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Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  

Τ Ε Χ Ν Η Τ Η  Ν Ο Η Μ Ο Σ Υ Ν Η  

Ε Ν Α Σ  Σ Υ Ν Α Ρ Π Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Ν Ε Ο Σ  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  

 

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα  «Τεχνητή 

νοημοσύνη: ένας συναρπαστικός νέος δρόμος». Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να παρέχει μία 

καθοδηγούμενη γνωριμία με τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και μία πρώτη ξενάγηση 

στον δρόμο που συγχαράσσουμε κάθε φορά που τη χρησιμοποιούμε. Επιστημονικός υπεύθυ-

νος είναι ο Δρ.  Γιώργος Γιαννακόπουλος, συνεργαζόμενος ερευνητής του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” 

και μέλος ΔΣ της ΕΕΤΝ, ενώ η οργάνωση του προγράμματος γίνεται υπό την αιγίδα της Ελλη-

νικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (EETN). 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και όλους όσοι ενδιαφέρο-

νται για το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και της εξελίξεις στον τομέα αυτό. Οι συμμετέχο-

ντες θα ανακαλύψουν τις δυνατότητες και τα όριά της, θα συζητήσουν τα ηθικά και νομικά 

ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση της, και θα ενημερωθούν για το τι σημαίνει συνύ-

παρξη μαζί της. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πληθώρα όψεων της τεχνητής 

νοημοσύνης, ακόμη και πέρα από τα αναμενόμενα. Τα παιχνίδια, η εκπαίδευση και η ρομπο-

τική, ο Αισχύλος, η δικηγορία, ο κόσμος των δεδομένων και των επιχειρήσεων, αλλά και η επι-

στημονική πρακτική θα είναι τα μέλη ενός ενδιαφέροντος θεματικού θιάσου, που θα παρελά-

σουν στο παλκοσένικο της τεχνητής νοημοσύνης για να μας σκιαγραφήσουν τι να περιμένουμε 

και πώς να περπατήσουμε στο νέο δρόμο που ανοίγεται. Τέλος, θα κληθούμε να δούμε πώς, 

πίσω από όλη αυτή την επανάσταση κρύβεται - και ταυτόχρονα αναδεικνύεται - ο άνθρωπος. 

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Πληροφορίες 

Γραμματεία: 216 900 3700, info@laskaridisfoundation.org 

Διάρκεια: 24 Οκτωβρίου 2019 έως και τις 23 Ιανουαρίου 2020 

Απαραίτητη για τη συμμετοχή η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας  

https://tinyurl.com/y4xkzzho 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος  

Κόστος συμμετοχής: 100,00€ 

Προεγγραφή έως και 22 Οκτωβρίου: 50,00€  

Φοιτητές: 30,00€ (με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας) 

Άνεργοι: 10,00€ (με επίδειξη κάρτας ανεργίας) 

Χώρος διεξαγωγής: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, 

185 35 Πειραιάς 

mailto:info@laskaridisfoundation.org


 

2 
 

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  

 

Μέρος 1ο: Ευκαιρίες και απειλές 

 

1η Συνάντηση: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, ώρες 18.00 – 20.00 

Τεχνητή Νοημοσύνη: Νέες ελπίδες και παλιοί φόβοι 

Εισηγητής: Δημήτρης Καλλές, Αναπλ. Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΕΕΤΝ 

 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται μέσα από έναν επικοινωνιακό καταιγισμό να ταράξει τα νερά. 

Μύθοι και πραγματικότητα συγχέονται σε ένα παιχνίδι που φαίνεται αναπότρεπτο και που 

φαίνεται να αποτελεί κομβικό σημείο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Πού όμως βρίσκο-

νται τα όρια μεταξύ μύθου και πραγματικότητας σε αυτήν την πληθώρα πληροφοριών; Τι αγ-

γίζει η τεχνητή νοημοσύνη και πώς φαίνεται να το αλλάζει; Σε αυτή την εισαγωγική διάλεξη θα 

κληθούμε να συνομιλήσουμε για το ποιόν και το παρόν της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να 

κατανοήσουμε βασικούς όρους σχετικούς με το θέμα, όρους που θα μας βοηθήσουν να μπο-

ρούμε να συζητήσουμε, να κατανοήσουμε και να αναθεωρήσουμε το πώς τελικά θα επιτρέ-

ψουμε στην τεχνητή νοημοσύνη να αλλάξει τη ζωή μας. 

 

2η Συνάντηση: Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, ώρες 18.00 – 20.00 

Θα μας πάρουν τις δουλειές οι μηχανές; Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία 

Εισηγητές: Ηρακλής Βογιατζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών 

       Μανώλης Πατηνιώτης, Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια επικρατεί έντονος προβληματισμός για τις επιδράσεις της τεχνητής νοη-

μοσύνης στην εργασία. Όσο η πρώτη αναπτύσσεται τόσο μεγαλώνουν οι φόβοι για τον εκτο-

πισμό των ανθρώπων από την παραγωγική διαδικασία. Στην διάλεξη αυτή θα αντιμετωπί-

σουμε τη σχετική συζήτηση κριτικά και θα ισχυριστούμε ότι αυτό που κυρίως κάνει η ΤΝ είναι 

ότι καθιστά δυνατό ένα νέο τρόπο οργάνωσης της καπιταλιστικής παραγωγής. Θα εξετάσουμε 

τις τεχνολογίες σύμφυσης των υπολογιστικών συστημάτων με την ανθρώπινη σκέψη και θα 

εστιάσουμε στις νέες μορφές εργασίας που παράγονται από αυτή.  Μέχρι τώρα οι άνθρωποι 

πρόσταζαν τους υπολογιστές και εκείνοι εκτελούσαν υπολογισμούς. Τα τελευταία χρόνια ανα-

δύεται μια νέα μορφή υπολογισμού όπου συμβαίνει το αντίστροφο. Εκεί που οι μηχανές αδυ-

νατούν να ανταπεξέλθουν καλούνται οι άνθρωποι να γεμίσουν το κενό. Σε αυτή τη βάση ανα-

πτύσσονται οι τεχνικές microtasking, στόχος των οποίων είναι να τεμαχίσουν τις ενιαίες εργα-

σίες (tasks) της παραγωγής σε μικροεργασίες και να επιμερίσουν την εκτέλεσή τους σε ανθρώ-

πους και μηχανές. Ο ρόλος της ΤΝ σε αυτή τη διαδικασία είναι κρίσιμος. Η κατανόηση της 

φύσης κάθε εργασίας, ο ορθολογικός επιμερισμός των μικροεργασιών καθώς και η αξιολόγηση 
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και ανασύνθεση των αποτελεσμάτων της μικροεργασίας απαιτούν την ανάπτυξη τεχνολογι-

κών διατάξεων που θα  είναι σε θέση να λαμβάνουν και να υλοποιούν τις σχετικές αποφάσεις. 

Η διαδικασία δημιουργίας του υβριδίου ανθρώπου-μηχανής αποτελεί τεχνολογική πρόκληση 

και ταυτόχρονα αποκτά τεράστιο κοινωνιολογικό και φιλοσοφικό ενδιαφέρον. Η ανάδυση της 

μικροεργασίας γεννά νέα ερωτήματα και προκλήσεις αναδιατυπώνοντας μεταξύ άλλων και το 

ερώτημα για τις συνέπειες της αυτοματοποίησης της εργασίας: “Με ποιο τρόπο η ΤΝ αλλάζει 

τη φύση της ανθρώπινης εργασίας;" 

 

3η Συνάντηση: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, ώρες 18.00 – 20.00 

Ο άνθρωπος πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη 

Εισηγητής: Δρ. Γιώργος Γιαννακόπουλος, Συνεργαζόμενος ερευνητής του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” 

και μέλος ΔΣ της ΕΕΤΝ 

 

Στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης ο άνθρωπος φαίνεται να παραγκωνίζεται και να ξεθω-

ριάζει. Ακόμη και το όριο του ανθρωπίνου πιέζεται από επιδόσεις των μηχανών. Η αντίληψη 

ότι ένα σύστημα μπορεί να διδάξει τον εαυτό του, να εξελιχθεί και να κατακτήσει ή καταστρέ-

ψει την ανθρωπότητα φαντάζει άλλοτε εύλογος φόβος, άλλοτε αστείος, χολυγουντιανός εφιάλ-

της. Τελικά, σε ποιο σημείο ο άνθρωπος παρεμβαίνει στο δρόμο της τεχνητής νοημοσύνης; 

Μήπως είναι δημιουργός και δάσκαλός της; Χειραφετείται ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να 

τραβήξει πραγματικά το δρόμο της; Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και πόσο διάτρητοι είναι; 

Αυτά και άλλα ερωτήματα θα κληθούμε να απαντήσουμε μέσα από αυτή τη συνάντηση. Και ως 

παράπλευρη πρόκληση, θα κληθούμε να συν-ανακαλύψουμε πώς ένας ανειδίκευτος εργάτης, 

ένα δεκάχρονο παιδί και ένας καθηγητής πανεπιστημίου μπορούν να παίξουν εξίσου καθορι-

στικό ρόλο στην εξέλιξη μίας τεχνητής νοημοσύνης.  

 

Μέρος 2ο: Τεχνητή Νοημοσύνη και Δυνητικά Περιβάλλοντα 

 

4η Συνάντηση: Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, ώρες 18.00 – 20.00 

Ψηφιακά Παιχνίδια και Τεχνητή Νοημοσύνη 

Εισηγητές: Ηλίας Στουραΐτης, Υπ. Διδάκτορας Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

       Πέτρος Πετρίδης, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

Το σεμινάριο σκοπεύει να εντάξει τους συμμετέχοντες στην έννοια του  ψηφιακού παιχνιδιού 

και στο πώς αυτό συνδέεται με τις εξελίξεις στη τεχνητή νοημοσύνη. Το σεμινάριο θα ξεκινήσει 

με τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών ενός ψηφιακού παιχνιδιού, τι σημαίνει συστημική και 

αφηγηματική διάσταση, πώς διαφοροποιείται το ψηφιακό παιχνίδι από τα υπόλοιπα νέα μέσα 

της εποχής μας, πώς εκλαμβάνεται η διάδραση του χρήστη με το παιχνίδι και γιατί τα ψηφιακά 

παιχνίδια φαίνεται να καταλαμβάνουν πολλές πτυχές της ζωής των ανθρώπων (εκπαίδευση, 
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ιατρική, στρατό κ.α.) Η τεχνητή νοημοσύνη έχει βελτιώσει τον τρόπο δημιουργίας και σχεδια-

σμού των ψηφιακών παιχνιδιών, καθώς αξιοποιεί τις κινήσεις, τις επιλογές και τα ίχνη των 

παικτών με σκοπό τη λήψη αποφάσεων και την αναδημιουργία του περιεχομένου τους. 

Στη συνέχεια του σεμιναρίου θα επικεντρωθούμε στις διαφορετικές απόψεις που αρθρώνονται 

αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο των ψηφιακών παιχνιδιών. Για αρκετούς 

ερευνητές από το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για κάποιους σχεδιαστές παιχνι-

διών, στην περίπτωση των περισσότερων παιχνιδιών δεν έχουμε «πραγματική» τεχνητή νοη-

μοσύνη αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικούς αλγόριθμους που παρέχουν υψηλό επίπεδο αυτο-

ματοποίησης. Κατ’ αυτούς η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης επιστρατεύεται περισσότερο με 

σκοπό το μάρκετινγκ και την προώθηση των παιχνιδιών. Μέσα από αυτή τη συζήτηση και τις 

εν λόγω διαφωνίες, το ίδιο το περιεχόμενο και οι σημασίες της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται 

να μετασχηματίζονται. Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με διάθεση αναστοχασμού για την αξιο-

ποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών από την τεχνητή νοημοσύνη και την εν δυνάμει αξιοποίηση 

τους για περαιτέρω τεχνολογικές αλλαγές. 

 

5η Συνάντηση: Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, ώρες 18.00 – 20.00 

Αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ: συνύπαρξη και συνεργασία 

Εισηγήτρια: Μαρία Δαγιόγλου, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” 

 

Η εισαγωγή των ρομπότ σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας έρχεται συχνά ως απά-

ντηση στις  δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις του σήμερα. Για την αρμο-

νική συνύπαρξη και συνεργασία ανθρώπου και ρομπότ είναι αναγκαία η ανάπτυξη μιας πλη-

θώρας τεχνολογιών που λαμβάνουν υπόψη: τη γνώση από τομείς όπως η ψυχολογία, οι νευ-

ροεπιστήμες, η ιατρική, και τις ηθικές, νομικές και πολιτισμικές προεκτάσεις της κάθε εφαρμο-

γής. Μέσα από εφαρμογές στην υγεία και τη βιομηχανία θα συζητήσουμε πως αλληλεπιδρούν 

τα διάφορα ερευνητικά πεδία για την ανάπτυξη μεθόδων και πρακτικών που θα επιτρέψουν 

την ενσωμάτωση των ρομπότ στην καθημερινότητά μας. 

 

Μέρος 3ο: Εφαρμογές 

 

6η Συνάντηση: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, ώρες 18.00 – 20.00 

Τεχνητή νοημοσύνη και βιωματική εκπαίδευση STEAM 

Εισηγητής: Γιώργος Πρώιας, Υπ. Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Ένα από βασικά και πιο δυναμικά εργαλεία και περιβάλλοντα που υιοθετούνται υπό το πρίσμα 

του STEAM (Science, Technology Engineering, Αrts, Mathematics) είναι το πεδίο της Εκπαιδευτι-

κής Ρομποτικής το οποίο αναφέρεται άμεσα σε κάθε μορφή Τεχνολογίας Ελέγχου η οποία ε-
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μπλέκει σε ίσο βαθμό τις διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής-δημιουργίας και προγραμματι-

σμού με σκοπό την τελική παραγωγή αλληλεπιδραστικών οντοτήτων. Επιπλέον, η Εκπαιδευ-

τική Ρομποτική φαίνεται πως εξυπηρετεί εξίσου αποτελεσματικά όλο το φάσμα της φιλοσοφίας 

STEΑM μέσω δράσεων με διεπιστημονικό χαρακτήρα, που προσφέρουν τη δυνατότητα στα 

παιδιά να προσεγγίσουν βιωματικά περιοχές, όπως αυτές της Μηχανικής, της Ηλεκτρονικής, 

των Αυτοματισμών, των Επιστημών Πληροφορικής, των Μαθηματικών, της Φυσικής, των Τε-

χνών, της Αρχιτεκτονικής κλπ, αλλά και να εμπλακούν ενεργά σε διαδικασίες σχεδιασμού και 

κατασκευής σε ειδικά διαμορφωμένα περιβάλλοντα που εξάπτουν τη δημιουργικότητα και τη 

φαντασία τους. 

Για τους λόγους αυτούς η σύγχρονη πρόταση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής αλλά και των ερ-

γαστηρίων δημιουργικών και πρωτότυπων κατασκευών (Making) φαίνεται να υιοθετείται με 

ολοένα και περισσότερη συχνότητα κι επιτυχία στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξοικείωση 

των μαθητών με την ουσιαστική και παραγωγική χρήση των τεχνολογιών και την ανάπτυξη 

απαραίτητων δεξιοτήτων “νέας γενιάς” όπως ο προγραμματισμός, η συνδυαστική - υπολογι-

στική σκέψη, η διαχείριση προβλήματος με δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο από τις μικρές 

ακόμα ηλικίες. 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αφενός αξιοποιώντας κατάλληλα το ερευνητικό και διδακτικό 

προσωπικό του, αφετέρου κεφαλαιοποιώντας την πολυετή έρευνα και την εκπαιδευτική και 

ερευνητική του δραστηριοποίηση σε τομείς όπως αυτή της Παιδαγωγικής Επιστήμης, της Μη-

χανολογίας αλλά και των Επιστημών Πληροφορικής έχει δημιουργήσει ένα Χώρο Πειραματι-

σμού, Δημιουργίας και Έκφρασης για Παιδιά.  Ένας επιπλέον λόγος που ενισχύει το εγχείρημα 

είναι το γεγονός ότι η συνεργασία με μια διευρυμένη επιστημονική ομάδα με σκοπό να συστα-

θεί μια μοναδικά καινοτόμα δομή στον Βόλο (και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας). Επι-

πλέον, σημαντικό ρόλο παίζει το κοινωνικό αποτύπωμα που θα δημιουργηθεί μέσω της αξιο-

ποίησης των αποτελεσμάτων της μακροχρόνιας έρευνας του Ιδρύματος και της διάχυσης της 

στο ευρύτερο κοινό (υποστήριξη εργαζόμενων γονέων, εμπλοκή παιδιών σε πραγματικά και-

νοτόμες δραστηριότητες με τεχνολογίες και πρακτικές αιχμής, κοινωνική προσφορά του Π.Θ. 

στην τοπική κοινωνία κλπ.). 

 

7η Συνάντηση: Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, ώρες 18.00 – 20.00 

Τεχνητή νοημοσύνη και νομική: Οι νόμοι, το σύστημα Νομοθεσία, και η επεξεργασία  

γλώσσας 

Εισηγητές: Μανώλης Κουμπαράκης, Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών  ΕΚΠΑ,  

       ΕΕΤΝ 

       Ηλίας Χαλκίδης, Διδάκτωρ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

Στην ομιλία αυτή καλούμαστε να δούμε το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει την 

άσκηση της νομικής επιστήμης. Για το σκοπό αυτό, συζητούμε σύγχρονες δράσεις και εργαλεία, 
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που εισάγουν καινοτομίες στο χώρο αυτό. Αρχικά, παρουσιάζουμε το σύστημα Νομοθεσία 

(http://legislation.di.uoa.gr/) το οποίο μετατρέπει τα  ΦΕΚ, που εκδίδονται από το Εθνικό Τυπο-

γραφείο ως στατικά έγγραφα, σε μηχαναγνώσιμη μορφή και τα διασυνδέει με άλλα σχετικά 

ανοικτά δεδομένα χρησιμοποιώντας τεχνικές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μ' αυτό το τρόπο 

αναδεικνύουμε το πώς επιτυγχάνεται η εύκολη ανάπτυξη εφαρμογών για την πολιτεία, το νο-

μικό κόσμο και τον πολίτη. Στη συνέχεια συζητούμε πώς η ραγδαία ανάπτυξη στον κλάδο της 

επεξεργασίας  φυσικής γλώσσας προσφέρει νέες μεθόδους για την αποδοτική επίλυση διαφό-

ρων διαδικασιών, όπως  η ταξινόμηση νομικών κειμένων, η αναγνώριση όρων, προτάσεων και 

άλλων στοιχείων που βοηθούν τη μελέτη και τη διαχείριση νομικών εγγράφων (νομοθεσία, 

δικαστικές υποθέσεις, συμβόλαια, κ.α.).. Επίσης, θα κληθούμε να σχολιάσουμε τι ευκαιρίες και 

κίνδυνοι εμφανίζονται από την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών στον τομέα και πώς μπο-

ρούμε να αντιδράσουμε. 

 

8η Συνάντηση: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου, ώρες 18.00 – 20.00 

Εφαρμόζοντας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στο έργο του Αισχύλου: μια φυσική συνέ-

πεια 

Εισηγητής: Νίκος Μανουσάκης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 

 

Η υπολογιστική υφολογία είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πεδίο το οποίο συνδυάζει κατά 

βάση την πληροφορική με τη γλωσσολογία. Στο πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται μέσω αυτής 

της σύζευξης επιχειρείται να αντιμετωπιστούν ζητήματα που συνδέονται με διάφορες επιστη-

μονικές και μη περιοχές, όπως η νομική επιστήμη/εγκληματολογία, η ψυχιατρική, η γνωσιακή 

θεωρία, το μάρκετινγκ, η παιδαγωγική επιστήμη, αλλά και η φιλολογία. Η υπολογιστική υφο-

λογία αφορά στη δυνατότητα αυτόματης κατηγοριοποίησης κειμένων με βάση τον συγγραφέα 

τους, τον (σχετικό) χρόνο συγγραφής τους, τον βαθμό δυσκολίας τους αν πρόκειται για παι-

δαγωγικό υλικό κα. Στην  υπό συζήτηση κατηγοριοποίηση χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα 

γλωσσολογικών δεικτών που μπορεί να προσφέρει πληροφορία γραμματική, συντακτική, και 

λεξιλογική. Επίσης, γίνεται χρήση μιας σειράς τεχνικών ποσοτικής ανάλυσης των κειμένων στις 

οποίες περιλαμβάνονται από απλές μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής ως και διαρκώς εξελισ-

σόμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης). 

Στην κλασική φιλολογία, αλλά και στη φιλολογία του αρχαίου κόσμου εν γένει, υπάρχουν πλή-

θος αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την πατρότητα και τον χρόνο συγγραφής σημαντικών 

κειμένων, η –οριστική– απάντηση των οποίων θα συμπλήρωνε τις σχεδόν πάντοτε περιορι-

σμένες γνώσεις μας για τους αρχαίους δημιουργούς. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το σωζόμενο 

corpus των έργων του τραγικού ποιητή Αισχύλου. Σε μια πολύ μακρά συζήτηση μεταξύ των 

φιλολόγων-ερευνητών η πατρότητα ενός από τα (επτά μόνον) έργα που μας σώθηκαν με το 

όνομά του, του ιδιαιτέρως επιδραστικού για τη φήμη του ποιητή Προμηθέα Δεσμώτη, έχει έ-
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ντονα αμφισβητηθεί. Σήμερα μπορούμε να επανεξετάσουμε το εν λόγω ζήτημα μέσω της υπο-

λογιστικής υφολογίας, και να δώσουμε μια μαθηματική απάντηση σε ένα πρόβλημα που μοιάζει 

αμιγώς φιλολογικό. Είναι όντως ο Προμηθέας Δεσμώτης έργο του Αισχύλου; Και αν όχι, τι ση-

μαίνει αυτό για τον ποιητή, για την κλασική φιλολογία, για το παγκόσμιο θέατρο; 

 

Μέρος 4ο: Επόμενα βήματα και προκλήσεις 

 

9η Συνάντηση: Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, ώρες 18.00 – 20.00 

Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον της Επιστήμης 

Εισηγητές: Δρ. Βασίλης Κωνσταντούδης, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” 

       Ηρακλής Κλαμπάνος, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” 

 

Ποια η σχέση της ΤΝ και των δεδομένων με την καθιερωμένη επιστήμη που μαθαίνουμε στα 

σχολεία και πανεπιστήμια και συνεχίζει να αναπτύσσεται με τη σύγχρονη έρευνα; Αποτελεί φυ-

σιολογική συνέχειά της, ένα μέρος της που απλώς είναι της μόδας αυτή την εποχή ή μία εξέλιξη 

που επηρεάζει τον ίδιο τον τρόπο που γίνεται η επιστήμη και συμμετέχει ο άνθρωπος σε αυτή; 

Τι συμβαίνει τώρα και τι μπορούμε να σκεφθούμε για το μέλλον αυτής της αλληλεπίδρασης; 

Και το σημαντικότερο, πώς αυτή επηρεάζει τη σχέση της ευρύτερης κοινωνίας με την επιστήμη 

και τεχνολογία δηλ. το σώμα των γνώσεων και τεχνικών που την βοηθούν να κατανοεί τον 

εαυτό της και να ζει; 

 

10η Συνάντηση: Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, ώρες 18.00 – 20.00 

Τεχνητή Νοημοσύνη και σύγχρονες προκλήσεις 

Εισηγητής: Αλέξανδρος Νούσιας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” 

 

Το πέρασμα στο περιβάλλον του Web 3.0. σηματοδοτεί την επαύξηση της ανθρώπινης διαμε-

σολάβησης στη ψηφιακή επικοινωνία με την απευθείας διασύνδεση των μηχανών. Ισχυρές ο-

ντότητες TN σε συνδυασμό με τους δισεκατομμύρια αισθητήρες και τα σύνθετα περιβάλλοντα 

Επαυξημένης ή/και Εικονικής Πραγματικότητας κάνουν τα όρια μεταξύ ανθρώπου και μηχανής 

δυσδιάκριτα. Το παρόν σεμινάριο θα εξερευνήσει νέες αρχές και νέες αρετές προς τη δημιουρ-

γία μίας ενημερωμένης επιχειρηματικής και κοινωνικής δεοντολογίας. Θα επιχειρήσει να αντι-

μετωπίσει αναδυόμενα προβλήματα της καθημερινότητας υπό το νέο πρίσμα. Παράλληλα θα 

εξετάσει τη διαδικασία παραγωγής ΤΝ ως έργα διανοίας, θα  προσδιορίσει την έννοια του δι-

καιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην ΤΝ και θα επιχειρήσει να προσδιορίσει το εύρος και 

σχετικούς μηχανισμούς προστασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες υλικά για τη διαμόρ-

φωση ενημερωμένης ατζέντας για την επαγγελματική, την κοινωνική αλλά και προσωπική τους 

ζωή. 


