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Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη 
συναντά την φυσική βλακεία
Το 2012, μια ευάριθμη ομάδα ατόμων με αναπηρία από το Αϊντάχο 
πληροφορήθηκε ότι περικόπτεται το προνοιακό βοήθημα που ελάμ-
βαναν από τον φορέα Medicaid.24 Παρά το γεγονός ότι όλοι πληρού-
σαν τα κριτήριά του, η πολιτεία προέβη σε περικοπές της τάξεως του 
30% στο επίδομα25, αφήνοντάς τους χωρίς αρωγή στη χρηματοδότη ση 
της θεραπείας τους. Δεν επρόκειτο για πολιτική απόφαση· ήταν αποτέ-
λεσμα ενός νέου “εργαλείου οικονομικής διαχείρισης” που είχε υιοθε-
τήσει το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας της Πολιτείας Αϊντάχο – ένα λο -
γισμικό που υπολόγιζε αυτόματα το μέγεθος της ενίσχυσης που έπρε πε 
να λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος.26

Πέραν της κοινωνικής αναταραχής, υπήρχε επίσης πρόβλημα με 
αποφάσεις του εν λόγω εργαλείου: έδειχναν να στερούνται λογικής και 
τα νούμερα που έδινε ήταν απλώς αυθαίρετα. Σε ορισμένους έδινε 
πολύ μεγαλύτερα ποσά από τα προηγούμενα χρόνια, ενώ σε άλλους 
έκανε μειώσεις χιλιάδων δολαρίων, υποχρεώνοντάς τους να εγκατα-
λείψουν τα σπίτια τους και να τεθούν υπό τη σκέπη και φροντίδα κά -
ποιου ιδρύματος.27

Αδυνατώντας αφενός να καταλάβουν τον λόγο για τον οποίο μειώ-
θηκαν τα επιδόματά τους και αφετέρου να αμφισβητήσουν τη μείωση 
αυτή, οι πολίτες ζήτησαν τη βοήθεια της Αμερικανικής Ένωσης Ατομι-
κών Δικαιωμάτων (ACLU). Την περίπτωσή τους ανέλαβε ο Richard 
Eppink, νομικός υπεύθυνος της περιοχής του Αϊντάχο,28 ο οποίος 
δήλωσε σε ένα blog το 2017: «Θεώρησα ότι η υπόθεση θα λυνόταν, 
με το να απευθυνθώ απλώς στον αρμόδιο φορέα: Εξηγήστε μας το αι -
τιολογικό βάσει του οποίου μειώθηκαν, και μάλιστα τόσο πολύ, τα 
ποσά των παροχών.»29 Κι όμως, χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια, τέσσερις 
χιλιάδες ενάγοντες και μια ομαδική αγωγή για να διαλευκανθεί το τι 
πραγματικά είχε συμβεί.30

Ο Eppink και οι συνεργάτες του ζήτησαν λεπτομέρειες σχετικά με τον 
τρόπο λειτουργίας του αλγορίθμου, αλλά οι υπεύθυνοι της Medicaid 
αρνήθηκαν να εξηγήσουν τους υπολογισμούς τους. Υποστήριξαν ότι το 
λογισμικό που διαχειρίστηκε-αξιολόγησε τις υποθέσεις αποτελούσε 
“εμπορικό μυστικό” και δεν μπορούσε να κοινοποιηθεί.31 Ευτυχώς, ο 
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προεδρεύων δικαστής διαφώνησε μ’ αυτό. Δόθηκε, λοιπόν, προς εξέ-
ταση το εργαλείο οικονομικής διαχείρισης που άλλαξε τόσο μοιραία τη 
ζωή αυτών των ανθρώπων και αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν ούτε κάποιο 
προηγμένο σύστημα ΤΝ, ούτε ένα λεπτομερώς δουλεμένο μαθηματικό 
μοντέλο, αλλά απλούστατα ένα λογιστικό φύλλο του Excel.32 

Στο συγκεκριμένο λογιστικό φύλλο, οι υπολογισμοί βασίζονταν 
θεωρητικά σε ιστορικές υποθέσεις, ωστόσο υπήρχαν τόσο πολλά 
σφάλματα και ελλείψεις στα δεδομένα, ώστε να καθίστανται εν πολλοίς 
άχρηστα.33 Ακόμα χειρότερα, όταν η ομάδα του ACLU κατάφερε να 
αποκωδικοποιήσει τις εξισώσεις, ανακάλυψε «κρίσιμα από στατιστικής 
απόψεως σφάλματα στην ίδια τη δομή των υπολογισμών». Ουσιαστι-
κά, το εργαλείο οικονομικής διαχείρισης παρήγαγε αυθαίρετα πορί-
σματα για τεράστιο αριθμό πολιτών. Ο αλγόριθμος –αν μπορεί κανείς 
να τον ονομάσει έτσι– ήταν τόσο προβληματικός, που το δικαστήριο 
τον έκρινε αντισυνταγματικό.34

Στη συγκεκριμένη περίπτωση διακρίνουμε δύο παράλληλα νήματα 
ανθρώπινων σφαλμάτων. Πρώτον, κάποιος συνέταξε αυτό το άθλιο 
λογιστικό φύλλο· δεύτερον, κάποιοι ευκολόπιστοι το εμπιστεύτηκαν 
τυφλά. Ο “αλγόριθμος” ήταν απλούστατα μια ανεπαρκέστατη τσαπα-
τσουλιά ενδεδυμένη ως κώδικας. Αλλά για ποιον λόγο οι εργαζόμενοι 
για το κράτος νομικοί δέχτηκαν πρόθυμα να υπερασπιστούν κάτι τόσο 
ελεεινό; 

Ακολουθούν οι σκέψεις του  Eppink σχετικά μ’ αυτό το ζήτημα: 

Πρόκειται απλά για τη θετική μεροληψία που όλοι δείχνουμε απέ-
ναντι σε “παραγόμενα από υπολογιστή” αποτελέσματα – δεν τα 
αμφισβητούμε. Όταν ένας υπολογιστής παράγει κάτι –όταν έχετε 
έναν στατιστικολόγο που βλέπει κάποια δεδομένα και δίνει μια 
φόρμουλα– απλώς εμπιστευόμαστε τη φόρμουλα χωρίς να ρωτάμε 
«έι, μισό λεπτό, πώς ακριβώς δουλεύει αυτό το πράγμα;»35

Προφανώς, κατανοώ ότι ο έλεγχος του τρόπου λειτουργίας κάθε 
μαθηματικής φόρμουλας που συναντάμε δεν αποτελεί αγαπημένη ενα-
σχόληση πολλών (ούτε δική μου). Παρά ταύτα, ο Eppink επισημαίνει 
το πολύ σημαντικό ζήτημα του πόσο είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε 
τοις μετρητοίς τους αλγόριθμους δίχως ν’ αναρωτιόμαστε περί του τι 
μπορεί να κάνουν στο παρασκήνιο. 
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Ως μαθηματικός, δουλεύοντας για χρόνια με δεδομένα και αλγό-
ριθμους, έχω φτάσει να πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να κρίνουμε 
αντικειμενικά την αξιοπιστία ενός αλγορίθμου είναι το να κατανοήσου-
με τον τρόπο λειτουργίας του. Η εμπειρία μου δείχνει ότι οι αλγόριθμοι 
μοιάζουν εν πολλοίς με μαγικές ψευδαισθήσεις. Αρχικά δείχνουν εντε-
λώς μαγικοί, ωστόσο μόλις μάθεις πώς λειτουργούν, το μυστήριο εξα-
νεμίζεται. Πολύ συχνά, πίσω από το θαυμαστό προσωπείο κρύβεται 
κάτι γελοιωδώς απλό (ή ανησυχητικά απερίσκεπτο). Γι’ αυτό και στα 
κεφάλαια που ακολουθούν, και στους αλγόριθμους που θα εξετάσου-
με, θα προσπαθήσω να σας δώσω μια γεύση απ’ ό,τι συμβαίνει στο 
παρασκήνιο. Αρκετή για να καταλάβετε πώς δουλεύουν τα κόλπα – αν 
και όχι ικανή για να τα κάνετε μόνοι σας. 

Ακόμα και για τους φανατικούς φίλους των μαθηματικών, υπάρ-
χουν πάντοτε περιπτώσεις αλγόριθμων που απαιτούν τυφλό άλμα 
πίστης. Ενίοτε επειδή –όπως στις περιπτώσεις του Skyscanner ή του 
Google– η επαλήθευση της λειτουργίας τους είναι ανέφικτη ή δεν αξί-
ζει τον κόπο. Ή επειδή ο αλγόριθμος θεωρείται “εμπορικό μυστικό”, 
όπως το εργαλείο οικονομικής διαχείρισης στο Αϊντάχο. Ή, όπως στην 
περίπτωση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, το να παρακολουθή-
σει κανείς τις εσωτερικές λογικές διεργασίες που ακολουθούν είναι 
απλώς αδύνατο. 

Θα υπάρξουν φορές που θα αφήσουμε τον έλεγχο στο άγνωστο, 
ακόμα κι αν γνωρίζουμε ότι ο αλγόριθμος είναι δυνατόν να κάνει λάθη. 
Φορές που θα πρέπει να σταθμίσουμε την κρίση μας απέναντι σ’ εκείνη 
της μηχανής. Φορές που εφόσον αποφασίσουμε ότι θα εμπιστευθούμε 
τη διαίσθησή μας αντί για τους υπολογισμούς της, θα χρειαστούμε 
πραγματικά πολύ θάρρος για τις αποφάσεις μας. 

Πότε να παρακούσετε
Ο Ρώσος αξιωματικός Stanislav Petrov είχε υπό την ευθύνη του την 
επιτήρηση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που προστάτευε 
τον σοβιετικό εναέριο χώρο από επιθέσεις με πυρηνικούς πυραύλους. 
Δουλειά του ήταν να ειδοποιεί τους ανωτέρους του αμέσως μόλις ο 
υπολογιστής του διέκρινε οποιαδήποτε ένδειξη αμερικανικής επί-
θεσης.36

1_Hello World_EE S.indd   191_Hello World_EE S.indd   19 18/5/2020   4:03:42 µµ18/5/2020   4:03:42 µµ



Hello World – Άνθρωπος στην Εποχή του Αλγορίθμου

20 

Ο Petrov είχε υπηρεσία τις 26 Σεπτεμβρίου του 1983  όταν, λίγο 
μετά τα μεσάνυχτα, οι σειρήνες άρχισαν να ουρλιάζουν. Ήταν ο συνα-
γερμός που όλοι φοβόντουσαν. Οι σοβιετικοί δορυφόροι είχαν εντο-
πίσει έναν εχθρικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς τη σοβιετική επι-
κράτεια. Μεσούντος του Ψυχρού Πολέμου, ένα τέτοιο χτύπημα ήταν 
εύλογα αναμενόμενο, όμως κάτι έκανε τον Petrov να το ξανασκεφτεί. 
Δεν εμπιστευόταν απολύτως τον αλγόριθμο. Είχε εντοπίσει μόλις πέντε 
πυραύλους, αριθμός παράλογα ισχνός για χαιρετιστήρια ομοβροντία 
από πλευράς Αμερικανών.37 

Ο Petrov πάγωσε. Όλα εξαρτώνταν από την απόφασή του. Αναφέ-
ρει τον συναγερμό, και βάζει ολόκληρο τον κόσμο σ’ έναν βέβαιο 
πυρηνικό πόλεμο; Ή περιμένει, αγνοώντας το πρωτόκολλο και γνωρί-
ζοντας ότι με κάθε δευτερόλεπτο που περνά οι ηγέτες της χώρας του 
θα έχουν λιγότερο χρόνο για να απαντήσουν με τα ανάλογα αντίμετρα; 

Ευτυχώς για όλους μας, ο Petrov αποφάσισε το δεύτερο. Ουδείς 
τρόπος υπήρχε για να ξέρει με σιγουριά αν ο συναγερμός χτύπησε κατά 
λάθος. Μόνο μετά από 23 λεπτά –τα οποία μάλλον θα του φάνηκαν 
αιωνιότητα–, όταν ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι δεν είχαν προσγειωθεί 
πυρηνικοί πύραυλοι στο σοβιετικό έδαφος, διαπίστωσε ότι η απόφασή 
του ήταν σωστή. Ο αλγόριθμος είχε κάνει λάθος. 

Αν το σύστημα ενεργούσε εντελώς αυτόνομα, δίχως έναν άνθρωπο 
όπως ο Petrov σε ρόλο τελικού κριτή, ενδεχομένως η ιστορία να είχε 
λάβει εντελώς διαφορετική τροπή. Η Σοβιετική Ένωση θα είχε σχεδόν 
σίγουρα προβεί σε ό,τι θεωρούσε κατάλληλο αντίμετρο, πυροδοτώ-
ντας έναν κανονικότατο πυρηνικό πόλεμο. Αν υπάρχει κάτι που μπο-
ρούμε να διδαχθούμε απ’ αυτή την ιστορία, είναι ότι ο ανθρώπινος 
παράγοντας αποτελεί κρίσιμο-ζωτικό μέρος της όλης διαδικασίας: το 
να υπάρχει ένα άτομο με δυνατότητα άσκησης βέτο, επανεξέτασης και 
ένστασης, στις προτάσεις ενός αλγορίθμου, πριν ληφθεί μια απόφαση, 
είναι ένας συνετός τρόπος αποφυγής σφαλμάτων. 

Στο κάτω-κάτω, μόνον οι άνθρωποι μπορούν να νιώσουν το βάρος 
της ευθύνης των αποφάσεών τους. Ένας αλγόριθμος ρυθμισμένος να 
επικοινωνεί με το Κρεμλίνο δεν επρόκειτο να έχει ουδεμία δεύτερη 
σκέψη για όλες τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης. Ο Petrov 
όμως; «Γνώριζα πολύ καλά ότι κανείς δε θα μπορούσε να διορθώσει 
το λάθος μου, αν έσφαλα».38
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Το μόνο πρόβλημα σε αυτό το συμπέρασμα έγκειται στο ότι ούτε 
οι άνθρωποι είναι πάντοτε αξιόπιστοι. Ενίοτε, όπως στην περίπτωση του 
Petrov, θα παρακούσουν –ορθώς– τον αλγόριθμο. Συχνά, όμως, αυτό 
που παρακούμε είναι η διαίσθησή μας. 

Θα επικαλεστώ ένα άλλο παράδειγμα από τον τομέα της ασφάλει-
ας, όπου οι ιστορίες ανθρώπων που παράκουσαν εσφαλμένα τον 
αλγόριθμο είναι ευτυχώς σπάνιες. Πρόκειται για τη διαβόητη σύγκρου-
ση στο τρενάκι Smiler στο Alton Towers, το μεγαλύτερο θεματικό πάρ-
κο στη Μεγάλη Βρετανία.39

Τον Ιούνιο του 2015, δύο μηχανικοί εκλήθησαν να ελέγξουν μια 
βλάβη που είχε παρουσιάσει το τρενάκι. Αφού την επιδιόρθωσαν, έβα-
λαν ένα άδειο βαγόνι να κάνει έναν γύρο για να ελέγξουν αν όλα δού-
λευαν ρολόι – αλλά δεν πρόσεξαν ότι δεν επέστρεψε ποτέ. Για κάποιο 
λόγο, το άδειο βαγόνι τσούλησε προς τα πίσω σε μια απότομη κλίση 
και σταμάτησε στο μέσον της διαδρομής. 

Εν τω μεταξύ, και χωρίς να το γνωρίζουν οι μηχανικοί, το προσω-
πικό προσέθεσε ένα επιπλέον βαγόνι για να εξυπηρετηθεί η αυξανόμε-
νη ουρά. Αφού έλαβαν την έγκριση από τον θάλαμο ελέγχου, άρχισαν 
να γεμίζουν τα βαγόνια με χαρούμενους επιβάτες, κι έστειλαν τον πρώ-
το συρμό να κάνει την κούρσα, αγνοώντας παντελώς το άδειο βαγόνι 
που είχαν στείλει οι μηχανικοί και βρισκόταν ακινητοποιημένο στο 
μέσον της διαδρομής. 

Ευτυχώς, οι σχεδιαστές του τρένου είχαν προβλέψει καταστάσεις 
όπως αυτή, και οι αλγόριθμοι ασφαλείας δούλεψαν ακριβώς όπως 
έπρεπε. Για την αποφυγή βέβαιης σύγκρουσης, το γεμάτο από κόσμο 
τρενάκι σταμάτησε στην κορυφή της πρώτης ανηφόρας, ενεργοποιώ-
ντας έναν συναγερμό στον θάλαμο ελέγχου. Ωστόσο, οι μηχανικοί –
βέβαιοι ότι είχαν διορθώσει το πρόβλημα– θεώρησαν ότι το σύστημα 
προειδοποίησης κινδύνου έσφαλε. 

Η παράκαμψη του αλγορίθμου σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν 
απλή υπόθεση: οι μηχανικοί έπρεπε να συμφωνήσουν ως προς την 
απόφαση και να πατήσουν ταυτόχρονα το κουμπί που θα επανεκκινού-
σε το τρενάκι. Κάνοντάς το, προκάλεσαν τη σύγκρουση ενός γεμάτου 
με κόσμο συρμού με το ακινητοποιημένο βαγόνι. Το αποτέλεσμα ήταν 
ολέθριο. Αρκετοί από τους επιβαίνοντες υπέστησαν συντριπτικά τραύ-
ματα και δύο νεαρά κορίτσια έχασαν τα πόδια τους. 
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Και τα δύο αυτά σενάρια ζωής ή θανάτου, το περιστατικό του Alton 
Towers και ο συναγερμός του Petrov, αποτελούν δραματικά παραδείγ-
ματα ενός βαθύτερου διλήμματος. Ποιος –ή τι– έχει τον τελικό λόγο 
στο ισοζύγιο ισχύος μεταξύ ανθρώπου και αλγορίθμου;

Αγώνας για επικράτηση

Η υπόθεση αυτή έχει μακρά προϊστορία. Το 1954, ο Paul Meehl, καθη-
γητής κλινικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, εκνεύρισε 
μιαν ολόκληρη γενιά ανθρώπων δημοσιεύοντας το Clinical versus 
Statistical Prediction, μια σφοδρή επίθεση στον έναν εκ των δύο πόλων 
της υπόθεσης.40

Στο βιβλίο του, ο Meehl συνέκρινε συστηματικά τις επιδόσεις 
ανθρώπων και αλγορίθμων ως προς την προβλεπτική τους ισχύ, σε 
ευρύ φάσμα περιπτώσεων –από βαθμολογίες μαθητών έως αποτελέ-
σματα ψυχικής υγείας ασθενών– για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
οι μαθηματικοί αλγόριθμοι, ανεξαρτήτως του πόσο απλοί είναι, θα 
κάνουν σχεδόν πάντοτε καλύτερες προβλέψεις απ’ ό,τι οι άνθρωποι. 

Αναρίθμητες μελέτες επιβεβαίωσαν τα ευρήματα του καθηγητή 
στην πεντηκονταετία που μεσολάβησε. Αν η εργασία σας περιλαμβάνει 
οποιοδήποτε είδος υπολογισμού, στηριχτείτε πάντοτε στον αλγόριθμο 
– ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για ιατρικές διαγνώσεις, προβλέψεις 
πωλήσεων, προβλέψεις σχετικές με απόπειρες αυτοκτονίας ή εργασια-
κή ικανοποίηση, αξιολογήσεις φυσικής κατάστασης για ένταξη στις ένο-
πλες δυνάμεις, ή επάρκειας για ακαδημαϊκή επίδοση.41 Η μηχανή δεν 
πρόκειται να είναι τέλεια, ωστόσο το να δοθεί στον άνθρωπο δυνατό-
τητα ένστασης έναντι του αλγορίθμου αυξάνει απλώς τους παράγοντες 
εμφάνισης σφάλματος.42

Αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για 
να κάνουμε υπολογισμούς. Όταν πηγαίνουμε στο σούπερ-μάρκετ δεν 
περιμένουμε από τους ταμίες να υπολογίζουν το κόστος διατρέχοντας 
απλώς με το βλέμμα τα ψώνια μας. Εμπιστευόμαστε έναν (εκπληκτικά 
απλό) αλγόριθμο να τα υπολογίσει για λογαριασμό μας. Και τις περισ-
σότερες φορές, είναι καλύτερα που βάζουμε τη μηχανή να κάνει αυτή 
τη δουλειά. Όπως και το σχεδόν-ανέκδοτο από τον κόσμο των πιλό-
των, που λέει ότι η καλύτερη ομάδα πτήσης διαθέτει τρία συστατικά: 
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έναν πιλότο, έναν υπολογιστή και έναν σκύλο. Ο υπολογιστής οδηγεί 
το αεροπλάνο, ο πιλότος ταΐζει τον σκύλο, κι ο σκύλος βρίσκεται εκεί 
για να δαγκώνει τον άνθρωπο κάθε φορά που πάει να ακουμπήσει τον 
υπολογιστή. 

Αλλά υπάρχει ένα παράδοξο στη σχέση μας με τις μηχανές. Ενώ 
έχουμε την τάση να δείχνουμε υπέρμετρη εμπιστοσύνη σε ό,τι δεν 
κατανοούμε, με το που μάθουμε ότι ένας αλγόριθμος κάνει λάθη, υιο-
θετούμε τη μάλλον ενοχλητική συνήθεια να υπερβάλλουμε και να τον 
απορρίπτουμε ασυζητητί, επαναφέροντας στον έλεγχο τη δική μας επι-
σφαλή κρίση. Οι ερευνητές αποκαλούν το φαινόμενο αυτό αλγοριθμι-
κή αποστροφή (algorithm aversion). Οι άνθρωποι είναι λιγότερο ανε-
κτικοί στα σφάλματα του αλγορίθμου παρά στα δικά τους – ακόμα κι 
αν αυτά είναι μεγαλύτερα. 

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ανακύπτει με σταθερή συχνότητα 
σε διάφορα πειράματα,43 και ως έναν βαθμό, μπορείτε να το εντοπίσε-
τε και σε εσάς τους ίδιους. Οποτεδήποτε το Citymapper λέει ότι η δια-
δρομή μου θα διαρκέσει περισσότερο από όσο υπολόγιζα, σκέφτομαι 
ότι εγώ ξέρω καλύτερα (ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι σχεδόν πάντο-
τε αργώ να φτάσω στον προορισμό μου). Όλοι έχουμε αποκαλέσει 
τουλάχιστον μία φορά “ηλίθια” την Siri, ξεχνώντας για λίγο το εντυπω-
σιακό τεχνολογικό επίτευγμα που αντιπροσωπεύει – τη δημιουργία 
ενός ομιλούντος βοηθού που χωράει στο χέρι μας. Κι επίσης, το πρώ-
το διάστημα που χρησιμοποιούσα το Waze για GPS στο κινητό μου, 
βρέθηκα πολλές φορές κολλημένη στην κίνηση, επειδή είχα επιλέξει 
διαδρομές που θεωρούσα γρηγορότερες από την πορεία που μου 
συνιστούσε το σύστημα. (Δεν ήταν γρηγορότερες, σχεδόν ποτέ).  Πλέον, 
έχω καταλήξει να το εμπιστεύομαι και –όπως ο Robert Jones την BMW 
του– το ακολουθώ τυφλά οπουδήποτε κι αν με πάει (αν και πότε-πότε 
αναρωτιέμαι μήπως καταλήξω κι εγώ σε κάποιον γκρεμό).

Αυτή η τάση μας να βλέπουμε τα πράγματα είτε άσπρα είτε μαύρα 
–αντιμετωπίζοντας τους αλγόριθμους είτε ως πανίσχυρους ειδήμονες 
είτε ως ψηφιακή σκαρταδούρα– δεν μπορεί παρά να προκαλεί προβλή-
ματα στην εποχή μας. Αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την 
ισχύ της σημερινής τεχνολογίας, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να 
είμαστε περισσότερο αντικειμενικοί. Θα πρέπει να μάθουμε από το 
λάθος του Κασπάροφ και να αναγνωρίσουμε τα ελλείμματά μας, να 
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αναρωτηθούμε για τις ενστικτώδεις αντιδράσεις μας και να είμαστε 
περισσότερο υποψιασμένοι για τα αισθήματα που τρέφουμε απέναντι 
στους αλγόριθμους που μας περιβάλλουν. Στον αντίποδα, θα πρέπει 
να κατεβάσουμε τους αλγόριθμους από το βάθρο τους, να τους εξετά-
σουμε λίγο πιο προσεκτικά και να αναρωτηθούμε αν είναι πράγματι 
ικανοί να κάνουν ό,τι ισχυρίζονται. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να 
αποφασίσουμε αν αξίζουν την ισχύ που τους παραχωρούμε. 

Δυστυχώς, όλα αυτά είναι ευκολότερα στα λόγια παρά στην πράξη. 
Τις περισσότερες φορές, ελάχιστα έχουμε να πούμε περί της ισχύος και 
της επιρροής που ασκούν οι αλγόριθμοι της σύγχρονης πραγματικότη-
τας, ακόμα κι αν πρόκειται γι’ αυτούς που μας επηρεάζουν άμεσα. 

Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τους αλγόριθμους που χειρί-
ζονται το ζωτικότερο σύγχρονο αγαθό: τα δεδομένα. Τους αλγόριθ-
μους που μας ακολουθούν αφανώς σ’ όλο το διαδίκτυο, αυτούς που 
έχουν το ελεύθερο να αντλούν προσωπικές πληροφορίες, να εισβάλ-
λουν στην ιδιωτική μας ζωή και να σκιαγραφούν τον χαρακτήρα μας 
με στόχο να επηρεάσουν τη συμπεριφορά μας. Σε αυτό τον ορυμαγδό 
παραπλανημένης εμπιστοσύνης, ισχύος κι επιρροής, τα επακόλουθα 
έχουν το δυναμικό να μεταβάλουν θεμελιωδώς την κοινωνία μας. 
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