
Δφρεάλ αζύρκαηε πρόζβαζε ζηο internet από ηο Θεζείο (Μήλσκα ηοσ Υποσργού Οηθολοκίας 
θαη Οθολοκηθώλ) 

  
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2007 

  
  
Νένη θαη λέεο, 
  
Φίινη θαη θίιεο, 
  
Βξίζθνκαη αλάκεζά ζαο, γηα λα εγθαηληάζσ ην δίθησο δφρεάλ αζύρκαηες πρόζβαζες, ηο οποίο 
θαιύπηεη ηελ εσρύηερε περηοτή ηοσ Θεζείοσ. 
  
Ο θαζέλαο από εζάο κπνξεί λα έξζεη κε ηνλ πξνζσπηθό ηνπ ππνινγηζηή ή κε κηα θνξεηή ζπζθεπή 
επηθνηλσλίαο θαη λα ζπλδεζεί αζύξκαηα θαη δσξεάλ ζην Internet, από έλα κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνρήο 
ηνπ Θεζείνπ. 
  
Η ηαρύηεηα ηεο αζύξκαηεο δηαζύλδεζεο είλαη ηδηαίηεξα γξήγνξε, ελώ ε ρσξεηηθόηεηα ηεο γξακκήο 
είλαη πνιύ κεγάιε, 4Mbps. Τν δίθηπν ζα ιεηηνπξγεί δσξεάλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008, ζην πιαίζην ηεο 
πνιηηηθήο καο γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ πνιηηώλ κε ηελ αζύξκαηε επξπδσληθόηεηα. 
  
Τελ επόκελε εβδνκάδα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία αθόκε έλα ηέηνην δίθηπν δσξεάλ αζύξκαηεο ζύλδεζεο ζην 
Internet,  ζηελ πιαηεία Κοηδηά. 
  
Πξνρσξνύκε, θαιύπηνληαο όιν θαη πεξηζζόηεξνπο αλνηρηνύο ρώξνπο θαη ζεκεία πνπ ζπρλάδνπλ νη 
λένη,  κε αζύξκαηε δσξεάλ ζύλδεζε ζην Internet. Έρνπκε πάξεη πνιύ ελζαξξπληηθά κελύκαηα από 
εζάο,  πνπ αγθαιηάδεηε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο. 
  
Πξηλ από 15 πεξίπνπ κήλεο είρακε εγθαηληάζεη ην αζύξκαην δίθηπν δσξεάλ πξόζβαζεο ζηo Internet 
ζηο Σύληαγκα. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα, ζηελ πιαηεία Σπληάγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 
πεξηζζόηεξεο από 40.000 αζύρκαηες ζσλδέζεης ζηο Internet από πεξίπνπ 8.000 ρξήζηεο! Η 
αληαπόθξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ WiFi ζηελ πιαηεία Σπληάγκαηνο ήηαλ πάλσ από θάζε πξνζδνθία καο. 
  
Απηά ηα ζηνηρεία απνδεηθλύνπλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν όηη όινη εζείο -νη λένη - αληηκεησπίδεηε ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο σο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ζαο, είηε πξόθεηηαη γηα ςπραγσγία, είηε γηα πξόζβαζε 
ζηε γλώζε, είηε γηα ηε κεηαμύ ζαο επηθνηλσλία. 
  
Η ηερλνινγία είλαη πηα θαη θζελή θαη παληαρνύ παξνύζα. Το γρήγορο Internet αποηειεί ζήκερα ηο 
αλάιογο ηες αλαθάισυες ηες ησπογραθίας. Παξέρεη κε λέα δεδνκέλα ηελ πξόζβαζε ζηελ 
πιεξνθνξία θαη ζηε γλώζε γηα όινπο. Με ρακειό θόζηνο θαη κεγάιε ηαρύηεηα. 
  
Δζείο σο λεόηεξνη ην γλσξίδεηε απηό θαιύηεξα. Καη γηα ην ιόγν απηό είκαη ζίγνπξνο όηη ζα αμηνπνηήζεηε 
θαη απηό ην αζύξκαην δίθηπν, εμίζνπ δπλακηθά όπσο ην δίθηπν ζην Σύληαγκα. 
  
Γηα ηνλ ίδην ιόγν έτοσκε ζέζεη φς προηεραηόηεηα λα ζας δώζοσκε αθόκε περηζζόηερες 
δσλαηόηεηες κέζφ ηες Ψεθηαθής Σηραηεγηθής. 
  
Ήδε, πεξίπνπ 12.000 θνηηεηέο πνπ πξώηεπζαλ ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηα αλώηαηα εθπαηδεπηηθά 
ηδξύκαηα ηελ πεξαζκέλε ρξνληά, απέθηεζαλ ηνλ θνξεηό ππνινγηζηή ηεο αξεζθείαο ηνπο, κε ηηκέο 
κεησκέλεο έσο θαη 500 επξώ,  ράξε ζηε Γξάζε «Γεο ηελ Ψεθηαθά». Σην πξόγξακκα απηό ζπκκεηείρε 
ην 93% ησλ δηθαηνύρσλ θνηηεηώλ,  απνδεηθλύνληαο ζηελ πξάμε ηελ επηηπρία ηνπ. 
  
Ασηή ηε δράζε ζα ηε ζσλετίζοσκε θαη ζα ηελ επεθηείλοσκε, γηαηί αληηιακβαλόκαζηε ηο τρέος 
κας απέλαληη ζηε λέα γεληά. 
  
Σεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο ζαλ ηεο πιαηείαο Σπληάγκαηνο, ζαλ ην Θεζείν πνπ εγθαηληάδνπκε 
ζήκεξα θαη ζαλ απηό ηεο πιαηείαο Κνηδηά, εγθαζίζηαληαη θαη ζε άιιες πόιεης ηεο ρώξαο καο θαη ζα 
ιεηηνπξγνύλ έσο ην ηέινο ηνπ 2008 δσξεάλ γηα λα εμνηθεησζνύλ νη πνιίηεο κε ηε λέα ηερλνινγία. 
  
Γλσξίδσ όηη δξάζεηο ζαλ θαη απηέο ζαο ελζνπζηάδνπλ. Γλσξίδσ, επίζεο,  όηη δεηάηε λα γίλνπλ αθόκα 
πεξηζζόηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Καη απηό,  κε δεδνκέλν όηη ε θαηάζηαζε ηεο ρώξαο 
καο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ Internet ήηαλ απνγνεηεπηηθή  πξηλ από 3,5 
ρξόληα. 
  
Κάλνπκε πιένλ ζεκαληηθά βήκαηα, κε ζρέδην, κε νξγάλσζε θαη κε έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ. 
Φέξλνπκε ηελ ηερλνινγία πην θνληά ζε όινπο. 
  
Έρνπκε αθόκε πνιιά λα θάλνπκε γηα λα επηηύρνπκε ην όξακά καο γηα κηα Ψεθηαθή Διιάδα. Όκσο, 
πξνρσξνύκε πηα ζηαζεξά, κε έκθαζε ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο γεληάο. 
  
Δπεηδή ρξεζηκνπνηώ θαη εγώ ζπζηεκαηηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αλ ήζεια, δίλνληαο κηα επρή,  λα 
εγθαηληάζσ απηό ην δίθηπν δσξεάλ αζύξκαηεο πξόζβαζεο ζην Internet,  ζα επέιεγα θάηη από ηε 
γιώζζα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο: Δύρνκαη ινηπόλ θαιά downloads κε πςειέο ηαρύηεηεο θαη θαιέο 
αζύξκαηεο ζπλδέζεηο, αμηνπνηώληαο ην γξήγνξν δσξεάλ Internet ζην Θεζείν. 
  
Σαο επραξηζηώ. 

 
Γηώξγνο Αινγνζθνύθεο 


