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To «κλειδί»της ευµάρειας στο ∆ιεθνές ΠανεπιστήµιοΕλλάδος
Έναν ano τους πρωτοπόρους επιστήµονες στο είδος του, τον γερµανό καθηγητή Φραντς Γιόζεφ Ράντερµάχερ,
φιλοξένησε ηµερίδα του ιδρύµατος µε θέµα «∆ηµιουργικότητα,
Καινοτοµία και ∆ιατηρησιµότητα»

κατάστασητη χώρα µας; "Η Ελλάδα
αποτελέσει ένα 'προπύργιοβιωσιµότητας1",
ενδιαφέρον παρακολούθησε
τόνισε, µιλώντας στη
βρέθηκε ο' αυτήν τη δίνη ενώ
το κοινό τη διάλεξη
του επφονούς κεθηί/πτή
"M", ο αντιπρόεδρος της διοικούσας ήτανεξαιρετικάευάλωτη.Ήµασταν
δρα.Φραντς
επιτροπήςτου πανεπιστηµίου, επιπόλαιοικαι τώρα θα µπορούσε
Γιόζεφ Ράντερµάχερ,χθες το πρωί,
καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος.να πεικάποιοςότι αποτελούµεέναν
στο κεντρικό αµφιθέατρο του ∆ιεθνούς
"Στόχος είναι να βρούµε το
οιονεί 'δοκιµαστικό οωλήνα'. Ζητούµενο
ΠανεπιστηµίουΕλλάδος(∆ΙΠΛΕ),
πρέπει να είναι πώς θα
βέλτιστο'κοκτέιλ', που θα µας επιτρέψει
θέµα της: "Creativity,Innovation
να έχουµε µια εύρωστη οικονοµία,
θωρακιστούνοι φορείς του ∆ηµοσίου
and Sustainability".Τον δρα.
ένα υγιές περιβάλλονκαι
και οι επιχειρήσειςµπροστάα'
Ράντερµάχερκαλωσόρισεο καθηγητής
µια συνεκτικήκοινωνία.Στην κατάσταση
αυτήντη νέα πραγµατικότητα-ακόµη
N. Μουσιόπουλος,αντιπρόεδρος
στηνοποίαβρισκόµαστεσήµερα, και το παγκόσµιοκεφάλαιο δεν
της διοικούσας επιτροπής
Σττγµιότυπο από την εκδήλωση: στο πόντιουµ διακρίνονται ο αντιπρόεδρος της
ελλοχεύει ο κίνδυνος µιας
επιθυµεί κοινωνική έκρηξη: θέλει
του ∆ΙΠΛΕ,ο οποίος αναφέρθηκε
διοικούσας επιτροπής του πανεπιστηµίου, καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος
ογπ δοµή και στους υψηλούς στόχους(αριστερά) και ο γερµανός καθηγητής Φραντς Γιόζεφ Ράντερµάχερ.
κοινωνικής έκρηξης που θα αφήσει απλώς να αποκοµίσει όσο περισσότερα
ΦΟΤ.;ΣΑΚΗΣΠΟΎΜΠΑΣΗΣ
την οικονοµίαοε συντρίµµιακαι
γίνεται,χωρίς να φτάσει σε
πουέχει θέσει το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
µία: "Η δηµιουργικότηταείναι n νέα
το περιβάλλονσε κατάστασηολέθρου.
Ελλάδος. Παράλληλα, οθηµάτωνκαι δηµιουργικότητας.
ακραία σηµεία. Πρέπει να εξετάσουµε
παρουσίασετα νέα προγράµµατα
"Προσπαθούµε να φτιάξουµε
Ζητούµενο είναι να βρούµε
ιδέα. Η καινοτοµίαείναι n εφαρµογή
πώςθα µπορέσουµενα αξιοποιήσουµ
0Μ3λύοντας µηχανές που να σκέφτονται, να
µετςτπυχακών
σπουδών,
αυτής της νέας ιδέας στην πράξη πώς µπορείένα έθνος να προχωρήσει,
τις πρώτεςύλες και την
έχουν συνείδηση. Ξέρουµε ότι οι
χωρίς να ζήσει φαινόµενα
και n ηροώθηοή της στην αγορά.
ενέργεια που έχουµε διαθέσιµη,
την ανθρωπογεωγραφίατων φοιτητών
πουφοιτούνστο ∆ΙΠΛΕ.
Ο πυρήναςτης ανάπτυξης είναι 'Βραζιλιανοποίησης',µε τον περισσότερο
µηχανές δεν έχουν συναισθήµατα,
ποντάρονταςστη δηµιουργικότητα
Ο δρ. Ράντερµάχερ άρχισε τη
όπως οι άνθρωποι,αλλά µπορούµε
κόοµο να µένει σε φαβέλες και την καινοτοµία, χωρίς να επαναλάβουµ
n καινοτοµία".
διάλεξή του κάνοντας αναφορά
να φτιάξουµε µηχανές πουνα
και µε ελάχιστους πλούσιους
λάθη των περασµένων
και προνοµιούχους-ουσιαστικά,
δεκαετιών, που οδήγησαν πολλά
στην εµπειρία του στον τοµέα της
συµπεριφέρονταισαννα έχουν συναισθήµατα"
«Προπύργιο βιωσιµότητας»
τεχνητήςνοηµοσύνηςκαι στην αλληλεπίδραση είπε,θέτοντας τη διαχωριστική
"Με εκδηλώσειςόπωςn σηµερινή θα έπρεπενα ζήσουµε υπόσυνθήκες λαµπρά µυαλά µας στο εξωτερικό",
γραµµή ανάµεσα στη
(σ.σ.:χθεσινή), το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
ενός νέου Μεσαίωνα...".
καταλήγει ο καθηγητής Μουσιόπουλος
µεταξύ µηχανών,ανθρώπων,
δηµιουργικότητα και την καινοτο¬
Ελλάδος επιχειρεί να
Πού αφήνει, όµως, όλη αυτή n
ζώων, συνείδησης, αιΜε αµείωτο
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