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« ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ INTERNET- ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ» 

 

Η ανωνυμία, είναι μία ιδιότητα κατά την οποία κάποιο άτομο στην 

καθημερινή του ζωή και ιδιαίτερα στο διαδίκτυο προσπαθεί να 

κρατήσει την ταυτότητά του κρυφή και ανώνυμη. Το 1993 

δημοσιεύτηκε η διάσημη σήμερα γελοιογραφία του Peter Steiner με 

λεζάντα « Στο internet  κανείς δεν ξέρει αν είσαι σκύλος» αλλά δεν 

έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί ήταν ακόμη η αρχή του διαδικτύου. Με 

τον καιρό έγινε σλόγκαν, θεατρικό έργο και αντικείμενο 

κοινωνιολογικών ερευνών. Επίσης, φιλοξενήθηκε και στο βιβλίο « The 

road ahead» του Bill Gates. 
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Η ιδιωτικότητα, από την άλλη πλευρά, είναι το δικαίωμα κάποιου 

ανθρώπου στην καθημερινή του ζωή και ειδικά στο internet να κρατάει 

τα προσωπικά του δεδομένα 

μυστικά.  

 

Το δικαστήριο και οι Αρχές έχουν 

εντοπίσει, δικάσει και καταδικάσει 

χάκερ, παιδόφιλους, καταχραστές 

και συκοφάντες. Όλοι μπαίνουμε 

στο διαδίκτυο μέσω ενός ISP ( 

παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου). 

Ο ISP αυτός γνωρίζει τα στοιχεία και τις κινήσεις μας. Όμως, δεσμεύεται 

από τον νόμο να μην τα δημοσιοποιεί. Αν προχωρήσει κάποιος σε 

βάθος, θα βρει άκρη. Αλλά, με εισαγγελική εντολή, μπορεί τα 

προσωπικά σου δεδομένα να βγουν στο φως, με τον ίδιο τρόπο που 

ανοίγονται οι τηλεφωνικές συνομιλίες και οι τραπεζικοί λογαριασμοί. 

 

Όμως για να κρατήσουμε την ανωνυμία και την ιδιωτικότητά μας, 

πρέπει να διαχειριζόμαστε το internet με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο… 

Αρχικά είναι ο εθισμός. Οι περισσότεροι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη  

πλέον ασχολούνται πάρα πολύ με ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, 

υπολογιστές κλπ). Ο εθισμός αυτός προκαλεί στους ανθρώπους κάποια 

προβλήματα. Μερικά από αυτά είναι  ότι δεν έχουν αίσθηση του 

περιβάλλοντος, από τις πολλές ώρες που σπαταλάνε  μπροστά στα 

ηλεκτρονικά, προβλήματα υγείας κ.ά.  

 Το πιο σημαντικό πρόβλημα όμως είναι 

ότι σχεδόν ποτέ δεν σκέπτονται την 

επομένη κίνηση τους!! Το αποτέλεσμα 

είναι να κάνουν πράγματα για τα όποια 

μετανιώνουν. Δηλαδή, οι εθισμένοι 

άνθρωποι που κάθονται ώρες μπροστά 
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από διαδικτυακές συνομιλίες πολλές φορές δείχνουν τις ιδιωτικές 

πληροφορίες τους χωρίς να σκέπτονται αν αυτός που τις δείχνουν είναι 

κάποιος που μπορούν να εμπιστευτούν.  

Στην πραγματικότητα υπάρχει λύση, ποια είναι αυτή; Λοιπόν πρέπει 

αυτοί οι άνθρωποι  να βγουν έξω κι να διασκεδάσουν με τους 

πραγματικούς τους φίλους και όχι με τους διαδικτυακούς!!!

 

 

Δημόσια vs Ιδιωτική ζωή 

Όμως σε μια εποχή επαναστατικών προόδων στην τεχνολογία των 

πληροφοριών, το γνωστό θέμα σχετικά με τα όρια της δημόσιας και της 

ιδιωτικής ζωής έχει αποκτήσει νέα σημασία. Αυτές οι νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις ήταν που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει 

έναν καινούργιο κανονισμό, που ρυθμίζει την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων. Στόχος του καινούργιου αυτού κανονισμού 

ήταν η προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, και οι 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δημιούργησαν νόμους σύμφωνους με 

αυτόν. Αλλά, το γεγονός ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι τώρα 

ευκολότερη, δεν αλλάζει τη βασική αρχή του ζητήματος: ποιες 

προσωπικές πληροφορίες έχει κάποιος το δικαίωμα να κρατά 

απόρρητες; 
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Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 

υπάρχει η εντύπωση ότι όλα τα 

πρόσωπα έχουν δικαίωμα ελέγχου 

στις πληροφορίες που τους αφορούν. 

Σύμφωνα με την εντύπωση αυτή, η 

χρησιμοποίηση των πληροφοριών 

από τρίτους χρειάζεται, κατ’ αρχήν 

την συναίνεση του προσώπου. Η 

συναίνεση δεν είναι απαραίτητη σε 

όλες τις περιπτώσεις. Πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς 

συναίνεση, όταν τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Κυρίως, πρέπει να 

αποδειχθεί ότι η διαθεσιμότητα των πληροφοριών ή η χρήση τους για 

ένα συγκεκριμένο σκοπό υπηρετεί ένα σημαντικό δημόσιο συμφέρον. 

Στην εποχή όπου όλοι μοιραζόμαστε περισσότερα απ’ όσα πρέπει, όλο 

και κάτι θα ευχόμασταν να μπορούσε να εξαφανιστεί από τα 

αποτελέσματα αναζήτησης της Google. 

 

Πως θα διαγράψω την ψηφιακή μου παρουσία; 

Σίγουρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο καθένας μας θα 

δικαιολογούσε απόλυτα τη διαγραφή αποτελεσμάτων. Η αφαίρεση των 

ευαίσθητων πληροφοριών από τις μηχανές αναζήτησης δεν εγγυάται 

αφαίρεση και από το Web, αλλά σίγουρα κάνει την εύρεση των 

δεδομένων δυσκολότερη και άρα διαθέσιμα σε λιγότερους. 

Υπάρχουν δυο λύσεις για να καθαρίσετε, 

να διαγράψετε ή να απαλλαγείτε από τα 

ψηφιακά σας αποτυπώματα. Η πρώτη 

είναι αρκετά δαπανηρή και συνεπάγεται 

την πρόσληψη ενός οργανισμού να βρει 

σαφείς πληροφορίες σχετικά με εσάς στο 

διαδίκτυο. 

Η δεύτερη λύση είναι να 

χρησιμοποιήσετε προφυλάξεις κατά την 

περιήγηση. Προτείνεται ένα VPN  και ένα 

proxy (εάν το VPN δεν παρέχει ήδη ένα) ή την χρήση ειδικών 



WebWeWant: ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ 

 

 

6 
 

προγραμμάτων περιήγησης για να αποφύγουμε την συλλογή 

δεδομένων. Υπάρχουν πολλά τέτοιου είδους προγράμματα όπως: 

SpotFlux, CyberGhost, Ultrasurf, VPN One Click και TOR browser & 

Jumpto browser. 
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