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Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΜΟΥΜΟΥΡΗ 

Θ 
α ήθελες να ήιαν ο παπ

πούς σου, όχ1 μόνο για ιο 

επ1.βλnηκό ιου παρουσ1α
σηκό αλλά κυρίως y1α τον 

τρόπο που μ1λά. Σχεδόν δεν μπορείς 

((θο unopoύoouε 
, 

να πιστέψεις ότι ο ψηλός ασπρομάλ-
λης που έχεις απέναντί σου είναι ένας 

από ιους «γκουρού)> της ψηφιακής 

τεχνολογίας, ο επικεφαλής του εργα-
νο ειuοοιε 

στηρίου υπολογιστών του ΜΙΤ, ο Μl- , 
χάλnς Δεριούzος. 

Βρέθηκε yια ένα 24ωρο στην Αθή
να, όπου σε εκδήλωση του Ιδρύματος 

Λάτση παρουσίασε το όραμά του yια 

το μέλλον y1α την ανθρωποκεντρική 

nλnροφορ1κή. Γ1α τον Μ. Δερτούzο 

ΠPOVPDUUDIIOIEC 
, 

n επανάσταση της πλnροφορ1κής 
.βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της Βή

ματα. Οπως ο ίδιος είχε δηλώσει στο 
παρελθόν, «η Βιομnχαν1κή επανάσια

σn χρειάστηκε 9 δεκαετίες yια να ο-
κοι οχι. .. 

λοκληρωθεί, n επανάσταση της πλn
ροφορ1κής .Βρiσκετα1 ακόμη στην 4n 
δεκαετία, y1' αυτό λο1πόν δείξτε ψυ-
χραιμία». · 
Η συνάντηση με τον κ. Δερτούzο έ

γινε στον χώρο του Ιδρύματος Μεizο

νος Ελληνισμού με παρόντες τον 

εενοδόχοι» 
Γ1ώρyο Μηιακiδn, επ1κεφαλής της πληροφορίας θα ανοίξουν με την τε-
Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Ε. για την χνολοyiα της ομιλίας. 
Κοινωνία της Πληροφορίας, και τον - Η oiroiα αναπτύοσετα1 εδώ και 
πρόεδρο του ιδρύμaται: __ Λ. Εφpαίμο- καιρό και δεν φαivεται πως είναι 
yλου. απολύτως έτο1μη. 
-Εχουν εmωθεi πολλά yια το ψn· Μ.Δ.: Διαφωνώ. Εχει φτάσει σήμε-
<p1αχό χάσμα... ··-·· · ____ ___ ρ_α_9_ε έyα ,σnμεiο, που μπορούμε να 

Μ. Δερτούzος: Δέν το bνομάzω έ- πούμε πως είναι έιοιμη. Είμαστε σr. 
τσ1. Το ονομάzω χάσμα μεταξύ φτω- θέση να κατανοούμε ιο 95% των λε-
χών και πλουσίων. Απλώς yiνεια1 γομέvων χωρίς καμία εκπαίδευση, εi-

πιο φανερό με την ψηφ1ακή τεχνολο- ιε δικής σας, είιε της μηχανής. Το 
yia, y1aτi 01 πλούσ101 έχουν λεφτά, α- μόνο που απαιτείται είναι να μιλάιr 
yοράzουν μηχανές κω y1νονιω για ένα συyκε:φψέ-.:ο θέμα, για πιι-

πλουσιότεροι. Οι φτωχοί παραμένουν ράδειγμα να μ1λάιε μόνο γ1α τον κα1-
εκεi που εiναι. Το αποτέλεσμα εiνα1 ρό ή μόνο για την 

η yεωμετρ1κή αύξηση του χάσματος. κivηση των αυ-
- Πώς γεφυρώνεται αυτό; tοκ1νήτων. Αν 

Μ.Δ.: Αυτό γεφυρώνεται με τους διευρύνετε ιο 
αρχαίους τρόπους, με την καλοσύνη, 

τα δώρα, την αyάπn στο να κάνε~ κά-
πο1ος κάτι μη κερδοσκοπ1κό. Αυτό εi-

να1 ιο 80 με 90%, η τεχνολοyiα μπο
ρεί να καλύψει ένα 10 με 15%. Γ1α 
nαράδε1γμα, αν αφήσουμε ανοικτούς 
του δορυφόρους χαμηλής φοχ1άς ό
tαν περνούν πάνω από ης Ινδίες ή 

cnv Αφρική, προσφέρουμε με πάρα 
ι ιολύ μ11φό κόστος ιn ραχο1<οκαλ1ά 

cnς επ1κοινωνίας σας ανοπιυσοόμε
νες χώρες. 

Γ. Μnτακiδης: Υπάρχουν δ1αφορε
ηκά χάσμαω. Ενα είναι αυιό μεταί;ύ 

των πλουσίων κα1 των φτωχ<~ν λαών n 
περιοχών. Το 50% του ανθρώπινου 
πληθυσμού zε1 με λ1γόιερα από 1 δο
λάριο την ώρα. Υπάρχει όμως 1<01 το 
ενδοκο1νωνικό, 11ου γεφυρώνειcι1 με 
n10 άμεσο ιρόηο. Ιlάλ1 και εδώ 01 ιc
χvολοyίες ιείνουν να διευρύνουν ιο 
χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν κα
πο1α μόρφωση n πλούτο και εκείνων 
που δεν εiva1 το ίδιο προνομ1ούχο1. 

Μ.Δ.: Αλλη μια τεχνολογία που 
μπορεi να .Βοnθήσε1, εiνα1 η αναγνώ

ρ10n της ομ1λiας. 01 αναλφά.βητο1 σε 
όλο τον κόσμο εivαi σήμερα περιποu 

2 δισ. κω αν σε αυτούς προσθέσουμε 
ωυς Κ1νέzους . που έχουν 100.000 ιδε
ογράμματα κα1 δεν μπορούν να χρn 

σψοn01nσουν πληκφολογ10. φιύνου
μr oc :3 οισ. aνθρ~J11ους, ων μJC;o 
πληθυσμό ιης 01κουμένnς. Γ1α όλους 
αυιοί;ς 01 ηόρτες στην κο1νωνiα ιnς 

θέμα, n αvαyvώρ1ση nέφτε1 στο 40%. 
Επιμένω όμως πως αυτές 01 ιεχvολο
yiες ανηπροσωπεύουv μόνο το 10-
15 % των όσων μπορούμε να κάνουμε 
για να γεφυρώσουμε τις δ1αφορές. Το 

μεγαλύτερο κομμάη αφορά την αvη

μετώnισn των αρχαίων προ.βλημάτων, 
όπως η έλλε1ψη χρημάτων. η έλλει

ψη υποδομής, η κατάχρηση των κυ

.Βερνήσεων, τα πολ1ησηκά ιαμπού, 

αυτά δηλαδή που μας κυνηγούν εδώ 

κω χιλ1άδες χρόν1α. Αν πάτε στο Νε
nί:λ, θα δεiιε πως 7 στους, 10 κa.τοi
κους δεν ξέρουν yράμμαια. Από τους 
υηόλ&πους η πλε1οψnφία δεν f,έρε1 

αyyλικά και από εκεiνους που sέρουν 
τη γλώσσα ελάχ1οτ01 έχουν τ1ς 1κανό
τnτες να χρησιμοπο1ήσουv την τεχvο-

Ο επικεφαλής του 

εργαστηρίου 

υπολογιστών του ΜΙΤ 

Μιχάλης Δερτούζος ( 
δεξιά) και ο επικεφαλής 
της Γενικής Διεύθυνσης 

της Ε.Ε. για την Κοινωνία 

της Πληροφορικής, 

Γιώργος Μητακίοης 

λογία. Αυτοί είναι ήδη 01 επ1κεφα
λής της κο1vωνiας του Νεπάλ. 

Γ.Μ.: Η τεχνολογία δεν εivα1 πανα

κε1α, αλλα μπορεi να .Βοηθ11σε1 μr 
rnv ευχρηστία ιης. Η ομ 1λiα είνa 1 c
νας τρόπος γ1α να yίvε1 εύχρησιη. 

Επίσης, η τεχνολογία που αvαπιύσ

σεται μέσω ιων πωχv1δ1ών δεiχνε1 

τρόπους όπου η επ1κο1νωνiα ανθρώ
που-μηχq.νής μπορεί να yivε1 π10 ι;υ
έλ1κτη. Η φωνή, 01 χειρονομίες, ιο 
να nαρακολουθεi ο υπολοy1στής πού 
κο1τάzέις, όλα αυτά θα συμ.Βάλουv 
στην ευκολία χρήσης. Αν εgασφαλi

σε1ς την πρόσ.Βaση με δορυφόρους ή 

άλλα μέσα, έχε1ς λύσ□ άλλο ι:να 

πρό.Βλημα. Σε όλα αυτά προσciθεια 1 

.Βε.Βαiως και η καrάρησn. . 
Μ.Δ.: Νομizω πως ο Ελληνας έχει 

1διαίτερn τάση προς τον προγραμμα
ησμό που δεν έχουμε αg1οπο1ήσει . 

Δυστυχώς, είμαστε ευχαρ1οτnμέvο1 με 

το να είμαστε απλώς ξενοδόχοι. θα 
μπορούσαμε να είμαστε προyραμμαη
στές κα1 να έχουμε υψηλή τεχνολο

γία που θα μας φέρει μεγαλύτερα έ
σοδα από εκείνα του rουρ1σμού. 

Γ.Μ.: Υnάρχε1 ένα παράοε1γμa 

στην ήπειρό μας, στην Ιρλανδία. Μας 

μο1άzε1 σε πολλά στοιχεία, .Βε.Βαίως 
όχ1 01κοvομ1κά. Νομizω πως αυιοί 
που σήμερα εiνα1 υπεύθυνοι y1α το Γ' 
Ί<ΠΣ μπορούν να δουν το ιρλανδικο 
nαράδε1γμα και να προσαρμόσουν 
κάποιες δράσεις στην Ελλάδα. 
Μ.Δ.: Η εκτίμησή μου είναι πως ό

λ01 01 λαοί που έχουν nεράσε1 από 
φεουδαρχiα και μοναρχικά συσιήμα

ια εivα1 πε1θήvι01 και μπορούν να ερ
γαστούν σιη .Β1ομηχαν1κή επανάοια

ση. Μπορούν να καιασκευάσουv αυ
τοκίνητα, ρολόγια κα1 ανηκεiμενa 
ηου ί:χουν σχι:ηκά λίγα κινο(;μι;νa μι:

ρη. Το λογισμικό έχει εκαιομμύρια 
κινοuμενα μέρη και δεν λύνcrοι μι- α-

κρi.βε1α κα1 πλάνα. Το βyάzε1ς γρή
γορα κα1 στο πόδ1, Βλέπε1ς πως ι:χε;,,ς, 

2.000 λάθη κα1 όταν τα διορθώσεις 
και είναι σχεδόν έτοιμο λες «Χρ1σιέ 

.. κα1 Παναγία, ιο έκανα όλο λάθος)► 

και ξεκ1vάς από την αρχή. Αυτό δεν 

μπορεί να το κάνε~ λαός πειθήνιος. Ο 
Ελ.Βετός που καιασκευάzε1 ωραία ρο

λόγια δεν μπορεί να φοάξει πρΩ
γρc.ιμμαια. Ο Ελληvας κα~ ο Ιρλαν 

δός, επειδή είναι πιο αvεξάρcnιος ο 

πό τους άλλους. μπορεί να ιο Kίl\'l'I. 
Εμείς av ξεκινήσουμr θα εiμαc;ι, κcι 

ιαnλnκιικοi, αρκεί να ξεκινιΊοουμι. 
- ΤΙ χρε1άzετα1 y1α να Ι;εκ1νήσου

με; 

Μ.Δ.: Χρεωzειω θέ:ληαn και Ιl\ ι 
σια κω :φε:1uzονιω διει;κολυνι;ι:ιι .. 
Γ.Μ.: Σιnν Ευρι~ηn Gιο ιέ:.\υς ιο1 

2002 θα υπαρχου\· 1.6 tκaι. κι;vι:ς c)ι • 
σε1ς ερyααiας αιοuς ιομciς ιης ηλrφο 

φορικής. Σε 011010611 ηοιε tια ψι 1 0 
r1λnροφορ11ως κω αν ηαιι. θα uuc. 
πουν πως ψαχνουν ι:ναγωv1ωι; \'CΙ 

βρουν νέους ι;υvεργαιες. 1'11\· ι iJ11 
σηγμή Byaivoυv οιρατ1ές rινψyι,ι\' 

μαθημαηκων, ψυι;ικώv, χημικων .. 
Μ.Δ.: Ο Γιώργος έχε1 δίκιο . Evcι~ 

συνάδελφος μου εφι1<.ιξc μω ε:ιαψε:10 
που ασχολεiτοι με: ω Δ1α61κιι:ο ι,ω ο
π01ος προyρcιμμαι10ιής πιψrιμL· Ι \' Lι 

γ1α 5 χρον1α σιnν ειωρε:1α ιοι· ιοι, 1Η· 

νε1 μια F'~ι-rari a1;1a~ HJO.(JOO 1Jι1.\r1 
piωv ! Υrιαρχι:1 ψομιικ~ικη ι .\.\ι ιψιι 

Gtnv αγορί1 r:pyao101;. 
Γ.Μ.: Er1 1r;nς . ι:λ1ι1zcψl οι1 υ1 1·, ι ι. 
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