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Μαδρίτη, 19.03.2020 

                                                                                                                         

 

Ο ισπανικός τεχνολογικός τομέας στη μάχη έναντι της κρίσης του κορονοϊού Cοvid-19 

 

Θεωρείται βέβαιο ότι η μάχη που δίνεται ενάντια στον κορονοϊό Covid-19 θα ήταν πολύ 

δυσκολότερη, χωρίς την επικουρία της τεχνολογίας. Ο ισπανικός τεχνολογικός τομέας, ο οποίος 

σημειώνει σημαντική ανάπτυξη, ιδίως τα τελευταία χρόνια, ενώ θεωρείται ανταγωνιστικός, όχι 

μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τη χώρα να μειώσει 

τις αρνητικές συνέπειες του κατ’ οίκον περιορισμού σε πολλούς τομείς, όπως την αρωγή του 

συστήματος υγείας, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και την κατασκευή ιατρικών 

προϊόντων. 

Η ισπανική εταιρία διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (Big Data), Hocelot, δημιούργησε την 

ιστοσελίδα www.coronavirus.org, ώστε να βοηθήσει να αποφευχθεί η κατάρρευση του εθνικού 

συστήματος υγείας. Στην ιστοσελίδα, οι πολίτες μπορούν να βρουν συμβουλές και απαντήσεις 

στα συχνότερα ερωτήματα σχετικά με τον ιό, προκειμένου να αποφεύγονται οι μαζικές κλήσεις 

στον ειδικό αριθμό που έχει δημιουργηθεί για κάθε κοινότητα της Ισπανίας. Επιπλέον, η 

ιστοσελίδα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κρουσμάτων σε κάθε πόλη και κάθε 

υπο-περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο χαρτογραφούν την εξάπλωση του ιού, το οποίο βοηθά στην 

καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη πρόβλεψη εξάπλωσής του.  

Μία άλλη πρωτοβουλία, του Ιδρύματος Telefónica, της μεγαλύτερης εταιρίας τηλεπικοινωνιών της 

Ισπανίας, βοηθά την κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων, μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, 

στην Ισπανία κατοικούν περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πολίτες άνω των 65 ετών, οι οποίοι 

είναι και οι πιο ευάλωτοι στην ασθένεια του Covid-19. Επομένως, εθελοντές του συγκεκριμένου 

Ιδρύματος προσφέρουν τηλεδιασκέψεις προκειμένου να κρατήσου συντροφιά στα άτομα της 

τρίτης ηλικίας, οι οποίοι το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Παράλληλα όμως, με αυτήν την πρωτοβουλία, 

δίνεται και η δυνατότητα εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου για άτομα με ειδικές ανάγκες και 

παιδιά. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα προγράμματα ευκολύνουν την τηλεργασία και τη συνεργασία 

μεταξύ των εργαζομένων από απόσταση. 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση συμμετέχει και η νεοφυής επιχείρηση Tutellus, η οποία 

προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα. Η Tutellus έχει επίσης δημιουργήσει ένα ειδικό μάθημα, το 

οποίο ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει άνευ κόστους, για τον κορονοϊό Covid-19. Η 

επιχείρηση έχει δηλώσει ότι στο άμεσο μέλλον θα δημιουργηθούν επιπλέον μαθήματα σχετικά με 

τον συγκεκριμένο ιό, για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών. Επίσης, δωρεάν μαθήματα 

παρέχονται και από την Lingokids, η οποία εξειδικεύεται στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, 

ενώ η DytectiveU αποτελεί ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της 

δυσλεξίας. Μέσω αυτής, τα άτομα με δυσκολίες κατανόησης κοκε μπορούν να βελτιώσουν τις 

ικανότητές τους, μέσω των 42.000 παιχνιδιών που προσφέρονται.  
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Τέλος, ιδιαίτερη σημασίας για τη μάχη των ιατρικών προϊόντων είναι η χρήση της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης. Δεδομένης της έλλειψης ορισμένων προϊόντων, όπως αναπνευστήρων, το ίδρυμα 

Cotec, εξετάζει τη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας για τη δημιουργία αναπνευστήρων. Η 

πρωτοβουλία, η οποία παλαιότερα ήταν διεθνής με την ονομασία Open Source Ventilator Project, 

πραγματοποιείται με την τεχνική βοήθεια του Ισπανικού Τεχνολογικού Πάρκου Tecnalia. Η ιδέα 

δημιουργήθηκε σε συνέχεια διαδικτυακής συζήτησης μεταξύ 30 ιατρών, μηχανικών, 

επιχειρηματιών και κατασκευαστών, προκειμένου να βρεθεί μία γρήγορη αλλά και φθηνή λύση 

στο πρόβλημα της έλλειψης των απαραίτητων προϊόντων. Σύμφωνα με τον ιδρυτή του Ιδρύματος 

Cotec, ο στόχος είναι η δημιουργία ενός ανοικτού κώδικα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

παγκοσμίως από τρισδιάστατους εκτυπωτές για τη μεγαλύτερη παραγωγή αναπνευστήρων, το 

οποίο δεν θα βασίζεται σε υψηλή τεχνολογία, αλλά αντιθέτως, στην απολύτως απαραίτητη, 

προκειμένου να γίνεται όσο το δυνατόν ταχύτερη και οικονομικότερη παραγωγή.   
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