Review from 13/05/2018

Customer:

Rubric:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Author:
Subrubric:
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου
Mediatype:Print

Articlesize (cm2): 711

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ημερομηνία: 13/05/2018, από σελίδα 1
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ

Στο μέλλον, Νομπέλ
και σε ρομπότ!
Κοσμογονικές αλλα
γές φέρνουν, σε όλο
to φάσμα των ανθρώ
πίνων δραστηριοτήτων
και των κοινωνιών η

τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική,
τονίζει στην «Κ» ο Κύπριος νομπελί
στας οικονομολόγος Χριστόφορος
Πισσαρίδης. «Θα έρθει μια μέρα που
το Νομπέλ το Οικονομίας ή το Φυσι
κής θα απονεμηθεί σε ρομπότ»,
αναφέρει χαρακτηριστικά. Σελ. 16

Χριστόφορος Πισσαρίδης: Στην Κύπρο υπάρχει η μνήμη της εισβολής,
είναι λίγο δύσκολο να διολισθαίνεις σε διχασμό για την πολιτική.
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Στο μέλλον,
ένα ρομπότ

θα πάρει
το Νομπέλ
Ο Κύπριος νομπελίστας μιλάει
yia τον γενναίο νέο κόσμο που έρχεται
Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Το 1976, ο Xpurtcxpopos Πισσαρίδηε απάντηση του κ. Πισσαρίδη. «Η
ξεκίνησε να εργάζεται os λέκτοραε Σουηδία αφιερώνει το 4% του ΑΕΠ
στο London School of Economics. σε έρευνα και ανάπτυξη νέων τε
Εκείνη την εποχή η ανεργία ήταν χνολογιών και με αυτό τον τρόπο
το σημαντικότερο πρόβλημα zns επιτυγχάνει ικανοποιητική ανά
βρετανική$ κοινωνίαε. Ο τότε πτυξη και χαμηλή ανεργία, ενώ μέ
28xpovos οικονομολόγοε από την σα από πολιτικέε αναδιανομήε δια
Κύπρο παρατηρούσε tous κραδα μορφώνει tous opous για μια κοι
σμούε που προκαλούσε η ανεργία νωνία με υψηλού επιπέδου εκπαί
στο πολιτικό και κοινωνικό περι δευση, διά βίου μάθηση, κοινωντκέε
βάλλον zns Βρετανίαε και αποφά υπηρεσίεε, υγεία και πρόνοια».
σισε να αφοσιωθεί στιε αιτίεε που
Ο Kunpios νομπελίσταε βρισκό
την προκαλούν. Το αποτέλεσμα ταν στην Αθήνα για την επίσημη
των μελετών του ήταν να τιμηθεί τελετή τηε υποδοχήε του στην Ακα
το 2010 με το Νομπέλ Οικονομίαε δημία Αθηνών, που έγινε λίγο αρ
για τη συμβολή του στην αποτύ γότερα την ίδια ημέρα, προεξάρ
πωση των συσχετισμών που συν

δέουν την εκδήλωση ms ανεργίαε
με τη νομισματική και μακροοικο
νομική πολιτική.
Την περασμένη Τρίτη συνάν
τησα τον καθηγητή του LSE κ.
Πισσαρίδη, ευγενικό και χαμογε
λαστό, στο εστιατόριο του έκτου
ορόφου του ξενοδοχείου Saint
George Lycabettus xns AOnvas,
απ' όπου αντικρίζει κανείε ολό
κληρη την πόλη cos το Φάληρο και
τη θάλασσα. Η Αθήνα κατέχει σή

κάλεσαν μια κοσμογονία που ξε
κινούσε από τη μηχανική και to
κατασκευέ$ και εκτεινόταν cbs την

επέκταση των πόλεων σε περιοχέε
που ήταναπροσπέλαστεε». Για πα
ράδειγμα, προσθέτει, η Ελλάδα θα
μπορούσε να λύσει το πρόβλημα
ms ανεργίαε απλώε και μόνο επεν
δύονταε στο πεδίο τηε υγεία3. Οι

καταιγιστικεε εξελιξειε axis επι
στήμεε υγείαε, σε συνδυασμό με
τη γήρανση του πληθυσμού, θα
καταστήσουν τον τομέα zns περί
θαλψηε και τηε ευζωία$ τον ταχύ
τερα αναπτυσσόμενο.
Και όλα αυτά xopis να έχουμε
xovtos του πρώην προέδρου τηε μιλήσει ακόμα για την ιδιότητα
Ακαδημίαε και πρώην πρωθυπουρ των προηγμένων προγραμμάτων
γού Λουκά Παπαδήμου. Η ομιλία τεχνητήβ νοημοσύνη να εκπαι
του κ. Πισσαρίδη ήταν αφιερωμένη δεύονται μόνα tous (deep learning)
στιε μεταβολέε που θα προκαλέσει και να αποκτούν μέσα σε ελάχιστεε
η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά ώρεε δεξιότητεε (onos πρόσφατα
εργασία3. Σκέφτομαι nos εάν η Ελ συνέβη στο σκάκι) που έναε άν
λάδα δυσκολεύεται να προσαρμο Θρωπο3 θα χρειαζόταν μια ολόκλη
στεί στη σημερινή οικονομία τηε ρη ζωή για να κατακτήσει. Μέχρι
Yvotons, τότε το ελληνικό ποσοστό ποΰ μπορεί να φτάσει η τεχνητή
απασχόλησα στον αυριανό κόσμο νοημοσύνη; Ο κ. Πισσαρίδηε δεν
των έξυπνων μηχανών δεν μπορεί αποκλείει μια επαναστατική εξέλιξη
παρά να είναι θλιβερό. Και όμωε, στην οποία αναφέρθηκε και στην
ομιλία του στην Ακαδημία: Οτι θα
δεν είναι έτσι, με διαβεβαιώνει.

μερα το αρνητικό ρεκόρ του μη
τροπολιτικού συγκροτήματοε με
Επαναστατική εξέλιξη
την υψηλότερη ανεργία στην Ευ
«Οι vies τεχνολογίεε τηε ρομπο
ρωζώνη (21,5%). Η ειδυλλιακή ει
τικήε και nis τεχνητήβ νοημοσύνηε
κόνα τηβ πρωτεύουσα3 από τα roof
μπορεί να καταργήσουν ορισμένα
gardens των καλών ξενοδοχείων
επαγγέλματα, αλλά θα προκαλέσουν
κρύβει πολλέΒ ιστορίεε ανασφά
έκρηξη δημιουργίαε νέων θέσεων
Xems και απόγνωσηε. Τι θα μπο
εργασία$ σε τομεΐ3 που σήμερα
ρούσε να αλλάξει το κλίμα; «Οι
δεν υπάρχουν. Ακριβώε ontos ο ηλε
επενδύσει στΐ5 νέε$ τεχνολογίεε,
κτρισμόε, η μηχανή εσωτερικήε
στην εκπαίδευση και στην ενίσχυ
Kauons και ο σιδηρόδρομοε παρα
ση τηε παραγωγικότηταβ» είναι η
μέρισαν tous αμαξάδεε και προ

έρθει μια μέρα που το Νόμπελ το
Νόμπελ Οικονομία3 ή το Νομπέλ
Φυσικήε θα απονεμηθεί σε ένα
ρομπότ. Μέχρι τότε, βέβαια, κυ
ριαρχούν κάποιεε akXes υποψη
φιότητεε. «Αραγε, θα πάρει το Νομ
πέλ ο Σατόσι, ο άγνωστοε εφευρέτηε
του bitcoin», λέει αινιγματικά.
Φύσει καχύποπτοε αναρωτιέμαι
μήπωβ είναι ο ίδιοε, ο άφαντοβ μέ
χρι σήμερα εφευρέτη του κρυ
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πτονομισματοβ. Αξίζει να πούμε
ότι η μυστηριώδηε νομισματική
οντότητα που περιφρονεί το ευρώ
και το δολάριο και βγάζει γλώσσα
στη στερλίνα και στο γιεν, αυτό
το ασταθέε κατασκεύασμα που εί
ναι αδύνατον να ελεγχθεί από κρά
τη και κεντρικέε νομισματικέε αρ
xes, ήδη γκρέμισε τα τείχη xns
Wall Street, αφού πρόσφατα ανα
κοινώθηκε ότι η Goldman Sachs

υπέκυψε και ίδρυσε τμήμα μελετών
και επενδύσεων σε bitcoin.

Ο κ. Πισσαρίδηε δεν συνδέεται
ασφαλώε με το bitcoin, ωστόσο μι
λά με θερμά λόγια για την τεχνο
λογία που κατέστησε εφικτά τα
κρυπτονομίσματα, δηλαδή το
blockchain, που επιτρέπει την ταυ
τοποίηση των συναλλαγών xtopis
τη διαμεσολάβηση των παραδο
σιακών τραπεζικών μηχανισμών.
Τον ρωτώ αν το μέλλον ανήκει στο
bitcoin. «Υποστηρίζω οποιαδήποτε
τεχνολογία μειώνει τον ρόλο του
δικηγόρου στην κοινωνία», λέει

γελώνταε, εννοώνταε (με τη μετα νουμε να εφαρμόσει το πρόγραμμα
φορά του «δικηγόρου») τη διαμε του σχεδόν xopis καθόλου αντι
πολίτευση», λέει. «Enions, όταν
υπάρχει η μνήμη xns εισβολήε, εί
ναι λίγο δύσκολο να διολισθαίνει
σε διχασμό για την πολιτική». Σε
ό,τι αφορά τη μελλοντική εκμε
τάλλευση των υδρογονανθράκων
τοποίηση μιαε απόφασηε (εν προ ms Κύπρου προκρίνει τη δημιουρ
γία «εθνικού κεφαλαίου» που να
κειμένω, μια5 συναλλαγή3).
προβλέπει δίκαιο ποσοστό για tous
Η Kunpos
Τουρκοκυπρίουε, άσχετα αν μέχρι
Η έννοια τηε «τριβή$», των εμ τότε θα έχει επιλυθεί ή όχι το Κυ
ποδίων και των συγκρούσεων σε
πριακό.
κάθε σύστημα πληροφοριών και
Μία ώρα μετά τη συζήτηση μαε
αποφάσεων, σε μια κοινωνία, σε
ξεκίνησε την ομιλία του στην αί
μια οικονομία, σε μια επιχείρηση
θουσα xns Ακαδημία3, κάτω από
ή σε μια οικογένεια διαδραματίζει
τιε τοιχογραφίεε, με θέμα την κλο
κεντρικό ρόλο στην οικονομική
πή ms cporaas από τον Προμηθέα.
σκέψη και στιε μελέτεε του κ. Πισ
«Η φωτιά του Προμηθέα είναι μια
σαρίδη. Δράττομαι τηε ευκαιρίαε
μεταφορά για τη νέα τεχνολογία»,
για να τον ρωτήσω γιατί η Kunpos
θα πει με νόημα, εννοώνταε ότι η
σε αντίθεση με την Ελλάδα αν
φωτιά xns vtas τεχνολογίαβ πάν
τιμετώπισε την οικονομική κρίση
τοτε θα φωτίζει τα αδιέξοδα του
σχεδόν xoopis καθόλου τριβέε.
ανθρώπου και tos κοινωνίαε.
«Στην Κύπρο άπαξ και εκλέξουμε
πρόεδρο ms Δημοκρατίαε τον αφή

σολάβηση που εξασφαλίζει την
αυθεντικότητα και τη μοναδικό
τητα ]nas πράξηε, αλλά συνήθωε
προκαλεί «τριβέ$» και καθυστερή
σει στο ταξίδι ms πληροφορίαε
από την πρόθεση ti)s την πραγμα

Πρώτα η Ευρώπη
«ΟΤραμπ μπορεί να λέει

πολιτική, αυξάνοντας το δη

"Πρώτα η Αμερική", αλλά οι
Γερμανοί δεν μπορεί να λέ
νε "Πρώτα η Γερμανία", αλ
λά "Πρώτα η Ευρώπη", λέει
ο κ. Πισσαρίδης, που συχνά
επικρίνει τη γερμανική πε
ριοριστική πολιτική. Με τη
φράση αυτή εννοεί ότι η
Γερμανία ως μέλος της Ευ
ρωζώνης έχει την υποχρέω
ση να εγκαταλείψει τη λιτό
τητα και να αυξήσει τις δη
μόσιες επενδύσεις και την
κατανάλωση προκειμένου
να τονώσει την ανάπτυξη και

μόσιο χρέος σε μια εποχή
που ήδη η ανάπτυξη είναι
υψηλή, ενώ η Γερμανία επι
βάλει μια πολιτική λιτότητας
σε ολόκληρη την Ευρωζώνη
σε μια εποχή κρίσης και ανά
πτυξης ισχνής». Δηλαδή,
πράττουν και οι δύο χώρες

να ενισχύσει την απασχόλη

ση στην Ευρώπη. «Το παρά
δοξο βέβαια είναι ότι η Αμε
ρική ακολουθεί επεκτατική

Οι νέες τεχνολογίες
και η τεχνητή νοημοσύ
νη θα προκαλέσουν
έκρηξη δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας.

τα αντίθετα από αυτά που

υποστήριξε ο Κέινς, με απο
τέλεσμα να συσσωρεύουν
προβλήματα στην παγκόσμια
οικονομία. Η Ευρώπη δεν
μπορεί να ξεκολλήσει από
την κρίση που προκαλεί πο
λιτικές ανατροπές και ενί
σχυση των άκρων, ενώ η
Αμερική συσσωρεύει χρέος
με ρυθμό επικίνδυνο.

Η Ελλάδα θα μπορούσε
να λύσει το πρόβλημα
της ανεργίας,
επενδύοντας

στο πεδίο της υγείας.

MatrixMedia  Kon. Skokou 3, 1061 Nicosia  Tel: +357 22 592378  Fax: +357 22 358018  eMail: info@matrixmedia.com.cy

Page 3 / 3

