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Άλαν Μάθισον Τούρινγκ (Alan 
Matheson Turing, 23 Ιουνίου 1912 - 7 
Ιουνίου 1954), Άγγλος μαθηματικός, 
καθηγητής της λογικής, κρυπτογράφος 
και θεωρητικός βιολόγος  
(Με βάση και την ταινία «Το παιχνίδι της 
μίμησης» που βασίζεται στη βιογραφία του.) 

Εύα Βουρνά  – Ειρήνη Γούλα, Β1 

Ο Άλαν Μάθισον Τούρινγκ θεωρείται «πατέρας της επιστήμης 

υπολογιστών», χάρη στην πολύ μεγάλη συνεισφορά του στο γνωστικό 

πεδίο της θεωρίας υπολογισμού κατά τη δεκαετία του 1930, αλλά και της 

τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στη λεγόμενη δοκιμή Τούρινγκ την οποία 

πρότεινε το 1950: έναν τρόπο να διαπιστωθεί πειραματικά αν μία μηχανή 

έχει αυθεντικές γνωστικές ικανότητες και μπορεί να σκεφτεί. Το έργο του 

από τη δεκαετία του ’30 προσέδωσε στην ως τότε άτυπη έννοια του 

αλγορίθμου μία επίσημη, αυστηρή μαθηματική διατύπωση μέσω της 

λεγόμενης Μηχανής Τούρινγκ. Ακόμα, ο Τούρινγκ διατύπωσε από κοινού 

με τον Αλόνζο Τσερτς την περίφημη εικασία του, ευρέως αποδεκτή, 

σύμφωνα με την οποία οποιοδήποτε μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού 

είναι είτε ισοδύναμο είτε υποδεέστερο της Καθολικής Μηχανής Τούρινγκ, 

επομένως αυτή περιγράφει τον ευρύτερο δυνατό υπολογιστή γενικού 

σκοπού: είναι θεωρητικά ικανή να υπολογίσει ό,τι είναι δυνατό να 

υπολογιστεί αλγοριθμικά. Οι επιστημονικές συνεισφορές του Τούρινγκ 

κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ 

δημόσια κατά τη διάρκεια της ζωής του επειδή η εργασία του ήταν 

απόρρητη. Στο Μπλέτσλεϊ Παρκ (Bletchley Park), κέντρο της Βρετανικής 

Υπηρεσίας Αντικατασκοπείας, ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην 

αποκρυπτογράφηση των γερμανικών στρατιωτικών κωδικών, όντας ο 

προϊστάμενος της Ομάδας 8. Η ομάδα αυτή ήταν που επιφορτίστηκε με 

την αποκωδικοποίηση της γερμανικής κρυπτογραφικής συσκευής Enigma. 

Μετά τον Πόλεμο, σχεδίασε έναν από τους πρώτους ηλεκτρονικούς 

προγραμματίσιμους ψηφιακούς υπολογιστές στο Εθνικό Φυσικό 
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Εργαστήριο, όπως λεγόταν, και κατασκεύασε μια δεύτερη υπολογιστική 

μηχανή στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Ο Τούρινγκ πέθανε το 1954, 

16 μέρες πριν τα 42α γενέθλιά του από δηλητηρίαση από κυάνιο. Ο 

θάνατός του αποδίδεται σε ατύχημα είτε σε αυτοκτονία. Το Βραβείο 

Τούρινγκ, η ύψιστη επιστημονική διάκριση στον χώρο της πληροφορικής 

από το 1966 κι έπειτα, ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του.                          

(www.wikipedia.gr) 

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 Ο ήρωας:  

(Alan Matheson Turing, 23 Ιουνίου 1912 - 7 Ιουνίου 1954), Άγγλος 

μαθηματικός, καθηγητής της λογικής, κρυπτογράφος και θεωρητικός 

βιολόγος 

 

 Ο ανταγωνιστής/τρια που προκαλεί προβλήματα και παλεύει 

με τον ήρωα: 

Ανταγωνιστές του είναι οι Γερμανοί, οι οποίοι δεν επιτίθενται στον ίδιο 

αλλά στην πατρίδα του, την Αγγλία. 

 

 Ο (μαγικός) βοηθός που έχει μεγάλες ή υπερφυσικές ικανότητες 

(ακόμα και εξυπνάδα ή σπουδαίες ικανότητες στην επιστήμη ή 

στις εφευρέσεις) και βοηθάει τον ήρωα να ξεπεράσει τα 

προβλήματα ή να νικήσει τον ανταγωνιστή: 

Οι βοηθοί του ήταν τα μέλη την ομάδας του, της ομάδας 8, οι οποίοι τον 

βοήθησαν στην αποκρυπτογράφηση των γερμανικών στρατιωτικών 

κωδικών αλλά και ο φίλος του Κρίστοφερ, ο οποίος τον παρακίνησε να 

ασχοληθεί με τα μαθηματικά και την αποκρυπτογράφηση. 

ΤΑ ΗΡΩΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΑΝ  

 Έχει φήμη  

 Αγωνίζεται για την ελευθερία 

 Αποδεικνύει την ιδιαίτερη εξυπνάδα του από παιδί  

 Είναι έξυπνος 

 Έχει βοηθούς 

http://www.wikipedia.gr/
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 Έχει μαγικά αντικείμενα που τον βοηθούν να κάνει κατορθώματα  

 Δρα μακριά απ’ το σπίτι του  

 Δρα προς όφελος της κοινωνίας, είναι σωτήρας (θυσιάζεται) 

 Είναι ηθικός, πάντοτε καλός 

 Είναι μοναχικός 

 Πεθαίνει νέος  

 Μπορεί να είναι ο καθένας από μας, καθώς όλοι τον κορόιδευαν 

για την ιδιαιτερότητα του και κανείς δεν τον πίστεψε αλλά αυτός τα 

κατάφερε. 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ (που απαντούν στη βιογραφία του 

Τούρινγκ και στην ταινία) 

 Ένα πρόσωπο από την οικογένεια ή από το στενό κύκλο του 

ήρωα απομακρύνεται από κοντά του (ή πεθαίνει). 

Ο μοναδικός του φίλος ο Κρίστοφερ πεθαίνει. 

 Ο ήρωας φεύγει από το σπίτι του ή τον τόπο του ή στέλνεται σε 

αποστολή για να φέρει/να εκτελέσει αυτό που επιθυμεί το 

αγαπητό του παρόσωπο ή για να λύσει το πρόβλημα. 

Η Αγγλία τού αναθέτει την αποκρυπτογράφηση των γερμανικών 

στρατιωτικών κωδικών που  προϋπέθετε την παρακολούθησή τους. 

 Ο ήρωας συναντάει το μαγικό βοηθό ή δωρητή (μπορεί να είναι 

και ένας άνθρωπος με σπουδαίες ικανότητες, π.χ. ένας 

επιστήμονας). 

Ο Άλαν μπαίνει στη διαδικασία να βρει, μέσω ενός διαγωνισμού, τους πιο 

ικανούς επιστήμονες της χώρας του απο τους οποίους αποτελείται η 

ομάδα του. 

 Ο ήρωας αποκτάει το μαγικό μέσο (συνήθως του το δίνει ο 

μαγικός βοηθός, αφού τον υποβάλει σε δοκιμασίες ή χωρίς 

δοκιμασίες, ή το βρίσκει κατά τύχη). 

O Άλαν, μετα από πολλους μήνες, κάνει τη μηχανή αποκρυπτογράφησης 

να δουλέψει με τη βοήθεια των βοηθών του. 

 Ο ήρωας λύνει το πρόβλημα ή αποκτάει αυτό που του είχαν 

αναθέσει να βρει. 
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Ο Άλαν και η ομάδα του καταφέρνουν να «σπάσουν» τον γερμανικό 

στρατιωτικό κώδικα, με αποτέλεσμα να μαθαίνουν τα σχέδια για 

επιθέσεις των γερμανών και να βοηθήσουν τους συμμάχους των Άγγλων, 

τους Ρώσους, να κερδίσουν τους Γερμανούς. 

 Ο ήρωας αναγνωρίζεται και ανταμείβεται. 

Το 2013 η βασίλισσα της Αγγλίας του απονέμει επίσημα την τιμή για τη 

λύση του αινίγματος. Το Βραβείο Τούρινγκ δίνεται προς τιμήν του Άλαν 

Τούρινγκ από τον Σύλλογο Μηχανημάτων Υπολογισμού (Association for 

Computing Machinery) σε έναν επιστήμονα κάθε έτος από το 1966 και 

έπειτα, «για τις τεχνικές συνεισφορές του στην κοινότητα του 

υπολογισμού». Θεωρείται το αντίστοιχο του Βραβείου Νόμπελ στον χώρο 

της πληροφορικής. 

Άλαν Μάθισον Τούρινγκ: η ζωή του 

 Ο ήρωας είναι ο  Άλαν Μάθισον Τούρινγκ, ο οπoίος είναι ιδιαίτερα 

έξυπνος και αποδεικνύει την εξαιρετική εξυπνάδα του από παιδί καθώς 

απο μικρός έλυνε πολύ δύσκολα προβλήματα μαθηματικών, είχε βγάλει 

τον δικό του κώδικα και ασχολιόταν με την αποκρυπτογράφηση. 

Μεγαλώνει αρκετά μόνος του καθώς δεν έχει φίλους, και πάρα πολλές 

φορές έπεσε θύμα εκβιασμού στο σχολείο του. Όμως στην ταινία τον 

βοηθάει ο πρώτος του βοηθός και μοναδικός του φίλος, ο Κρίστοφερ, ο 

οποίος τον παρακίνησε να ασχοληθεί με τα μαθηματικά και την 

αποκρυπτογράφηση.  

 Μετά από λίγο καιρό ο Κρίστοφερ  πεθαίνει απο σοβαρή αρρώστια 

αλλα ο Άλαν δε τα βάζει κάτω, εξελίσσεται σε έναν απο τους καλύτερους 

επιστήμονες της χώρας του και γίνεται αρκετά γνωστός για την ευφυΐα 

του στις αρχές του δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου. Έτσι η Αγγλία τού 

αναθέτει την αποκρυπτογράφηση των γερμανικών στρατιωτικών 

κωδικών. Ο Άλαν δέχεται την πρόσκληση αυτή με αποτέλεσμα να φύγει 

από το σπίτι του για να φέρει εις πέρας τη μυστική του αποστολή. Έτσι 

βρίσκεται αντιμέτωπος με τις Γερμανικές δυνάμεις. Επομένως ο Άλαν 

αγωνίζεται για την ελευθερία της χώρας του αφού δεν σταματάει λεπτό 

να ασχολείται με την αποκωδικοποίηση της γερμανικής κρυπτογραφικής 

συσκευής Enigma.  

 Στην ταινία εμφανίζονται και οι βοηθοί του οι οποίοι ήταν τα μέλη 

της ομάδας 8, της ομάδας του, που όλοι μαζί ανέλαβαν την 
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αποκρυπτογράφηση των γερμανικών στρατιωτικών κωδικών. Ο Άλαν 

έφτιαξε το «μαγικό» αντικείμενό  του,  τη μηχανή αποκρυπτογράφησης,  

που μετά από αρκετό καιρό την έκανε να δουλέψει με τη βοήθεια των 

βοηθών του. Και αυτή η μηχανή  τον βοήθησε να κάνει το κατόρθωμα της 

ζωής του, να λύσει τον γερμανικό κώδικα και να βοηθήσει την Αγγλία να 

κερδίσει τον πόλεμο. Ο Άλαν λοιπόν έδρασε  προς όφελος της κοινωνίας 

και είναι σωτήρας αφού μαζί με την ομάδα του κατάφεραν  να λύσουν τον 

γερμανικό στρατιωτικό κώδικα, με αποτέλεσμα να μάθουν τις επιθέσεις 

των γερμανών και να βοηθήσουν τους συμμάχους τους, Ρώσους, να τους 

κερδίσουν.  

 Ο Άλαν είναι ένας ήρωας που μπορεί να είναι ο καθένας από μας, 

καθώς ήταν ένα  παιδί που όλοι τον κορόιδευαν (για την ιδιαίτερη 

εξυπνάδα του) και επειδή δεν είχε φίλους. Όμως αυτός ποτέ δεν τα 

παράτησε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, και παρότι κανείς δεν 

τον πίστεψε στην αρχή αυτός τα κατάφερε και έγινε ένας ήρωας  που του 

χρωστάμε την ήττα των Γερμανών στον πόλεμο. Ο Άλαν πέθανε νέος και 

έχει πλέον φήμη αποκτήσει φήμη καθώς θεωρείται «ο πατέρας της 

επιστήμης υπολογιστών», αφού το 2013 η βασίλισσα της Αγγλίας του 

απονέμει επίσημα την τιμή για την αποκωδικοποίηση του enigma. Και το 

Βραβείο Τούρινγκ δίνεται προς τιμήν του Άλαν Τούρινγκ από τον 

Σύλλογο Μηχανημάτων Υπολογισμού (Association for Computing 

Machinery) σε έναν επιστήμονα κάθε έτος από το 1966 κaι έπειτα, «για τις 

τεχνικές συνεισφορές του στην κοινότητα του υπολογισμού». Θεωρείται 

το αντίστοιχο του Βραβείου Νόμπελ στον χώρο της πληροφορικής. 


