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Δωρεάν ίντερνετ, 
ασύρματο...  

και δημοφιλές

Της ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΤΖΟΥΜΑ
Τέσσερα είναι πλέον τα δημόσια ασύρ-
ματα σημεία -wireless hotspots- στο 
κέντρο της Αθήνας. Εκτός από την 
πλατεία Συντάγματος, το Θησείο και 
την πλατεία Κοτζιά, στη λίστα με τα 
στέκια των λάτρεων του Iντερνετ 
προστίθεται πλέον και ο ισόγειος και 
εξωτερικός χώρος του Εθνικού Ιδρύ-
ματος Ερευνών (ΕΙΕ) στη Βασιλέως 
Κωνσταντίνου. 

Το τέταρτο σημείο δωρεάν ασύρμα-
της πρόσβασης στο Διαδίκτυο παρου-
σίασε ο ειδικός γραμματέας Ψηφιακού 
Σχεδιασμού κ. Βασίλης Ασημακόπου-
λος σε ημερίδα με θέμα τις «Προηγμέ-
νες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες για τους 
πολίτες της Αθήνας», η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 
στο ΕΙΕ. Ο κ. Ασημακόπουλος δήλωσε 
ότι «η θετική ανταπόκριση όλων, και 
ιδιαίτερα των νέων, μας ενθαρρύνει να 
επεκταθούμε σε περισσότερα σημεία. 
Σκοπεύουμε στο πλαίσιο της ψηφια-
κής στρατηγικής να χρηματοδοτή-
σουμε στους επόμενους μήνες τη 
λειτουργία 100 παρόμοιων σημείων 
ασύρματης πρόσβασης σε ανοιχτούς 
χώρους σε πόλεις της Ελλάδας».

Ο κ. Νεκτάριος Κοζύρης, επίκου-
ρος καθηγητής του ΕΜΠ και επιστη-
μονικός υπεύθυνος του Ασύρματου 
Δικτύου Πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
-ή athenswifi-, του έργου που χρη-
ματοδοτείται από την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, λέει ότι «χαρακτηρι-
στικό της επιτυχίας του έργου είναι ο 
αριθμός χρηστών του δικτύου. Πάνω 
από 14.800 διαφορετικοί χρήστες 
έχουν συνδεθεί τους τελευταίους 20 
μήνες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 
πάνω από 68.000 συνδέσεις. Μάλι-
στα, τους τελευταίους 4 μήνες στο 
Θησείο συνδέθηκαν 1.500 διαφορε-
τικοί χρήστες. Η συγκεκριμένη περι-
οχή είναι πολύ δυναμική, λόγω του 
φοιτητόκοσμου». 

Η πλατεία Συντάγματος παραμένει 
ο πιο δημοφιλής τόπος σύνδεσης των 
χρηστών. Οπως λέει ο κ. Αρης Σωτη-
ρόπουλος, από το Ερευνητικό Πανε-
πιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων 
Επικοινωνιών και Υπολογιστών, «στην 
πλατεία το δίκτυο πέφτει σπάνια. Ακό-
μη και αν υπάρχει πρόβλημα, λόγω 

καιρού, διορθώνεται άμεσα από τους 
συνεργάτες μας». 

Το athenswifi, το οποίο ξεκίνησε τη 
λειτουργία του τον Ιούνιο του 2006, 
έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς, 
κάτι το οποίο δεν φαίνεται μόνο από τα 
στατιστικά στοιχεία στην ιστοσελίδα 
του www.athenswifi.gr. «Επισκεπτό-
μαστε μπλογκ ως απλοί χρήστες και 
βλέπουμε πως πολλοί είναι εκείνοι 
οι οποίοι εκφράζουν την επιθυμία να 
υπάρξουν και άλλα hotspots στην 
Αθήνα», λέει ο κ. Σωτηρόπουλος. 
Ωστόσο και μια βόλτα στο κέντρο της 
Αθήνας αρκεί για να αποκτήσουμε ει-
κόνα: δεκάδες νέοι, αλλά και μεγαλύ-
τεροι, κάθονται με τα λάπτοπ τους σε 

ένα παγκάκι στο Σύνταγμα ή στα τρα-
πεζάκια μιας καφετέριας πάνω στον 
πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου. 

Ετσι, αν και το έργο τελειώνει επίση-
μα στα τέλη του Νοεμβρίου 2008, το 
πιθανότερο είναι να βρεθεί λύση για να 
συνεχιστεί η λειτουργία του. «Η Ειδική 
Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού 
έχει αγκαλιάσει το έργο και νομίζω 
ότι όχι μόνο θα συνεχιστεί η λειτουρ-
γία του δικτύου, αλλά θα δημιουργη-
θούν και νέα ανάλογα σημεία σε άλλα 
μέρη της Αθήνας», λέει ο κ. Κοζύρης. 
«Εχουν πέσει στο τραπέζι πολλά ονό-
ματα, όπως π.χ. η πλατεία Κυψέλης, η 
Νέα Σμύρνη, τα Εξάρχεια, αλλά τίποτα 
δεν έχει αποφασιστεί ακόμη». 
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Στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών το τέταρτο σημείο  
-στην Αθήνα- για δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Τα τρία σημεία για ελεύθερη πρόσβαση

Σχέδια για νέα δίκτυα  
με ευρεία κάλυψη  

και σε άλλα 100 σημεία 
της Ελλάδας

Σε κάθε χάρτη φαίνεται η περιοχή που καλύπτει το δίκτυο της περιοχής και στο διάγραμμα τα ΜΒ  
που χρησιμοποίησαν οι χρήστες διάφορες ώρες του πρωινού της Δευτέρας.

Θα χρησιμοποιούσατε  
τα δίκτυα wi-fi για να συνδέεστε 
στο Ιnternet αν ήταν διαθέσιμα 
σε περισσότερους χώρους;
www.e-tipos.com/polis
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