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Ο Γ. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ διευθυVΠ]ς στο πρόγραμμα της Ε.Ε. «Κοινωνία της Πληροφορίας» μιλά για τη Θεσσαλονίκη και τις τεχνολογίες 

Α 
Ν ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΒΕΙ πολλές διεθνείς δια
κρίσεις, η αναγόρευση σε επίτιμο δι
δάκτορα του τμήματος Πληροφορικής 

του ΑΠΘ σημαίνει κάτι περισσότερο γι' αυ
τόν, καθώς είναι η μόνη η οποία προέρχεται 
από την ιδιαίτερή του πατρίδα. Ο καθηγη
τής Γιώργος Μητακίδης έφυγε από τη Θεσ
σαλονίκη σε ηλικία 18 ετών και από τότε έχει 
γυρίσει σχεδόν όλον τον κόσμο_ Τελευταίος 
σταθμός του είναι οι Βρυξέλλες, όπου δια
κρίνεται από τη θέση του διευθυντή Βασικών 
Τεχνολογιών και Υποδομών στο ευρωπαϊκό 
ερευνητικό πρόγραμμα "Κοινωνία της Πλη
ροφορίαςn _ 
Όμως η πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε 
είναι βαθιά ριζωμένη στην καρδιά,του. "Για 
μένα ο κόσμος μου ήταν η Θεσσαλονίκη. Η 

• Ανάληψη, όπου μεγάλωσα, το Μπαχrσέ και η 
Επανομή, όπου αγαπούσε η μητέρα να πη
γαίνει κάθε καλοκαίρι. Μπορώ να πω ότι, 
παρά τις αλλαγές που επήλθαν, ο Θερμαϊκός 
είναι κόσμος της παιδικής μου ηλικίας". 
θεωρεί ότι όσες διακρίσεις και να 'χει κανείς, 
αυτή διατηρεί τη μοναδικότητα, ιδιαίτερα τώ
ρα που πλησιάζει ο χρόνος επανόδου του στην 
Ελλάδα_ "Όταν ολοκληρώσω τη θητεία μου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκοπεύω να γυρίσω 
στην Ελλάδα. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη τι 
θα ήθελα να κάνω; απλώς θα ήθελα να επι
στρέψω και να προσφέρω στην Ελλάδα και 
στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων". 
Ο Γιώργος Μητακίδης σπούδασε ηλεκτρολό-

Ο κ. Μητακίδης είναι πρωτεργάτης ') 
της υπογραφής ερευνητικών _, 
συμφωνιών ανάμεσα στην Ε.Ε. και τις 

ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της 

έναρξης του Wor1d Wide Web 
Consortium, W3C· 

- ---------------------- ----------------------------

γος μηχανικός στο πανεπιστήμιο Cornell 
τφν ΗΠΑ, στο οποίο και συνέχισε για μετα

muχιακές σπουδές αλλά και για διαιριβή στη · 
Μαθημαιική Λογική (1971). "Είχα κάνει αίτη
ση για τις υποτροφίες 'Φουλμπράιτ'. Δεν το 
πήρα σοβαρά, γιατί ήταν τρεις σε όλη την 
Ελλάδα. Την πρωταπριλιά μου ήρθε ένα χαρ
τί που έλεγε ότι πήρα την υποτροφία, ήταν 
·σαν ψέμα", θυμάται ο καθηγητής. 
Την πρώτη του επαφή με τους υπολογιστές 
την είχε στο πανεπιστήμιο. "Οι υπολογιστές 
εκείνη την εποχή κάνανε μόνο υπολογιστικές 
πράξεις. Τότε ξεκινούσε ένας κλάδος μεταξύ 
ηλεκτρολόγων μηχανικών και μαθηματικών". 
Στη συνέχεια και έως το 1978 ακολούθησε 

- ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στις ΗΠΑ, στο ΜΙΤ, 
στα πανεπιστήμια Cornell και Rochester_ Το 
1978 επέστρεψε στην Ελλάδα ως τακnκός κα
θηγητής στην έδρα Λογικής του Πανεπιστη
μίου Πατρών_ 

. Παρciβιάαεις σια αυσιήματα 
· Ο κ_ Μητακίδης συμμετέχει ενεργά στην προ
. (ί)θηση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευ
. ρωπαίκή Ένωση και σε πολλές άλλες περιο
χές του κόσμου. Είναι πρωτεργάτης της υπο
γραφής ερευνητικών συμφωνιών ανάμεσα 
στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης 
της έναρξης του Woήd Wide Web Consortium, 
W3C, και της κοινής πρωτοβουλίας σε θέμα
τα ασφαλείας λειτουργίας και αξιοπιστίας συ
στημάτων. "Το World Wide Web Consortium 

· ήταν η πρώτη σοβαρή ευρω-αμερικανική 
συνεργασία. Την απόφαση αυτή τη συζητή
σαμε ένα βράδυ. στο Μέτσοβο με το φίλο μου 
Μιχάλη Δερτούζο και την προωθήσαμε λίγο 

Ο Θεσσαλονικιός ... 
. . 

πρωιεργάτης του Web 

Ο διευθυντής Βασικών Τεχνολογιών και Υποδομών στο ευρωπαϊκό εpευνηπκό πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας», Γιώργος Μητακίδης. 

αργότερα. Εγώ ήμουν ρουμε. Με κάθε πρόοδο 
υπεύθυνος για την Ευ- που γίνεται στα συστή-
ρώπη .και αυτός για τις «Με κάθε πρόοδο που γίνεrαι στα ματa ασφαλείας, σχεδόν 
ΗΠΑ". ' ' ' .,.,.,,.,.,,._,,_,,..., ρ_,.,:,...,,,....,τρο-' συστημαrα ασφαλειας, σχ~ον ιv.uιv.,ψuν"' -""'-'• 
Τα θέματα ασφαλείας των ·πους για να τα παραβιά-
συστημάτων απασχόλη- ταυτόχρονα βρίσκουν τρόπους να σουν. Αυτό που μας σώ-
σαν πολύ τελευταία την τα παραβιάσουν. Αυτό που μας ζει προς το παρόν είναι 
κοινή γνώμη, μετά και τα ότι κατά κανόνα οι κακο-
γεγονότα της 11 ης Σε- σώζει προς το. παρόν ·είναι ότι ποιοί δεν και-έχουν καλά 
πτεμβρίου στις ΗΠΑ. Ήδη κατά κανόνα οι κακοποιοί δεν την τεχνολογία ή αυτοί οι 
έχουν δοθεί πρόσθετες οποίοι την κατέχουν κα-
χρηματοδοτήσεις γι' au- κατέχουν καλά την τέyyολσγία» λά δεν γίνονται κακοποι-
τό το ζήτημα στις ΗΠΑ, --------- --------------------------------------------------- οίD, τόνισε ο κ. Μητακί-

ενώ ενεργοποιείται παγκοσμίως μια νέα με- δης, προσθέτοντας ότι παρά τις εξελι'ξεις που 
θόδευση για το πώς πρέπει να φτιάχνονται έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα δεν μπορού-

. αυτά τα συστήματα, έτσι ώστε να μπορούν να με να είμαστε πλήρως ασφαλείς. 
αμύνονται και να διορθώνουν σφάλματα. "Σή- Ο Γ. Μητακίδης δημοσίευσε μεγάλο αριθμό 
μερα έχουμε πολλές παραβιάσεις των συ- άρθρων και βιβλίων στη Μαθητική Λογική, την 
στημάτων και πολλές από αυτές δεν τις ξέ- Πληροφορική και τη στρατηγική κατεύθυνση 

Η ΤΕΧ~ΘΛΟΓΙΑ 
". -~-ΚΆ-~ __ 9.ϊ.Α.~§)ΡΩΠΟΙ _ . 
,, Ο ,Γ. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ~ιέπρεψξ: από αρκετές 
.,f0,θ~ςrε~~; ρι 9r.tOίξ:t·, cfχετίζοyrαν με τηv τεs . 
({iχyo~yίci, τόόο σιηV:Άμεριί~ϊοοο καί στην 
\,Ευρωπrj .. _~εταξύ.ψ3§4, και ~$87,διε_τf.λεσε 
. ~. ~.της ~ροπής:Ερευνaςτου Σuμ
:; βουλίόϊiτης εu·ρωπαίκής Ένωqης, μέλος 
· της διΟΧ:ειρίστικής επιτροπής του Ευρω
.' παϊκού προγράμμ~ος ESPRIT και, της εm-
στημονικής ·επιτροπής του ΝΑΤΟ. Από το 
1988 μέχρι το 1993 διηύθυνε το τμήμα. 
Βάσικής Έρευνας και Επιστημονικών Επα

. φών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας·της EU: 
ρωπαϊκής Επιτροπής. Το 1993 ανέλαβε δι
ευθυντής του προγιιάμμαί-ος ESPRIT, μέ
χρι την ολοκλήρώσή του}τδ·1~f} .• ~Η τε
yyqλο_γία δεν,κου~αλάει μέσα της)>'ψε αγ-

~ γέλους ούτέ δαίμονες, οι άνθρωποι το κά- · 
νουν. Είναι εργαλεία, τα οποία μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε 
τη ζωή μας και την ανθρωπιά μας. Σε αντί
θεση βέβαια με ό,τι' νομίζουν πολλοί η τε
y;yολDγία βρίσκεται στα σπάργανα, δεν έχου-
με δει τίποτα ακόμη" σχολίασε.. . 
Μέχρι σήμερα διατελεί διευθυντής Βασικών 

· Τεy;yολογιών και Υποδομών:στο.ευρωπαϊ
.κό ερευνητικό πρόγραμμct-;κοινωνία της 

. Πληροφορ(ας~:.-πρ:<>ϋπολDγισμ9ύ 4 δισ. ευ
. ρ~ στη Γενική Διευθuyση*οινωνίατης 
Πληρ:<>φ0ρίας0• Η ~θυνση: εκτός από τη 
χρηματΌδότηqη ~c;n::ι:o -~9νιpμρ, 'Ερεu-

.,, νας και Ανάπτυξής:ί:J1ις'τεyyόλογιες -Πλη
-:ροφορικής·και .ΙΞm:κοινωνιών,-είyαι_αρμόδια 
. και για νομοθ~ά και ρuθμί,στικά θέματα 
. ~ου άmοντqι της Κοιγωyίαςτης Τlληροφο-

. ρ(ας !(αι των Τη~πικοίνωνιών; •e~ωρώ 
ότι η Κοινωνία της .Πληροφορίας θα σας 
απασχολεί σε όλη :ri)ν 'ενήλικη ζωή σα,ς, για-
τί είμαστε ακόμηϊτί-hν <:1ΡΧ11\ · · 

της Έρευνας και των Επιστημών, Είναι επίτι
μος διδάκ:rωρ του πανεπιστημίου Newcastle 
upon Tyne και του Πολυτεχνείου του Βου
κουρεστίου και επίτιμος καθηγητής του πα
νεπιστημίου της Μόσχας. Είναι επίτιμο μέλος 
της Ακαδημίας της Ρουμανίας και της Ρώσι
κης Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών. Του έχει 
απονεμηθεί το επmμο μετάλλιο "Marin Driνon" 
από την Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας 
και το "Βραβείο Αναγνώρισης" από το Σύλ
λογο Πληροφορικής της Ρουμανίας. 
Τελευταία διάκριση του αποτελεί η απονομή 
του φετινού ευρωπαϊκού βραβείου τηλεπι
κοινωνιών "Salνa I Campillo" στη Βαρκελόνη 
τον περασμένο Φεβρουάριο. 
Η τελετή αναγόρευσης του σε επίτιμο διδά
κτορα του τμήματος Πληροφορικής θα γίνει 
στις 24 Μαίου στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ. 

ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΔΗΜΟΛΑΪΔΟΥ 




