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από την εποχή της έξυπνης μηχανής στον καπιταλισμό της 
παρακολούθησης

η χαμένη μας νεωτερικότητα

εξαγωγικές πλατφόρμες











① one size does not fit all



<α> εθνική ψηφιακή κυριαρχία









<β> κυβερνοπατερναλισμός







<γ> νέοι ρυθμιστές







<δ> Η τεχνορρύθμιση ως προϊόν







② Πριν η σφαίρα χτυπήσει το σώμα: ο γρίφος της επεξηγησιμότητας





1956





“Records on policy and procedural matters – on general as distinct from 
specific matters – are difficult to assemble, to organize into recognizable file 
units, and to identify in such a way that their significance will be made 
known. Records of routine operations, on the other hand, are easily
classified” 

Thomas Schellenberg (1956) Modern Archives: Principles and Techniques, 
p.39



Δυσκολευόμαστε

να δημιουργήσουμε

αρχεία 

για τις 
πολιτικές 

για τις 
διαδικασίες

για τη 
λογική

που κυβερνούν τις αποφάσεις που ρυθμίζουν τη ζωή μας 



③ η αβάσταχτη ελαφρότητα του αλγορίθμου





“(…) the controller shall, at the time when personal data are obtained, 
provide the data subject with the following further information necessary 
to ensure fair and transparent processing: (…) the existence of automated 
decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) and, 
at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as 
well as the significance and the envisaged consequences of such processing 
for the data subject.”

Art. 13(2)f Regulation 2016/679/EU (GDPR)



Source: Andresen, 
Herbjørn. “A 
Discussion Frame for 
Explaining Records 
That Are Based on 
Algorithmic Output.” 
Records Management 
Journal 30, no. 2 
(November 18, 2019): 
129–41. 
https://doi.org/10.11
08/RMJ-04-2019-
0019.

https://doi.org/10.1108/RMJ-04-2019-0019


ακόμη κι όταν

δημιουργούμε νόμους

για να 
ελέγξουμε 
τους 
αλγορίθμους 

δυσκολευόμαστε

που κυβερνούν τις αποφάσεις που ρυθμίζουν τη ζωή μας 

όχι μόνο να τους ελέγξουμε 

αλλά

και να τους καταλάβουμε



④ δεν σου ανήκω – δεν σου ανήκεις

















How personal data becomes property (not yours):

- Content brings users
- Users bring personal data
- Personal data are transformed to demographic data
- Demographic data are sold as a service to the 

commercial users
- Commercial user are selling their services/ goods 

aiming at an action to the end user

End 
user

Content 

Business 
users

Personal –
demograp

hic data

Engagement 
data

Engagement 
data

Analytics 
services

Services to be 
paid or other 

targets 
(conversions)

Tech or 
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€
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αφήνουμε ίχνη

από δεδομένα

παντού.

αρχειοθετούμε διαρκώς

δεν μας ανήκουν

αρχειοθετούμαστε διαρκώς

παράγουμε αξία διαρκώς

τι μας ανήκει από τον εαυτό μας;



⑤ ζητήματα πραγματικότητας 



πως αρχειοθετούμε την 
επαυξημένη/ εικονική/ εκτεταμένη
πραγματικότητα;

• Ζητήματα πληροφοριακής συνέχειας

• Τι συμβαίνει όταν αλλάζουν τα λειτουργικά συστήματα;

• Μπορούμε να διατηρήσουμε και το υλισμικό (hardware)

• Tι συμβαίνει όταν το σύστημα εκτεταμένης πραγματικότητας είναι 

μέρος πλατφόρμας

• Ποιος πληρώνει



⑥ τέλος





"Ανήκω σε μένα και στα όνειρα μου

δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου"







> ποιο είναι το νόημα της ρύθμισης σε μια εποχή πολυκεντρικής 
ρύθμισης;

> η αρχειακή και αλγοριθμική παιδεία ως προαπαιτούμενο της 
συμμετοχής στην κοινωνία και την οικονομία

> η ανάγκη για πολιτικές (και της ηθικής) του ανοικτού, της ψηφιακής 
μνήμης και της αλγοριθμικής δικαιοσύνης

> ο αλγόριθμος στο δωμάτιο: διαχείριση πλατφορμών και 
πληροφοριακή αυτάρκεια

> οι συνέπειες της υπονεωτερικότητας

> πότε συναντά ο προγραμματιστής τον ethicist;

> το μαγεμένο τρίστρατο:
>>> ψηφιακή εθνική κυριαρχία
>>> ψηφιακή λαϊκή κυριαρχία
>>> ψηφιακός λαϊκισμός



Ερωτήσεις 
(κυρίως)

και
Απαντήσεις
(όχι τόσο)


