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ΑΙ ως …εργαλείο πολιτικής επιρροής 

How ChatGPT Hijacks Democracy 

How ChatGPT Hijacks Democracy 
 

Nathan E. Sanders and Bruce Schneier 
 

nytimes.com 



Η Ελευθερία στην Πληροφόρηση 

 

 

Tα ίδια δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι offline πρέπει να 
προστατεύονται στο διαδίκτυο. UN GA resolution of 27 June 2016 A/HRC/32/L.20, par 1. 

Oι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να διαμορφώνουν απόψεις 
ανεξάρτητα, χωρίς βία ή απειλή βία, εξαναγκασμού, παρότρυνσης ή 
χειραγωγικής παρέμβασης κάθε είδους. UN Human Rights Committee 



Κατασκοπευτικός Καπιταλισμός 

 

Τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην επιτήρηση έχουν οδηγήσει τη διαστρέβλωση του 
πληροφοριακού μας περιβάλλοντος με τρόπους που έρχονται σε αντίθεση με  τον πλουραλισμό, 
την ποικιλομορφία και τις δημοκρατικές διαδικασίες και αποφάσεις. 

Oι εταιρείες που ηγήθηκαν του κατασκοπευτικού καπιταλισμού, όπως η Google, το παράδειγμα της 
οποίας στη συνέχεια ακολούθησαν η Facebook, η Amazon και η Microsoft, συνέβαλαν στον 
κοινωνικό μετασχηματισμό, τη μετατόπιση της εξουσίας από την ιδιοκτησία των μέσων 
παραγωγής, η οποία καθόρισε την πολιτική ζωή στον 20ο αιώνα, στην ιδιοκτησία της παραγωγής 
νοήματος. 

 

Shoshana Zuboff ,“The Age of Surveillance Capitalism” 

https://www.youtube.com/watch?v=2s4Y-uZG5zk  

https://www.enainstitute.org/wp-
content/uploads/2020/10/%CE%95%CE%9D%CE%91_Surveillance_Capitalism_14102020-1.pdf  
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Τα λάθη της ΑΙ, των Αλγορίθμων και η 
Δημοκρατία 
• Για όλο το περιεχόμενο που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη, το 

monitoring δείχνει πως η ΑΙ μπορεί να πάρει και παίρνει 
λανθασμένες αποφάσεις.  

• Οι ενδείξεις είναι ότι αυτά τα λάθη επηρεάζουν δυσανάλογα τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες - σε ένα πολιτικό πλαίσιο, τις 
μειονότητες, φωνές αποσιωπούνται και λογοκρίνονται συχνότερα, 
ενώ τα θέματα που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, βρίσκονται σε 
υψηλότερο κίνδυνο διαγραφής ή υποβάθμισης. 

• Στις ΗΠΑ η ΑΙ χρησιμοποιείται στην εκλογική διαδικασία και μπορεί 
να αποκλείσει ψηφοφόρους 

 

https://www.eff.org/deeplinks/2019/04/content-moderation-broken-let-us-count-ways
https://www.eff.org/deeplinks/2019/04/content-moderation-broken-let-us-count-ways
https://www.nytimes.com/2019/10/23/opinion/syria-youtube-content-moderation.html
https://www.vox.com/recode/2019/8/15/20806384/social-media-hate-speech-bias-black-african-american-facebook-twitter
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3278721.3278729
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3278721.3278729
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4030107


Σύσταση της Unesco για τη Δεοντολογία στην 
Τεχνητή Νοημοσύνη (ΜΜΕ) 
• την κατανόηση της χρήσης και τις επιπτώσεις των συστημάτων 

τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να μετριαστούν και να 
αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση, η ρητορική μίσους. 

• Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ευνοϊκά περιβάλλοντα 
ώστε τα μέσα ενημέρωσης να έχουν τα δικαιώματα και τους πόρους 
για να μπορούν να αναφέρουν αποτελεσματικά τα οφέλη και τις 
βλάβες των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και να 
ενθαρρύνουν τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν δεοντολογική χρήση 
των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητές τους. 

• https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137  σελ.35 

   

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137
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Το ΑΙ στο περιεχόμενο 

• Έλεγχος περιεχομένου-Ασφάλεια 

Εργαλεία βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσονται στον έλεγχο του περιεχομένου για την 
ανίχνευση και αξιολόγηση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για 
την ασφάλεια, όπως εξτρεμιστές και τρομοκρατικό περιεχόμενο. 

• Έλεγχος περιεχομένου- Ρητορική Μίσους  

Εργαλεία βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση 
δυνητικά επιβλαβούς αλλά νόμιμου περιεχομένου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικτυακή ρητορική μίσους 
και τη αλγοριθμική μεροληψία με διακρίσεις. 

• Επιμέλεια περιεχομένου-Πλουραλισμός στα Μέσα Ενημέρωσης  

Εργαλεία βασισμένα στην ΤΝ που έχουν σχεδιαστεί για την επιμέλεια και την εξατομίκευση του διαδικτυακού 
περιεχομένου, με έμφαση στα συστήματα σύστασης περιεχομένου και τον αντίκτυπο στον πλουραλισμό των 
μέσων ενημέρωσης. 

• Επιμέλεια περιεχομένου- Παρακολούθηση 

• Εργαλεία βασισμένα στην ΤΝ που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση με βάση την επιτήρηση και τη σύνδεσή 
τους με την επιμέλεια περιεχομένου μέσω της κατάρτισης προφίλ ατόμων και πρόβλεψη μελλοντικών 
συμπεριφορών. 



Το ΑΙ ως παραγωγός κειμένων - 
περιεχομένου 
• Το AI με το chatGPT έγινε συγγραφέας με «ανθρώπινο» ύφος και 

απέκτησε συνομιλιακά χαρακτηριστικά. 

• Γράφει ότι του ζητηθεί, συνομιλεί και επιχειρηματολογεί 
ακαδημαϊκά, δημοσιογραφικά, πολιτικά, επιχειρηματικά. 

• Μπορεί να κάνει λάθη χρησιμοποιώντας ρητορική μίσους, 
αποκλείοντας μειονότητες ή/και εκφράζοντας μόνον την κυρίαρχη 
άποψη.  

• Δεν έχει διαφάνεια πως και από που επιλέγει τα κείμενα/ φράσεις 
που συνθέτει ή/ανασυνθέτει παράγοντας νέα πρωτότυπα κείμενα. 

https://www.ft.com/content/a6d71785-b994-48d8-8af2-a07d24f661c5?emailId=317f9d6d-5ea5-4609-bd96-4f52a2df55c4&segmentId=22011ee7-896a-8c4c-22a0-7603348b7f22


Τεχνητή νοημοσύνη στα Μedia (video) 

 

• https://www.flawlessai.com/ 

• https://www.flawlessai.com/product  

https://www.flawlessai.com/product
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Deep Fake News II 

• https://www.youtube.com/watch?v=MVBe6_o4cMI&t=7s  

• https://www.youtube.com/watch?v=UCwbJxW-ZRg  

• https://www.theverge.com/2017/7/12/15957844/ai-fake-video-
audio-speech-obama  

• https://www.youtube.com/watch?v=ohmajJTcpNk  

 

 

• Κίνδυνοι δημοκρατίας, γεωπολιτικοί, οικονομικοί 
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Αυτοματοποιημένες Ειδήσεις 
Από τα δομημένα δεδομένα σε μαζική παραγωγή ειδήσεων 



Το «ψευδοδίλημμα» της δημοσιογραφικής αυτονομίας ή της αυτοματοποίησης 



Τεχνητή νοημοσύνη, Robot ή Automated 
Journalism 

 

• Οι αλγόριθμοι & η ΑΙ βρίσκονται στα media από την εποχή που η 
αναλογική τεχνολογία μετατράπηκε σε ψηφιακή. 

• Από τον κειμενογράφο & το photoshop στους αλγόριθμους των 
μηχανών αναζήτησης & των social media, των προσωπικών 
δεδομένων, των deep fake news και της αντιμετώπισής τους 



Tεχνητή νοημοσύνη & Μηχανική μάθηση@ 
Δημοσιογραφία 

 

 

 

• Στόχος: Να απελευθερώσουν την δημιουργική πλευρά του 
δημοσιογράφου και να μην απασχολείται σε επαναλαμβανόμενες 
«υποχρεωτικές» δραστηριότητες. 



Τι Θέλουν οι Αίθουσες Σύνταξης από το ΑΙ 



ΑΙ Χρήσεις (Innovation in Media 22-23 
Report) 



Το Buzfeed μπαίνει στον χορό του chatGPT 

• για να βελτιώσει τα κουίζ του και να τα εξατομικεύσει, όπως και κάποιο 
περιεχόμενο για το κοινό του. 

• το αρχικό βήμα στο σχέδιο του BuzzFeed είναι η χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης για προϊόντα που βασίζονται σε κείμενο. 

• αναμένει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει τη δημιουργική 
διαδικασία και θα βελτιώσει το περιεχόμενο, ενώ οι άνθρωποι θα γενούν 
ιδέες, "πολιτιστικό νόμισμα" και "εμπνευσμένες προτροπές’’. Σε 15 χρόνια, 
αναμένει ότι η ΤΝ και τα δεδομένα θα βοηθήσουν στη "δημιουργία, την 
εξατομίκευση και την εμψύχωση του ίδιου του περιεχομένου" και όχι 
απλώς στην επιμέλεια του υπάρχοντος περιεχομένου.  

• https://www.wsj.com/articles/buzzfeed-to-use-chatgpt-creator-openai-to-
help-create-some-of-its-content-11674752660?st=kwaux02g73f4grt  
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Tεχνητή νοημοσύνη & Μηχανική μάθηση@ 
Δημοσιογραφία 
• Το Reuters έχει δυο εργαλεία που παρακολουθούν όλα τα tweet για 

να εντοπίσουν γρήγορα έκτακτες ειδήσεις Reuters News Tracer και 
βάσεις δεδομένων τάσεις και επαναλαμβανόμενα μοτίβα Lynx 
Insights ενώ έχει τη δυνατότητα να γράφει και ειδήσεις. 

 

https://www.reutersagency.com/en/reuters-community/reuters-news-tracer-filtering-through-the-noise-of-social-media/
https://www.reuters.com/journalists/lynx-insight-service
https://www.reuters.com/journalists/lynx-insight-service


NLG (Παραγωγή Φυσικού Λόγου) 



NLG (Παραγωγή Φυσικού Λόγου) 



Wordsmith 

• $6/ άρθρο με min. 10.000 άρθρα 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=N4-kI1dwZ00          (automated) 

• https://www.youtube.com/watch?v=5Uul3Qy8YVE      (Alexa) 

https://www.youtube.com/watch?v=N4-kI1dwZ00
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Η χρήση του ΑΙ στο Α.P. 

SAM-  

Εντοπίζει γεγονότα που αξίζουν ειδησεογραφικό ενδιαφέρον με βάση την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας (NLP) των συνομιλιών κειμένου στο 
Twitter και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ειδοποιήσεις SAM αποκαλύπτουν περισσότερα έκτακτα ειδησεογραφικά γεγονότα νωρίτερα 
από ό,τι θα μπορούσαν να εντοπίσουν οι ανθρώπινοι δημοσιογράφοι μόνοι τους μέσω της χειροκίνητης παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

Automated Stories  

Από το 2014, έχει αυτοματοποιήσει ρεπορτάζ από δομημένα σύνολα δεδομένων χρησιμοποιώντας τη δημιουργία φυσικής γλώσσας (NLG). 
Ξεκινήσε με ιστορίες εταιρικών κερδών για όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνοντας την παραγωγή  
κατά 10 φορές και αυξάνοντας τη ρευστότητα των εταιρειών που καλύπτει. Έκτοτε εφαρμόστηκε παρόμοια τεχνολογία σε περισσότερες από 
δώδεκα αθλητικές προεπισκοπήσεις και ανακεφαλαιώσεις αγώνων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Real-time transcriptions 

Το λογισμικό που αναπτύχθηκε από την Trint και χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση επιτρέπει να απομαγνητοφωνούμε/ υποτιτλίζουμε 
βίντεο σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τον χρόνο που προηγουμένως αναλώνονταν στη δημιουργία κειμένων για βίντεο που 
μεταδίδονταν. Τώρα γίνεται προσπάθεια να παντρευτεί αυτή η τεχνολογία με ζωντανές ροές βίντεο και να ενσωματωθεί επίσης 
αυτόματη μετάφραση σε πολλές γλώσσες. 

 

 

 

• https://www.ap.org/discover/artificial-intelligence 



Η χρήση του ΑΙ στο Α.P. 

AP story summaries 
Διερευνούμε πώς με την τεχνολογία περίληψης μπορούμε να παράγουμε αυτόματα διαφορετικές εκδοχές ιστοριών για να εξυπηρετήσουμε 
ποικίλες ψηφιακές χρήσεις. Το τρέχον πρόγραμμα δημιουργεί σύντομες περιλήψεις εκτενέστερων άρθρων κειμένου και τις παραδίδει στους 
συντάκτες για αναθεώρηση, απλοποιώντας μια διαδικασία που προηγουμένως ήταν αποκλειστικά χειροκίνητη. 

Αναγνώριση Εικόνας  

Το λογισμικό αναγνώρισης εικόνων μπορεί να βελτιώσει τις λέξεις-κλειδιά στις φωτογραφίες του AP, συμπεριλαμβανομένων των 
εκατομμυρίων φωτογραφιών στο αρχείο του, και να βελτιώσει το σύστημά για την εύρεση και τη σύσταση εικόνων στους συντάκτες. 
Δοκιμάζεται αν αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν να αποφεύγεται αποκρουστικό/ βίαιο περιεχόμενο από τους συντάκτες ή να 
βοηθήσουν στην αναγνώριση των αθλητών με βάση τους αριθμούς των φανελών. Έτσι θα δημιουργηθεί η πρώτη συντακτικά 
καθορισμένη ταξινομία για τον κλάδο των ειδήσεων. 

Automated shotlists 
Εφαρμόζεται Computer Vision Technology της Vidrovr σε βίντεο για την αναγνώριση σημαντικών πολιτικών προσώπων και διασημοτήτων και για 
την ακριβή χρονοσήμανση ηχητικών αποσπασμάτων. Bοηθά να βελτιωθεί η διαδικασία της χειροκίνητης εξέτασης των ειδησεογραφικών βίντεο 
για τη δημιουργία "λιστών λήψεων" κειμένου για τους πελάτες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν ως οδηγό για το περιεχόμενο των 
ειδησεογραφικών βίντεο. 

 

• https://www.ap.org/discover/artificial-intelligence 



Το πείραμα του CNET 

• Ο στόχος: αν η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει το πολυάσχολο 
προσωπικό των δημοσιογράφων και των συντακτών να καλύπτουν 
σφαιρικά θέματα. 

•  Θα βοηθήσει αποτελεσματικά αυτή η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης 
να χρησιμοποιούν δημόσια διαθέσιμα γεγονότα για να 
δημιουργήσουν το πιο χρήσιμο περιεχόμενο, ώστε το κοινό μας να 
μπορεί να λάβει καλύτερες αποφάσεις;  

• Θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σε μεγαλύτερο βάθος 
ερευνημένες ιστορίες, αναλύσεις, χαρακτηριστικά, δοκιμές και 
συμβουλευτικά κείμενα;  



Το πείραμα του CNET 

 

 

Ενώ η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης συνέταξε το προσχέδιο του 
ρεπορτάζ ή συγκέντρωσε κάποιες από τις πληροφορίες της ιστορίας, 
όπως κάθε άρθρο στο CNET, επανεξετάζεται, ελέγχεται και το 
επιμελείται εξειδικευμένος συντάκτης πριν δημοσιευθεί. 

 

How to Cash a Check Without a Bank Account 

What Is Compound Interest? 

https://www.cnet.com/personal-finance/banking/how-to-cash-a-check-without-a-bank-account/
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Το πείραμα του CNET 

 

 

 

 

 

 

• https://www.cnet.com/tech/cnet-is-experimenting-with-an-ai-assist-
heres-why/  
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Άλλα Μέσα 
• Bloomberg (Heliograf)  
500 θέματα για τις εκλογές με 500.000 clicks (Δεν θα έδινε πόρους –ανθρώπινους να τα κάνουν). Στις προηγούμενες εκλογές 
έκανε 15% των θεμάτων.  

• POLITICO 
Το POLITICO Europe χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να μετατρέψει δύο από τα δημοφιλή NEWSLETTER, το Brussels Playbook και το London Playbook, σε 
καθημερινά podcast. Η ηχητική επιλογή δίνει στους συνδρομητές έναν άλλο τρόπο να καταναλώνουν αυτό το περιεχόμενο εν κινήσει. 

• Google 
O τεχνολογικός γίγαντας πειραματίζεται με ένα εργαλείο για την αναδιαμόρφωση των βίντεο από το YouTube. Οι θεατές θα βλέπουν αυτόματα βίντεο σε τετράγωνες 
ή κάθετες μορφές, ανάλογα με το πώς ο χρήστης βλέπει την πλατφόρμα 

• WASHINGTON POST  

Η Washington Post, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να εξατομικεύει τις ειδήσεις που μεταδίδει με βάση τα ενδιαφέροντα και τις 
προτιμήσεις των αναγνωστών. Είναι μια προσέγγιση που χρησιμοποιεί στην εφαρμογή, στα ενημερωτικά δελτία και πρόσφατα στην αρχική 
σελίδα. 

• FORBES 

H BERTIE μπορεί να μαθαίνει και να προσαρμόζει την παραγωγή της για διαφορετικούς συγγραφείς. Μπορεί να προτείνει θέματα άρθρων στους 
συνεργάτες με βάση τα προηγούμενα κομμάτια τους και να προτείνει επίσης τίτλους και εικόνες που είναι σε συγχρονισμό με το συναίσθημα της 
ιστορίας τους.  Για ένα πιθανό άρθρο σχετικά με την Tesla θα συνοδεύεται από συνδέσμους προς άλλα σχετικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στο 
Forbes, καθώς και σε άλλους ιστότοπους. Θα παρέχει επίσης εικόνες που μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση του άρθρου. 

Le MONDE in English Διαμορφώνεται από 6 συντάκτες με τη βοήθεια μεταφραστών και ΑΙ μεταφραστή 

https://www.lemonde.fr/en/about-us/article/2022/04/07/welcome-to-le-monde-in-english_5979903_115.html  
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Mπορεί να υποκαταστήσει το 
Δημοσιογράφο; 
• ΝΑΙ αν χρησιμοποιηθεί ανεύθυνα (μαζική παραγωγή κειμένων χωρίς 

έλεγχο) 

• ΝΑΙ (αν κάνει διαδικτυακή έρευνα) 

• ΟΧΙ (έρευνα και συνομιλίες με πηγές) 

• ΟΧΙ (στην κριτική σκέψη και ιεράρχηση στοιχείων ειδήσεων) 

• ΟΧΙ (στην συγγραφή πρωτότυπων θεμάτων) 



Mερικές πρακτικές εφαρμογές 

• Τεστ τίτλων  

• Αυτόματη μετάφραση 

• Αυτόματη απομαγνητοφώνηση 

• Συγγραφή και εκφώνηση κειμένων 

• Ανάλυση εγγράφων και οικονομικών δεδομένων 

• Παροχή εξατομικευμένων ειδήσεων 

 

 



Μερικοί κίνδυνοι από κακή χρήση 

• Aύξηση click – bait άρθρων 

• Παραποίηση δηλώσεων πολιτικών σε εκλογές 

• Δυσφήμηση δημοσίων προσώπων   

• Λάθη από κακή «εκπαίδευση» του αλγορίθμου. 



Δημοσιογραφία 

• Αύξηση διαθέσιμου χρόνου για δημιουργική δουλειά 

• Βοηθός για ερευνητική δημοσιογραφία 

• Εντοπισμός από δεδομένα, παρανομιών ή/ και ειδήσεων 

• Ταχύτατη συγγραφή ειδήσεων ( μείωση στρες) ΚΑΙ έλεγχος από 
Δημοσιογράφο. 



ΑΙ- Assisted Reporting 

 

 

- Tα ΑΙ μαζεύουν πληροφορίες, δεδομένα, γράφουν μαζικά & οι 
δημοσιογράφοι ελέγχουν και επιβεβαιώνουν 

 

- Οι δημοσιογράφοι εκπαιδεύουν (μαζί με ειδικούς) τα ΑΙ 

 

- Οι δημοσιογράφοι κρίνουν, ερευνούν, αναλύουν, ερμηνεύουν και 
αποφασίζουν για το θέμα 



Προβληματισμοί (νομικοί - ηθικοί) 

• Φαίνεται να θεωρείται δεδομένο ότι το περιεχόμενο του Διαδικτύου 
μπορεί να μεταφορτωθεί, να συνοψιστεί και να μετατραπεί σε ένα 
προϊόν που ονομάζεται ChatGPT. 

• (Το περιεχόμενο του διαδικτύου μπορεί να μεταφορτωθεί χωρίς 
άδεια, και έτσι λειτουργούν οι φυλλομετρητές). 

• Είναι δίκαιο αυτό;  

• Παραπομπές & πνευματικά δικαιώματα στο δημοσιογραφικό έργο? 

• Copyrights κώδικα (open source)? 

• Copyrights Data sets?  

 

 



Προβληματισμοί (νομικοί – ηθικοί) 

• Τα σύνολα δεδομένων μπορεί να αποτελούνται από μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιβλία, κυβερνητικά δεδομένα, άρθρα 
της Wikipedia, ακόμη και σύνολα δεδομένων που δημιουργούνται 
από ιστότοπους που συνδέονται με δημοσιεύσεις στο Reddit  

 

• ΘΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ, ΤΟ COMMON CRAWL THN 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ? 



                         Thank you 
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