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Ιωσήφ 
σήφάκήσ

Ο διακεκριμένος καθηγητής Πληροφορικής και κάτοχος του 
βραβείου Τuring μιλάει από την Γκρενόμπλ για τις προκλήσεις 

της τεχνητής νοημοσύνης, για το ψηφιακό αποτύπωμα της 
πανδημίας, για την έννοια της γνώσης ως άυλης οντότητας 

και για τη νέα συμμαχία Ελλάδας - Γαλλίας.

Το διαδικτυακό ραντεβού 
μας δίνεται νωρίς το πρωί. 
Ο Ιωσήφ Σηφάκης μιλά-
ει από το σπίτι του στην 
Γκρενόμπλ της Γαλλίας. 
Διεθνώς αναγνωρισμένος 
για τις πρωτοποριακές ερ-
γασίες του στον τομέα της 
σχεδίασης και επαλήθευ-
σης πληροφορικών συστη-
μάτων, το 2007 κέρδισε το 
βραβείο Τuring, αντίστοι-
χο του βραβείου Νομπέλ 
στην Πληροφορική. Διετέ-
λεσε ακόμα καθηγητής στο 
Πολυτεχνείο της Λωζάννης 
(γνωστό διεθνώς ως EPFL), 
ίδρυσε το περίφημο εργα-
στήριο Verimag (ειδικευμέ-
νο στον τομέα της σχεδία-
σης κρίσιμων συστημάτων) 
στην Γκρενόμπλ, τιμήθη-
κε από το γαλλικό κράτος 
με τους τίτλους του Μεγά-
λου Αξιωματούχου Εθνι-
κής Αξίας και του Διοικη-
τού της Λεγεώνας της Τι-
μής, ενώ έλαβε την τιμητι-
κή διάκριση του Ταξιάρχη 
του Τάγματος του Φοίνικος 
από την ελληνική πολιτεία. 
Η παράθεση του πλούσιου 
βιογραφικού του θα μπο-
ρούσε να συνεχιστεί στο δι-
ηνεκές. Αυτό όμως που έχει 
ίσως μεγαλύτερη σημασία 
είναι ότι ο Ιωσήφ Σηφά-
κης ενσαρκώνει το πρότυ-
πο του «Ηomo Universalis» 
ως ένας ερευνητής που δεν 
έμεινε στα στενά όρια της 
επιστήμης του. Αυτό απο-
δεικνύει και το τελευταίο 
του βιβλίο με τίτλο «Κατα-
νοώντας και αλλάζοντας 
τον κόσμο» που μόλις κυ-
κλοφόρησε από τις εκδό-
σεις Αρμός. Στις 264 σε-
λίδες του ο διακεκριμένος 
επιστήμονας εξετάζει την 
έννοια της γνώσης ως άυ-
λης οντότητας, συνδέει έν-
νοιες και μοντέλα της Πλη-
ροφορικής με φιλοσοφι-
κά ζητήματα και απαντά 
βασικά ερωτήματα γύρω 
από το τι μας επιφυλάσ-
σει το μέλλον.
Από πού πηγάζουν λοι-
πόν όλες αυτές οι ανησυ-
χίες; «Οι έρευνές μου στην 
εφαρμοσμένη λογική και 
στις μαθηματικές θεωρί-
ες γλωσσών είχαν άμεση 
σχέση με φιλοσοφικά προ-
βλήματα, και ιδιαίτερα με 
το πρόβλημα της συνειδη-
τότητας και της γλώσσας» 
απαντά μιλώντας στο ΒΗ-
ΜΑgazino. «Θέλησα να κτί-
σω προοδευτικά μια θεώ-
ρηση του κόσμου όπου πά-
ντα ξεχωρίζω αυτό για το 
οποίο μπορώ να μιλώ με 

Από την Ερη Βαρδακη κάποιον βαθμό σιγουριάς 
από αυτό που δεν γνωρί-
ζω. Πιστεύω πως πρέπει να 
σπρώξουμε όσο γίνεται πιο 
μακριά τα όρια της γνώ-
σης, έχοντας όμως επίγνω-
ση των αδυναμιών μας».
Τι ήταν λοιπόν αυτό που 
τον μάγεψε στην επιστήμη 
της Πληροφορικής; «Αρχι-
κά το γεγονός ότι με τους 
υπολογιστές πολλαπλασιά-
ζονται οι νοητικές μας ικα-
νότητες, όπως ακριβώς η 
χρήση των μοχλών πολ-
λαπλασιάζει τη μυϊκή μας 
δύναμη» απαντά. «Με τον 
καιρό κατάλαβα τη σημα-
σία της πληροφορίας ως 
οντότητας ανεξάρτητης 
από την ύλη/ενέργεια των 
φυσικών επιστημών, πράγ-
μα που με οδήγησε σε μια 
δυϊστική θεώρηση του κό-
σμου με δύο υποστάσεις 
ξεχωριστές και αλληλοσυ-
μπληρούμενες: τα φαινό-
μενα και τα νοούμενα. Τέ-
λος, κατάλαβα ότι τα μο-
ντέλα της Πληροφορικής 
μάς επιτρέπουν μια βαθύ-
τερη κατανόηση της λει-
τουργίας της ανθρώπινης 
συνειδητότητας, ατομικής 
και συλλογικής. Πώς λει-
τουργεί δηλαδή η συνεί-
δηση ως ένα σύστημα που 
συνδυάζει επιθυμίες, νόη-
ση και βούληση; Πώς επι-
λέγουμε στόχους και αυτε-
νεργούμε;».

Τεχνητή νοημοσύνη  
– Κίνδυνοι  
και προκλήσεις
Στο βιβλίο αφιερώνει κε-
φάλαια στην ανάπτυξη της 
τεχνητής νοημοσύνης. Θα 
ζούμε λοιπόν σε έναν δια-
φορετικό κόσμο σε 15 χρό-
νια; «Η μεγάλη επανάστα-
ση θα είναι τα αυτόνομα 
συστήματα τα οποία κατά 
το όραμα του Internet of 
Τhings θα αντικαταστήσουν 
τους ανθρώπους στην εκτέ-
λεση πολύπλοκων διαδικα-
σιών. Μιλούμε για αυτόνο-
μα αυτοκίνητα, έξυπνα ερ-
γοστάσια και έξυπνες φάρ-
μες, έξυπνα συστήματα δι-
ανομής ενέργειας» απαντά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η 
ευρεία χρήση αυτόνομων 
συστημάτων θα επιφέρει 
ριζικές αλλαγές στη ζωή 
μας. «Είναι ένα γεγονός το 
οποίο οι σύγχρονες κοινω-
νίες δεν έχουν πλήρως συ-
νειδητοποιήσει» εξηγεί. «Η 
συνείδηση είναι το απαύ-
γασμα της εξέλιξης του αν-
θρώπου. Eφτιαξε τον πολι-
τισμό που σε μεγάλο βαθ-
μό άλλαξε τον κόσμο, αλ-
λά δεν πρέπει να γίνει θύ-
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«Δεν χρειάζεται να είσαι  
υπερδύναμη  

για να είσαι πρωταθλητής 
καινοτομίας»



Γιατί τις κάνεις από το κινητό* σου ανέπαφα και με απόλυτη ασφάλεια.
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μα του επιτεύγματός της».
Mπορούν λοιπόν οι υπολο-
γιστές να μας ξεπεράσουν 
νοητικά; «Οι υπολογιστές 
μπορούν να ξεπεράσουν 
τον άνθρωπο σε ταχύτητα 
και ακρίβεια λύνοντας κα-
λώς ορισμένα προβλήματα 
είτε επειδή διαθέτουν μια 
προγραμματισμένη λύση 
τους είτε επειδή έχουν “εκ-
παιδευθεί” καταλλήλως. 
Ομως δεν είναι αυτό που 
χαρακτηρίζει την ανθρώπι-
νη νοημοσύνη» ξεκαθαρί-
ζει. «Οπως αναφέρει ο Ζαν 
Πιαζέ, “νοημοσύνη δεν εί-
ναι αυτό που ξέρουμε αλ-
λά αυτό που κάνουμε όταν 
δεν ξέρουμε”. Ο άνθρωπος 
υπερτερεί στην κατανόηση 
και στην αντιμετώπιση πο-
λύπλοκων καταστάσεων. 
Αναπτύσσει νέες γνώσεις 
και δεξιότητες συνδυάζο-
ντας αυτόματη και συνειδη-
τή σκέψη. Εχει ικανότητες 
προσαρμογής που δεν μπο-
ρούν καν να πλησιάσουν οι 
υπολογιστές».

Μια επικίνδυνη 
εξάρτηση;
Την ίδια στιγμή όμως πα-
ραδέχεται την αυξανόμενη 
εξάρτησή μας από τις μη-
χανές. «Ναι, η άλλη όψη 
του νομίσματος είναι ότι 
ο άνθρωπος χάνει δεξιότη-
τες και ικανότητες όταν αυ-
τές δεν καλλιεργούνται. Για 
παράδειγμα, σε άλλες επο-
χές οι άνθρωποι μπορού-
σαν να επιβιώνουν στην 
άγρια φύση. Αύριο ίσως 
τα παιδιά μας να μη μα-
θαίνουν την προπαίδεια. 
Πιστεύω ότι στους υπολο-
γιστές πρέπει να δώσου-
με έναν βοηθητικό ρόλο, 
αλλά ποτέ να μη μας υπο-
καταστήσουν σε λειτουργί-
ες που καθορίζουν την πε-
μπτουσία της ανθρώπινής 
μας υπόστασης που είναι 
η αυτόνομη επιλογή και δι-
αχείριση στόχων» τονίζει. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πα-
γίδα θα ξεκινήσει αν επι-
τρέψουμε στους υπολογι-
στές να αποφασίζουν για 
εμάς είτε για λόγους απο-
τελεσματικότητας είτε λό-
γω νωθρότητας, επειδή μας 
απαλλάσσουν από την ευ-
θύνη διαχείρισης των απο-
φάσεών μας. «Εχετε διερω-
τηθεί πώς θα ήταν η ζωή 
σας εάν είχατε έναν υπη-
ρέτη που να ικανοποιεί κά-
θε σας όρεξη και επιθυμία; 
Μου είναι δύσκολο να φα-
νταστώ πώς τα δημιουργή-
ματα μπορούν να ξεπερά-
σουν τη νοημοσύνη των δη-
μιουργών τους. Ομως ίσως 
είναι δυνατόν να τη δαμά-
σουν και να την υποτάξουν. 
Και αυτό είναι ένα τρομα-
κτικό σενάριο που δεν θα 
ήθελα ούτε να φανταστώ».

To ψηφιακό 
αποτύπωμα  
της πανδημίας 
Η συγγραφή του βιβλίου 
«Κατανοώντας και αλλάζο-
ντας στον κόσμο» ολοκλη-

χαμε παραμελήσει επί δε-
καετίες» απαντά και προ-
σθέτει: «Δευτερευόντως, 
να αναπτύξουμε ουσιαστι-
κές συμμαχίες που να στη-
ρίζονται σε σύγκλιση συμ-
φερόντων και όχι σε ευχο-
λόγια και κενές ρητορείες. 
Τέτοια σύγκλιση υπάρχει 
μεταξύ Ελλάδας και Γαλ-
λίας, όπως φαίνεται και 
από την αμέριστη στήριξη 
του προέδρου Μακρόν σε 
Ελλάδα και Κύπρο. Υπάρ-
χουν όλες οι προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη ισχυρής 
συμμαχίας και στρατιωτι-
κής συνεργασίας που θα 
μπορούσε να προχωρήσει 
με ταχύτερο ρυθμό».  

Το στοίχημα της 
εγχώριας καινοτομίας 
Ο ίδιος έχει διατελέσει 
πρόεδρος του Εθνικού 
Συμβουλίου Ερευνας και 
Τεχνολογίας. Στην Ελλά-
δα όμως η έρευνα μοιά-
ζει να συναντά ανυπέρ-
βλητα εμπόδια. Τις πταί-
ει; «Εχω εκφραστεί επα-
νειλημμένως γι’ αυτό το θέ-
μα. Είναι απλά η ανικανό-
τητα και η έλλειψη πολιτι-
κού σθένους των εκάστοτε 
κυβερνώντων που εμποδί-
ζουν κάθε απόπειρα εκσυγ-
χρονισμού της έρευνας και 
των ακαδημαϊκών ιδρυμά-
των» απαντά. «Δεν χρειά-
ζεται να είσαι υπερδύνα-
μη για να είσαι πρωταθλη-
τής καινοτομίας. Το απο-
δεικνύουν χώρες όπως το 
Ισραήλ, η Ελβετία ή η Τα-
ϊβάν. Η Ελλάδα μπορεί να 
στηριχθεί στο τεράστιο επι-
στημονικό και τεχνικό δυ-
ναμικό της, αρκεί να υπάρ-
χει το κατάλληλο θεσμικό 
και κανονιστικό πλαίσιο, 
καθώς και τα κίνητρα για 
τη σύνδεση της έρευνας με 
τις επιχειρήσεις».
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ρώθηκε στη διάρκεια της 
προηγούμενης καραντίνας. 
Δεν λείπουν λοιπόν και οι 
αναφορές στην πανδημία, 
στην COVID-19 που μετέ-
φερε πλήθος της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας στο Δι-
αδίκτυο. Η τηλεργασία αν-
θεί, η τηλεκπαίδευση αντι-
κατέστησε τη σχολική αί-
θουσα, ακόμα και θεατρι-
κές παραστάσεις παρακο-
λουθούμε σε live streaming 
μπροστά στην οθόνη του 
υπολογιστή μας. «Πράγ-
ματι, επιτάχυνε καταλυτι-
κά αλλαγές που ίσως γίνο-
νταν με βραδύτερο ρυθμό 
στο πλαίσιο της παγκοσμι-
οποίησης. Αλίμονο όμως 
εάν αυτές αλλοιώσουν την 
ποιότητα των ανθρώπινων 
σχέσεων και τις κοινές πο-
λιτισμικές αξίες που είναι η 
συνεκτική δύναμη της κοι-
νωνίας μας» παρατηρεί.
Πάντως η προστασία ευ-
αίσθητων προσωπικών 
δεδομένων αυτή τη στιγ-
μή υποχωρεί μπροστά στην 
προστασία της δημόσιας 
υγείας, με τον περιορισμό 
ατομικών δικαιωμάτων 
να μπορεί να φθάσει ακό-
μα και στη χρήση ειδικών 
ελέγχων για την πρόσβαση 
σε δημόσιους χώρους. Πό-
σο κοντά λοιπόν είμαστε σε 
μια κοινωνία που η «ηλε-
κτρονική παρακολούθηση» 
θα είναι η νέα πραγματικό-
τητα; «Εδώ υπεισέρχονται 
ηθικά διλήμματα, καθώς 
πρέπει να διαλέξουμε μετα-
ξύ συγκρουόμενων αξιών, 
θέμα που συζητώ διεξοδι-
κά στο βιβλίο μου» απα-
ντά. «Η προστασία του δι-
καιώματος στη ζωή δεν εί-
ναι άσχετη με την προστα-
σία άλλων δικαιωμάτων 
που κάνουν μια ζωή άξια 
να τη ζήσει κανείς. Σίγου-
ρα η περίσταση είναι ευ-

νοϊκή για αυτούς που επι-
βουλεύονται τις ελευθερί-
ες και διαθέτουν τα τεχνο-
λογικά εργαλεία για τη χει-
ραγώγηση της κοινωνίας. 
Επιβάλλεται επαγρύπνηση» 
τονίζει και στέκεται ιδιαί-
τερα σε μια φράση του Βε-
νιαμίν Φραγκλίνου: «Αυτοί 
που απεμπολούν μια ουσι-
αστική ελευθερία για να 
εξασφαλίσουν λίγη προ-
σωρινή ασφάλεια δεν αξί-
ζουν ούτε ελευθερία ού-
τε ασφάλεια». Ετσι, το με-
γάλο ερώτημα σύμφωνα 
με τον Ιωσήφ Σηφάκη εί-
ναι η διαχείριση της επό-
μενης μέρας μετά το τέλος 
της πανδημίας. Το κατά πό-
σο δηλαδή η παρακατα-
θήκη που θα αφήσουν αυ-
τές οι «πρακτικές παρακο-
λούθησης» θα αποτελέσει 
τη νέα μας πραγματικότη-
τα. Οπως άλλωστε εξηγεί, 
αντίστοιχου είδους «απει-
λές» με την COVID-19 θα 
κάνουν όλο και συχνότερα 
την εμφάνισή τους.
Πράγματι, δεν είναι μόνο η 
πανδημία. Γιατί και η τρο-
μοκρατία έριξε πρόσφα-
τα βαριά τη σκιά της για 
μία ακόμα φορά στη Γαλ-
λία. Πόσο ασφαλής λοι-
πόν αισθάνεται στη χώ-
ρα που σε κάθε δημόσιο 
χώρο βλέπεις να δεσπό-
ζει το σύνθημα «Liberté, 
égalité, fraternité» (Ελευ-
θερία, ισότητα, αδελφο-
σύνη); «Η ανασφάλεια λό-
γω τρομοκρατικών δράσε-
ων είναι αμελητέα σε σχέ-
ση με αυτήν που οφείλε-
ται σε άλλους παράγοντες, 
όπως η εγκληματικότητα 
αλλά και η παραβίαση δι-
καιωμάτων. Από αυτή την 
άποψη, η Γαλλία είναι πο-
λύ ασφαλής» λέει κατηγο-
ρηματικά.
Τη δεύτερη πατρίδα του 

άλλωστε ταλάνισαν πρό-
σφατα ταραχές σχετικά 
με το νομοσχέδιο για την 
«Καθολική Ασφάλεια» και 
το επίμαχο άρθρο 24 που 
αποσύρθηκε και το οποίο 
προέβλεπε αυστηρές ποι-
νές σε οποιονδήποτε δη-
μοσίευε φωτογραφίες ή βί-
ντεο στα οποία φαίνονται 
πρόσωπα ή άλλα διακρι-
τά χαρακτηριστικά αστυ-
νομικών εν ώρα υπηρεσίας 
«με βλαπτικό σκοπό». «Εδώ 
χρειάζεται να καταλάβου-
με καλά τις δύο όψεις του 
προβλήματος: από τη μία 
η ελευθερία του Τύπου και 
η δυνατότητα καταγραφής 
της δράσης των οργάνων 
του νόμου και από την άλ-
λη η προστασία τους όταν 
στoχοποιούνται αυτοί και 
οι οικογένειές τους στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης. 
Κάπου πρέπει να βρεθεί η 
χρυσή τομή υπό τη βασική 
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει 
δυνατότητα ελέγχου και δι-
αφάνειας για την υπεράσπι-
ση κατοχυρωμένων ελευ-
θεριών. Εξάλλου, κάτι τέ-
τοιο είναι απαραίτητο για 
την προστασία του ίδιου 
του κύρους και του αδιά-
βλητου της αστυνομίας».

Ελλάς - Γαλλία, 
συμμαχία
Γεννημένος στο Ηράκλειο 
της Κρήτης, η Ελλάδα βρί-
σκεται πάντα στο κέντρο 
της σκέψης του. Πώς δι-
αβλέπει τη νέα συμμαχία 
που οικοδομείται μετα-
ξύ Ελλάδας και Γαλλίας 
μπροστά στην τουρκική 
προκλητικότητα; «Πιστεύω 
πως πάνω απ’ όλα πρέπει 
να στηριζόμαστε στις δικές 
μας δυνάμεις, αναπτύσσο-
ντας τις αμυντικές και απο-
τρεπτικές δυνατότητες της 
χώρας, πράγμα το οποίο εί-

Ο άνθρωπος 
υπερτερεί 
στην κατανό-
ηση και στην 
αντιμετώπι-
ση πολύπλο-
κων καταστά-
σεων. ανα-
πτύσσει νέες 
γνώσεις και 
δεξιότητες 
συνδυάζο-
ντας αυτόμα-
τη και συνει-
δητή σκέψη. 
Εχει ικανότη-
τες προσαρ-
μογής που 
δεν μπορούν 
καν να πλησι-
άσουν οι υπο-
λογιστές

To 2012 στην απονομή 
του μεταλλίου Leonardo 
da Vinci από την 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία για 
την Εκπαίδευση των 
Μηχανικών (SEFI).


