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Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΜΟΥΜΟΥΡΗ 

Θ
α ήθελες να ήταν ο παπ

πούς σου. όχ1 μόνο γ 1α ιο 
επ1Βληακό του παρουσ1α
στικό αλλά κυρiως y1α τον 

τρόπο που μ1λά. Σχεδόν δεν μπορείς 
να π1στέψε1ς όη ο ψηλός ασπρομάλ

λης που έχε1ς απέναντi σου είνα1 ένας 
από τους « y1<0υρού)) της ψηφ1ακής 
τεχνολοyiας, ο επικεφαλής του ερyα

στηρiου υπολοy1στών του ΜΙΤ, ο Μl
χάλnς Δεριούzος. 

<<θο unopoύoouε 
, 

νο ειuοοιε 
, 

Βρέθηκε για ένα 24ωρο στην Αθή

να, όπου σε εκδήλωση ωυ Ιδρύματος 

Λάτση παρουσίασε το όραμά του y1α 
το μέλλον για την aνθρωποκενφ1κή 

πληροφορ1κή. Για τον Μ. Δερτούzο 
η επανάσταση της πληροφορικής 

Βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της .βή

ματα. Οπως ο iδιος είχε δηλώσε1 στο 
παρελθόν, «n .β1ομηχαν1κή επανάστα
ση χρε1άστηκε 9 δεκαετίες για να ο
λοκληρωθεί, η επανάσταση της πλn· 

ροφορικής Βρiσκετa1 ακόμη στην 4n 
δεκαετία. y1' αυτό λοιπόν δεigτε ψυ• 

ΠPOVPDUUDIΙOΙεc 
, 

κοι οχι. .. 
xρaψia». 

Η συνάνιnση με τον κ. Δερωύzο έ

γινε στον χώρο του Ιδρύματος Μεizο

νος Ελληνισμού με παρόντες τον 

εεvοδόχοι» 
Γιώρyο Μnτακiδn, επικεφαλής της πληροφορίας θα avoigoυv με την τε-
Γενικής Δ1εύθυνσης της Ε.Ε. για την χνολοyiα της ομ1λiας. 
Κοινωνία της Πληροφορίας, κω ιον - Η oύoia ανaπτύοσετaι εδώ και 
πρόεδρο του ιδρύμaτQt .. J\. Εψραiμο- καιρό και δεν φαίνεται πως εiναι 
yλου. απολύτως έτοιμη. 
-Εχουν εmωθεi πολλά yια το ψη· Μ.Δ.: Δ1aφωνώ. Εχει φτάσε1 σήμε-
qηακό χάσμα. .. ··- ·· .. _____ _ρ_q._ 9_ε $yα_σnμεiο, που μπορούμε να 
Μ. Δερτούzος: Δέν το bνομό.zω έ- πούμε πως εiνα1 έιοψη. Εiμaστε σr. 

τσι . Το ονομάzω χάσμα μετagύ φτω- θέση να καιανοούμε το 95 % ιων λε-
χών κω πλουσίων . Απλώς γίνεται γομένων χωρίς καμία εκπαίδευση, εi-

πιο φανερό με την ψηφιακή τεχνολο- ιε δικής σας. είτε ιnς μηχανής. Το 
yία, yιατi 01 πλού0101 έχουν λεφτά, α- μόνο που απαπείται είνα1 να μιλάτr 
yοράzουν μηχανές κω y1vονια1 y1α ένc συyκε:φιμέ:·.'ο θtμα, y1α πα-
πλουσ1ότεροι. 0 1 φτωχοί παραμένουν ριΊδε1yμα να μ1λάτε μόνο y1α τον κω-
εκεί που είναι. Το αποτέλεσμα εivα1 ρό ή μόνο y1α ιηv 

n yεωμεφ1κή aύgnσn του χάσματος. κίνηση των aυ-
- Πώς yεφυρώνειαι αυτό; ωκ1vήτων. Αν 

Μ.Δ.: Αυιό γεφυρώνεται με τους δ1ευρύνετε το 
αρχαίους τρόπους, με την καλοσύνη, 
τα δώρα, την ayάnn στο να κάνε~ κό.
π01ος κάτι μn κερδοσκοπικό. Αυτό εi
νa1 το 80 με 90%, η τεχνολογία μπο
ρεί να καλύψει ένα 10 με 15%. Για 
παράδειγμα. αν αφήσουμε αν01κτούς 
του δορυφόρους χαμηλής φοχιάς ό
ταν περνούν πάνω από ης Ινδίες ή 

ιnv Αφρική. προσφέρουμε με πάρα 
ιιολύ μικρό 1,όσιος ιη ραχο1ω1ωλ1α 
ιnς ε111κο1νωνiας στις αvαπιυσσόμε

νες χώρες. 

Γ. Μnτακiδης: Υπαρχουv δ1αφορε
ηκά χάσμαtα. Εvα είναι αυιό μειαf,ύ 
των πλουσίων κω των φτωχών λαών ή 

nερ1οχώv. Το 50% ωυ ανθρώπινου 
πληθυσμού zει με λιγότερα από 1 δο
λάρ10 την ι~ρα. Υπάρχε1 όμως 1,ω ιο 
ενδοκοινωνικό . nou γεφυρώvειαι με 
πιο άμεσο φόηο. Ι!άλι και cοώ 01 ιι:
χvολοyίες ιείνουν να δ1ευρύvουv ιο 
χάσμα μεταξυ εκείνων που έχουν κο
πο1α μόρφωση ή nλούιο κω εκείνων 

που δεν ε1vα1 ιο ίδιο προνομιουχοι . 
Μ.Δ. : Αλλn μια τεχνολογία που 

μπορεί να Βοηθήσε1, εiνω η αvαγνώ

ρ1σn της ομιλίας. Οι αναλφάβητοι σι: 

όλο ιοv κόσμο είνα1 σήμερα περιnου 

2 δΙΟ. κω αν σε αυτούς προσθέσουμε 
ιοι;ς Κ1νέzους. που έχουν 100.000 1δε· 
ογράμμοω κο1 δεν μπορούν να χρn • 

σιμοπο111σοι;ν πληκφολόγιο. φωνου 

με σε 3 ϋισ. cνθρ~J110υς. τον μιc;ι, 
πληθυσμό ιnς 011ωυμt\·nς. Γ10 όλους 
αι;ιοι;ς 01 ηόριες στην κο1νωviα ιης 

θέμα, n αvαyνώρ1σn πέφτει στο 40%. 
Επιμένω όμως πως αυτές 01 τεχνολο
γίες αντιπροσωπεύουν μόνο το 10· 
15 % των όσων μπορούμε να κάνουμε 
y1α να γεφυρώσουμε τις δ1αφορές. Το 
μεγαλύτερο κομμάη αφορά την ανη

μετώπισn των aρχaiωv προ.βλημάτων. 
όπως η έλλειψη χρημάτων. η έλλει

ψη υποδομής, n κατάχρηση ιων κυ
βερνήσεων, τα πολπισηκά ταμπού, 

αυτά δηλαδή που μας κυνηγούν εδώ 
κω χ1λιάδες χρόνια. Α v πάιε στο Νε
πα λ. θα δείτε πως 7 στους 10 κατοί
κους δεν ξέρουν yράμμαια. Από ωυς 
υπόλ61nους η πλε1οψηφiα δεν Εέρει 

αyy λικά κα1 από εκείνους που ξέρουν 

τn γλώσσα ελάχιστο~ έχουν τις 1κανό
τnτες να χρησιμοποιήσουν την τεχνο-

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 Μητακίδπς 

λοyiα. Αυτοί ε'iνaι ήδη 01 επικεφα
λής της κο1νωνiας ιου Νεπάλ. 
Γ.Μ. : Η τεχνολογία δεν είναι παvο

κε1α, αλλά μπορεί να Βοηθήσει με 

ιnν ευχρηστία ιnς. Η ομιλία εivω t
vας τρόπος y1a να yivε1 εύχρησιη. 

Επίσης, η τεχνολογία που αναπιύσ• 

σετα1 μέσω ιων πGΙχν1δ1ών δείχνε~ 
τρόπους όπου η επ1κο1vωνiο αvθρώ
που-μnχq.vής μπορεί να γίνε~ π10 ι:υ

έλ1κτη. Η φωνή, 01 χειρονομίες . ιο 
να παρακολουθεί ο υπολοy1στής πού 

κοιτάzέ1ς, όλα αυτά θα συμ.βάλουν 
σιnν ευκολία χρήσης. Αν εgασφαλί• 
οε1ς ιnν πρόσ.βασn με δορυφόρους n 
άλλα μέσα. έχεις λύσεΊ άλλο ί:νο 

πρόβλημα. Σε όλο αυιά προσιiθειΟJ 
.βε.βαίως και η κατάρηση. . 
Μ.Δ.: Νομizω πως ο Ελληvας έχει 

1δ1αiτερη τάση προς τον προyραμμα

ησμό που δεν έχουμε aξιοπο1ήσει. 

Δυσιυχώς, είμαστε ευχορ1στημένο1 με 

το να είμαστε απλώς gεvοδόχοι. θα 
μπορούσαμε να είμαστε nροyραμμαη
στές κα1 να έχουμε υψηλή τεχνολο

γία που θα μας φέρει μεγαλύτερα έ· 

σοδα από εκείνο του ιουρισμού. 
Γ.Μ.: Υπάρχε1 ένα παράδειγμα 

στην ήnεφό μας, στην Ιρλανδία. Μας 

μο1άzε1 σε πολλά στο1χεία, .βε.βαίως 

όχι οικονομικά. Νομίzω πως αυιοi 

που σήμερα είναι υπεύθυνοι γ1a το Γ' 
·κπΣ μπορούν να δουν το φλαvδ1κο 
παράδε1yμο κα1 να προσαρμόσουν 
κάποιες δράσε1ς στην Ελliάδο. 
Μ.Δ.: Η εκτίμησή μου εivω πως ό

λο~ οι λαοί που έχουν περάσει από 
φεουδαρχία και μοναρχικά συσιήμα

τα είναι nε1θήνιο1 και μπορούν να ερ
γασιούν στη Β1ομnχαvική επανάοια

ση. Μπορούν να καιασκευάσουv αυ
τοκίνητα, ρολόγια και ανt1κείμενο 

που ι:χουν ~χ1cηκά λίγα κινοί:με\'α μι:
ρη. Το λογ1σμ1κό έχει εκαιομμύρια 

κ1vούμενα μέρη και δεν λύνεια1 με Ο· 
κρi.βεια και πλάνα. Το Βγάzεις γρή • 

γορα κα1 στο πόδι, .βλέπε1ς πως ί:χc;_ς, 

2.000 λάθη κα1 όιαv τα δ1ορθώσεις 
και εiva1 σχεδόν έτοιμο λες «Χρωιέ 

·· κα~ Παναγία, το έκανα όλο λάθος>) 

και gεκ1vάς από την αρχή. Αυτό δι:ν 
μπορεί να το κάνει λαός nε1θήν1ος. Ο 

Ελ.βειός που κατασκευάzει ωρωα ρο

λόγια δεν μπορεί να φπάξει πρa

γράμμαια. Ο Ελλnνας κω ο Ιρλαν
δός. επε1δή εivα1 πιο ανεξάρτητο~ Ο· 
πό τους άλλους. μπορεί να ιο κα,ι·ι. 
Εμείς αν ξεκ1νι1σουμr θα εiμαc;ιr κcι
ιαπλnκιικοi. αρκεί να ξ,εκ1ν11οουμι . 

- Τι χρε1άzετα1 για να gεκ1vnσου
με; 

Μ.Δ.: Χρεωzετω θέληση και ,,,.., 
οια κω χρε:ιω::cιvιαι διει;κολύvι;ι:ιι .. 
Γ.Μ.: Σιn,· Εφι;;ηn σιο ιέ.\υ~ ιο1 

2002 θα υπάρχοι;\' 1.6 ι:και. κι:νι:(; θι • 
σεις εργασίας σιοι;ς ιομεις ιης ηλrφο 

φορικής. Σε οrι01α51111οιι· ι: ια ιρι 10 

πληροψοριιως κω αν παιι. Du υU<. 
πουν πως ψοχνουν ~vαγωνιωr, ,·,ι 

Βρουν νέους υυνεργάrεG, Τη,· 1iίιι 
οι1γμή Bya ivoυv οφατιι\ CΙνψyι,,,· 

μaθnμαηκων, φυωκών, χημ1κωv . . 
Μ.Δ. : Ο Γιωργος έχει 61κ10. Ενο~ 

συνάδελφός μου έφι1α5r μια ε:ιοψc ιο 
που ασχολεiται μι: ιο Δ1α61κιυο 1ω1 ο
ποιος προγρcιμμοιισιής rιομrιμι:1,ι- 1 

γ ια 5 χρονω σιην r.ιαιρεια ιοι· ωι. 111• 
νε ι μ1α F'c:!i-raι- i ο/;ιαr, lιiU .UOO /jo.\r1 
ριων! Υπορχι:1 ιρομuκ ι 1κ11 , .\.\f ιψr~ 
οιπν αγορr.1 r:pyooiac;. 

Γ.Μ.: Εrιιι;ης. ι:λιιιzc:μι: οι 1 111 ,, , ι. 
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