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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv040.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Η κοινωνία της πληροφορίας (3) 

Η στήλη αυτή έχει επανειληµµένως διατυπώσει σκληρή κριτική σε πολλά θέµατα που 
σχετίζονται µε την (υφιστάµενη ή όχι) εθνική στρατηγική σχετικά µε την ανάπτυξη της (άνευ 
εισαγωγικών) κοινωνίας της πληροφορίας. Όχι αναίτια και σίγουρα όχι χωρίς τεκµηρίωση. 
Χαρακτηριστικό γι' αυτό είναι το γεγονός ότι ουδέποτε λάβαµε κάποια απάντηση, έστω µε τη 
µορφή επιθετικής διαµαρτυρίας, σχετικά µε όσα έχουµε κατά καιρούς εκφράσει. Τα 
παραπάνω δεν αποτελούν παρά εισαγωγή σε µια "διαφορετική" τοποθέτηση, και 
συγκεκριµένα σε µία θετική αναφορά στο πρόγραµµα "Κοινωνία της πληροφορίας", την οποία 
αποφασίσαµε να κάνουµε το µήνα αυτό. Οχι στο όνοµα της άχρωµης αντικειµενικότητας και 
της λογιστικής των απόψεων, αλλά ως απόρροια του ίδιου ακριβώς πνεύµατος των 
προηγούµενων τοποθετήσεών µας.  

Χωρίς περισσότερες εισαγωγές, η θετική νότα του εν λόγω επιχειρησιακού προγράµµατος 
είναι η ύπαρξη και ανοιχτή διάθεση της τεκµηρίωσής του στην ιστοσελίδα του 
(www.infosociety.gr). Το γεγονός αυτό ίσως να φαίνεται απλό και αυτονόητο, όσοι όµως 
γνωρίζουν, θυµούνται πως στο παρελθόν η έγκαιρη πρόσβαση σε τέτοιου είδους 
πληροφόρηση, αποτελούσε "ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα" των φορέων, των συµβούλων και 
γενικά των εµπλεκοµένων στη διεκδίκηση χρηµατοδοτούµενων έργων από τα διάφορα 
επιχειρησιακά προγράµµατα, πακέτα, κλπ. Τα πράγµατα φαίνεται να έχουν αλλάξει και αυτό 
δεν µπορεί παρά να σχολιαστεί θετικά. Η µετάβαση από την εποχή της επιλεκτικής 
διακίνησης της πληροφορίας που σχετίζονταν µε κοινοτική χρηµατοδότηση, στην εποχή της 
ανοιχτής και έγκαιρης διάθεσης του σχετικού υλικού τεκµηρίωσης, αποτελεί αναµφίβολα ένα 
πρώτο θετικό βήµα, το οποίο οφείλει κανείς να χαρακτηρίσει ως τέτοιο. 

Στην εν λόγω, λοιπόν, σελίδα, µπορεί κανείς να βρει όλο το υλικό τεκµηρίωσης, καθώς και το 
συµπλήρωµα προγραµµατισµού του προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας", καθώς και 
συνδέσµους προς το δικτυακό τόπο που σχετίζεται µε την υποβολή προτάσεων και την 
παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων. Εργα, βέβαια, ακόµη δεν έχουν ανατεθεί σε ευρεία 
κλίµακα, εκτός από συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπως αυτή του "∆ικτυωθείτε", την οποία ήδη 
σχολιάσαµε. Ωστόσο, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στις σελίδες αυτές χρήσιµη και 
ουσιαστική πληροφόρηση σχετικά µε την ετοιµασία των προτάσεών τους, τους άξονες 
δράσεις, τις επιλέξιµες δαπάνες, τους δείκτες παρακολούθησης και αποτελεσµάτων, τη δοµή 
των τεχνικών δελτίων, κ.ά. 

Τα παραπάνω δεν σηµαίνουν ότι η σχεδίαση του προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας" 
δεν επιδέχεται καµία κριτική. Ανεξάρτητα από το περιεχόµενο του προγράµµατος, στο οποίο 
θα έχουµε την ευκαιρία να αναφερθούµε αναλυτικά στο µέλλον, η διάθεση έστω και αυτής της 
βασικής και αναγκαίας πληροφορίας µέσω του Internet, δικαιώνει εν µέρει και τον τίτλο του 
προγράµµατος το οποίο αφορά. Επίσης, µειώνει την χαρακτηριστική για τα ελληνικά 
δεδοµένα χαοτική αντιµετώπιση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και κυρίως της δοµής 
και της τεκµηρίωσης των προτάσεων, κατά το παρελθόν. 

Ένα εύλογο ερώτηµα σχετικά µε το αν όλα αυτά θα µπορούσαν να έχουν γίνει και στο 
παρελθόν, είναι αναπόφευκτο να προβληµατίσει τον οποιονδήποτε. Ηδη µπαίνουµε στο 
δεύτερο µισό του δεύτερου έτους του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και µόλις στα τέλη 
του προηγούµενου µήνα επρόκειτο να συνεδριάσουν οι επιτροπές παρακολούθησης κάθε 
επιχειρησιακού προγράµµατος, για την έγκριση των συµπληρωµάτων προγραµµατισµού.  
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Ένα, πάντως, ακόµη σηµαντικότερο ερώτηµα, είναι το αν οι κατά τόπους "Αρχές ∆ιαχείρισης" 
που συγκροτήθηκαν πρόσφατα, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την υποδοµή και 
τις οµολογουµένως πολύ καλές προδιαγραφές παρακολούθησης έργων που ο αναγνώστης 
θα βρει ξεκινώντας από το site που αναφέραµε. Σε αυτή τη φάση δεν θα διατυπώσουµε παρά 
τις επιφυλάξεις µας, οι οποίες βασίζονται σε τεκµήρια που δεν είναι του παρόντος να 
αναφέρουµε, θα το κάνουµε όµως όταν χρειαστεί. Το πρώτο βήµα σε σωστή κατεύθυνση 
έγινε, έστω και µε καθυστέρηση που στοίχισε πολλά. Ο µεγάλος δρόµος, όµως, είναι ακόµη 
µπροστά.  
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