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ουργίας μίας αμοιβαίας υποχρέωσης που 
έχει ο καθένας από εμάς προς το σύνολο 
αλλά και του συνόλου προς τον καθένα. 
Συνάμα το κοινωνικό συμβόλαιο του John 
Locke εδράζεται στα πλαίσια μίας δημι-
ουργικής συναίνεσης των ανθρώπων για 
τη συγκρότηση μίας πολιτικής κοινωνίας 
που οι λειτουργίες της ακολουθούν τους 
νόμους που θεσπίζει το κράτος. Η ‘σύμ-
βαση’ αυτή ενσωματώνει ένα επίπεδο δέ-
σμευσης των πολιτών προς το κράτος με 
όρους αμοιβαίας συνύπαρξης μιας και τα 
άτομα παραχωρούν με τη θέλησή τους μία 
σειρά από ελευθερίες ενώ συνάμα η πολι-
τεία δεσμεύεται προς την εξασφάλιση των 
φυσικών δικαιωμάτων των ανθρώπων, 
την ειρηνική συμβίωση και την ευημερία. 
Τι θα συνέβαινε όμως όταν οι αναδυόμε-
νες τεχνολογίες και ειδικότερα η τεχνητή 
νοημοσύνη διαταράξουν αυτήν την ισορ-
ροπία και οδηγήσουν την υπάρχουσα 
αυτή σύμβαση σε μία σύμβαση ανωτέ-
ρου προς τον κατώτερο; Τι θα συνέβαινε 
όταν μια μη-ανθρώπινη νοημοσύνη γίνει 
καλύτερη από τον μέσο άνθρωπο; Τι θα 
συνέβαινε όταν η τεχνητή νοημοσύνη θα 
μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους να 
αισθάνονται συναισθηματικά προσκολλη-
μένοι σε αυτήν; Τι θα συνέβαινε εαν οι 
μηχανές αποκτούσαν ξαφνικά δικαιώμα-
τα; 
Το Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυ-
ξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των 
Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι ‘Ολοι οι 
άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι 

στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Εί-
ναι προικισμένοι με λογική και συνείδη-
ση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται με-
ταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης’. Πόσο 
αληθινή, επίκαιρη και συνάμα απαραί-
τητη είναι η θύμηση αυτή στη σημερινή 
εποχή; 
Η αλματώδη ανάπτυξη των αναδυώμενων 
τεχνολογιών και ειδικότερα της τεχνητής 
νοημοσύνης απαιτεί ριζικές αλλαγές στο 
τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα και ο 
κοινωνικός ιστός λειτουργούν και συσχε-
τίζονται με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Το 
νέο μέλος αυτής της εξίσωσης είναι οι τε-
χνολογικές βάσεις που κατά τη γνώμη μου 
απαιτούν τη σύναψη ενός νέου κοινωνι-
κού συμβολαίου έτσι ώστε οι άνθρωποι 
και οι μηχανές να μπορέσουν αρμονικά 
να συνενωθούν σε ένα νέο σώμα που θα 
ενυπάρχει μέσα σε μία δημοκρατικοποι-
ημένη κοινωνία και θα διακατέχεται από 
τις αρχές της ορθολογικότητας, του πολι-
τισμού, της ισονομίας και της ισοπολιτεί-
ας. Το νέο αυτό κοινωνικό συμβόλαιο θα 
δημιουργήσει ένα νέο λεξιλόγιο, μία νέα 
γλώσσα επικοινωνίας, μία σειρά από νέ-
ους μηχανισμούς συνεχούς αλληλεπίδρα-
σης που θα γεφυρώσουν ηθικά διλλήματα 
και διαφωνίες. Πάνω απ’ ολα όμως θα 
φέρει ξανά το αίσθημα της εμπιστοσύνης 
μέσα σε μία ανθρωποκεντρική κοινωνία 
με γνώμονα από εδώ και στο εξής τις ανα-
δυόμενες τεχνολογίες και τη μη-ανθρώπι-
νη νοημοσύνη. 
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Τ
ο τελευταίο άρθρο του διανοού-
μενου, ιστορικού και καθηγητή 
στο Τμήμα Ιστορίας στο Εβραϊκό 
Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ 

Yuval Noah Harari στο περιοδικό The 
Economist έχει τίτλο ‘Η τεχνητή νοημο-
σύνη έχει χακάρει το λειτουργικό σύ-
στημα του ανθρώπινου πολιτισμού’. Κα-
θημερινά ακούγονται πάρα πολλά για τη 
δύναμη που αποκτά σταδιακά η τεχνητή 
νοημοσύνη και τα δεδομένα σε ευρύτερο 
πεδίο ανάλυσης. Συνεχώς βομβαρδιζό-
μαστε σχετικά με τις συθεμελές αλλαγές 
που θα φέρουν στη ζωή μας οι αναδυό-
μενες τεχνολογίες και ειδικότερα για τις 
περιπτώσεις χρήσης που δημιουργού-
νται με τη νέα γενιά αλγόριθμων και της 
επιστήμης των μαζικών δεδομένων. Μία 
πολύ σημαντική φράση που κρατώ από το 
άρθρο του Harari είναι η εξής: ‘Οι ανε-
ξέλεγκτες αναπτύξεις στο πεδίο της τε-
χνητής νοημοσύνης θα δημιουργούσαν 
κοινωνικό χάος, το οποίο θα ωφελούσε 
τα αυταρχικά καθεστώτα και θα κατέ-
στρεφε τις δημοκρατίες. Η δημοκρατία 
είναι μια συζήτηση και οι συνομιλίες 
βασίζονται στη γλώσσα. Όταν η τεχνητή 
νοημοσύνη χακάρει τη γλώσσα, θα μπο-
ρούσε ουσιαστικά να καταστρέψει την 
ικανότητά μας να κάνουμε ουσιαστικές 
συνομιλίες, καταστρέφοντας έτσι τη δη-
μοκρατία’. 
Η φράση αυτή μου θύμησε το κοινωνικό 
συμβόλαιο του Jean-Jacques Rousseau το 
οποίο εντάσσεται σε ένα πλαίσιο δημι-
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