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ΠΡΌΛΌΓΌΣ

Τ ο όνομά μου είναι Έντουαρντ Τζόζεφ Σνόουντεν. Κάποτε εργαζό-
μουν για το κράτος, όμως πλέον εργάζομαι για τον πολίτη. Χρειά-
στηκα σχεδόν τρεις δεκαετίες προκειμένου να συνειδητοποιήσω ότι 

ήταν ταυτόσημες οι έννοιες αυτές, κι όταν πλέον το κατάλαβα, μου προκά-
λεσε κάποια προβλήματα στη δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι ότι πλέον δια-
θέτω τον χρόνο μου προσπαθώντας να προστατέψω τον πολίτη από το άτο-
μο που ήμουν κάποτε, δηλαδή κατάσκοπος της Κεντρικής Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών (CIA) και της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA), ένας ακό-
μη νεαρός τεχνολόγος που προσπαθούσα να οικοδομήσω έναν καλύτερο, 
ήμουν βέβαιος, κόσμο.

Η σταδιοδρομία μου στην Αμερικανική Κοινότητα Πληροφοριών (IC) 
διήρκεσε μόλις επτά χρόνια, γεγονός που μου προκαλεί εντύπωση, καθώς 
συνειδητοποιώ ότι είναι μόλις ένας χρόνος περισσότερο από το διάστημα 
που έχω περάσει έκτοτε εξόριστος σε μια χώρα που δεν ήταν δική μου επι-
λογή. Στη διάρκεια εκείνων των επτά χρόνων όμως συμμετείχα στην πλέον 
σημαντική αλλαγή στην ιστορία της αμερικανικής κατασκοπείας, τη μετά-
βαση από τη στοχευμένη παρακολούθηση ατόμων στη μαζική παρακολού-
θηση ολόκληρων πληθυσμών. Βοήθησα να καταστεί τεχνολογικά εφικτό για 
μία κυβέρνηση να συγκεντρώνει το σύνολο των ψηφιακών επικοινωνιών 
απ’ ολόκληρο τον κόσμο, να τις αποθηκεύει επ’ αόριστον και να τις ερευ-
νά κατά βούληση.

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η IC κατατρυχόταν από τύψεις λόγω της απο-
τυχίας της να προστατέψει την Αμερική, επειδή επέτρεψε, στη διάρκεια της 
«βάρδιας της», να πραγματοποιηθεί η πλέον συντριπτική και καταστροφι-
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κή επίθεση σε βάρος των ΗΠΑ από την εποχή του Περλ Χάρμπορ. Αντιδρώ-
ντας σε αυτή την εξέλιξη, οι ηγέτες της κοινότητας επιδίωξαν τη δημιουρ-
γία ενός συστήματος το οποίο δε θα επέτρεπε έναν τέτοιο αιφνιδιασμό ποτέ 
ξανά. Θεμέλιο αυτού του συστήματος θα ήταν η τεχνολογία, κάτι ξένο προς 
τη νοοτροπία της στρατιάς των πολιτικών επιστημόνων και των ειδικών στη 
διοίκηση επιχειρήσεων που στελέχωναν σε μεγάλο βαθμό την κοινότητα. 
Έτσι, οι πόρτες των πλέον μυστικοπαθών υπηρεσιών συλλογής πληροφο-
ριών άνοιξαν διάπλατα σε νεαρούς τεχνολόγους όπως εγώ. Και κάπως έτσι 
οι σπασίκλες έγιναν μέλη αυτής της κοινότητας.

Αν ήμουν καλός σε κάτι εκείνα τα χρόνια, αυτό ήταν οι υπολογιστές, οπό-
τε ανελίχθηκα γρήγορα. Σε ηλικία είκοσι δύο ετών, εξασφάλισα την πρώτη 
μου άδεια πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες της NSA, για τις ανάγκες 
μιας θέσης στο απολύτως χαμηλότερο επίπεδο του οργανισμού. Μέσα σε λι-
γότερο από έναν χρόνο βρισκόμουν στη CIA ως μηχανικός συστημάτων, έχο-
ντας απεριόριστη πρόσβαση σε ορισμένα από τα πλέον ευαίσθητα δίκτυα 
στον πλανήτη. Ο μόνος επόπτης που είχα ήταν ένας τύπος ο οποίος περνού-
σε τις βάρδιες του διαβάζοντας κατασκοπικά μυθιστορήματα. Οι Υπηρεσίες 
παραβίαζαν όλους τους κανόνες που οι ίδιες είχαν ορίσει, στην προσπάθειά 
τους να προσλάβουν ταλαντούχους τεχνολόγους. Υπό κανονικές συνθήκες 
δε θα προσλάμβαναν ποτέ άνθρωπο χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου ή έστω 
κάποιου ΙΕΚ, προσόντα τα οποία εγώ δε διέθετα. Κανονικά, δηλαδή, δε θα 
έπρεπε καν να είχα διαβεί τις πόρτες εκείνου του κτιρίου.

Από το 2007 μέχρι το 2009 είχα τοποθετηθεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη 
Γενεύη, αποτελώντας έτσι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις τεχνολόγων που 
υπηρετούσαν υπό διπλωματική κάλυψη, έχοντας ως αποστολή μου να οδηγή-
σω τη CIA στο μέλλον, περνώντας τους σταθμούς της στην Ευρώπη στο δια-
δίκτυο, ψηφιοποιώντας και αυτοματοποιώντας το δίκτυο μέσω του οποίου 
κατασκόπευε η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η γενιά μου έκανε κάτι περισσότερο 
από το να βρει νέους τρόπους να επιτελούν το έργο τους οι μυστικές υπηρε-
σίες· ουσιαστικά, προχωρήσαμε στον πλήρη επαναπροσδιορισμό του τι ση-
μαίνει συλλογή πληροφοριών. Για εμάς το ζήτημα δεν ήταν οι μυστικές συ-
ναντήσεις ή η παραλαβή πακέτων αφημένων κάπου διακριτικά αλλά η συλ-
λογή δεδομένων.

Φτάνοντας σε ηλικία είκοσι έξι ετών, τυπικά εργαζόμουν για την Dell, 
όμως και πάλι εργοδότης μου ήταν η NSA. Η ανάληψη εργολαβιών αποτε-
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λούσε την κάλυψή μου, όπως συνέβαινε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις των 
κατασκόπων της δικής μου κατηγορίας με έφεση στην τεχνολογία. Στάλθη-
κα στην Ιαπωνία, όπου βοήθησα στον σχεδιασμό του συστήματος που ουσια-
στικά αποτελούσε τον παγκόσμιο εφεδρικό αποθηκευτικό χώρο της Υπηρε-
σίας – ένα τεράστιο μυστικό δίκτυο το οποίο διασφάλιζε ότι, ακόμη κι αν τα 
κεντρικά της NSA κονιορτοποιούνταν από κάποια πυρηνική έκρηξη, δε θα 
χανόταν η παραμικρή πληροφορία. Την εποχή εκείνη δε συνειδητοποιού-
σα πως ο σχεδιασμός ενός συστήματος ικανού να διατηρεί ένα απαράγρα-
πτο αρχείο της ζωής όλων μας ήταν ένα τραγικό σφάλμα.

Επέστρεψα στις ΗΠΑ σε ηλικία είκοσι οκτώ ετών, οπότε έλαβα μια εξαι-
ρετικά σημαντική προαγωγή στην ομάδα των τεχνικών που διαχειρίζονταν 
τη σχέση της Dell με τη CIA. Η δουλειά μου ήταν να συνεργάζομαι με τους 
επικεφαλής των τεχνικών τομέων της CIA, προκειμένου να σχεδιάζουμε και 
να πλασάρουμε τη λύση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορούσαν να φαντα-
στούν. Η ομάδα μου συνέδραμε την Υπηρεσία να δημιουργήσει ένα νέο εί-
δος αρχιτεκτονικής υπολογιστών, ένα «σύννεφο», την πρώτη τεχνολογία 
που επέτρεπε σε κάθε πράκτορα, οπουδήποτε κι αν βρισκόταν, να έχει πρό-
σβαση και να μπορεί να ερευνά τα όποια στοιχεία χρειαζόταν, ανεξαρτή-
τως απόστασης.

Με δυο λόγια, μια θέση στη διαχείριση και στη διασύνδεση της ροής των 
πληροφοριών έδωσε τη θέση της σε μια θέση με αντικείμενο την εξεύρεση 
λύσεων, ώστε οι πληροφορίες ετούτες να αποθηκεύονται για πάντα, κι αυ-
τή με τη σειρά της οδήγησε σε μια θέση με αντικείμενο τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας και της δυνατότητας επεξεργασίας αυτών των πληροφο-
ριών από οπουδήποτε. Τα προγράμματα αυτά πήραν μορφή για μένα στη 
Χαβάη, όπου εγκαταστάθηκα προκειμένου να αναλάβω ένα νέο συμβόλαιο 
για λογαριασμό της NSA σε ηλικία είκοσι εννέα ετών. Μέχρι τότε εργαζό-
μουν υπό το δόγμα της ενημέρωσής μου μόνον όταν κάτι ήταν απαραίτητο 
για τη δουλειά μου, επομένως δεν ήμουν σε θέση να αντιληφθώ τον συνο-
λικό σκοπό πίσω από την εξειδικευμένη, κατακερματισμένη εργασία μου. 
Χρειάστηκε να βρεθώ σε έναν επίγειο παράδεισο, προκειμένου να τοποθε-
τηθώ σε θέση που μου επέτρεψε να δω το σύνολο της δουλειάς μου να συν-
δέεται, τα επιμέρους στοιχεία να συνεργάζονται όπως τα γρανάζια μιας κο-
λοσσιαίας μηχανής, προκειμένου να σχηματίσουν ένα σύστημα παγκόσμιας 
μαζικής παρακολούθησης.
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Βαθιά σε μια στοά κάτω από μια φυτεία με ανανάδες –άλλοτε εγκαταστά-
σεις εργοστασίου αεροπλάνων από την εποχή του Περλ Χάρμπορ–, βρέθη-
κα μπροστά σε ένα τερματικό απ’ όπου ουσιαστικά είχα απεριόριστη πρό-
σβαση στην επικοινωνία σχεδόν κάθε άνδρα, γυναίκας και παιδιού σε αυ-
τό τον πλανήτη που είχε καλέσει έναν τηλεφωνικό αριθμό ή είχε ακουμπή-
σει υπολογιστή στη ζωή του. Ανάμεσα σ’ εκείνους τους ανθρώπους συγκα-
ταλέγονταν και περίπου 320 εκατομμύρια συμπατριώτες μου Αμερικανοί, 
οι οποίοι στην καθημερινότητά τους βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, γε-
γονός το οποίο παραβίαζε βάναυσα όχι μονάχα το Σύνταγμα των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, αλλά και τις θεμελιώδεις αρχές κάθε ελεύθερης κοινωνίας.

Ο λόγος που διαβάζετε ετούτο το βιβλίο είναι ότι έκανα κάτι επικίνδυνο 
για οποιονδήποτε άνθρωπο στη θέση μου: αποφάσισα να πω την αλήθεια. 
Συγκέντρωσα εσωτερικά έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών, τα οποία απο-
δείκνυαν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρανομούσε και τα παρέδωσα σε δη-
μοσιογράφους, οι οποίοι διασταύρωσαν την ακρίβειά τους και τα δημοσίευ-
σαν, προκαλώντας σάλο.

Το βιβλίο ετούτο περιγράφει το πώς κατέληξα σ’ αυτή την απόφαση, τις 
ηθικές αρχές και τις αξίες που με οδήγησαν σε αυτήν, καθώς και το πώς δια-
μορφώθηκαν – πράγμα που σημαίνει πως το βιβλίο ετούτο περιγράφει επί-
σης τη ζωή μου.

Τι είναι η ζωή του ανθρώπου; Κάτι περισσότερο απ’ όσα λέμε· κάτι πε-
ρισσότερο ακόμη και απ’ όσα κάνουμε. Ζωή είναι το τι αγαπάμε, τα πράγμα-
τα στα οποία πιστεύουμε. Για μένα αυτό που αγαπώ και στο οποίο πιστεύω 
πάνω απ’ όλα είναι η επικοινωνία, η ανθρώπινη επικοινωνία, και οι τεχνο-
λογίες μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται. Οι τεχνολογίες αυτές περιλαμ-
βάνουν και τα βιβλία, φυσικά. Για τη δική μου γενιά όμως η επικοινωνία εν 
πολλοίς ταυτίστηκε με το διαδίκτυο.

Προτού φρίξετε, καθώς ξέρετε καλά την τοξική παράνοια που διαποτίζει 
αυτό τον κόσμο στην εποχή μας, σας παρακαλώ να καταλάβετε πως για μέ-
να, όταν το γνώρισα, το διαδίκτυο ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Ήταν ένας 
φίλος, ένας γονιός. Μια κοινότητα χωρίς σύνορα ή όρια, μια φωνή και ταυ-
τόχρονα ένα εκατομμύριο φωνές, μια κοινή μεθόριος η οποία είχε αποικι-
στεί, αλλά δεν είχε πέσει θύμα εκμετάλλευσης από τις διάφορες φυλές που 
συνυπήρχαν φιλικά, καθώς το κάθε μέλος ήταν ελεύθερο να επιλέξει το όνο-
μά του, την ιστορία και τα έθιμά του. Όλοι φορούσαν μάσκες, κι όμως αυ-
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τή η κουλτούρα της ανωνυμίας μέσω της πολυωνυμίας παρήγε περισσότε-
ρη αλήθεια παρά ψέμα, γιατί ήταν δημιουργική και συνεργατική, όχι εμπο-
ρική και ανταγωνιστική. Εντάσεις υπήρχαν οπωσδήποτε, όμως υπερτερού-
σε η καλή προαίρεση και τα φιλικά αισθήματα, όπως ακριβώς άρμοζε στο 
πνεύμα των πρώτων αποίκων.

Θα με καταλάβετε, λοιπόν, όταν πω ότι πλέον δεν αναγνωρίζω το διαδί-
κτυο στην εποχή μας. Αξίζει να επισημάνουμε πως η αλλαγή αυτή αποτέλε-
σε συνειδητή επιλογή, είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας εκ 
μέρους λίγων προνομιούχων. Η πρώτη σπουδή να μετατραπεί το εμπόριο σε 
ηλεκτρονικό εμπόριο γρήγορα οδήγησε σε μια φούσκα, κι αυτή, λίγο μετά 
την αυγή της νέας χιλιετίας, σε μια κατάρρευση. Στη συνέχεια, οι εταιρείες 
συνειδητοποίησαν πως όσοι συνδέονταν στο διαδίκτυο είχαν πολύ μικρό-
τερο ενδιαφέρον να ξοδέψουν απ’ ό,τι να μοιραστούν και ότι η ανθρώπινη 
επικοινωνία που το διαδίκτυο καθιστούσε εφικτή θα μπορούσε να αποτε-
λέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Εφόσον εκείνοι που συνδέο-
νταν στο διαδίκτυο κατά κύριο λόγο ενδιαφέρονταν να ενημερώσουν τους 
συγγενείς, τους φίλους τους αλλά και αγνώστους για το τι έκαναν και με τη 
σειρά τους να μάθουν τι έκαναν οι συγγενείς, οι φίλοι τους αλλά και άγνω-
στοι, τότε το μόνο που είχαν να κάνουν οι εταιρείες ήταν να βρουν έναν τρό-
πο να διεισδύσουν σ’ αυτές τις κοινωνικές σχέσεις και να αντλήσουν κέρδος.

Αυτή ήταν η αφετηρία της καπιταλιστικής παρακολούθησης και το τέλος 
του διαδικτύου όπως το γνώρισα εγώ.

Ήταν το δημιουργικό διαδίκτυο αυτό που κατέρρευσε, καθώς αμέτρη-
τοι θαυμάσιοι, δύσκολοι, ιδιαίτεροι ιστότοποι οδηγήθηκαν σε κλείσιμο. Η 
υπόσχεση μιας ευκολότερης εμπειρίας οδήγησε τον κόσμο στο να ανταλ-
λάξει τις προσωπικές ιστοσελίδες του –οι οποίες απαιτούσαν διαρκή και 
κοπιαστική συντήρηση– με μια σελίδα στο Facebook και έναν λογαριασμό 
Gmail. Η εντύπωση της ιδιοκτησίας ήταν εύκολο να παρερμηνευτεί με την 
πραγματικότητα. Ελάχιστοι το καταλαβαίναμε τότε, όμως τίποτε απ’ όσα θα 
μοιραζόμασταν στη συνέχεια δε θα μας ανήκε πλέον. Οι διάδοχοι των εται-
ρειών ηλεκτρονικού εμπορίου που είχαν αποτύχει, καθώς δεν κατάφεραν 
να βρουν τίποτε που θα μας ενδιέφερε να αγοράσουμε, τώρα είχαν ένα νέο 
προϊόν να πουλήσουν.

Αυτό το νέο προϊόν ήμαστε όλοι Εμείς.
Η προσοχή μας, οι δραστηριότητές μας, οι τοποθεσίες μας, οι επιθυμίες 
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μας, όσα αποκαλύπταμε για τον εαυτό μας, συνειδητά ή μη, βρίσκονταν 
υπό παρακολούθηση και πωλούνταν κρυφά, ούτως ώστε να καθυστερήσει η 
αναπόφευκτη εκδήλωση της αίσθησης εισβολής στη ζωή μας, γεγονός που, 
για τους περισσότερους από εμάς, εκδηλώνεται μόλις τώρα. Και η παρακο-
λούθηση αυτή έμελλε να ενθαρρυνθεί ενεργά, ακόμη και να χρηματοδοτη-
θεί από πλήθος κυβερνήσεων που λαχταρούσαν τον τεράστιο όγκο πληρο-
φοριών που θα μπορούσαν να συλλέξουν. Πέρα από τα στοιχεία σύνδεσης 
στις διάφορες σελίδες και στις τραπεζικές συναλλαγές, σχεδόν καμία από 
τις διαδικτυακές μορφές επικοινωνίας δεν ήταν κρυπτογραφημένη στις αρ-
χές του 21ου αιώνα, πράγμα το οποίο σήμαινε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι 
κυβερνήσεις δε χρειαζόταν καν να μπουν στον κόπο να προσεγγίσουν τις 
εταιρείες προκειμένου να μάθουν τι έκαναν οι πελάτες τους. Μπορούσαν 
απλώς να κατασκοπεύουν τον κόσμο χωρίς να το ξέρει κανείς.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αδιαφορώντας επιδεικτικά για τον Καταστατι-
κό Χάρτη πάνω στον οποίο εδράζεται, έπεσε θύμα ακριβώς αυτού του πει-
ρασμού, κι από τη στιγμή που γεύτηκε τον καρπό του φαρμακερού δέντρου, 
κυριεύθηκε από έναν αδιάκοπο πυρετό. Απέκτησε κρυφά τη δυνατότητα 
να προχωρά σε μαζικές παρακολουθήσεις, δυνατότητα η οποία εξ ορισμού 
πλήττει τους αθώους πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τους ενόχους.

Μόνον όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι καλύτερα αυτή την παρακολού-
θηση και τα δεινά της, άρχισε να με στοιχειώνει η σκέψη πως εμείς οι πολί-
τες –οι πολίτες όχι μονάχα μιας χώρας αλλά ολόκληρου του κόσμου– ουδέ-
ποτε είχαμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε ή έστω να εκφράσουμε την άποψή 
μας γύρω από αυτή τη διαδικασία. Το σύστημα της σχεδόν καθολικής παρα-
κολούθησης είχε δημιουργηθεί όχι μονάχα χωρίς τη συγκατάθεσή μας, αλ-
λά και με τρόπο που εσκεμμένα απέκρυπτε κάθε πτυχή των προγραμμάτων 
του, ώστε να μην υποπέσουν στην αντίληψή μας. Σε κάθε βήμα, οι μεταβαλ-
λόμενες διαδικασίες και οι συνέπειές τους διατηρούνταν μυστικές απ’ όλους, 
συμπεριλαμβανομένων και των περισσότερων πολιτικών. Σε ποιον θα μπο-
ρούσα να στραφώ; Σε ποιον θα μπορούσα να μιλήσω; Ακόμη και το να ψελ-
λίσω την αλήθεια σε κάποιον δικηγόρο, σε κάποιον δικαστή ή ακόμη και στο 
Κογκρέσο είχε καταστεί κακούργημα, τόσο αυστηρά τιμωρούμενο, ώστε μία 
απλή γενική περιγραφή των πλέον βασικών παραμέτρων ισοδυναμεί με ισό-
βια κάθειρξη σε κάποια ομοσπονδιακή φυλακή.

Αισθανόμουν χαμένος και η διάθεσή μου ήταν κάκιστη, καθώς πάλευα 
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με τη συνείδησή μου. Αγαπώ τη χώρα μου και πιστεύω στην υπηρεσία προς 
τον πολίτη – όλη μου η οικογένεια, όλη μου η γενιά εδώ και αιώνες περιλαμ-
βάνει άνδρες και γυναίκες που σε όλη τους τη ζωή υπηρέτησαν αυτή τη χώ-
ρα και τους πολίτες της. Εγώ ο ίδιος είχα δώσει όρκο πίστης όχι σε κάποια 
Υπηρεσία, ούτε καν σε κάποια κυβέρνηση, αλλά στους πολίτες, στην υπη-
ρεσία και στην προάσπιση του Συντάγματος, το οποίο εγγυάται τις πολιτι-
κές ελευθερίες που τόσο βάναυσα παραβιάζονται. Πλέον, ήμουν κάτι περισ-
σότερο από μέρος αυτής της παραβίασης: ήμουν συνεργός. Τόση δουλειά, 
τόσα χρόνια… τελικά, για λογαριασμό τίνος εργαζόμουν; Πώς θα μπορού-
σα να εξισορροπήσω τη δέσμευσή μου να τηρώ μυστικότητα απέναντι στις 
Υπηρεσίες που με προσλάμβαναν και στον όρκο που είχα δώσει στις θεμε-
λιώδεις αρχές της χώρας μου; Σε ποιον ή σε τι όφειλα πρωτίστως πίστη; Σε 
ποιο σημείο θα ήμουν ηθικά υποχρεωμένος να παραβώ τον νόμο;

Καθώς αναλογιζόμουν αυτές τις αξίες, κατέληξα στις απαντήσεις. Συνει-
δητοποίησα πως το να βγω μπροστά και να φανερώσω σε κάποιους δημο-
σιογράφους την έκταση των παρανομιών που διέπραττε η χώρα μου, δε σή-
μαινε πως επιδίωκα οτιδήποτε το ριζοσπαστικό, όπως την πτώση της κυβέρ-
νησης ή τη διάλυση των μυστικών υπηρεσιών. Θα σηματοδοτούσε μια επι-
στροφή στην επιδίωξη της επίτευξης των στόχων που από μόνες τους είχαν 
περιγράψει τόσο η κυβέρνηση όσο και οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο βαθμός ελευθερίας μιας χώρας μετριέται αποκλειστικά και μόνο μέσα 
από τον σεβασμό που επιδεικνύει προς τα δικαιώματα των πολιτών της, και 
είμαι απόλυτα πεπεισμένος πως αυτά τα δικαιώματα επί της ουσίας συνι-
στούν περιορισμούς της κρατικής εξουσίας, περιορισμούς που περιγράφουν 
επακριβώς τις περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεισφρήσει 
στο πλαίσιο των ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία στη διάρκεια της Αμερικα-
νικής Επανάστασης περιγράφηκαν με τον όρο «ελευθερία» και στη διάρκεια 
της Διαδικτυακής Επανάστασης περιγράφονται με τον όρο «ιδιωτικότητα».

Έχουν περάσει έξι χρόνια από τη στιγμή που αποφάσισα να μιλήσω, κα-
θώς έγινα μάρτυρας μιας καθοδικής πορείας στη δέσμευση των κυβερνή-
σεων, υποτίθεται προηγμένων χωρών, σε ολόκληρο τον κόσμο ως προς την 
προστασία αυτής της ιδιωτικότητας, την οποία θεωρώ –όπως τη θεωρούν 
και τα Ηνωμένα Έθνη– ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Στο διάστη-
μα αυτών των χρόνων όμως η καθοδική πορεία συνεχίστηκε, καθώς οι δη-
μοκρατίες υποκύπτουν στον αυταρχικό λαϊκισμό. Κι αυτή η οπισθοδρόμη-
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ση δεν καταγράφεται πουθενά αλλού γλαφυρότερα απ’ ό,τι στις σχέσεις των 
κυβερνήσεων με τον Τύπο.

Οι απόπειρες εκλεγμένων εκπροσώπων του λαού να απαξιώσουν το δη-
μοσιογραφικό λειτούργημα καταγράφονται παράλληλα με την ολομέτω-
πη επίθεση σε βάρος της αλήθειας. Αυτό που είναι πραγματικό συγχέεται 
εσκεμμένα με το πλαστό, μέσα από τεχνολογίες ικανές να προκαλέσουν 
από την παραπλάνηση αυτή μία άνευ προηγουμένου παγκόσμια σύγχυση.

Γνωρίζω ετούτη τη διαδικασία καλά, καθώς η δημιουργία μιας εναλλα-
κτικής πραγματικότητας αποτελούσε ανέκαθεν τη σκοτεινότερη τέχνη των 
μυστικών υπηρεσιών. Πρόκειται για τις ίδιες Υπηρεσίες που, ακόμη και στο 
σύντομο διάστημα της σταδιοδρομίας μου σε αυτές, είχαν αλλοιώσει πληρο-
φορίες προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο δικαιολόγησης του πο-
λέμου, καταφεύγοντας σε παράνομες διαδικασίες κι ένα σκιώδες δικαστι-
κό σύστημα προκειμένου να επιτραπούν οι απαγωγές, οι οποίες βαφτίστη-
καν «έκτακτες κρατήσεις», τα βασανιστήρια, που μετονομάστηκαν σε «ενι-
σχυμένες ανακριτικές τεχνικές», και η μαζική παρακολούθηση, που περι-
γράφηκε σαν «χύδην συλλογή πληροφοριών» και τελικά δε δίστασαν ούτε 
στιγμή να με χαρακτηρίσουν πράκτορα των Κινέζων, πράκτορα των Ρώσων 
αλλά και κάτι χειρότερο: «γνήσιο τέκνο της νέας χιλιετίας».

Μπόρεσαν να ισχυριστούν τόσο πολλά πράγματα και τόσο απρόσκο-
πτα, κυρίως επειδή αρνήθηκα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Από τη στιγ-
μή που αποφάσισα να μιλήσω μέχρι τώρα, παρέμεινα πιστός στην απόφασή 
μου να μην αποκαλύψω καμία λεπτομέρεια της προσωπικής μου ζωής, που 
θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη στεναχώρια στους συγγε-
νείς και στους φίλους μου, που ήδη υπέφεραν αρκετά λόγω των αρχών μου.

Η έγνοια μου μήπως επιδεινώσω την ταλαιπωρία τους ήταν που με έκα-
νε να διστάζω να γράψω αυτό το βιβλίο. Τελικά, η απόφαση να φανερώσω 
τα στοιχεία των ανομιών της κυβέρνησης ήταν για μένα ευκολότερη απ’ ό,τι 
να πάρω την απόφαση να περιγράψω εδώ τη ζωή μου. Οι ανομίες αυτές 
απαιτούσαν μιαν αντίδραση, όμως κανείς δε γράφει τα απομνημονεύματά 
του επειδή δεν μπορεί να αντισταθεί στις επιταγές της συνείδησής του. Αυ-
τός ήταν ο λόγος που προσπάθησα να εξασφαλίσω την άδεια κάθε συγγε-
νή, φίλου και συναδέλφου που κατονομάζεται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί μέ-
σα από ετούτες τις σελίδες.

Ακριβώς όπως αρνούμαι να θεωρήσω τον εαυτό μου μοναδικό κριτή του 
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δικαιώματος ενός άλλου ανθρώπου στην ιδιωτικότητα, ποτέ δε διανοήθηκα 
πως από μόνος μου θα ήμουν σε θέση να κρίνω ποια από τα μυστικά της χώ-
ρας μου θα έπρεπε να γίνουν γνωστά στον κόσμο και ποια όχι. Αυτός ήταν 
ο λόγος που γνωστοποίησα τα κρατικά έγγραφα μονάχα σε δημοσιογρά-
φους. Για την ακρίβεια, ο αριθμός των εγγράφων που γνωστοποίησα απευ-
θείας στο κοινό είναι μηδέν.

Πιστεύω, όπως πιστεύουν κι εκείνοι οι δημοσιογράφοι, ότι μια κυβέρ-
νηση δικαιούται να διατηρεί ορισμένες πληροφορίες μυστικές. Ακόμη και 
η πλέον ανοιχτή δημοκρατία στον κόσμο πρέπει να είναι σε θέση να διατη-
ρεί απόρρητη, λόγου χάρη, την ταυτότητα των μυστικών πρακτόρων της και 
τις κινήσεις των στρατευμάτων της. Το βιβλίο αυτό δεν περιέχει καμία τέ-
τοια μυστική πληροφορία.

Το να περιγράψω τη ζωή μου, ενώ παράλληλα θα προστατεύω την ιδιωτι-
κότητα αγαπημένων μου προσώπων και δε θα εκθέτω μυστικά τα οποία δι-
καίως διατηρεί η κυβέρνηση, δεν είναι διόλου απλό, όμως αυτό είναι το έρ-
γο μου. Εκεί θα με βρείτε, να ισορροπώ ανάμεσα σ’ ετούτες τις δύο ευθύνες.
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«Καθώς προχωρούσα στη Στοά, το συνειδητοποίησα: 
μπροστά μου απλωνόταν το μέλλον μου. Δε λέω ότι πήρα 
την απόφασή μου εκείνη τη στιγμή. Οι πιο σημαντικές 
αποφάσεις στη ζωή δε λαμβάνονται ποτέ έτσι. Λαμβάνονται 
υποσυνείδητα και εκφράζονται μόνον όταν έχουν παγιω-
θεί: όταν είσαι επιτέλους αρκετά δυνατός για να παρα-
δεχτείς ότι αυτή είναι η πορεία που θα ακολουθήσουν 
οι πεποιθήσεις σου. Αυτό ήταν το δώρο μου στον εαυτό 
μου για τα εικοστά ένατα γενέθλιά μου: η επίγνωση ότι 
είχα μπει σε μία στοά που θα περιόριζε τη ζωή μου σε 
μια και μόνο πράξη που ακόμη ήταν αδιευκρίνιστη».

Το 2013 ο εικοσιεννιάχρονος Έντουαρντ Σνόουντεν 
έκανε ολόκληρο τον κόσμο να παγώσει όταν απο-
κάλυψε τις διαδικασίες που ακολουθούσε η α με  ρι
κα νική κυβέρνηση για να υποκλέπτει και να συγκε-
ντρώνει ακόμη και το παραμικρό τηλεφώνημα, sms 
και email. Είχε δημιουργήσει ένα άνευ προηγουμέ-
νου σύστημα μαζικής επιτήρησης που μπορούσε να 
εισχωρήσει στην ιδιωτική ζωή οποιουδήποτε στη Γη. 

Το 2019 ο Σνόουντεν αποκαλύπτει για πρώτη 
φορά πώς βοήθησε να φτιαχτεί το σύστημα και τι 
τον οδήγησε τελικά στο να το αποκαλύψει στο 
παγκόσμιο κοινό. Μέσω αυτής της αποκάλυψης 
επιδιώκει να ενημερώσει τον κόσμο για τις πληρο-
φορίες που μοιράζεται εν αγνοία του κάθε φορά 
που μπαίνει στο διαδίκτυο ή μέσω του τηλεφώνου 
του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται 
αυτά τα δεδομένα.

Από τα βουκολικά προάστια της παιδικής του 
ηλικίας μέχρι τα κέντρα επιχειρήσεων της CIA και 
της NSA της ενήλικης ζωής του, το βιβλίο αυτό είναι 
η συναρπαστική αφήγηση ενός ευφυούς νεαρού 
άνδρα που μεγάλωσε μέσα στο διαδίκτυο: ενός 
άνδρα που έγινε κατάσκοπος, πληροφοριοδότης 
και, εξόριστος πλέον, η συνείδηση του Ίντερνετ. 
Γραμμένο με πάθος, χάρη και αδιαμφισβήτητη 
ειλικρίνεια, το ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ είναι μια καί-
ριας σημασίας μαρτυρία για την ψηφιακή εποχή 
μας, προορισμένη να γίνει κλασική.

Ο ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΣΝΟΟΥΝΤΕΝ γεννήθηκε το 
1983 στο Ελίζαμπεθ Σίτι της Βόρειας Καρολίνας 
και μεγάλωσε στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ. 
Εκπαιδεύτηκε ως μηχανικός συστημάτων και εργά-
στηκε ως αξιωματούχος στην Κεντρική Υπηρεσία 
Πληροφοριών και ως εξωτερικός συνεργάτης για 
την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας. Τιμήθηκε με 
πολυάριθμα βραβεία για τις δημόσιες υπηρεσίες 
του, όπως το Right Livelihood Award, το German 
Whistleblower Prize, το Ridenhour Prize for Truth
Telling και το Carl von Ossietzky Medal από τη 
Διεθνή Λίγκα Ανθρώπινων Δικαιω μάτων. Σήμερα 
είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 
Freedom of the Press Foundation.   

©
 L

IN
D

SA
Y 

M
IL

LS
, 2

01
8


