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Τσίπρας: «Το μέλλον των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών είναι το φαξ» 

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Αλέξης Τσίπρας, επισκέφτηκε σήμερα το γραφείο του οργανισμού 

EENA για να ανακοινώσει κάποια καλά νέα. Καλωσορίσαμε έναν ειλικρινή άνθρωπο, που δεν έχει 

ουδεμία σχέση με την καρικατούρα που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ. Ακολουθούν αποσπάσματα της 

συζήτησης που είχε με τον κ. Gary Machado, Διευθυντή του οργανισμού EENA. 

 

 

GM: Αλέξη, ωραία γραβάτα. 

ΑΤ: Μ’ αρέσουν αόρατες, όπως και σε σένα Γκάρι. 

GM: Είπες έχεις καλά νέα να μοιραστείς μαζί μας; 

ΑΤ: (πίνωντας μια γουλιά ελληνικό καφέ που έφτιαξε ο Πέτρος Κρεμόνας) Ναι. Όταν κάποιος καλεί 

τον Ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 στην Ελλάδα, εξακολουθούμε να ξέρουμε που δεν 

βρίσκεται. 

GM: Και πως “δουλεύει” αυτή η υπηρεσία; 

ΑΤ: Όταν τηλεφωνείς για μια έκτακτη ανάγκη, ο χειριστής της κλήσης ζητάει πληροφορίες για την 

τοποθεσία σου από τον χειριστή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος με τη σειρά του το στέλνει 

σε εμάς... ΜΕ ΦΑΞ. Φέτος βελτιώσαμε ακόμα περισσότερο την υπηρεσία αυτή. Παίρνει μόνο 28 λεπτά 

και 58 δευτερόλεπτα αντί για 34 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα που έπαιρνε πέρσι κατά μέσο όρο. Ούτε 

καν 29 λεπτά - επίσημα και επιβεβαιωμένα στοιχεία. 

GM: Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει πως τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν πως 

αυτές οι πληροφορίες παρέχονται «μόλις» η κλήση φτάσει στις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης. Πως το αντιμετωπίζετε αυτό; 

ΑΤ: Απλό: Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε ένα νέο νομοσχέδιο που επαναορίζει την έννοια του «μόλις». 

GM: Ιδιοφυές! Και πως υπολογίζετε τα ακριβή δεδομένα; 

ΑΤ: Μα είναι εύκολο. Παίρνεις το 4.741.364,84 και το διαιρείς με το 165.898. 

GM: Είναι προφανές, συγνώμη για την ερώτηση! 

Τι συστάσεις θα έδινες σε όλους εμάς; 

ΑΤ: Αυστηρά κρητική δίαιτα, είναι η καλύτερη. Αν έχεις σκοπό να έρθεις στην Ελλάδα για πεζοπορία: 

πρώτον, θυμήσου να καλέσεις το 112 αν χρειαστεί. Δεύτερον, όταν ο χειριστής της κλήσης απαντήσει, 

μείνε ακίνητος για 28 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα για να μπορέσει ο χειριστής του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας να προσδιορίσει την τοποθεσία σου, με μια εμβέλεια 10 χιλιομέτρων. 

GM: Μάλιστα. Είναι σαφές. 

Σχεδιάζετε κάποιες μεταρρυθμίσεις; 

ΑΤ: Ξεκινώντας από σήμερα, όλα τα φαξ με εντοπισμό κλήσης θα εισέρχονται από τα αριστερά και 

όχι από τα δεξιά. Πρόκειται για μια μεγαλεπίβολη μεταρρύθμιση που έχω αναλάβει προσωπικά. 

GM: Ακούσαμε και για ένα επαναστατικό πρότζεκτ... 

ΑΤ: Πράγματι. Θα προσφέρουμε σε κάθε ‘Ελληνα πολίτη ένα φαξ τσέπης 12 κιλών που μπορείς να 

έχεις μαζί σου σαν τσάντα πλάτης. Θα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν το 

Ίντερνετ των Φαξ, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες ουδετερότητας των φαξ. Είναι σαφές πως 

#ΨηφιοποιούμεΤηνΕΕ. 
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GM: Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι η Ελλάδα επανήλθε δυναμικά με αυτό το 

πρότζεκτ. 

ΑΤ: Καταλαβαίνω. Ήμουν πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών 

λαμβάνουν τις συντεταγμένες του GPS μέσα σε 30 δευτερόλεπτα – 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΚΑΡΙ. Δεν 

υπάρχει λόγος βιασύνης. Απλά ελπίζω πως θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα 34 λεπτά αντί για τα 

28. Θα ζητήσω από την ΕΛΣΤΑΤ να το αναλάβει αμέσως. 

GM: Αλέξη, νομίζω πως μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλης της ομάδας και να πω: 

Συγχαρητήρια... 

ΑΤ: Ευχαριστώ πολύ Γκάρι. Έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά με το Advanced Fax Location*, δεν θα 

μπορούσαμε να φτάσουμε ως εδώ χωρίς εσάς.  

 

 

Τα πρακτικά της συζήτησης καταγράφησαν από τον Πέτρο Κρεμόνα. Απολογούμαστε για οποιαδήποτε 

ανακρίβεια. 

Σημαντική σημείωση: Αυτό το δελτίο αποτελεί μια χιουμοριστική είδηση και δεν βασίζεται σε καμία 

περίπτωση σε πραγματικά γεγονότα. Ο σκοπός αυτής της επικοινωνίας είναι να επιστήσει την προσοχή 

στην προβληματική κατάσταση σχετικά με την εύρεση τοποθεσίας κλήσης σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης στην Ελλάδα. 

Το ξέρατε πως η τοποθεσία μιας έκτακτης κλήσης στην Ελλάδα προσδιορίζεται μετά από 28 

λεπτά και 58 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο; Δείτε το σύντομο infographic εδώ. 

* Το Advanced Fax Location είναι μια φανταστική τεχνική, αντίθετα από το Advanced Mobile Location. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.  
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