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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

[Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Καθηγητής στο ΜΙΤ, ένα από λαμπρότερα μυαλά διεθνώς  

μιλά εδώ για τις αρετές και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και το πώς έχουμε ήδη 

αφήσει την τεχνολογία να μετατρέψει τη ζωή μας σε artificial intelligence1. Όντας ένας από 

τους πιο γνωστούς Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, ο καθηγητής του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT, παραδέχεται  ότι η 

πραγματικότητα ενδέχεται τελικά να διαψεύσει κάθε πρόβλεψη για την τεχνητή νοημοσύνη.  

Η συνέντευξή του που ακολουθεί δόθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.] 

Τι είναι τελικά κύριε Δασκαλάκη η τεχνητή νοημοσύνη; 

[1]   Κατά κάποιο τρόπο η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα στοίχημα που έχει βάλει ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος με τη δαρβινική εξέλιξη. ‘Ένα από τα ανώτερα πράγματα, που 

μπορεί να κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι να αντιγράψει τον εαυτό του. ‘Οταν 

ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο να αναπαράγει με τεχνητό τρόπο τις ίδιες του τις 

ικανότητες, όλα θα είναι ανοιχτά και όλα θα είναι πιθανά. Αυτό μπορεί να είναι 

εκπληκτικό, να μας οδηγήσει σε μια Wonderland2, όπου η ύπαρξη των μηχανών θα 

λειτουργεί υπέρ του ανθρώπου ή μπορεί να μας φέρει μπροστά σε δυσάρεστες 

καταστάσεις… Ο Έλον Μασκ έχει πει ότι ίσως η Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελέσει 

τον λόγο για τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Να σου θυμίσω όμως κι αυτό που έχει πει ο 

Αϊνστάιν: “δεν γνωρίζω με τι είδους όπλα θα πολεμηθεί ο τρίτος παγκόσμιος, αλλά ο 

τέταρτος θα γίνει με πέτρες και ξύλα”».  

  [2]  Πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ ικανή και δημοκρατική οικογένεια “hackers” -και 

σε αυτή την οικογένεια βάζω όποιον μπορεί να καταλάβει την τεχνολογία και να 

συνεισφέρει σε αυτήν. Είναι στο χέρι τους και στο χέρι όλων μας να προασπίσουμε 

την προσβασιμότητα όλων των ανθρώπων στα οφέλη της προόδου που θα γίνει, 

ώστε να μην υπάρχουν χώρες ή εταιρείες ή πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτό δεν είναι 

ένα πράγμα με το οποίο μπορούμε να παίξουμε. 

 Η διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου έχει αλλάξει πολύ από την τελευταία 

βιομηχανική επανάσταση, χάρη στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών κι εκεί που 

χρειάζονταν 40 ή 50 χρόνια για να μπει μια «τεχνολογία» μαζικά στην οικονομία 

και την αγορά εργασίας, πλέον χρειάζονται 10-15 ή και λιγότερο. Πόσο γρήγορα θα 



 

 

αρχίσει η ανάπτυξη της εξελιγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης να επηρεάζει σε μεγάλη 

κλίμακα την οικονομία και την αγορά εργασίας;  

 [3] Θέλω πρώτα από όλα να διαχωρίσω αυτό που λέγεται “γενική τεχνητή 

νοημοσύνη” από την “ειδική τεχνητή νοημοσύνη”. Θεωρώ ότι η είσοδος της δεύτερης 

στην αγορά εργασίας είναι πολύ άμεση. ‘Ηδη βλέπουμε να αναπτύσσονται 

αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα, που θα αντικαταστήσουν πολλή από την ανθρώπινη 

οδήγηση και προφανώς πολλά επαγγέλματα, είτε αυτά αφορούν οδηγούς ταξί και 

λεωφορείων είτε φορτηγών είτε delivery. Φαντάσου πόσο πολύ θα αλλάξει τον τομέα 

αυτό η τεχνολογία. Κι αυτό δεν θα γίνει σε 30 χρόνια, αλλά στα επόμενα πέντε με 

δέκα. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να λυθούν, νομικής φύσης κυρίως, αλλά πιστεύω 

ότι οι ειδικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης θα αρχίσουν να μπαίνουν 

επιθετικά στη ζωή μας στα επόμενα 10 χρόνια, θεωρώ θα εκπλαγούμε από το πόσο 

επιθετικά θα μπουν στις μεταφορές, στην υγεία (scans, ΜRIs, διαγνωστική), σε 

επίπεδο οικιακής βοήθειας και φροντίδας ηλικιωμένων.  

   [4]  Το βασικό είναι όμως το θέμα της γενικής τεχνητής νοημοσύνης (general 

artificial intelligence3). Aυτή αφορά την ικανότητα ενός τεχνολογικού συστήματος να 

μεταφέρει εμπειρία από μια νοητική λειτουργία που εκτελεί σε μία άλλη, ώστε να 

μην αρχίζει tabula rasa4. Π.χ, αν έχει ήδη μάθει αγγλικά και θέλει να μάθει γαλλικά, 

να μπορεί να μεταφέρει εμπειρία και διαίσθηση από τη μία γλώσσα στην άλλη, να 

μπορεί να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι υπάρχει σύνταξη και κλίση σε όλες τις 

γλώσσες (…) ‘Η αν μάθει να παίζει σκάκι, να μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία της 

χάραξης στρατηγικής για να παίξει πόκερ. 

  [5]    Χρειάζεται να πετύχουμε ένα άλμα, για να φτάσουμε στη γενική τεχνητή 

νοημοσύνη και αυτό το άλμα δεν μπορώ να προβλέψω καλά πότε θα προκύψει. 

Μπορεί να προκύψει στα επόμενα 50 χρόνια, αλλά μπορεί και όχι. Πιστεύω πως ναι. 

Είναι ένα άλμα που μας λείπει, ένα κλειδί… 

Πλέον παρατηρούμε πιο ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Σε τι 

οφείλεται αυτή η εξέλιξη; Τι έχει αλλάξει;  

[6]     Αυτό που έχει αλλάξει έχει να κάνει αφενός με την προσέγγισή μας στο πώς 

φτιάχνουμε υπολογιστικές διαδικασίες, που μιμούνται ανώτερες νοητικές 

διαδικασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αφετέρου δε -και αυτό ουσιαστικά 

δικαιολογεί την αλλαγή στην προσέγγισή μας- έχουμε έναν τεράστιο όγκο 

δεδομένων, διότι η ανθρωπότητα λόγω της εντατικής δραστηριότητάς της στο 

Ίντερνετ έχει αφήσει ένα τεράστιο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο μπορούμε να 

εκμεταλλευτούμε για να προπονήσουμε τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. 

Σήμερα, επειδή έχουμε πάρα πολλά δεδομένα, είναι πιθανό και πιο τετριμμένοι 

αλγόριθμοι να έχουν τη δυνατότητα να προσομοιώσουν ανώτερες νοητικές 

λειτουργίες, τη στιγμή που στο παρελθόν ακόμη και πολύ πολύπλοκοι, λόγω 

έλλειψης δεδομένων για να τους κάνεις “fine tune” (να τους “κουρδίσεις”), δεν 

μπορούσαν. Επειδή έχουμε πολλά δεδομένα, έχουμε τη δυνατότητα να 



 

 

“κουρδίσουμε” πάρα πολύ καλά τους αλγόριθμούς μας, γιατί διαθέτουμε πολλά 

παραδείγματα από τα οποία μπορεί να μάθουν. Εν πολλοίς αυτό κάνει και ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος. Αυτό λοιπόν που έχει αλλάξει σήμερα είναι ότι έχουμε πάρα 

πολλά δεδομένα χάρη στην ψηφιοποίηση της ανθρώπινης δραστηριότητας και το 

γεγονός ότι πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν μεταφερθεί στο Ίντερνετ, από 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών μέχρι κοινωνική αλληλεπίδραση κι επικοινωνία. 

‘Ολη αυτή η αλληλεπίδραση καταγράφεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.  

                                                                                                                 www.protagon.gr 

Λεξιλόγιο 

1.artificial intelligence: τεχνητή νοημοσύνη      2. Wonderland: Χώρα θαυμάτων 

3.general artificial intelligence: γενική τεχνητή νοημοσύνη   4. tabula rasa: άγραφο χαρτί.  

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2    

[Ο Ted Chiang, ο σπουδαιότερος ίσως εν ζωή συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, 

εξερευνά σε βάθος ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο αιώνες. Στο παρακάτω 

απόσπασμα προσεγγίζει τον βαθμό ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου.] 

Τι αναμένεται από εμάς 

Προειδοποίηση. Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή.  

Είναι μάλλον απίθανο να μην έχετε δει Προγνώστη ∙ την ώρα που διαβάζετε 

αυτές τις γραμμές, έχουν ήδη πουληθεί εκατομμύρια κομμάτια. Για όποιον όμως δεν 

έχει, να πούμε ότι πρόκειται για μια μικρή συσκευή σαν τηλεχειριστήριο για τις 

πόρτες του αυτοκινήτου. Τα μοναδικά του χαρακτηριστικά είναι ένα κουμπί και ένα 

μεγάλο πράσινο φωτάκι LED. Το φωτάκι αναβοσβήνει με το πάτημα του κουμπιού. 

Για την ακρίβεια το φωτάκι αναβοσβήνει ένα δευτερόλεπτο πριν πατήσεις το κουμπί. 

Οι περισσότεροι λένε πως στην αρχή έχουν την αίσθηση πως παίζουν ένα 

παράξενο παιχνίδι όπου ο σκοπός είναι να πατήσεις το κουμπί αφού δεις το φωτάκι 

και δεν είναι εύκολο. Όταν όμως επιχειρήσεις να παραβείς τους κανόνες 

ανακαλύπτεις ότι αυτό είναι αδύνατον. Αν προσπαθείς να πατήσεις το κουμπί χωρίς 

να έχεις δει το φωτάκι να αναβοσβήνει, το φωτάκι θα εμφανιστεί αμέσως και όσο 

γρήγορα κι αν κινηθείς, δεν θα μπορέσεις ποτέ να πατήσεις το κουμπί παρά μόνο 

αφού έχει περάσει ένα δευτερόλεπτο από τη στιγμή που θα ανάψει το φωτάκι. Αν 

αποφασίσεις να περιμένεις το φωτάκι,  με σκοπό να μην πατήσεις μετά το κουμπί, το 

φωτάκι δεν θα εμφανιστεί ποτέ. Ό,τι κι αν κάνεις το φωτάκι πάντα προηγείται του 

πατήματος του κουμπιού. Δεν τον ξεγελάς με τίποτα τον Προγνώστη.  

 Στην καρδιά κάθε Προγνώστη υπάρχει ένα κύκλωμα αρνητικής χρονο- 

καθυστέρησης∙ αυτό στέλνει σήμα πίσω στο χρόνο. Το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η 

τεχνολογία θα φανεί αργότερα, όταν θα έχει επιτευχθεί αρνητική χρονο- 

καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός δευτερολέπτου, δεν είναι όμως αυτό το 

αντικείμενο της προειδοποίησης. Το άμεσο πρόβλημα είναι ότι ο Προγνώστης 

καταδεικνύει ότι αυτό που λέμε ελεύθερη βούληση δεν υπάρχει.  



 

 

Επιχειρήματα που υποστήριζαν ότι η ελεύθερη βούληση είναι μια 

ψευδαίσθηση υπήρχαν ανέκαθεν και άλλα βασίζονταν αμιγώς σε στοιχεία της 

φυσικής, αλλά στην καθαρή λογική. Οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι αυτά 

τα επιχειρήματα είναι αδιάσειστα, κανείς όμως ποτέ δεν αποδέχεται πραγματικά τα 

συμπεράσματά τους. Η εμπειρία της ελεύθερης βούλησης είναι τόσο ισχυρή, που 

κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να την ακυρώσει. Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται 

πρακτική επίδειξη, και αυτό ακριβώς παρέχει ο Προγνώστης.  

Συνήθως παίζουμε τον Προγνώστη εμμονικά για αρκετές μέρες, τον δείχνει σε 

φίλους, δοκιμάζεις διάφορα τεχνάσματα για να ξεγελάσεις τη συσκευή. Μπορεί το 

ενδιαφέρον σου εκ πρώτης όψεως να χαθεί, κανείς όμως δεν ξεχνά τη σημασία του 

Προγνώστη. Μέσα στις εβδομάδες που ακολουθούν αρχίζεις να χωνεύεις τι σημαίνει 

ένα μέλλον που δεν μπορεί να μεταβληθεί. Κάποιοι, συνειδητοποιώντας ότι οι 

επιλογές δεν έχουν καμία σημασία, αρνούνται να κάνουν οποιαδήποτε επιλογή 

γενικά. Σαν μια λεγεώνα από Γραφιάδες Μπάρτλεμπυ1, παύουν να προβαίνουν σε 

αυθόρμητες πράξεις. Κάποια στιγμή το ένα τρίτο όσων έχουν παίξει με Προγνώστη 

νοσηλεύονται επειδή σταματούν να τρώνε. Το τελικό στάδιο είναι η κινητική 

κωφαλαλία, μια κατάσταση ημικωματώδης. Τα μάτια τους παρακολουθούν ό,τι 

κινείται και οι ίδιοι μπορεί κατά καιρούς να αλλάζουν θέση, αλλά τίποτα 

περισσότερο. Η ικανότητα της κίνησης υπάρχει, έχει χαθεί όμως το κίνητρο. […] 

Το μήνυμά μου προς εσάς είναι το εξής: προσποιηθείτε πως έχετε ελεύθερη 

βούληση. Είναι απολύτως απαραίτητο να συμπεριφέρεστε ως εάν οι αποφάσεις να 

έχουν σημασία, έστω και αν ξέρετε πως δεν έχουν. Η πραγματικότητα δεν είναι 

σημαντική∙ σημαντικό είναι αυτό που πιστεύετε, και η πίστη στο ψέμα είναι ο μόνος 

τρόπος για να αποφύγετε την κατάσταση της αφασίας. Ο πολιτισμός εξαρτάται πλέον 

από την αυταπάτη. Ίσως από αυτή να εξαρτιόταν ανέκαθεν.  

Ted Chiang, Η εκπνοή, σ. 81-85, εκδ. Ίκαρος  

 
1Γραφιάδες Μπάρτλεμπυ : αναφέρεται σε ήρωα του Αμερικανού συγγραφέα Χέρμαν Μέλβιλ. 

 

ΘΕΜΑ Α 

Ποια είναι σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη η διαφορά της γενικής από την 

ειδική τεχνητή νοημοσύνη και γιατί θεωρεί την πρώτη βασική; Να απαντήσετε σε 70 

-80 λέξεις. 

Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1  

Ποια είναι η άποψη που υποστηρίζει ο Καθηγητής στην έκτη παράγραφο του 

Κειμένου 1; (μονάδες 4) Την παρουσιάζει με πειστικό τρόπο; (μονάδες 6) Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές στο Κείμενο. 

 

Μονάδες 10  

 

Ερώτημα 2  



 

 

α. Να  προσδιορίσετε τη νοηματική σχέση που εκφράζουν οι παρακάτω τονισμένοι  

όροι συνοχής οι οποίοι εντοπίζονται στην  έκτη παράγραφο του Κειμένου 1: 

αφενός- Aφετέρου, διότι, λόγω, το οποίο, εν πολλοίς, Όλη αυτή η αλληλεπίδραση 

Μονάδες 6  

β. Με τους ρηματικούς τύπους που αξιοποιεί ο Καθηγητής  στις απαντήσεις  του 

αποδίδει ανάλογες νοηματικές σχέσεις . 

Λαμβάνοντας υπόψη σας το γενικότερο γλωσσικό πλαίσιο του κάθε αποσπάσματος, 

να αντιστοιχίσετε κάθε υπογραμμισμένη ρηματική έκφραση της Στήλης Α με τη 

νοηματική σχέση που αποδίδει, με βάση τις επιλογές που προσφέρει η Στήλη Β. Μια 

νοηματική σχέση μπορεί να αποδίδεται σε παραπάνω από μία ρηματικές εκφράσεις 

ενώ μία νοηματική σχέση περισσεύει. 

                              

                                     Στήλη Α                                                                          Στήλη Β 

1. Ένα από τα ανώτερα πράγματα, που μπορεί να κάνει ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος 

υπόθεση 

2. ίσως η Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελέσει τον λόγο για τον 
Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

δυνατότητα 

3.ο τέταρτος θα γίνει με πέτρες και ξύλα 
 

βεβαιότητα 

4.Είναι στο χέρι τους και στο χέρι όλων μας να προασπίσουμε 
την προσβασιμότητα όλων των ανθρώπων στα οφέλη της 
προόδου 

πιθανότητα  

5. Θέλω πρώτα από όλα να διαχωρίσω 
 

προτροπή  

6.Φαντάσου πόσο πολύ θα αλλάξει τον τομέα αυτό η 
τεχνολογία. 

επιθυμία  

7.Υπάρχουν θέματα που πρέπει να λυθούν 
 

υποχρέωση 

8. αν έχει μάθει αγγλικά και θέλει να μάθει γαλλικά 
 

αποτροπή 

 

Μονάδες 9  

Ερώτημα 3 

Να αντικαταστήσετε τα υπογραμμισμένα ονοματικά σύνολα με ισοδύναμα ρηματικά  

και τα αντίστοιχα ρηματικά με ονοματικά, ξαναγράφοντας τα αποσπάσματα που σας 

δίνονται. Μπορείτε να κάνετε   μετατροπές σε γραμματικούς ή συντακτικούς όρους 

όπου αυτό είναι αναγκαίο (μονάδες 10). Ποιο είναι γενικά το επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα (μονάδες 5) που προκύπτει από τη χρήση στον λόγο: 

• ονοματικών συνόλων 

• ρηματικών συνόλων  

-Ένα από τα ανώτερα πράγματα, που μπορεί να κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι 

να αντιγράψει τον εαυτό του. 

- Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο να αναπαράγει με τεχνητό τρόπο τις ίδιες του 

τις ικανότητες, 

-όπου η ύπαρξη των μηχανών θα  λειτουργεί υπέρ του ανθρώπου  



 

 

-διότι η ανθρωπότητα λόγω της εντατικής δραστηριότητάς της στο Ίντερνετ έχει 

αφήσει ένα τεράστιο ψηφιακό αποτύπωμα 

- είναι πιθανό και πιο τετριμμένοι αλγόριθμοι να έχουν τη δυνατότητα να 

προσομοιώσουν ανώτερες νοητικές λειτουργίες.  

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σύμφωνα με το Κείμενο 2 δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση στον άνθρωπο.  Να 

επιβεβαιώσετε τη θέση αυτή αξιοποιώντας στην απάντησή σας τρεις (3) κειμενικούς 

δείκτες. Πώς θα νιώθατε εάν συνειδητοποιούσατε πως ανεξάρτητα από τις επιλογές 

σας, η ζωή σας είναι προκαθορισμένη; 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Ο Καθηγητής στο Κείμενο 1 επισημαίνει πως «Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο 

να αναπαράγει με τεχνητό τρόπο τις ίδιες του τις ικανότητες, όλα θα είναι ανοιχτά 

και όλα θα είναι πιθανά. Αυτό μπορεί να είναι εκπληκτικό, να μας οδηγήσει σε μια 

Wonderland, όπου η ύπαρξη των μηχανών θα λειτουργεί υπέρ του ανθρώπου ή 

μπορεί να μας φέρει μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις…» 

Σε ανοιχτή επιστολή σας (350-400 λέξεις), προς τον ιστότοπο όπου φιλοξενήθηκε η 

συνέντευξη, να παρουσιάσετε ποιες μπορεί να είναι, κατά τη γνώμη σας,  οι 

δυσάρεστες καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται ο Καθηγητής στο παραπάνω 

απόσπασμα.   

Μονάδες 30 

 


