
Μια ςθμαντικι ςυνζντευξθ: 
 
O διακεκριμζνοσ Ζλλθνασ κακθγθτισ του ΜΙΤ που ζλυςε το γρίφο του Nash, 
Κωνςταντίνοσ Δαςκαλάκθσ, ο οποίοσ τιμικθκε με το φετινό διεκνζσ βραβείο 
μακθματικϊν Nevanlinna λζει πωσ «Η τεχνθτι νοθμοςφνθ είναι μια μεγάλθ 
ευκαιρία, αλλά με πολλοφσ κινδφνουσ» . 
Μιλϊντασ ςτο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τθν εςτίαςθ του δικοφ του ζργου ςτο ΜΙΤ, εξθγεί τθν 
πρακτικι χρθςιμότθτα των αλγόρικμων, προκειμζνου να υπάρξει μια πιο «ζξυπνθ» 
οικονομία, με online διαςυνδεμζνεσ αγορζσ που κα εξυπθρετοφν καλφτερα τουσ 
καταναλωτζσ, αναφζροντασ ενδεικτικά τον τρόπο που θ Uber ι το Taxibeat (ςιμερα 
πια ςκζτα Beat) τείνουν να μεταμορφϊςουν τα ταξί. Πθγι: www.lifo.gr 
 

 
 

Θ ςυνζντευξθ του Κ. Δαςκαλάκθ  
 
—Στα 37 ςου χρόνια είςαι ιδθ κακθγθτισ ςτο MIT και πιρεσ φζτοσ το 
μακθματικό βραβείο Νεβανλίνα, από τα ςθμαντικότερα ςτον κόςμο. Είναι ςυχνό 
ςτο MIT ςε τόςο μικρι θλικία να γίνεται κανείσ κακθγθτισ; Είναι κάτι ςπάνιο ι 
ςυνθκιςμζνο;  
 
Εξαρτάται από τθν (επιςτθμονικι) περιοχι. Ζγινα κακθγθτισ ςτα 27 μου και 
τακτικόσ κακθγθτισ το 2015, ενϊ από φζτοσ το καλοκαίρι είμαι 'φουλ' κακθγθτισ. 
Στθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν αρχίηεισ από τα 27 ζωσ τα 32 περίπου, οπότε 
ιμουν από τουσ νεότερουσ. Σε άλλεσ περιοχζσ μπορεί να αρχίηεισ και ςτα 40 ςου, 
εξαρτάται κακαρά από τθν περιοχι. —Κςωσ ςου το ζχουν ξαναρωτιςει, αλλά όταν 
μπαίνει κανείσ ςτθν ιςτοςελίδα ςου ςτο ΜΙΤ, περιμζνει να δει κάτι πάνω ςτο 
αντικείμενο ςου, όμωσ βλζπει πρϊτο-πρϊτο το ποίθμα «Σατραπεία» του Καβάφθ. 
Για ποιό λόγο ςυμβαίνει αυτό; Τι ςυμβολίηει; Αυτό το ποίθμα το ζβαλα εκεί, από 
τθν πρϊτθ ακαδθμαϊκι ςελίδα που ζφτιαξα με το που πιγα ςτθν Αμερικι, πρϊτα 
απ' όλα γιατί είναι κάτι κακαρά ελλθνικό, αλλά επίςθσ γιατί βρζκθκα ςε ζνα 
καινοφργιο τόπο, με ςτόχουσ και ζνα όνειρο να γίνω επιςτιμονασ. Αλλά δεν ικελα 
ποτζ να ξεχάςω μια θκικι πυξίδα και ζνασ ωραίοσ τρόποσ να αφιςεισ ζνα 
αποτφπωμα αυτισ τθσ θκικισ πυξίδασ, είναι θ «Σατραπεία» του Καβάφθ. Τι πιο 
ωραίο για να εκφράςεισ κάτι, από ζνα ποίθμα!  
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—Μερικοί νομίηουν ότι είςαι κακαρά κεωρθτικόσ μακθματικόσ. Στθν 
πραγματικότθτα ζχεισ τελειϊςει τθ Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και 
Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου και διδάςκεισ ςτο 
αντίςτοιχο Τμιμα του ΜΛΤ. Αςχολείςαι και με τα μακθματικά και με τουσ 
υπολογιςτζσ και με τθν οικονομία. Είςαι και μακθματικόσ και μθχανικόσ και 
οικονομολόγοσ. Εςφ πϊσ αυτοπροςδιορίηεισ τον εαυτό ςου;  
 
Πάντα με ενδιζφεραν τα μακθματικά αλλά και οι υπολογιςτζσ και μπικα ςτθ Σχολι 
αυτι του Πολυτεχνείου, γιατί μποροφςα να ακολουκιςω και τα δφο μου 
ενδιαφζροντα . Τελικά αφιερϊκθκα ςε μια πτυχι τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν, 
που ζχει να κάνει με τα μακθματικά κεμζλια του υπολογιςμοφ. Η περιοχι μου 
λζγεται κεωρθτικι πλθροφορικι. Οι αλγόρικμοι είναι μια οπτικι γωνία με τθν 
οποία μπορείσ να μελετιςεισ πολλζσ πτυχζσ του κόςμου. Ζτςι, βρζκθκα να μελετάω 
και οικονομικά ςυςτιματα και, πιο πρόςφατα, ςυςτιματα που προςπακοφν να 
επιτελζςουν νοθτικζσ διεργαςίεσ παρόμοιεσ με αυτζσ του ανκρϊπου. Οι αλγόρικμοι 
αφοροφν το πϊσ επεξεργαηόμαςτε τθν πλθροφορία. Αν ςκεφτοφμε πολλζσ από τισ 
αλλθλεπιδράςεισ που γίνονται ςτον κόςμο γφρω μασ, από κοινωνικζσ, οικονομικζσ 
ωσ και βιολογικζσ αλλθλεπιδράςεισ, αυτζσ ουςιαςτικά είναι αλλθλεπιδράςεισ που 
επεξεργάηονται πλθροφορία και τθν μετατρζπουν ςε κάτι καινοφργιο, το οποίο μετά 
χρθςιμοποιεί κάποιοσ άλλοσ για να κάνει το δικό του υπολογιςμό κ.ο.κ. Επομζνωσ 
οι αλγόρικμοι επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ είναι ζνασ τρόποσ να βλζπεισ τον 
κόςμο γφρω ςου και αυτι θ οπτικι γωνία με ζχει φζρει να μελετάω, εκτόσ από τα 
μακθματικά κεμζλια του υπολογιςμοφ, και ποια είναι θ εφαρμογι αυτισ τθσ 
προοπτικισ, αυτισ τθσ οπτικισ γωνίασ, για να βλζπεισ τον κόςμο γφρω ςου.  
 
 —Δϊςε μασ με απλά λόγια, για να μπορεί να καταλάβει και ο κόςμοσ, ζνα 
πρακτικό παράδειγμα του πϊσ θ δουλειά ςου ζχει αντίκτυπο ςτθν οικονομία, ςτισ 
αγορζσ και ςτθν κακθμερινότθτα.  
 
Θα ςασ δϊςω μια οικογζνεια παραδειγμάτων, τα οποία είναι μάλιςτα πολφ 
ςθμαντικά, αν δεισ τον κόςμο γφρω μασ και ειδικά πϊσ ζχει αλλάξει από τισ αρχζσ 
του Κντερνετ μζχρι τϊρα. Αυτό που κα παρατθριςεισ κοιτϊντασ γφρω  
ςου, είναι ότι πολλζσ από τισ αγορζσ που ιταν offline και ιταν και γι' αυτό το λόγο 
δυςλειτουργικζσ, πολλζσ φορζσ και μθ παγκόςμιεσ, ζχουν πλζον ζρκει ςτο Κντερνετ, 
ζχουν γίνει πολφ πιο λειτουργικζσ και πολφ πιο παγκόςμιεσ. Παράδειγμα είναι οι 
μεταφορζσ. Οι εφαρμογζσ ςαν το Uber, το Lyft και το Taxi Beat φζρνουν online 
αγορζσ, οι οποίεσ ιταν offline. Παλιά, για να πάρεισ ζνα ταξί να μεταφερκείσ κάπου, 
ζπρεπε ι να το βρεισ ςτο δρόμο ι να πάρεισ τθλζφωνο κάποιο ραδιοταξί. Αυτι τθ 
ςτιγμι με το κινθτό ςου, όπου και να βρίςκεςαι ζξω ςτο δρόμο, καλείσ ζνα ταξί για 
να ςε πάει κάπου. Σθμαντικό είναι ότι πασ ςε μια άλλθ πόλθ και επίςθσ μπορείσ να 
χρθςιμοποιιςεισ εκεί τθν εφαρμογι ςου. Δθλαδι αφενόσ μεν μια αγορά που ιταν 
τελείωσ offline, γίνεται πια online, αφετζρου ζχεισ και μια κακολικότθτα, μπορείσ να 
πάρεισ τθν ίδια εφαρμογι ςου ςε διάφορεσ πόλεισ του κόςμου και να τθ 
χρθςιμοποιιςεισ. 'Αλλο παράδειγμα είναι το Airbnb και οι εφαρμογζσ που λζγονται 
sharing economy, όπου πάλι ζχεισ μια αγορά, θ οποία ιταν offline. Για παράδειγμα, 
ςτθν περίπτωςθ του Airbnb, θ αγορά του να ταιριάξεισ αυτοφσ που ζχουν ςπίτια, με 
αυτοφσ που κζλουν να μείνουν ςε ςπίτια και να τθν κάνεισ online και πολφ πιο 



παγκόςμια, ϊςτε θ ίδια εφαρμογι να λειτουργεί ςε όλεσ τισ πόλεισ του κόςμου και 
να είναι ζτςι πολφ πιο λειτουργικι. Κι εδϊ είναι πολφ ςθμαντικι θ χριςθ των 
αλγορίκμων, προκειμζνου να ταιριάξουν τισ δυο πλευρζσ τθσ αγοράσ και να φζρουν 
όςο το δυνατό καλφτερο αποτζλεςμα για όλουσ.  
 
—Κα ζλεγα επιγραμματικά -και με διορκϊνεισ αν δεν είναι ςωςτό- ότι θ δουλειά 
ςου ουςιαςτικά φζρνει πιο κοντά μια πιο «ζξυπνθ» και πιο αποτελεςματικι 
οικονομία. –  
 
Ναι, αυτό. Ζνα άλλο παράδειγμα είναι οι εφαρμογζσ online dating ι οι πλατφόρμεσ 
ανταλλαγισ νεφρϊν. Εννοϊ ότι δεν πρόκειται μόνο για αγορζσ ανταλλαγισ αγακϊν 
ι υπθρεςιϊν. Η ανταλλαγι νεφρϊν είναι μια αγορά χωρίσ χριματα. Απαγορεφεται 
ςτθν Αμερικι να πλθρϊςεισ χριματα για να πάρεισ ζνα νεφρό, ωςτόςο ο παλιόσ 
τρόποσ με τον οποίο γινόταν το ταίριαςμα δοτϊν και αςκενϊν, δεν ζφερνε πολφ 
αποτελεςματικά ταιριάςματα. Παλιά, γινόταν μόνο ανά ηευγάρια, δθλαδι αν 
ταιριάξεισ τον δότθ του ενόσ ηευγαριοφ με τον αςκενι του άλλου και αντιςτρόφωσ, 
ζχεισ ζνα ταίριαςμα. Αυτό που ςυνειδθτοποιιςαμε, είναι ότι αν ζχεισ αλυςίδεσ από 
ταιριάςματα, δθμιουργείσ πολφ καλφτερα αποτελζςματα. Αυτό είναι ζνα άλλο 
παράδειγμα, που οι αλγόρικμοι χρθςιμοποιοφνται για να φζρουν καλφτερα και πιο 
επικυμθτά αποτελζςματα για το κοινωνικό ςφνολο.  
 
—Είςαι και μζλοσ του Εργαςτθρίου Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ του ΜΛΤ. Κατά τθ 
γνϊμθ ςου θ τεχνθτι νοθμοςφνθ είναι ζνα μεγάλο κακό που ζρχεται να μασ βρει 
ι ζνα φωτεινό παράδειγμα μιασ τεχνολογίασ που κα κάνει καλφτερθ τθ ηωι μασ; 
Ι μιπωσ δεν είναι μαφρο-άςπρο τα πράγματα και κα κινθκοφμε ςε μια γκρίηα 
περιοχι, κάπου ανάμεςα;  
 
Η τεχνθτι νοθμοςφνθ είναι μια μεγάλθ ευκαιρία, που ταυτόχρονα ενζχει και 
πολλοφσ κινδφνουσ. Όπωσ όλεσ οι τεχνολογίεσ, θ χριςθ τθσ είναι πολφ ςθμαντικι. 
Δθλαδι το πϊσ κα χρθςιμοποιθκεί, μπορεί να φζρει καλά και αρνθτικά 
αποτελζςματα. Αλλά μπορεί να γίνει και λίγο πιο επικίνδυνθ, γιατί, αντίκετα με 
άλλεσ τεχνολογίεσ, αυτι ςκζφτεται κιόλασ. Τϊρα, ποιά είναι θ ευκαιρία που μασ 
δίνει θ τεχνθτι νοθμοςφνθ; Είναι ότι μπορεί να αντικαταςτιςει τον άνκρωπο ςε 
νοθτικζσ λειτουργίεσ, που δεν κα ζπρεπε να απαςχολοφν τον άνκρωπο. Δθλαδι, αν 
ςκεφτείσ τθν κακθμερινότθτά μασ, χρθςιμοποιοφμε τον εγκζφαλό μασ, ο οποίοσ 
είναι από τα καλφτερα καταςκευάςματα που ζχει φζρει θ εξζλιξθ, για πολλζσ 
τετριμμζνεσ εργαςίεσ. Η τεχνθτι νοθμοςφνθ είναι μια ευκαιρία να 
αποδεςμεφςουμε τον ανκρϊπινο εγκζφαλο από τετριμμζνεσ νοθτικζσ λειτουργίεσ 
και να τον απαςχολιςουμε ςε πιο δθμιουργικζσ, πιο ενδιαφζρουςεσ και πιο 
ταιριαςτζσ -για ζνα τόςο καλό βιολογικό υπολογιςτι- λειτουργίεσ.  
 
—Είχεσ τθν ευκαιρία -και ιταν νομίηω μεγάλθ τιμι- να προςκλθκείσ προ θμερϊν 
μαηί με τουσ κατόχουσ των άλλων μεγάλων μακθματικϊν βραβείων Abel, Fields, 
Nevanlinna και Turing, ςτο Φόρουμ τθσ Χαϊδελβζργθσ, που είναι θ ςθμαντικότερθ 
ςφναξθ κατόχων μακθματικϊν βραβείων. Πϊσ ιταν θ εμπειρία;  
 



Είχε πολφ ενδιαφζρον. Ο ςκοπόσ τθσ ςφναξθσ είναι αφενόσ οι βραβευκζντεσ να 
βρεκοφν μεταξφ τουσ και να αλλθλεπιδράςουν, αλλά επίςθσ -και αυτό είναι πολφ 
ςθμαντικό κομμάτι- οι νεαροί διδακτορικοί φοιτθτζσ και κακθγθτζσ που μόλισ 
άρχιςαν τθν καριζρα τουσ, να ζλκουν ςε επαφι με αυτοφσ τουσ ςθμαντικοφσ 
επιςτιμονεσ. Ζτςι, υπάρχει μια ηφμωςθ και μια κατεφκυνςθ από τουσ 
παλαιότερουσ, μια ανταλλαγι εμπειριϊν από πιο νεαροφσ επιςτιμονεσ όπωσ εγϊ.  
 
—Κα ςυμβοφλευεσ ζνα νζο παιδί να γίνει μακθματικόσ, να αςχολθκεί με τθν 
πλθροφορικι ι να γίνει μθχανικόσ;  
 
Η γνϊμθ μου πάντα ιταν ότι πρζπει να κάνεισ κάτι που ςε ενδιαφζρει πραγματικά, 
αςχζτωσ με το τι ςου λζνε οι άλλοι, διότι μόνο τότε κα κάνεισ κάτι ενδιαφζρον. 
Όπωσ είπα και πριν, ο εγκζφαλόσ μασ πρζπει να χρθςιμοποιείται για δθμιουργικζσ 
και μθ τετριμμζνεσ εργαςίεσ. Νομίηω ότι μόνο αν ζχεισ πάκοσ και πραγματικό 
ενδιαφζρον για κάτι, κα χρθςιμοποιιςεισ το μυαλό ςου με τον τρόπο που του 
αρμόηει. Θα ςυμβοφλευα, λοιπόν, για να απαντιςω ευκζωσ και ςτθν ερϊτθςθ, ναι, 
εφόςον ζχει πάκοσ για τα μακθματικά, να το κάνει.  
 
—Ηεισ ςτθν Αμερικι βαςικά, κάνεισ όμωσ ςυχνά ταξίδια και ςτθν Ελλάδα. Ζχεισ 
τθν ευκαιρία να βλζπεισ και Ζλλθνεσ που φεφγουν από τθν Ελλάδα και ζρχονται 
ςτθν Αμερικι. Ζχεισ κάποια αίςκθςθ εάν το φαινόμενο τθσ «διαρροισ 
εγκεφάλων», το brain drain όπωσ είναι γνωςτό διεκνϊσ, ζχει τα τελευταία χρόνια 
αλλάξει, αν ζχει υπάρξει κάποια αναςτροφι; Πολλοί Ζλλθνεσ επιςτιμονεσ 
ζφυγαν ζξω. Συνεχίηεται θ κατάςταςθ με τον ίδιο ρυκμό ι ζχει βελτιωκεί 
τελευταία; 
 
 Από τθν αρχι τθσ κρίςθσ και μετά, ζχει ςίγουρα εντακεί το φαινόμενο τθσ διαρροισ 
εγκεφάλων και είναι πολφ λογικό. Το εκπαιδευμζνο εργατικό δυναμικό τθσ χϊρασ 
δεν μπορεί να απαςχολθκεί μζςα ςτθ χϊρα. Όταν ζφυγα εγϊ το 2004, δεν 
ςυνζβαινε αυτό, δθλαδι πολλοί από τουσ ςυμφοιτθτζσ μου μείνανε εδϊ, διότι ιταν 
εποχι προ Ολυμπιακϊν Αγϊνων, υπιρχε μια άνοδοσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 
ίςωσ ψευδεπίγραφθ απ' ό,τι φαίνεται, αλλά εν πάςθ περιπτϊςει υπιρχε μεγάλθ 
δυνατότθτα για απαςχόλθςθ μζςα ςτθ χϊρα. Πλζον αυτό το παραμφκι ζχει ξεχαςτεί 
και, αν ζχεισ μια κατάρτιςθ, είναι δφςκολο να μείνεισ μζςα, γιατί κα πρζπει να 
παλζψεισ, και πολφ πιο εφκολο, γιατί υπάρχουν πολλζσ ευκαιρίεσ, να βγεισ εκτόσ 
(τθσ χϊρασ).  
 
—Υπάρχει τελικά κάποια βελτίωςθ;  
 
Δεν το βλζπω. Για να υπάρξει κάποια βελτίωςθ, δεν μπορεί να γίνει εκ καφματοσ. Η 
κρίςθ είναι μια ευκαιρία να αναλογιςτοφμε τι πιγε ςτραβά και πϊσ αυτό μποροφμε 
να το φτιάξουμε. Αρχικά είχε διαφανεί ότι υπιρχε μια ανάγκθ από τουσ νζουσ να 
αλλάξουν τθν κατάςταςθ και να δθμιουργιςουν εταιρείεσ start ups κλπ. Υπάρχει 
μια start up 'ςκθνι' ςτθν Ακινα, παρόλα αυτά βλζπω ότι πολλοί που άρχιςαν τισ 
start ups, πιο πρόςφατα, λόγω του μακροφ μικουσ αυτισ τθσ κρίςθσ, ζχουν 
απογοθτευκεί και ζχουν φφγει ςτο εξωτερικό.  
 



—Να ρωτιςω το αντίςτροφο. Εςζνα, ο οποίοσ ηεισ όλα αυτά τα χρόνια και κάνεισ 
καριζρα ζξω και νοςταλγείσ, φαντάηομαι, τθν Ελλάδα, υπάρχουν κάποιεσ 
προχποκζςεισ που κα μποροφςαν να ςε δελεάςουν για να επιςτρζψεισ;  
 
Προσ το παρόν, δεν βλζπω να επιςτρζφω 100%. Ωςτόςο εγϊ, όπωσ και πολλοί άλλοι 
Ζλλθνεσ που είμαςτε ςτο εξωτερικό, είμαςτε ζτοιμοι να βοθκιςουμε τθ χϊρα. Αλλά 
για να γίνει αυτό, πρζπει να υπάρξουν οι κατάλλθλεσ δομζσ. Επιτυχθμζνοι 
επιςτιμονεσ και επιχειρθματίεσ που βρίςκονται ςτο εξωτερικό και -ςυηθτϊντασ μαηί 
τουσ- κζλουν πραγματικά να βοθκιςουν τθ χϊρα, κα γυρνοφςαν, αρκεί να μθν 
γινόταν δφςκολθ θ ηωι τουσ, κάνοντάσ το αυτό. Είδαμε κάποια παραδείγματα 
πρόςφατα με τα ςυμβοφλια κακθγθτϊν ςτα πανεπιςτιμια. Είδαμε πϊσ μπορεί το 
ςφςτθμα να κάνει δφςκολθ τθ ηωι κάποιου, ο οποίοσ ζρχεται πραγματικά για να 
βοθκιςει τθ χϊρα και βρίςκεται τελικά, όπωσ, ασ ποφμε, ο ςυνάδελφόσ μου ο 
Δθμιτρθσ Μπερτςιμάσ, ςε ζνα πόλεμο μθνφςεων με κακθγθτζσ μζςα ςτθ χϊρα. 
Είμαςτε ζτοιμοι να βοθκιςουμε, ωςτόςο πρζπει να υπάρχει μια δομι και ζνα 
πλαίςιο, ϊςτε ο χρόνοσ που κα αφιερϊςουμε, να είναι αποδοτικόσ. Να ζρκουμε  
χωρίσ να ζχουμε αποτζλεςμα, δεν υπάρχει λόγοσ... Πθγι: www.lifo.gr 
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