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Αδακόπνπινο Δπζηάζηνο 

«Ηιεθηξνληθή Σαπηόηεηα: Γηεζλήο πξαθηηθή, 

θνηλσληθέο & ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο» 



Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 

    Γηαβάδνπκε ζε αλαθνίλσζε ηεο 4εο Ινπλίνπ 2012 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, όηη νη ρώξεο πνπ έρνπλ ειεθηξνληθή 

ηαπηόηεηα ε άιινπ ηύπνπ ειεθηξνληθή θάξηα είλαη νη εμήο: 



Πνηεο ρώξεο έρνπλ ήδε ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα (e-ID); 

 Η ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα ππάξρεη ζηηο ρώξεο: Βέιγην, 

Δζζνλία, Φηλιαλδία, Γεξκαλία, Ιηαιία, Πνξηνγαιία θαη 

Ιζπαλία. 

 Άιινπ ηύπνπ ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

ρώξεο: Απζηξία, Σζερία, Γαλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνύξγν, 

Οιιαλδία, ινβαθία, ινβελία θαη νπεδία.  

Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 



Ση ΔΕΝ πξνηείλεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή; 

ύκθσλα κε ηελ ίδηα αλαθνίλσζε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηζρπξίδεηαη όηη: 

1.  ΓΔΝ ππνρξεώλεη ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο λα απνθηήζνπλ ειεθηξνληθή 

ηαπηόηεηα. Απηό είλαη ζέκα θάζε θξάηνπο κέινπο μερσξηζηά.  

2. ΓΔΝ ππνρξεώλεη ζε Δπξσπατθή Ηιεθηξνληθή Σαπηόηεηα  

3. ΓΔΝ ππνρξεώλεη ζε δεκηνπξγία Δπξσπατθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ. 

Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 



Ιζρπξίδεηαη όηη ΔΕΝ πξνηείλεη, αιιά όπνηνο δηαβάζεη αλαιπηηθά 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο ζα δεη όηη: 

• θηηάρλεη ληηξεθηίβεο θαη θαλνληζκνύο γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ηαπηόηεηεο θαη ηελ ρξήζε ηνπο,  

• πξνβάιιεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηαπηόηεηαο, 

• Γίλεη αλαιπηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο: Βέιγνο θνηηεηήο, 

κηθξνκεζαία επηρείξεζε ηεο Οπγγαξίαο, Γαιιηθή Πνιπεζληθή, 

Δζζνληθή Σξάπεδα θιπ 

• Γηαιαιεί ηελ «αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ» πνπ ζα 

παξέρεη… 

• Με ιίγα ιόγηα: κε ζέξκε πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζή ηεο θαη 

θάλεη όηη πεξλά από ην ρέξη ηεο γηα λα ζηξώζεη ην έδαθνο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 



Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ρξόληα ηώξα, αζόξπβα, 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο STORK (Secure idenTity 

acrOss boRders linKed) έρνπλ ζρεδηαζηεί πνιιά 

ζπζηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ ζηελ ρξήζε 

ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο. 

 

Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 
  



        

 

 

 

 

 

Σώξα είλαη ζε εμέιημε ην STORK 2.O κε βαζηθό ηνπ ζύλζεκα: 

«TOWARDS A SINGLE EUROPEAN ELECTRONIC 

IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION AREA» 

 

Προς έναν Κοινό Εσρωπαϊκό Χώρο 

Ηλεκτρονικής Ταστοποίησης και 

Ασθεντικοποίησης. 

 

Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 

        

  



Δπίζεο  

ζηηο 4 Ινπλίνπ 2012  

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε άιιν Γειηίν Σύπνπ 

κε ην νπνίν ελεκεξσλόκαζηε γηα ηελ δξάζε ηεο 

Δπηηξνπήο πνπ ηηηινθνξείηαη «Ψεθηαθό 

ζεκαηνιόγην: λένο θαλνληζκόο γηα δηαζπλνξηαθή 

ηζρύ ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη θαιύηεξε 

αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο 

ζηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά». 

 

Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 



Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 



       ε απηέο ηηο αλαθνηλώζεηο δηάθνξα δεκνζηεύκαηα πνπ βξίζθνπκε ζην 

εμσηεξηθό, δηαβιέπνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο έκκεζεο ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο: 

Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 



Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 
       ε απηέο ηηο αλαθνηλώζεηο δηάθνξα δεκνζηεύκαηα πνπ βξίζθνπκε ζην 

εμσηεξηθό, δηαβιέπνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο έκκεζεο ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο: 



Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 
       ε απηέο ηηο αλαθνηλώζεηο δηάθνξα δεκνζηεύκαηα πνπ βξίζθνπκε ζην εμσηεξηθό, 

δηαβιέπνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο έκκεζεο ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο: 



Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 
Η αξκόδηα Δπίηξνπνο θα Neelie 
Kroes κέζσ ηεο «Ψεθηαθήο 
Αηδέληαο» καο ελεκεξώλεη όηη: 

•Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξόηεηλε 
ηε ζέζπηζε λέσλ θαλόλσλ πνπ ζα 
θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηε δηεμαγσγή 
δηαζπλνξηαθώλ θαη αζθαιώλ 
ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ ζηελ 
Επξώπε. 

•Με ηνλ πξνηεηλόκελν θαλνληζκό ζα εμαζθαιηζηεί όηη πνιίηεο θαη 
επηρεηξήζεηο ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα 
ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο (eID) γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηεο 
ππεξεζίεο ζε άιιεο ρώξεο ηεο ΕΕ, όπνπ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθή 
ηαπηνπνίεζε . Γεκηνπξγείηαη, επίζεο, εζσηεξηθή αγνξά γηα ει-ππνγξαθέο 
θαη ζπλαθείο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο εκπηζηνζύλεο πέξαλ ησλ ζπλόξσλ, 
εμαζθαιίδνληαο όηη νη ππεξεζίεο απηέο ζα ιεηηνπξγνύλ δηαζπλνξηαθά θαη όηη 
ζα έρνπλ ην ίδην λνκηθό θαζεζηώο κε ηηο παξαδνζηαθέο έληππεο δηαδηθαζίεο.  



Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 
Η αξκόδηα Δπίηξνπνο θα Neelie 
Kroes κέζσ ηεο «Ψεθηαθήο 
Αηδέληαο» καο ελεκεξώλεη όηη: 

•«Η πξόηαζε απηή ζεκαίλεη όηη κπνξείο λα αμηνπνηήζεηο ζην έπαθξν ηελ 
ειε-ηαπηνπνίεζε, εθόζνλ δηαζέηεηο. Με ηελ ακνηβαία αλαγλώξηζε ηεο 
εζληθήο ειε-ηαπηνπνίεζεο θαη ησλ θνηλώλ πξνηύπσλ γηα ππεξεζίεο 
εκπηζηνζύλεο θαη ει-ππνγξαθέο κπνξνύκε λα απνηξέςνπκε ηνλ εζληθό 
θαηαθεξκαηηζκό ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ επηγξακκηθώλ δεκόζησλ 
ππεξεζηώλ, δηεπθνιύλνληαο ηε δσή γηα εθαηνκκύξηα επηρεηξήζεηο θαη αθόκα 
πεξηζζόηεξνπο πνιίηεο.»  

•«Πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο πξέπεη 
λα είλαη ζε ζέζε λα 
ζπλαιιάζζνληαη κέζα ζε κηα 
ςεθηαθή εληαία αγνξά ρσξίο 
ζύλνξα - εδώ ζπλίζηαηαη ε αμία 
ηνπ δηαδηθηύνπ.» 



Ση ηζρύεη ζηελ Δπξώπε 
ΤΜΠΕΡΑΜΑ: 

Ση καο ιέεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε αξκόδηα Δπίηξνπνο θα Kroes; 

• ηελ Δπξώπε δεκηνπξγείηαη έλα club ρσξώλ νη νπνίεο ζα είλαη 
ειεθηξνληθά δηαζπλδεδεκέλεο, ζα ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο 
ηαπηόηεηεο θαη έλα έλα club «παξαθαηηαλώλ» ρσξώλ νη νπνίεο 
ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζπκβαηηθά κέζα ηαπηνπνίεζεο. 

• Η ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα ΓΔΝ είλαη ππνρξεσηηθή, όπνηα όκσο 
ρώξα δελ ηελ πηνζεηήζεη ζα δήζεη ζηνλ «ςεθηαθό κεζαίσλα».  

• Με άιια ιόγηα: «Σόικα λα κελ πηνζεηήζεηο ειεθηξνληθή 
ηαπηόηεηα θαη ζα δεηο ηη ζα πάζεηο» ! 

Πσο ην έιεγε ν Γέξνληαο Παίζηνο;  

«Γέξνληα, ζα κπνξνύλ λα επηβάιινπλ κε ηελ βία ην ζθξάγηζκα;   
Μέρξη εθεί ε …επγέλεηα ηνπο δελ ζα θηάζεη! Θα είλαη επγελείο, γηαηί ζα είλαη 
Επξσπαίνη. Θα δείμνπλ αλσηεξόηεηα. Δελ ζα βαζαλίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο, 
αιιά δελ ζα κπνξεί λα δήζε ν άλζξσπνο αλ δελ έρεη ην ζθξάγηζκα… 

ΧΩΡΙ βεβαίσο λα ηαπηίδσ ηελ Σαπηόηεηα κε ην ΧΑΡΑΓΜΑ. Απιά είλαη 
εθπιεθηηθή ε εθαξκνγή ησλ ιόγσλ ηνπ γέξνληα θαη ζην επίπεδν ηεο ηαπηόηεηαο! 

http://3.bp.blogspot.com/-tOTSeY2z67U/T_77LS_gupI/AAAAAAAAAM4/IWbtzsmtFew/s1600/391072-00.jpg


Γεξκαληθή Ηιεθηξνληθή Σαπηόηεηα 

  

Πξόθεηηαη γηα ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα ε νπνία πεξηέρεη RFID 

ηζηπάθη. 

Απηό καο ην βεβαηώλεη θη ε εηαηξεία NXP ε νπνία παξάγεη απηά 

ηα ηζηπάθηα. Γηαβάδνπκε ζην ζρεηηθό δειηίν ηύπνπ ηεο NXP: 



Γεξκαληθή Ηιεθηξνληθή Σαπηόηεηα 

  



Ιζπαληθή Ηιεθηξνληθή Σαπηόηεηα 

  



Here are some examples of how the ID Card is 
regularly used in Estonia: 

• As a national ID card for legal travel within the 
EU for Estonian citizens 

• As the national health insurance card 

• As proof of identification when logging into bank 
accounts from a home computer 

• As a pre-paid public transport ticket in Tallinn 
and Tartu 

• For digital signatures 

• For i-voting 

• For accessing government databases to check 
one's medical records, file taxes, etc. 

• For picking up e-Prescriptions 

 

          Δζζνληθή        

       Ηιεθηξνληθή  

         Σαπηόηεηα 



Αγγιηθή Ηιεθηξνληθή Σαπηόηεηα 

(απηή πνπ θαηαξγήζεθε-απνζύξζεθε) 



Ση ηζρύεη ζε άιιεο ρώξεο 
Ηιεθηξνληθή ηαπηόηεηα ζρεδηάδεηαη λα εθαξκνζηεί 

θαη ζε πνιιέο άιιεο ρώξεο : 

• Αθγαληζηάλ,  

• Ιλδία,  

• Ρσζία,  

• Γεσξγία θ.ν.θ. 

Καζίζηαηαη θαλεξό ζε όινπο καο, πσο πξόθεηηαη γηα 
έλα «πιαλεηηθό» πξόγξακκα θαηαγξαθήο θαη 
παξαθνινύζεζεο όισλ ησλ αλζξώπσλ ηεο γεο. 



FROST & SULLIVAN 

Σελ θαηαγξαθή θαη ηελ παξαθνινύζεζε πνηνο 
άιινο ηελ ηζρπξίδεηαη εθηόο από εκάο; 

Λέγεηαη Frost & Sullivan, είλαη κεγάιε εηαηξεία 
ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ θαη θπβεξλήζεσλ θαη καο 
πιεξνθνξεί: 

 



«ε αληάιιαγκα, κε κηα κνλαδηθή ηαπηόηεηα, ε θπβέξλεζε ζα είλαη 

ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηηο θπζηθέο θηλήζεηο θάζε πνιίηε αιιά θαη 

ηελ ςεθηαθή (ειεθηξνληθή) ηνπ δξαζηεξηόηεηα ζε θαζεκεξηλή 

βάζε.»  

FROST & SULLIVAN 



 

FROST & SULLIVAN 



 

Director, Surveillance Studies Centre, 
Queen's Research Chair in Surveillance Studies,  
Professor of Sociology,  
Professor of Law,  
Queen’s University, Canada 

David Lyon, FRSC 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
Σα πην ζπλεζηζκέλα επηρεηξήκαηα πνπ αθνύκε όηαλ 
ζπδεηάκε γηα ηα ζέκαηα: 

• ηεο ηδησηηθόηεηαο, 

• ηεο πξνζηαζίαο ησλ επαίζζεησλ θαη κε 
πξνζσπηθώλ καο δεδνκέλσλ, 

• ηνπ δηθαηώκαηόο καο λα κελ θαηαγξάθνληαη θαη λα 
κελ παξαθνινπζνύληαη νη πξνζσπηθέο καο ζηηγκέο, 

• ηνπ δηθαηώκαηόο καο ε πξνζσπηθή καο δσή λα 
πξαγκαηηθά πξνζσπηθή θαη όρη δεκόζηα,  
 

είλαη ηα εμήο: 



 

«Η δσή κνπ είλαη θαζαξή θαη δηάθαλε θαη δελ κε λνηάδεη 
πνηνο κε παξαθνινπζεί. Αο κε παξαθνινπζεί όπνηνο ζέιεη. 
Δγώ δελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ.»  
 

«Από ηελ ζηηγκή πνπ δελ θάλσ θάηη θαθό, ηόηε ηη έρσ λα 
θνβεζώ από ηελ παξαθνινύζεζε;» 

 
 

θαη ζηα Αγγιηθά νη εθθξάζεηο πνπ θπθινθνξνύλ είλαη:  

• I have nothing to hide, 

• Why should I care about surveillance if I have nothing to 
hide? 

• If you aren’t doing anything wrong, what do you have to 
hide? 

«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
Πξόθεηηαη γηα έλαλ πνιύ πνλεξό ινγηζκό. Θα κνπ 
επηηξέςεηε λα ηνλ ραξαθηεξίζσ σο ηνλ «εθ δεμηώλ» ινγηζκό 
ησλ αγαζώλ αλζξώπσλ πνπ δελ αληηιακβάλνληαη ηνλ θίλδπλν 
πνπ εγθπκνλνύλ απηέο νη αθειείο απόςεηο ηνπο. 

 

Γηα λα δώζνπκε νινθιεξσκέλε απάληεζε ζε απηνύο ηνπο 
ηζρπξηζκνύο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θείκελα εηδηθώλ ηεο 
πιεξνθνξηθήο, λνκηθώλ θαη αθηηβηζηώλ ησλ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ νη νπνίνη έρνπλ αλαπηύμεη έληνλε δξάζε ζην 
εμσηεξηθό. Γπζηπρώο όζν θαη λα ςάμνπκε ζηελ Διιάδα δελ 
ζα βξνύκε παξά ειάρηζηα θείκελα – ζα ζαο παξνπζηάζσ έλα 
ζην ηέινο ηεο νκηιίαο κνπ. 
 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
Αο μεθηλήζνπκε κε κεξηθέο πξόρεηξεο απαληήζεηο ζε απηόλ 
ηνλ ηζρπξηζκό πνπ πξνηείλεη ν Bruce Schneier – απζεληία 
ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο – ζην θείκελό ηνπ «The 
Eternal Value of Privacy» πνπ έγξαςε ην 2006:  

• «Από ηελ ζηηγκή πνπ δελ θάλσ θάηη θαθό, ηόηε δελ 
ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο γηα λα πθίζηακαη 
παξαθνινύζεζε», 

•  «Οη θπβεξλήζεηο νξίδνπλ ηη είλαη «θαθό» θαη έρνπλ ηελ 
ηάζε δηαξθώο λα αιιάδνπλ ηνλ νξηζκό», 

• «Γηαηί κπνξεί ΔΤ λα θάλεηο θάηη θαθό κε ηα 
πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα». 
 

Σν πξόβιεκα πάλησο κε απηέο ηηο απαληήζεηο είλαη όηη έρνπλ 
βαζηά κέζα ηνπο ηελ παξαδνρή όηη ηδησηηθόηεηα=θξύβσ θάηη 
θαθό! 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
Γελ είλαη όκσο έηζη! 

Η ηδησηηθόηεηα (privacy) είλαη έλα εγγελέο αλζξώπηλν 
δηθαίσκα, θαη κηα απαίηεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
αλζξώπηλεο θνηλσλίαο κε αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκό.   

Η έλλνηα ηεο ηδησηηθόηεηαο έρεη πνιύ επξύηεξν πεξηερόκελν. 
 

ήκεξα πθίζηαηαη ζεκαληηθόηαηε επίζεζε εμ αηηίαο ησλ 
ηερλνινγηθώλ κέζσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. 

30-40 ρξόληα πξηλ ζηε ρώξα καο ρξεηαδόηαλ έλαο 
αζηπλνκηθόο γηα έλαλ άλζξσπν. Σν ίδην γηλόηαλ ζην Ιξάθ ηνπ 
αληάκ, ζηελ πξώελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, ζηε Βόξεηα 
Κνξέα ηνπ πξώελ θαη ηνπ λπλ «παηεξνύιε»… 

ήκεξα όκσο αξθεί κηα θάκεξα θαη κηα πύιε αλάγλσζεο 
θαξηώλ γηα ρηιηάδεο αλζξώπνπο !!! 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
Η ηδησηηθόηεηα καο πξνζηαηεύεη από απηνύο πνπ έρνπλ 
εμνπζία, αθόκε θη αλ δελ έρνπκε λα θξύςνπκε θάηη ηελ ώξα 
ηεο παξαθνινύζεζεο: 

• Γελ θάλνπκε ηίπνηα θαθό όηαλ είκαζηε ζην 
ππλνδσκάηην καο ή όηαλ πεγαίλνπκε ζηελ ηνπαιέηα.  

• Γελ θξύβνπκε θάηη ζθόπηκα όηαλ ςάρλνπκε απόκεξα 
ζεκεία γηα αλάπαπζε ή θάπνηα πξνζσπηθή ζπδήηεζε. 

• Σεξνύκε πξνζσπηθό εκεξνιόγην, θ.ι.π. 

 

Η ηδησηηθόηεηα είλαη ζεκειηώδεο αλζξώπηλε αλάγθε. 

Δίλαη κηα αμία πνπ δηέπεη ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο ζηηο 
ζύγρξνλεο θνηλσλίεο.  



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 

Έλα γλσζηόο κνπ έιεγε ραξαθηεξηζηηθά: 

 «Δπηπρώο πνπ ππάξρεη ηδησηηθή δσή θαη δελ είλαη 
όια δεκόζηα. Δπηπρώο πνπ δελ μέξσ πνηνο είλαη 
αθξηβώο ν γείηνλάο κνπ θαη δελ μέξεη θη απηόο πνηνο 
είκαη εγώ. 

 Αιίκνλν εάλ ήηαλ όια δηάθαλα. Ννκίδσ όηη δελ ζα 
άληερε ν έλαο ηνλ άιινλ, δελ ζα ήζειε θαλείο λα θάλεη 
θαλέλαλ παξέα.  

 Η εηξεληθή ζπλύπαξμή καο ζηελ θνηλσλία, 
βαζίδεηαη ζην όηη όινη καο θξύβνπκε ηηο αδπλακίεο θαη 
ηα ειαηηώκαηά καο…» 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 

Απνξία: 

Δάλ γλσξίδακε αθξηβώο ηα ειαηηώκαηα απηνύ/ήο πνπ 
πξόθεηηαη λα παληξεπηνύκε, ζα πξνβαίλακε ζε γάκν ή ζα 
ςάρλακε ζε αηειείσηεο ιίζηεο δεδνκέλσλ, ηνλ ηέιεην 
γακπξό; 

Ο γάκνο δελ μεθηλάεη θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ δηαξθώλ 
παξαρσξήζεσλ έλζελ θαθείζελ, πξνρσξά θαη απμάλεη 
πλεπκαηηθά ε «θαη’ νίθνλ εθθιεζία»; 

Γελ είπακε λα κελ γλσξίζεηο ηνλ άλζξσπν πνπ ζα δήζεηο 
κηα δσή καδί ηνπ, αιιά εάλ μέξεηο όια ηα ειαηηώκαηα ηνπ 
ηόηε ζίγνπξα ζα ηνλ απνξξίςεηο.  

Η θαληαζία ηνπ «πσο ζα είλαη ε δσή καδί ηνπ;» πξηλ ηνλ 
γάκν, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
πξαγκαηηθόηεηαο κεηά ηνλ γάκν…  



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 

ε εξώηεζή κνπ πξνο πλεπκαηηθό: «Πσο αληέρεηε πάηεξ 
λα ζαο εμνκνινγνύληαη πλεπκαηηθώο ζαλάζηκα 
ακαξηήκαηα; εγώ δελ κπνξώ νύηε θαλ λα ηα 
ζθέθηνκαη» ε απάληεζή ηνπ ήηαλ: «Ούηε εγώ ζα άληερα, 
εάλ δελ ιεηηνπξγνύζα κέζα ζην κπζηήξην». 

Φαληαζηείηε ινηπόλ, όιεο απηέο νη ακαξηίεο όισλ καο, λα 
γίλνπλ γλσζηέο ζε όινπο καο... Πνηνο ζα ην αληέμεη; Θα 
είλαη ίδηα ε θνηλσλία κε απηήλ πνπ μέξνπκε ζήκεξα; 

 

ΌΥΙ ΒΔΒΑΙΑ!!! ε απηή ηελ πεξίπησζε κηιάκε γηα 
δνύγθια, όρη γηα θνηλσλία… 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
ε απηό ην ζεκείν ζα ήζεια λα δνύκε απηό ην ζέκα θη αληίζηξνθα: 

«Δπηπρώο πνπ δελ γλσξίδσ πνηα αθξηβώο είλαη ε πλεπκαηηθή 
θαηάζηαζε ηνπ γείηνλα, πνηεο είλαη νη αξεηέο ηνπ θαη ε πλεπκαηηθή 
ηνπ πξόνδνο, γηαηί αιιηώο ζα απνγνεηεπόκνπλ πιήξσο από ηελ δηθή 
κνπ αδπλακία πλεπκαηηθήο πξνόδνπ…» Η πλεπκαηηθή πξόνδνο είλαη 
κπζηηθή θη έρεη παιηλδξνκήζεηο: Μπξνο-πίζσ θάλνπκε ζε όιε ηε δσή 
καο… 
 

Απηά είλαη δεηήκαηα πνπ ηα αμηνινγεί ν θαζέλαο κόλνο ηνπ, ζύκθσλα κε 
όζα γξάθνπλ νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
πλεπκαηηθό ηνπ… Η εμνκνιόγεζε είλαη ηδησηηθή θαη όρη δεκόζηα!!! 
 

Γελ είλαη δνπιεηά ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ειεθηξνληθήο 
ηαπηόηεηαο λα παξαθνινπζεί θαη λα «βαζκνινγεί» ηελ πλεπκαηηθή 
πξόνδν ή πζηέξεζε ηνπ θαζελόο καο!!! 
 

Πνιύπινθνη αιγόξηζκνη ζα κπνξνύζαλ λα παξέρνπλ δσξεάλ ζηνλ θαζέλα, 
απηόκαηε βαζκνιόγεζε ησλ εκεξήζησλ ελεξγεηώλ ηνπ, όπσο απηέο ζα 
θαηαγξάθνληαη από ην ζύζηεκα ησλ ηαπηνηήησλ… βι Facebook  



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
Δπίζεο ζηελ Δθθιεζία πξνζεπρόκαζηε «Πλεύκα αξγίαο, 
πεξηεξγείαο, αξγνινγίαο, θηιαξρίαο κε κε δσο». Λέγνληαο 
όκσο «δελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» ηη θάλνπκε; Δίλαη ζαλ λα ιέκε 
ζην Θεό λα πάξεη από εκάο ην πλεύκα πεξηεξγείαο θαη λα ην 
δώζεη ζε όινπο ηνπο άιινπο: ηνπο λόκηκνπο δηαρεηξηζηέο ή 
παξάλνκνπο εηζβνιείο νη νπνίνη κε ΠΔΡΙΔΡΓΔΙΑ, 
ΑΓΙΑΚΡΙΙΑ, πηζαλή ΔΜΠΑΘΔΙΑ ζα θξπθνθνηηάλε ηα 
ζηνηρεία καο! 

Ο Υξηζηόο ν ίδηνο καο είπε «όηη δελ πξέπεη λα γλσξίδεη ε 
αξηζηεξά ηη πνηεί ε δεμηά». 

Με ηελ Κάξηα Απνδείμεσλ, ηελ πηζησηηθή θάξηα θαη αξγόηεξα 
ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ Ηιεθηξνληθή Σαπηόηεηα θαη ηέινο 
ηελ «αρξήκαηε θνηλσλία», δελ ζα γλσξίδεη ε αξηζηεξά ηη πνηεί ε 
δεμηά, αιιά ζα γλσξίδεη όιε ε νηθνπκέλε ηη πνηεί ν εαπηόο 
καο!!! 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
Αο ζπλνςίζνπκε ηα επηρεηξήκαηα ελάληηα ζην «δελ έρσ ηίπνηα λα 

θξύςσ»: 
 

1. Κάπνηνη έρνπλ πξάγκαηη θάηη λα θξύςνπλ, αιιά απηό ην θάηη δελ 
είλαη δνπιεηά ηνπ θξάηνπο ή ηνπ νπνηνπδήπνηε άιινπ λα ην 
γλσξίδεη: 

• κηα αζζέλεηα (ζσκαηηθή ή/θαη ςπρηθή) 

• ηα ηδηαίηεξα αηζζήκαηα πνπ λνηώζεη θάπνηνο γηα θάπνηα 
θνπέια, 

• κηα εγθπκνζύλε, 

• ζε πνην θόκκα αλήθσ – πνηεο είλαη νη πνιηηηθέο κνπ απόςεηο, 

• πνηα δηαδξνκή αθνινπζώ θαζεκεξηλά γηα λα πάσ ζηε δνπιεηά 
κνπ, 

• ζε πνην ζρνιείν πεγαίλνπλ ηα παηδηά κνπ θαη πνηα δηαδξνκή 
αθνινπζνύλ θαζεκεξηλά γηα λα πάλε ζην ζρνιείν ηνπο, 

• πνηεο είλαη νη δηαηξνθηθέο κνπ ζπλήζεηεο: πόζεο θνξέο ηξώσ 
θξέαο ηε βδνκάδα, πόηε λεζηεύσ, πόηε θάλσ θαηάιπζε, 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
• θάζε πόηε δηαζθεδάδσ θαη πνηνπο ηξόπνπο ρξεζηκνπνηώ 

γηα λα δηαζθεδάζσ, 

• πνηα εθεκεξίδα αγνξάδσ, 

• θάζε πόηε πεγαίλσ ζηελ Σξάπεδα γηα ζπλαιιαγέο, 

• ζε πνηόλ θηιαλζξσπηθό ζύιινγν ή ζε πνην Ίδξπκα έθαλα 
δσξεά θαη πνην πνζό, 

• πνπ θαη πόηε πεγαίλσ δηαθνπέο, 

• ηη πεξηερνκέλνπ βηβιία κε ελδηαθέξνπλ θη από πνην 
βηβιηνπσιείν ηα αγνξάδσ… 

 

πλήζεηεο, αζρνιίεο, hobbies, αδπλακίεο, απνθάζεηο, επηινγέο 
πξνζσπηθέο, επηινγέο θηινζνθηθέο – ζξεζθεπηηθέο θνθ ζα 
γίλνληαη αληηθείκελν θαηαγξαθήο ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα 
όινπο, καδηθά. Αλαιύζεηο κπνξνύλ λα παξάγνληαη κε ην 
πάηεκα ελόο θνπκπηνύ! 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 

2. Μπνξεί λα κελ έρεηο θάηη λα θξύςεηο αιιά ε θπβέξλεζε 
λα λνκίδεη όηη έρεηο θάηη λα θξύςεηο. 

 

 Γηαβάδνπκε όηη ζην εμσηεξηθό θαη ηδηαίηεξα ζηελ Ακεξηθή 
ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα δεκηνπξγνύληαη ιίζηεο «ππόπησλ 
ηξνκνθξαηώλ» νη νπνίεο όκσο έρνπλ ηζρπξή ξνπή πξνο ην 
ιάζνο, θαζόηη κε πξνρεηξόηεηα εληάζζνληαη ζε απηέο  
ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ 
ηξνκνθξαηία. 

 

 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 

3. Δίζαη ζίγνπξνο όηη δελ έρεηο ηίπνηα λα θξύςεηο;   
 

Τπάξρνπλ πάξα πνιινί ζύλζεηνη θαη πεξίπινθνη λόκνη. Η 
δηθαζηηθή θαη αζηπλνκηθή εμνπζία κπνξεί λα ειηρζεί θαη λα 
εξκελεύζεη δηαθνξεηηθά απηνύο ηνπο λόκνπο. Δάλ ινηπόλ 
γηα θάπνην ιόγν απνθαζίζεη ε εθάζηνηε εμνπζία λα ζε 
ραξαθηεξίζεη Νν1 θίλδπλν θαη ζειήζεη λα ςάμεη ζηελ 
πξνζσπηθή ζνπ δσή – επεηδή ζα έρεηο επηηξέςεη λα 
εμαθαληζηεί θάζε έλλνηα ηδησηηθήο δσήο – ζα βξεη ΙΓΟΤΡΑ 
πξάγκαηα ηα νπνία ζα ήζειεο λα θξύςεηο! 

Γηαηί λα γίλεη θάηη ηέηνην;  

Α) θαηάρξεζε εμνπζίαο από απνιπηαξρηθά θαζεζηώηα ή/θαη 
«δεκνθξαηηθά» θαζεζηώηα πνπ έρνπλ θαηαπαηήζεη αλειεώο 
ην ύληαγκα θαη ηνπο λόκνπο! Δξώηεζε: γλσξίδεηε θαλέλα 
ηέηνην θαζεζηώο εδώ ηξηγύξσ καο; 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 

3.Δίζαη ζίγνπξνο όηη δελ έρεηο ηίπνηα λα θξύςεηο;   
 

Β) πνιηηηθόο ξεβαλζηζκόο όηαλ γίλεηαη ελαιιαγή θνκκάησλ ζηελ 
εμνπζία, 

Γ) θαηαζπθνθάληεζε αληηπάινπ ζην πιαίζην ηνπ ζθιεξνύ 
αληαγσληζκνύ – ηδηαίηεξα ζε πεξηόδνπο πςειόηαηεο αλεξγίαο – 
ζην δεκόζην ή/θαη ηδησηηθό ηνκέα. 

 

Δδώ, σο παξάδεηγκα θαηάρξεζεο εμνπζίαο, ηαηξηάδεη άξηζηα ε 
θξάζε πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Καξδηλάιην Ρηζειηέ:  

«Γσο κνπ έμη γξακκέο, γξακκέλεο από ην ρέξη ηνπ πην έληηκνπ 
αλζξώπνπ ηνπ θόζκνπ θη εγώ ζα βξσ θάηη κέζα ζε απηέο γηα 
λα ηνλ ΚΡΔΜΑΩ !!!» 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
«Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ καο 

δεδνκέλσλ δελ ηίζεηαη σο ζέκα 

ζπδήηεζεο. 

Γελ πξόθεηηαη γηα εξώηεζε αλάκεζα 

ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ ελάληηα ζηελ αζθάιεηα. Δίλαη 

εξώηεζε ζρεηηθή κε ηελ ειεπζεξία 

ελάληηα ζηνλ έιεγρν.  

Κη ελώ κπνξεί λα εκπηζηεπόκαζηε ηηο θπβεξλήζεηο καο απηή ηε ζηηγκή, 

ηώξα ην 2011, όπνην δηθαίσκα παξαδίδνπκε ζα παξαδίδεηαη γηα 

πάληα. Δκπηζηεπόκαζηε, εκπηζηεπόκαζηε ηπθιά, νπνηαδήπνηε 

κειινληηθή θπβέξλεζε, κηα θπβέξλεζε πνπ κπνξεί λα έρνπκε ζε 50 

ρξόληα από ηώξα; 

Απηέο είλαη νη εξσηήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα αλεζπρνύκε ηα 

επόκελα 50 ρξόληα.» 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
4. Μπνξεί λα κελ ζε λνηάδεη λα θξύςεηο θάηη, όκσο κπνξεί λα 
ππνζηείο δηαθξίζεηο εμ αηηίαο απηνύ πνπ δελ θξύβεηο. 
 

ε κηα Δπξώπε, ζε έλα Διιεληθό Κξάηνο πνπ νδεύεη ηαρύηεηα 
πξνο ηελ από-Υξηζηηαληθνπνίεζε, είζαη έηνηκνο λα ππνζηείο 
δηαθξίζεηο, ριεπαζκνύο, πηζαλέο δηώμεηο (ε ηζηνξία θάλεη 
θύθινπο) γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο-θνζκνζεσξηαθέο απόςεηο ζνπ; 

Δάλ βηαζηείο λα απαληήζεηο ΝΑΙ, ζε πξνηξέπσ λα κελ 
πεξηκέλεηο ηηο κειινληηθέο δηώμεηο αιιά λα απνδείμεηο ηελ 
δύλακή ζνπ ΗΜΔΡΑ πεγαίλνληαο ζε κηα από απηέο ηηο ρώξεο: 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
4. Μπνξεί λα κελ ζε λνηάδεη λα θξύςεηο θάηη, όκσο κπνξεί λα 
ππνζηείο δηαθξίζεηο εμ αηηίαο απηνύ πνπ δελ θξύβεηο. 

 
 

Γηαβάδνπκε πσο Σξάπεδεο ζην εμσηεξηθό εθαξκόδνπλ ηελ εμήο 
πξαθηηθή: 

 

Μεηώλνπλ ην πηζησηηθό όξην ελόο πειάηε ηνπο, κε βάζε ην 
ηζηνξηθό απνπιεξσκώλ ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ άιισλ πειαηώλ 
πνπ ςσλίδνπλ από ηα ΙΓΙΑ θαηαζηήκαηα κε απηόλ !!! 
σ 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
5. «Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ»=> ηξνπνπνίεζε ζεκειησδώλ 
θαλόλσλ θνηλσλίαο=> ΑΛΛΑΓΗ ηεο θνηλσλίαο. 

 

Απηό πνπ ζα δήζνπκε ζίγνπξα ζα είλαη πνιύ ρεηξόηεξν από 
απηό πνπ πεξηγξάθνπκε ζήκεξα εδώ. Γπζηπρώο ε 
πξαγκαηηθόηεηα πάληα είλαη ρεηξόηεξε από ηελ θαληαζία. 

 

Δάλ παξαηεξνύκαζηε ζε όια ηα ζέκαηα, είκαζηε ζπλερώο ππό 
ηελ απεηιή ηεο δηόξζσζεο, ηελ θξίζε, ηελ θξηηηθή, αθόκε θαη 
ηελ πιαζηνγξάθεζε ηεο δηθήο καο δσήο.  
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5. «Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ»=> ηξνπνπνίεζε ζεκειησδώλ 
θαλόλσλ θνηλσλίαο=> ΑΛΛΑΓΗ ηεο θνηλσλίαο. 
 

Γηλόκαζηε ζαλ ηα θνβηζκέλα παηδηά πνπ είλαη δηαξθώο 
πεξηνξηζκέλα ππό ηα άγξππλα κάηηα ησλ γνλέσλ. Έηζη θη εκείο 
ζπλερώο ζα θνβόκαζηε όηη, θάπνηα ζηηγκή, πξόηππα θαη 
επηινγέο πνπ αθήλνπκε πίζσ καο, ζα επαλέιζνπλ γηα λα καο 
εκπιέμνπλ, κε ηελ εθάζηνηε εμνπζία ε νπνία «ζθαιίδεη» ηηο 
θάπνηε ηδησηηθέο θαη αζώεο πξάμεηο καο.  
 

Υάλνπκε πξνζσπηθόηεηα καο, επεηδή όια όζα θάλνπκε είλαη 
παξαηεξήζηκα θαη εγγξάςηκα. 
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5. «Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ»=> ηξνπνπνίεζε ζεκειησδώλ 
θαλόλσλ θνηλσλίαο=> ΑΛΛΑΓΗ ηεο θνηλσλίαο. 
 

ηε ζεκεξηλή επνρή έρνπλ αληηζηξαθεί ζεκειηώδεηο αξρέο 
ηεο πνιηηηθήο δσήο: 

Πσο ζα έπξεπε λα είλαη: Η δσή ησλ θπβεξλώλησλ ζα 
έπξεπε λα είλαη πιήξσο δηάθαλε. Ό,ηη θάλνπλ ζα έπξεπε λα 
ππόθεηηαη ζε δεκόζηα ινγνδνζία. Γηαρεηξίδνληαη δεκόζην 
ρξήκα, ηα ιεθηά καο δει., θαη γηα απηό ην ιόγν ζα έπξεπε 
λα είλαη θαλεξέο ζε εκάο όιεο ηνπο νη ελέξγεηεο, νη 
απνθάζεηο θαη ηα θξηηήξηα ησλ απνθάζεώλ ηνπο… 

Οη πνιίηεο ζα έπξεπε λα κπνξνύλ λα δνπλ ηε δσή ηνπο 
πεξηζηνηρηζκέλνη από έλαλ ηνίρν ηδησηηθόηεηαο εθηόο θη αλ 
ππάξρνπλ απνδείμεηο ηέιεζεο εγθιεκαηηθώλ πξάμεσλ… 



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
5. «Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ»=> ηξνπνπνίεζε ζεκειησδώλ 
θαλόλσλ θνηλσλίαο=> ΑΛΛΑΓΗ ηεο θνηλσλίαο. 
 

Ση βιέπνπκε όκσο; ηελ πιήξε αληηζηξνθή ! 

Οη θπβεξλώληεο βιέπνπλ ηη θάλνπκε, πνηνη είκαζηε, ηη ιέκε, 
ηη πξνβιήκαηα έρνπκε, ηη ζθεπηόκαζηε, ελώ εκείο δελ 
γλσξίδνπκε πξαθηηθά ηίπνηα από όηη ιέλε, θάλνπλ θη 
απνθαζίδνπλ. 

Βιέπνπκε ιίζηεο λα πεγαίλνπλ θαη λα έξρνληαη, αιιά γηα 
απηνύο, άθνπζνλ, άθνπζνλ, ηζρύνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα!!! 
Δλώ γηα εκάο; Γηα εκάο έρνπλ δηαθεξύμεη όηη ζα θηηάμνπλ ηελ 
Κάξηα ηνπ Πνιίηε κε «ζεβαζκό ζηα πξνζσπηθά καο 
δεδνκέλα», δει. ζα είλαη ζνπξσηήξη μεγπξηζκέλν, γηαηί όπσο 
όινη μέξνπκε ην πην ζύληνκν αλέθδνην κεηαμύ ησλ εηδηθώλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο είλαη «ε αζθάιεηα»!!!  



«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
5. «Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ»=> ηξνπνπνίεζε ζεκειησδώλ 
θαλόλσλ θνηλσλίαο=> ΑΛΛΑΓΗ ηεο θνηλσλίαο. 
 

Όηαλ όκσο αληηζηξέθνληαη ζεκειηώδεηο θαλόλεο ηεο 
θνηλσλίαο, όηαλ ππάξρεη ηέηνηα ζπγθέληξσζε 
πιεξνθνξηώλ-εμνπζίαο (ζηε ζεκεξηλή επνρή νη 
πιεξνθνξίεο ιέκε όηη είλαη ρξπζόο) ζηα ρέξηα ιίγσλ 
γξαθεηνθξαηώλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο πνιηηηθώλ, 
ηόηε κε καζεκαηηθή βεβαηόηεηα ε θνηλσλία ζα νδεγεζεί ζε 
απνιπηαξρηθέο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο. 

Μήπσο απηό ην απνιπηαξρηθό θαζεζηώο πνπ ππνλνεί ν θνο 
Hypponen έξζεη λσξίηεξα από 50 ρξόληα; 

Πξηλ ηνλ Αληίρξηζην, νη Αληίρξηζηνη πνιηηηθνί ζα θάλνπλ 
πάξηη κε απηά ηα ζπζηήκαηα !!! 



• Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κπνξεί λα αθνξνύλ ζε αξλεηηθά 
γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο, (π.ρ παξάλνκεο πξάμεηο πνπ έρνπλ 
παξαγξαθεί, έθηηζε πνηλήο γηα πνηληθά αδηθήκαηα, θαηαδηθαζηηθέο 
απνθάζεηο γηα ρξέε πνπ ηειηθά εμνθιήζεθαλ, πνηληθέο θαηεγνξίεο 
γηα ηηο νπνίεο ν θαηεγνξνύκελνο αζσώζεθε θιπ.) γίλνληαη 
αληηθείκελν αξρεηνζέηεζεο θαη ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο θαη 
δηαηεξνύληαη ζε ηξάπεδεο πιεξνθνξηώλ. 

• Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνύλ λα αλαζπξζνύλ ζε νπνηαδήπνηε 
ζηηγκή ηνπ βίνπ ηνπ αηόκνπ θαη λα απνηειέζνπλ κεγάιν 
πξόζθνκκα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αλαπηύμεη ηελ 
πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Έηζη ην άηνκν εγθισβίδεηαη ζε κηα εηθόλα 
ηνπ παξειζόληνο, από ηελ νπνία ελδέρεηαη λα επηζπκεί λα 
απνκαθξπλζεί θαη ε νπνία όκσο, αθόκα ηνλ θαηαδπλαζηεύεη, 
ζηεξώληαο ηνπ θάζε απζνξκεηηζκό. 

«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 
«Βηνκεηξία θαη Βηνπνιηηηθή»,  

Π.Μαληδνύθαο, θαζεγεηήο Ννκηθήο ζην ΑΠΘ 



• Δπηπιένλ, κε ηελ ζπλερή επεμεξγαζία θαη δεκνζηνπνίεζε 

γεγνλόησλ από ηα αξρεία, ην άηνκν (ηδίσο, ην ζεσξνύκελν 

σο δεκόζην πξόζσπν) έρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο λα 

κεηαβάιεη ηηο επηινγέο ηνπ θαη λα αμηνπνηήζεη επθαηξίεο 

πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη, θαζώο ν θόβνο ηεο 

δεκνζηνγξαθηθήο «ππελζύκηζεο» αξλεηηθώλ ζηηγκώλ ηνπ 

παξειζόληνο, ηνλ θαζειώλεη ζηελ απνκόλσζε. Με ηνλ 

ηξόπν απηό παξαβιάπηεηαη ε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ 

λα απνκαθξύλεηαη από ζθάικαηα ηνπ παξειζόληνο, θαη 

λα δηεθδηθεί ηελ θνηλσληθή ηνπ επαλέληαμε. 

«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 



• Δηδηθά όηαλ ηα αξρεία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζπιιέγνληαη γηα ηηο 

αλάγθεο δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο, απνηεινύλ δειαδή ζύλζεζε 

δηάζπαξησλ πιεξνθνξηώλ από πνηθίιεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηελ 

ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ ζπιιέθηε ηνπο, νδεγνύλ ζπρλά ζε κηα 

παξαπιαλεηηθή ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ αηόκνπ, ε νπνία ιόγσ ηεο 

δύλακεο ησλ ΜΜΔ, ππνβάιιεηαη ζην θνηλό θαη πξνζδηνξίδεη 

θαζνξηζηηθά ηελ θνηλσληθή ηνπ εηθόλα. Έηζη, ην άηνκν ράλεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα απηνπξνζδηνξίδεηαη θνηλσληθά, λα αλαπηύζζεη 

κε ην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ ζρέζεηο πνπ λα εμαξηώληαη από 

δηθέο ηνπ επηινγέο, θαη λα κελ κεηαηξέπεηαη ζε πιεξνθνξηαθό 

δεδνκέλν από ηξίηα πξόζσπα.  

«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 



Ση ηζρπξίδεηαη ν θνο Μαληδνύθαο κε απιά ιόγηα;  
 
• Μαο ιέεη όηη ν άλζξσπνο ράλνληαο ηελ ηδησηηθόηεηά ηνπ κέζσ ηεο 

δηαξθνύο θαη αλειενύο παξαθνινύζεζήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζεη, 
παύεη λα απηελεξγεί.  

 
• Σξνπνπνηεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, πξνζαξκόδεηαη, θαινππώλεηαη 

κέζα ζηα πξόηππα ησλ παξαθνινπζνύλησλ.  
 
Αιιάδεη ζηάζε δσήο, ηππνπνηείηαη, απνξξίπηεη ζπλήζεηεο «κε αξεζηέο» 

θαη πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ είλαη απνδεθηέο από ηνλ ίδην, αιιά 
είλαη αξεζηέο ζην «ζύζηεκα». ην εθάζηνηε ζύζηεκα, ην δεκνθξαηηθό, 
ην απνιπηαξρηθό, ην θξαηηθό, ην παξαθξαηηθό θ.ν.θ.  

 

Πνπ είλαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην απηεμνύζην ηνπ αλζξσπίλνπ 
πξνζώπνπ;  

Πνπ είλαη ε ειεπζεξία ηνπ, ε απηελέξγεηά ηνπ, ν απζνξκεηηζκόο, ε 
δεκηνπξγηθόηεηα, ε πξσηνηππία; Όια πάλε πεξίπαην.  

 

«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 



Γελ ηζρπξίδεηαη θαλείο όηη απηέο είλαη απηόκαηεο δηαδηθαζίεο.  

 

ήκεξα μεθηλάλε κε αζών πξνζσπείν: εθζπγρξνληζκόο, εμάιεηςε 

γξαθεηνθξαηίαο, εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.  

 

Πνπ θαηαιήγνπλ όκσο; Πην είλαη ην ηίκεκα; Ση θόζκν ζα παξαδώζνπκε 

ζηηο επόκελεο γεληέο;  

 

Όζνη ππνζηεξίδνπλ ηελ Ηιεθηξνληθή Σαπηόηεηα , κπνξνύλ λα ζηαζνύλ 

κεξηθά ιεπηά θαη λα αλαινγηζηνύλ ηελ Διιάδα, ηνλ θόζκν ζε 50 

ρξόληα από ζήκεξα, κε ηνλ ηξόπν πνπ θαιπάδεη ε ηερλνινγία; 

 

Απηή δελ είλαη ε ηέιεηα ειεθηξνληθή θπιαθή ζηελ νπνία ζα δνπλ 

«ειεύζεξνη» νη ειεθηξνληθά καξθαξηζκέλνη άλζξσπνη; 

«Γελ έρσ ηίπνηα λα θξύςσ» 



Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ζα 
έπξεπε όινη καο λα ππνζηεξίμνπκε κε 
ζζελαξόηεηα ην δηθαίσκα ζηελ 
ηδησηηθόηεηα, ελάληηα ζε απηά ηα 
θξηθηά ζπζηήκαηα, αθόκε θη αλ 
είκαζηε από απηνύο ηνπο «ΑΓΙΟΤ» 
πνπ δελ «έρνπλ ηίπνηα λα θξύςνπλ» !!! 

 

αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 




