αν µια 
επιχείρηση υπολείπεται από το να πληρώσει την µηνιαία αποζηµίωση ενός εργαζόµενου, τότε 
µάλλον το πρόβληµα της δεν βρίσκεται στο µη-Internet, αλλά αλλού. Οι λόγοι για τους 
οποίους πολλές µικρές ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στο Internet µπορούν να 
αναζητηθούν λίγο στην ενηµέρωση, λίγο στην παιδεία, λίγο στην οργάνωση, λίγο στην 
αντίληψη και αλλού και τέλος πάντων, αν έκανε κανείς µια έρευνα, θα διαπίστωνε χαµηλή 
κατάταξη της "έλλειψης 240 χιλιάδων" στους λόγους µη πρόσβασης στο ∆ίκτυο.  

Ως εκ τούτου, το να χρηµατοδοτεί κανείς την αγορά συστηµάτων και πρόσβασης δεν αίρει 
τους ουσιώδεις λόγους για τους οποίους η πρόσβαση δεν υπάρχει και όσο "δεν έχουµε 
στοιχεία" εµείς για να αποδείξουµε το λεγόµενο, άλλο τόσο "δεν υπάρχουν στοιχεία" και για το 
αντίθετο. Λέµε, λοιπόν, ότι τα 20 ή οσαδήποτε δισεκατοµµύρια δραχµές, ανάµεσα στα 
τελευταία που θα διαβούν τα ελληνικά σύνορα µε τέτοιο καθεστώς, δεν αξιοποιούνται όπως 
θα µπορούσαν, και αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη "συµπληρωµατικότητα" και τη "συνέργεια" 
των άλλων "υποπρογραµµάτων", "µέτρων", "ενεργειών", "δράσεων" κλπ της "Κοινωνίας της 
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Πληροφορίας". Το να "µπουν τόσες επιχειρήσεις στο Internet" σηµαίνει να αποκτήσουν 
παιδεία, ενηµέρωση, θεσµικό πλαίσιο αξιοποίησης, να πειστούν τελικά ότι "εκεί" υπάρχει 
κάποια επιχειρηµατική ευκαιρία ή έστω ένα πεδίο ενδιαφέροντος. Πρώτα αυτά και κατόπιν οι 
240 χιλιάδες δραχµές, οι οποίες, το πολύ-πολύ να καταλήξουν στα ταµεία των αλυσίδων 
καταστηµάτων υψηλής τεχνολογίας των διαφηµιστικών εντύπων των κυριακάτικων 
εφηµερίδων, χωρίς όµως το Internet να αποκτήσει "νέες επιχειρήσεις". 

Οχι πως κάποιες επιχειρήσεις δεν θα βοηθηθούν, είναι ωστόσο χαρακτηριστική η έλλειψη 
φαντασίας των απογόνων όσων είχαν συλλάβει τις "Πληροφοροικίες" (οι παλαιότεροι 
θυµούνται). Ποσοτικούς δείκτες ζητάει η "Κοινότητα" και εµείς της απαντάµε δηλώνοντας "50-
60 χιλιάδες νέες επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν το Internet". "Ex ante" (δηλαδή εκ των 
προτέρων) αξιολόγηση απαιτεί το 3ο ΚΠΣ και εµείς έχουµε "τεκµηριωµένο" τον "δείκτη 
διάχυσης" του προγράµµατος µε µια πολύ απλή ιδέα: να µοιράσουµε µέρος έστω των 
χρηµάτων, ακριβώς ως χρήµατα. Η "απορρόφηση" εξασφαλισµένη, τα κονδύλια δεν 
"χάνονται", οι διαχειριστές χαρούµενοι, οι ελεγκτές το ίδιο, ακόµη περισσότερο χαρούµενες οι 
αλυσίδες καταστηµάτων υπολογιστών και οι παροχείς, η δε κοινωνία της πληροφορίας να 
παραµένει µόνο σε εισαγωγικά ως τίτλος προγράµµατος της Κοινότητας (και µάλιστα το 
περισσότερο... ώριµο από τα άλλα του 3ου ΚΠΣ την στιγµή που µιλάµε), διότι, αγαπητοί 
αναγνώστες, µε τέτοια φαντασία στα έργα, µην περιµένετε να την δείτε σύντοµα εκτός των 
εισαγωγικών. 

∆εν αµφισβητούµε την προαίρεση και πιστεύουµε ότι και οι αναγνώστες µας δεν αµφιβάλλουν 
για την δική µας προαίρεση, είδαµε, εξάλλου διακριτικά επιφυλακτικές φωνές και στον φίλα 
κείµενο τύπο. Οµως, επειδή η όλη εικόνα θυµίζει την ρήση "το µεν πνεύµα πρόθυµον, η δε 
σαρξ ασθενής", θα µας επιτρέψετε να λάβουµε τις αποστάσεις µας, αναλαµβάνοντας το 
κόστος και µη αρκούµενοι στο ότι "και αυτό κάτι είναι". Στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα της 
µετριότητας, της ανακολουθίας και της µη ευθύνης, προβληµατιζόµαστε όταν βλέπουµε 
πόρους που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα, να διαιρούνται µε έναν αριθµό-
"στόχο" και να διανέµονται ως χρήµατα και µάλιστα ανεξάρτητα από το αν και άλλες χώρες 
έκαναν µόνο κάτι τέτοιο, είτε και κάτι τέτοιο. Αυτό το "πολύ καλύτερα" έχει πολλές ερµηνείες, η 
υλοποίηση των οποίων είναι πολύ δυσκολότερη, απαιτεί λεπτούς χειρισµούς ισορροπιών και 
συγκρούσεις που είναι δυσκολότερο να αποφασιστούν και να γίνουν. Ισως, όµως, και να είχε 
νόηµα να αγωνιστούµε, αφού πρώτα πείσουµε τον εαυτό µας ότι είναι ώρα να σταµατήσουµε 
να αρκούµαστε στο "περίπου". 
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