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Τους όρους «Κάρτα Πολίτη», 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 

Παγκόσμια Διακυβέρνηση κ.α. τους 

μάθαμε από τον κ. Γιώργο 

Παπανδρέου.  

 

Με αφορμή τις εξαγγελίες του, 

αντιδράσαμε, αρθρογραφήσαμε, 

διαμαρτυρηθήκαμε με ημερίδες, 

εκδόσεις, λαοσυνάξεις, πορείες κλπ. 

 

Έκτοτε έχει «τρέξει πολύ νερό στο 

αυλάκι», έχουν αλλάξει δύο 

πρωθυπουργοί, έχει αλλάξει και η 

στρατηγική των κυβερνώντων, όμως 

οδεύουμε σταθερά προς εφαρμογή των 

εξαγγελιών του Γιώργου, με άλλο 

βεβαίως περιτύλιγμα, χρησιμοποιώντας  

άλλη συσκευασία… 

Τι γνωρίζαμε 



• Για να ξεπεράσουν τις αντιδράσεις έπαψαν να αναφέρουν τον όρο «Κάρτα του 

Πολίτη» και έριξαν το βάρος στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Άλλωστε τι 

νόημα έχει μια Ηλεκτρονική Κάρτα που δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει κανείς 

και απλά θα την κοιτάζει; 

• Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι τα Ηλεκτρονικά Συστήματα με τα οποία θα 

επικοινωνεί η Κάρτα του Πολίτη. Έπαψαν να μιλούν για το κλειδί που ξεκλειδώνει 

την κλειδαριά και ετοιμάζουν πυρετωδώς το δωμάτιο στο οποίο μπαίνει κανείς με 

αυτό το κλειδί. Για παράδειγμα: 

• Υπουργείο Υγείας: Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Κάρτα Υγείας 

• Υπουργείο Παιδείας: Σύστημα myschool για τους μαθητές και τους 

καθηγητές, Μητρώο Φοιτητών – Φοιτητική Ταυτότητα 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης: Κάρτα Δικηγόρου και υποστηρικτικά συστήματα, 

• Υπουργείο Οικονομικών: Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Ε1, Ε9, έκδοση 

παραβόλων, υποβολή συμβολαίων, τέλη κυκλοφορίας κ.ο.κ 

• Υπουργείο Εσωτερικών: Κεντρικό Δημοτολόγιο 

• Υπουργείο Μεταφορών: Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

κ.ο.κ. 

Τι έχει αλλάξει 



Τι έχει αλλάξει 
• Δηλ., κάθε Υπουργείο ετοιμάζει μια εφαρμογή, μια βάση δεδομένων, που θα 

μπορεί να ενταχθεί σε ένα μεγάλο δίκτυο. 

• Ταυτόχρονα μας δίνουν usernames, passwords, pins, κωδικούς, κλειδάριθμους για 

να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις εφαρμογές.  

• Επίσης σχεδιάζονται κάρτες και καρτούλες τόσο από το Δημόσιο: Κάρτα Υγείας, 

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο, Κάρτα Φοιτητή, Κάρτα Δικηγόρου, Κάρτα Αποδείξεων, 

όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα: Χρεωστική/Πιστωτική Κάρτα με ή χωρίς RFID 

(ανέπαφες συναλλαγές), Κάρτα Εργαζομένου κλπ. 

• Περνάμε δηλ. από την παραδοσιακή γραφειοκρατία στην «Ηλεκτρονική 

Γραφειοκρατία» των πολλών Βάσεων Δεδομένων, Καρτών και Κλειδαρίθμων.  

• Παράλληλα, με τις απολύσεις, τη διαθεσιμότητα, την εφεδρεία, τις μετακινήσεις 

των Δημοσίων Υπαλλήλων, έχει μειωθεί το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών 

και αντίστοιχα έχει αυξηθεί η ταλαιπωρία των πολιτών στα παραδοσιακά σημεία 

εξυπηρέτησής του. 
 

• Διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι εάν συνεχιστεί με αυτόν το ρυθμό η έκδοση και η 

χορήγηση καρτών και κωδικών, ο κόσμος από μόνος του θα παρακαλάει να έρθει 

ΜΙΑ Κάρτα κι ΕΝΑΣ Κωδικός για όλες τις χρήσεις…  
 



Τι έχει αλλάξει 
• Και τότε θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο του Γιώργου Παπανδρέου, χωρίς καμιά 

πίεση, χωρίς εξαναγκασμούς. Σε αυτό συνίσταται, κατά τη γνώμη η αλλαγή της 

στρατηγικής… 

• Δημιουργούν ένα πρόβλημα, για να φανεί ως λύση, ως από «μηχανής Θεός» η 

λύση της ΜΙΑΣ Κάρτας, της Κάρτας του Πολίτη. 

• Επίσης όσον αφορά αυτήν 

καθεαυτή την Κάρτα, θα πρέπει να 

αναφερθούμε και στο πλινθίο 

(τσιπάκι) που θα φέρει επάνω της. 

• Να σημειώσουμε ότι και πάλι για 

λόγους στρατηγικής η Κάρτα στην 

αρχική της μορφή μπορεί να μην 

έχει τσιπάκι. 



• Σε χώρες που εφαρμόζεται η Κάρτα φέρει τσιπάκι και σε αρκετές είναι RFID: δηλ. 

διαβάζεται από απόσταση.  

• Τι σημαίνει ΜΙΑ Κάρτα και με RFID επάνω της, μας το απαντάει η Frost & 

Sullivan, Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Κυβερνήσεων: «Σε 

αντάλλαγμα, με μια μοναδική ταυτότητα, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να 

παρακολουθεί τις φυσικές κινήσεις κάθε πολίτη αλλά και την ψηφιακή 

(ηλεκτρονική) του δραστηριότητα σε καθημερινή βάση.»: 

 "With most countries thinking of giving a unique ID number in support for each 

citizen, universal multi applications cards are fast becoming the reality," 

summarises Jean-Noel Georges. "It will soon become common to have to justify our 

identity for access, payment or as a digital signature through one simple card. In 

return, with a unique ID, the government will be able to track every citizen's 

physical movement and digital activity on an everyday basis." 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• στα ζώα 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• στα προϊόντα 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• Στους ανθρώπους (μέσα στο σώμα). Εθελοντικά 

μέχρι στιγμής: Αlzheimer ή για διαφήμιση/προβολή 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• http://www.glne.org/CommunityPrograms/ChildIdentificationCHIP.aspx 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• Σε τραπεζικές κάρτες 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• Σε άλλες κάρτες, βραχιολάκια εισόδου κλπ 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• Στα διόδια 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• Σε βιβλιοθήκες  



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• Σε μαιευτήρια  



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• Στον αθλητισμό (ψηφιακή χρονομέτρηση αγώνων) 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• Σε τσάντες, ρούχα ή κάρτες μαθητών/φοιτητών 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• Σε διαβατήρια και ταυτότητες 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• Σε κρατούμενους, έξω από τη φυλακή, υπό 

περιορισμό 



Που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της «από απόσταση» ανάγνωσης, είτε με τη μορφή RFID είτε με 

τη μορφή GPS 

• Παρανόμως σε αυτούς που κάποιοι θέλουν να 

παρακολουθούν 



Υπάρχει ασφάλεια σε αυτά τα συστήματα; 

• «Αδυναμίες» συστημάτων για τους φυλακισμένους 



Υπάρχει ασφάλεια σε αυτά τα συστήματα; 

• Αντιγραφή καρτών εισόδου σε κτίρια από φοιτητές 

τμήματος Πληροφορικής Ολλανδικού Πανεπιστημίου  



Υπάρχει ασφάλεια σε αυτά τα συστήματα; 

• Αντιγραφή πιστωτικών καρτών «ανέπαφων 

συναλλαγών»  



Υπάρχει ασφάλεια στις βάσεις δεδομένων που γράφονται τα 

στοιχεία από τις συναλλαγές που γίνονται με αυτές τις κάρτες; 

• Καμία ασφάλεια. Κινδυνεύουν τόσο από τους 

διαχειριστές όσο και από τρίτους παρείσακτους 

(hackers).  

 

Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα 



 



Σαρωτικό «φακέλωμα» εφορίας σε πολίτες 

και επιχειρήσεις 

• ………………….. 

• Ιατρικές πράξεις  
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, 
καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), θα πρέπει μέχρι τις 
31 Μαρτίου 2014 να διαβιβάζουν στοιχεία με ιατρικές πράξεις όπως:  
− ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την επέμβαση,  
− ένδειξη έμμισθου ή συνεργαζόμενου ιατρού,  
− ημερομηνία εκτελεσθείσης επέμβασης,  
− κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων - 
Διαγνώσεων (ICD-10)/ιατρικών πράξεων. 

• ………………. 





Ελευθεροτυπία: Φακέλωμα ασθενών 

• Μητρώο ασθενών  

    Μέσα στις υποχρεώσεις της χώρας μας, σύμφωνα με το 
Νέο Μνημόνιο, είναι η κυβέρνηση να αρχίσει να 
αναπτύσσει ένα σύστημα ηλεκτρονικού ιατρικού 
φακέλου για τον ασθενή, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία του. Ενας φάκελος που θα αναφέρει 
ασθένειες, ιστορικό, νοσηλείες, κόστος παραμονής σε 
νοσοκομείο, φάρμακα που έχουν ληφθεί. Πρόκειται 
όμως ουσιαστικά για ένα πλήρες «φακέλωμα» των 
ασφαλισμένων-ασθενών, που μπορεί στο μέλλον 
να χρησιμοποιηθεί και με αρνητικό τρόπο, είτε από 
την αγορά εργασίας για τη μη πρόσληψη λόγω 
ασθενείας, είτε ακόμη και από ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν είναι τυχαίο ότι 
ορισμένες χώρες της Ευρώπης ακριβώς γι' αυτό το 
λόγο έχουν επιλέξει να μην αξιοποιήσουν τον 
ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς.  

 



 



 



www.in.gr: «Από τα Ζωνιανά» εξαπολύθηκε η κυβερνοεπίθεση 

στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

23 Απριλίου 2012 

      …….       

      Στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου, στην οποία παρουσιάστηκαν τα 

μέλη του Συλλόγου που κατεβαίνουν ως υποψήφιοι στις εκλογές της 

6ης Μαϊου, ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος υπενθύμισε ότι ο ΙΣΘ είχε 

προσφύγει στη Δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι το σύστημα δεν είναι 

ασφαλές. 

……. 

      Η προσφυγή του Συλλόγου «εκδικάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο και 

οι υπεύθυνοι της ΗΔΙΚΑ ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο ότι το σύστημα 

είναι ασφαλές. Η δίκη πήρε αναβολή». 

 

«Λίγο πριν το Πάσχα διαπιστώθηκε ότι οι χάκερ μπαινόβγαιναν 

στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και όχι μόνο 

έγραψαν ενάμισι εκατομμύριο συνταγές αλλά και είχαν πρόσβαση 

στα στοιχεία 9,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων και 60.000 

γιατρών». 

 

 

http://www.in.gr/


 



 



 



Που πηγαίνουμε, ποιο είναι το μέλλον; 

 Ουσιαστικά πρόκειται για συστήματα καθημερινής 
συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, διανομής 
και ανταλλαγής πληροφοριών, απλών έως και υπέρ-
ευαίσθητων δεδομένων, όλων των πολιτών, από την 
πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους, 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

 

 Δύο είναι τα βασικά προβλήματα: 

1. Συλλέγουν, φακελώνουν, κατηγοριοποιούν τη ζωή μας 
και την προσωπικότητά μας, 

2. Δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση ότι τα στοιχεία μας θα 
είναι στα χέρια τους και ΜΟΝΟ στα χέρια τους… 



Που πηγαίνουμε, ποιο είναι το μέλλον; 

 Είναι σε όλους μας γνωστή η φράση του 

Ευαγγελίου: «Απόδοτε τα του Καίσαρος τω 

Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.». 

 Δυστυχώς, με αυτά τα συστήματα ο Καίσαρας 

(κράτος) επιδιώκει να μεταβληθεί σε Θεός. 

Ελάχιστα πράγματα θα του διαφεύγουν από την 

προσωπική μας ζωή. Πηγαίνουμε προς το Κράτος-

Παντεπόπτη, Κράτος-Παντογνώστη. 

 Οι Κρατικές Δομές δημιουργήθηκαν για να 

ελέγχουν τις Κοινωνίες ή για να τις υπηρετούν;;; 



Που πηγαίνουμε, ποιο είναι το μέλλον; 
 Σε ομιλία του, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Καθηγητής 

Ιωάννης Α. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι τα βιομετρικά 

δεδομένα δεν είναι κάτι καινούριο, εφόσον 

χρησιμοποιούνται εδώ και πολλές δεκαετίες για την 

ταυτοποίηση προσώπων (με την μορφή φωτογραφιών ή 

δακτυλικών αποτυπωμάτων). Ωστόσο οι δυνατότητες που 

παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία προκαλούν δικαιολογημένη  

ανησυχία στους πολίτες για το ενδεχόμενο δημιουργίας 

«πανοπτικών» κοινωνιών επιτήρησης τύπου «Big Brother». 
  

Οι υπολογιστές αφενός καθιστούν εφικτή τη δημιουργία τεράστιων βάσεων 
δεδομένων βιομετρικών στοιχείων με δυνατότητες ταχύτατης επεξεργασίας και 
εντοπισμού, και αφετέρου επιτρέπουν την πολλαπλή συσχέτιση των δεδομένων 
αυτών εξάγοντας πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, ακόμη 
και συναισθηματικές δράσεις των πολιτών. Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά οι 
δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες βιομετρικές εφαρμογές θέτουν νέες 
προκλήσεις, όχι μόνο για την ιδιωτικότητα, αλλά ακόμη και για το τι συνιστά την 
ατομικότητα και την υποκειμενικότητα του ανθρώπου. 

 



Που πηγαίνουμε, ποιο είναι το μέλλον; 
 Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά: «Τα βιομετρικά 

δεδομένα έχουν απομακρυνθεί κατά πολύ από τα 

γνωστά μας δακτυλικά αποτυπώματα ή τα 

στοιχεία που αποθηκεύονται στα μικροτσίπ των 

σύγχρονων διαβατηρίων. Πλέον μιλάμε για 

συσκευές που μπορούν να ανιχνεύσουν με 

μεγάλη ακρίβεια την ψυχοσωματική μας 

κατάσταση και τα συναισθήματά μας, 

συσχετίζοντας τις εκφράσεις του προσώπου, 

τις διακυμάνσεις της φωνής, την θερμοκρασία 

του σώματος και τις απεικονίσεις της 

δραστηριότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου. 

 

 http://tsoukalas.org/newsArticle.aspx?ID=108&UICulture=en-US 



 



Που πηγαίνουμε, ποιο είναι το μέλλον; 

 Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. που 

παρουσιάζει σήμερα το «Εθνος», κατά το διάστημα δοκιμαστικής 

λειτουργίας του συστήματος (5/7/2011 - 24/8/2011) ελέγχθηκαν 

3.244.817 πινακίδες κυκλοφορίας, τα πληρώματα των περιπολικών 

ειδοποιήθηκαν 3.340 φορές για οχήματα που απασχολούσαν, ενώ 

εντοπίστηκαν 629 κλεμμένα οχήματα. 

 Θεμιτό για τα κλεμμένα αυτοκίνητα, όμως ποιο είναι το τίμημα 

αυτού του ελέγχου; Χάνεται η έννοια του «υπόπτου προς έλεγχο», 

όλοι είναι ύποπτοι, όλοι ελέγχονται προληπτικά, χωρίς να έχουν 

δώσει τη συγκατάθεσή τους, χωρίς καν να το μάθουν, ούτε εκ των 

υστέρων!!! 

 Βεβαίως αυτά συμβαίνουν κι αλλού, πχ Αμερική, όμως οργανώσεις 

διαμαρτύρονται, συντάσσουν μελέτες, ενημερώνουν τον κόσμο για 

τους κινδύνους από αυτές τις πρακτικές… 



 



Που πηγαίνουμε, ποιο είναι το μέλλον; 

 Έχει αλλάξει δικαιακό μας, το αξιακό μας σύστημα. Όλοι είναι 

ύποπτοι ή αθώοι μέχρι της αποδείξεως του εναντίου; 
 

 Εάν είναι έτσι, ποιος ο λόγος να πούμε όχι στην επέκταση της χρήσης 

του ηλεκτρονικού γεωεντοπισμού των φυλακισμένων, σε όλους τους 

ανθρώπους της γης; Γιατί να μην έχουν όλοι ένα τσιπάκι 

γεωεντοπισμού στην ταυτότητά τους, γιατί όχι να μην το φοράνε σε 

ένα βραχιόλι στο χέρι τους; Ή γιατί να μην το έχουν εμφυτευμένο 

στο δεξί τους χέρι; Αφού όλοι είναι ύποπτοι και με αυτό τον τρόπο θα 

αποδεικνύουν άμεσα την αθωότητά τους; 
 

 Βλέπετε που οδηγεί η σιωπηλή αποδοχή αυτών των επιμέρους 

συστημάτων τα οποία λειτουργούν ως παραπόταμοι που φουσκώνουν 

τελικά το μεγάλο ποτάμι που θα μας πνίξει;;; 



Ας με παρακολουθεί όποιος θέλει!  

Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω! 
  

 

• «Η ζωή μου είναι καθαρή και διάφανη και δεν με νοιάζει 

ποιος με παρακολουθεί. Ας με παρακολουθεί όποιος 

θέλει. Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω.» 

• «Από την στιγμή που δεν κάνω κάτι κακό, τότε τι έχω να 

φοβηθώ από την παρακολούθηση;»  
 

 Στην Ημερίδα της Ι.Μ.Πειραιώς για τις Ηλεκτρονικές Ταυτότητες 

και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στο ΣΕΦ στις 16/10/2012, 

νομίζω πως δόθηκαν οι κατάλληλες απαντήσεις σε αυτούς τους 

ισχυρισμούς, που τους προβάλλουν ορισμένοι για να 

καθησυχάσουν τις συνειδήσεις τους οι οποίες επιμένουν να 

ανησυχούν… 

  



Ας με παρακολουθεί όποιος θέλει!  

Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω! 
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• «Από την στιγμή που δεν κάνω κάτι κακό, τότε δεν 

υπάρχει κανένας λόγος για να υφίσταμαι 

παρακολούθηση», 

• «Οι κυβερνήσεις ορίζουν τι είναι «κακό» και έχουν την 
τάση διαρκώς να αλλάζουν τον ορισμό». «Κι ενώ μπορεί να 

εμπιστευόμαστε τις κυβερνήσεις μας αυτή τη στιγμή, τώρα το 2011, όποιο 
δικαίωμα παραδίδουμε θα παραδίδεται για πάντα. Εμπιστευόμαστε, 
εμπιστευόμαστε τυφλά, οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που 
μπορεί να έχουμε σε 50 χρόνια από τώρα;» Mikko Hypponen 

• «Γιατί μπορεί ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΑ ΜΑΖΕΥΕΙΣ να κάνεις 
κάτι κακό με τα προσωπικά μου δεδομένα», 



Ας με παρακολουθεί όποιος θέλει!  

Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω! 
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• Κάποιοι θέλουν πράγματι κάτι να κρύψουν (όχι κακό), αλλά αυτό 
το κάτι δεν είναι δουλειά του κράτους ή του οποιουδήποτε άλλου 
να το γνωρίζει: 

• μια ασθένεια (σωματική ή/και ψυχική) 

• τα ιδιαίτερα αισθήματα που νοιώθει κάποιος για κάποια κοπέλα, 

• μια εγκυμοσύνη, 

• σε ποιο κόμμα ανήκω – ποιες είναι οι πολιτικές μου απόψεις, 

• ποια διαδρομή ακολουθώ καθημερινά για να πάω στη δουλειά μου, 

• σε ποιο σχολείο πηγαίνουν τα παιδιά μου και ποια διαδρομή ακολουθούν 
καθημερινά για να πάνε στο σχολείο τους, 

• ποιες είναι οι διατροφικές μου συνήθειες: πόσες φορές τρώω κρέας τη 
βδομάδα, πότε νηστεύω, πότε κάνω κατάλυση, 

• κάθε πότε διασκεδάζω και ποιους τρόπους χρησιμοποιώ για να διασκεδάσω, 

• ποια εφημερίδα αγοράζω, 



Ας με παρακολουθεί όποιος θέλει!  

Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω! 
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• κάθε πότε πηγαίνω στην Τράπεζα για συναλλαγές, 

• σε ποιόν φιλανθρωπικό σύλλογο ή σε ποιο Ίδρυμα έκανα δωρεά και ποιο 
ποσό, 

• που και πότε πηγαίνω διακοπές, 

• ποιου περιεχομένου βιβλία με ενδιαφέρουν κι από ποιο βιβλιοπωλείο τα 
αγοράζω… 

• Μπορεί να μην έχεις κάτι να κρύψεις αλλά η κυβέρνηση να 
νομίζει ότι έχεις κάτι να κρύψεις. 

• Μπορεί να μην σε νοιάζει να κρύψεις κάτι, όμως μπορεί να 
υποστείς διακρίσεις εξ αιτίας αυτού που δεν κρύβεις. 

• Η ιδιωτικότητα είναι ένας από τους θεμέλιους αξιακούς 
λίθους της κοινωνίας μας, όπως την γνωρίζουμε εως 
σήμερα. Αφαιρώντας έναν θεμέλιο λίθο τι θα αντικρύσουμε 
αύριο, μεθαύριο σε 50 χρόνια από σήμερα; Πχ: 



Ας με παρακολουθεί όποιος θέλει!  

Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω! 
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Οι  αμαρτίες των συνανθρώπων μου είναι κρυφές, τις ξέρει αυτός που τι έκανε 
και όποιος άλλος τις είδε θελημένα ή αθέλητα. 

 Η πνευματική πρόοδος του καθενός είναι κρυφή, την ξέρει αυτός και ο 
πνευματικός του.  

 Φανταστείτε να μπορούν κάποιοι να βαθμολογούν την πρόοδο ή την υστέρηση του 
καθενός σύμφωνα με την καθημερινή του δραστηριότητα, να βγάζει ένα σύστημα 
το σκορ της ημέρας. (κάτι τέτοιο γίνεται ήδη στο Facebook). 

 

 Όπως είναι η κοινωνία μας σήμερα, δεν γνωρίζουμε τις αμαρτίες που κάνει κάθε 
γείτονάς μας, κάθε συνάδελφός μας, κάθε ένας που συναντάμε στο super market, 
στην τράπεζα, στο λεωφορείο. Εάν θέλει ο ίδιος τις εξομολογείται σε κάποιον 
πνευματικό και από εκεί και πέρα διαγράφονται… Όμως αυτά τα συστήματα, δεν 
διαγράφουν, έχουν μνήμη και στο φινάλε πριν διαγράψουν, αντιγράφουν! 

 

 Μη γνωρίζοντας λεπτομέρειες της ζωής του καθενός, τους συναναστρεφόμαστε, 
τους μιλάμε, συνεργαζόμαστε μαζί τους. Φανταστείτε να μπορούσαμε να δούμε 
ακριβώς ποιοι είναι! Εδώ δεν αντέχουμε τον εαυτό μας πολλές φορές… 



Ας με παρακολουθεί όποιος θέλει!  

Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω! 
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Πάμε στην απέναντι όχθη: «Ευτυχώς που δεν γνωρίζω ποια ακριβώς 
είναι η πνευματική κατάσταση του γείτονα, ποιες είναι οι αρετές 
του και ποια η πνευματική του πρόοδος και έτσι δεν απογοητεύομαι 
πλήρως από την δική μου αδυναμία πνευματικής προόδου…» Η 
πνευματική πρόοδος είναι μυστική κι έχει παλινδρομήσεις: Μπρος-πίσω 
κάνουμε σε όλη τη ζωή μας… 

 

 Μετά από όλα αυτά αναρωτηθείτε:  

 

 Μιλάμε για την κοινωνία όπως την ξέρουμε σήμερα; 



 


