Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Εισαγωγή
“Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Γιάννη
Ραγκούση, όλοι οι Έλληνες πολίτες μέχρι το τέλος του 2011 θα πρέπει
υποχρεωτικά να παραλάβουν την κάρτα του πολίτη. Πρώτοι από
όλους θα πρέπει να πάρουν την κάρτα οιυπηρετούντες στα σώματα
ασφαλείας.... και άρχισαν οι αντιδράσεις…
"...Το ΙΝΚΑ θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο, αλλά καλεί από
τώρα τους πολίτες σε ετοιμότητα αν χρειαστεί, για να μην
παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις
διακηρύξεις των δικαιωμάτων τουΑνθρώπου..."
1ο Θέλει να αντικαταστήσει την Ταυτότητα την με «κάρτα πολίτη», η
οποία μάλιστα δεν έγινε δεκτή στην Αγγλία, λόγω μεγάλου και
άσκοπου κόστους και τωναντιδράσεων για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Αυτή η κάρταπρογραμματίζουν να
ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στην οικονομική κατάσταση (ακίνητα,
κινητές αξίες, λογαριασμοί, οφειλές), οικογενειακή κατάσταση,
κατάσταση υγείας (φάρμακα, εισαγωγές σε νοσοκομεία, κληρονομικό
ιστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ.
Όλα τα προηγούμενα θα εμφανίζονται σε «ενιαία οθόνη».
Αναφέρουν ότι οίδιος κάτοχος «θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα
στοιχεία του από το Διαδίκτυο» -λες και δεν τα ξέρει. Θα έχει όμως και
το κράτος πρόσβαση και μάλιστα σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν
επιτρέπεται. Εννοείται ότι πρόσβαση θα«αποκτήσουν» όλοι οι μεγάλοι
προμηθευτές (πολυεθνικές, ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά
κέντρα, πολυκλινικές, ιδιωτικά γραφεία «εύρεσηςεργασίας», ενοικίασης
εργαζομένων, εισπρακτικές) και βέβαια οι χάκερς. Είναι γνωστό ότι το
διαδίκτυο είναι και θα είναι πάντα διάτρητο.
2ο Θέλει να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις συναλλαγές την
«κάρτα των συναλλαγών» που και αυτή δεν έγινε δεκτή ούτε καν από
τον αρμόδιο επίτροποτης φορολογίας της ΕΕ.
Τη δεύτερη κάρτα επιδιώκουν να την έχει συνέχεια ο καταναλωτής
για να καταγράφεται η κάθε συναλλαγή: το προϊόν ή η υπηρεσία, ο
χρόνος και η χρηματική της αξία. Είναι προφανές ότι με αυτό τον
τρόπο, και επειδή κάθε προϊόν διαθέτει μπαρ-κοντ - με μία αναγωγή
στα προϊόντα που αγοράζει – θα είναι γνωστά τα πάντα ανεξαιρέτως,
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για τον πολίτη - καταναλωτή: Οι συνήθειές του, τα πιστεύω του, η
υγεία του κλπ.
Με αυτές τις υποχρεωτικές κάρτες ουσιαστικά δρομολογούν να
καταργηθεί το Τραπεζικό Απόρρητο, το Ιατρικό Απόρρητο, και γενικά
κάθε είδους απόρρητο στην ιδιωτική ζωή, θα ενοποιηθούν όλοι οι
αριθμοί (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ) και θα μετατραπεί ο πολίτης σε έναν
ανθρωποαριθμό.
Το ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ότι δεν θα δεχτεί τον Μεγάλο Αδελφό, δεν
έχει ναδιαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί την αξιοπρέπεια του πολίτη
– καταναλωτή και καταδικάζει απερίφραστα τα προτεινόμενα μέτρα.
Καλεί όλες οργανώσεις πολιτών, τους συνδικαλιστικούς και τους
επιστημονικούς φορείς και όλα τα πολιτικά κόμματα για να μην
περάσει το φακέλωμα”…..
Τί είναι η “Κάρτα του πολίτη”; Τί θα περιέχει;
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, η «Κάρτα» θα έχει
σχήμα πιστωτικής και στη μία όψη της θα υπάρχει φωτογραφία του
κατόχου, καθώς και δακτυλικό αποτύπωμα. Οπως προβλέπεται, με
την εισαγωγή του σειριακού αριθμού και του κωδικού πρόσβασης
που θα τη συνοδεύει, θα επιτρέπεται στον πολίτη, μέσω Διαδικτύου, η
πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο, στα στοιχεία που αφορούν την
περιουσία του κτλ.
Η κάρτα, θα περιέχει ένα «έξυπνο» τσιπ στο οποίο θα
ενσωματωθούν, πέρα από το ονοματεπώνυμο του κάθε πολίτη κατόχου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και το δημοτολόγιο, ο
Ειδικός Εκλογικός Αριθμός. Παράλληλα όμως θα περιέχονται και άλλα
προσωπικά δεδομένα και στοιχεία του κατόχου, όπως είναι αυτά που
σχετίζονται με την υγεία του, σαν ένα είδος "ιατρικού φακέλου" που θα
περιλαμβάνει την ομάδα αίματος κ.λπ.
Επιπλέον η κάρτα θα φέρει την "ηλεκτρονική υπογραφή" και τα
στοιχεία θα αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες, ώστε να
χρησιμοποιείται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ωστόσο για τους
προορισμούς εντός Σένγκεν μόνο. Επίσης η κάρτα θα χρησιμοποιείται
στις συναλλαγές για τις κοινωνικές υπηρεσίες και σε αυτό το πλαίσιο
θα συνδυάζεται και με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τέλος, απο
τη στιγμή που θα αντικαταστήσει εν καιρώ το δελτίο αστυνομικής, θα
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επιτρέπει με την επίδειξή της οποιοδήποτε είδος συναλλαγής με τους
τραπεζικούς οργανισμούς.
Είναι ασφαλής; Ποιοί θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που
περιέχει;
Οι ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες που θα αποτυπώνονται
στις νέες ταυτότητες με τα μικροτσίπ υποκλέπτονται πολύ εύκολα
σύμφωνα με τη δοκιμή που έγινε σε ένα τηλεοπτικο δελτίο ειδήσεων
της Γερμανικής τηλεόρασης. Ο τηλεπαρουσιαστής του καναλιού ARD
κάλεσε μέλος της οργάνωσης χάκερ με την ονομασία “Chaos
Computer Club” για να ανακαλύψει πόσο ασφαλή ήταν τα
αμφισβητούμενα νέα τσιπ ραδιοσυχνότητας (RIHD) με τα οποία θα
είναι εφοδιασμένες οι νέες Γερμανικές ταυτότητες (ίδιες με αυτές που
θα κυκλοφορήσουν και στην Ελλάδα).
Χρησιμοποίοησαν απλούς ερασιτεχνικούς σαρωτές ανίχνευσης
(scanners) σαν και αυτούς που θα κυκλοφορήσουν μαζί με τις νέες
ταυτότητες και διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να υποκλέψουν με
ευκολία τα στοιχεία που είχαν γραφτεί στο “απρόσβλητο” microchip
της Γερμανικής “Κάρτας του Πολίτη”. Τα στοιχεία που υπέκλεψαν ήταν
τα δύο δακτυλικά αποτυπώματα και ένας εξαψήφιος κωδικός που θα
αποτελούν την ψηφιακή υπογραφή του κατόχου.
Οι σαρωτές αυτοί θα κυκλοφορήσουν μαζί με τις νέες “κάρτες
του πολίτη” και το Υπουργείο εσωτερικών σκοπεύει να μοιράσει
1.000.000 τέτοια μηχανήματα με κόστος €24.000.000, σε ιδιωτικές και
δημόσιες
επιχειρήσεις
και
υπηρεσίες
προκειμένου
να
χρησιμοποιηθούν ως μηχανές αναγνώρισης ελέγχου, αμφίδρομης
καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών που αφορούν στα
στοιχεία του κατόχου και των λεπτομερειών της συναλλαγής που
πραγματοποίησε (αγορά, παρεχόμενες υπηρεσίες κλπ).
Μετά απο αυτή την τηλεοπτική επίδειξη υποκλοπής των στοιχείων
που περείχε το microchip, σε συνέντευξή του ο Γερμανός Υπουργός
εσωτερικών Thomas de Maizière είπε ότι δεν είδε κανέναν άμεσο λόγο
προκειμένου να ασχοληθεί το υπουργείο με αυτό το …. υποτιθέμενο
θέμα ασφαλείας. Όπως ήταν αναμενόμενο μετά απο λίγες ημέρες το
ομοσπονδιακό γραφείο για τη ασφάλεια πληροφοριών (BSI) απέρριψε
τις δίκαιες ανησυχίες των συντελεστών της τηλεοπτικής αυτής
αποκάλυψης για την ασφάλεια αυτής της νέας κάρτας – ταυτότητας.
Ο ειδικός Jens
τεχνολογίας), είπε

Bender (εκπρόσωπος εταιρειών ψηφιακής
ότι η κάρτα ήταν ασφαλής και μαλιστα
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επικαλέσθηκε την ύπαρξη του συνδυασμού του ενσωματωμένου τσιπ
με τον εξαφήφιο κωδικό αριθμό ως σημαντική βελτίωση ασφάλειας
“έναντι της μέχρι σήμερα τυποποιημένης διαδικασίας του ονόματος
και του κωδικού πρόσβασης του κατόχου. “
“Η γερμανική αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες…”
Η νέα ταυτότητα, η οποία θα έχει τα πάντα στο μικροκύκλωμα,
δηλαδή όλα τα προσωπικά στοιχεία του καθενός μας, φαίνεται ότι δεν
είναι και τόσο ασφαλής όσο μας λένε οι δημόσιες υπηρεσίες. Αν και
δεν κυκλοφόρησε ακόμα, εντούτοις τα πρώτα προβλήματα
εμφανίστηκαν στη δημόσια συζήτηση. Οι χρήστες προειδοποιούνται
(απο τη Γερμανική αστυνομία!) να μην της έχουν απόλυτη
εμπιστοσύνη και να μην την χρησιμοποιήσουν!
Τα στοιχεία που είναι επάνω στο μικροκύκλωμα, είναι εύκολο
παιχνιδάκι για τους ειδικούς, να τα “σπάσουν” και να τα
κακομεταχειριστούν. Αυτό δεν το λέει κάποιος που έχει αντίρρηση στην
ηλεκτρονικοποίηση των παντων, αλλά η ίδια η αστυνομία, η οποία
εντόπισε πολλά αδύνατα σημεία αυτής της νέας ταυτότητας και λέει
ανοιχτά: “Μακριά τα χέρια σας από τις νέες ταυτότητες”!
Προειδοποιούν τους πολίτες να μην έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη
στην ασφάλεια που διαφημίζεται για το νέο δημόσιο ντοκουμέντο
(ταυτότητα), αφού μπορεί εύκολα να γίνει παιχνίδι στα χέρια των
κακοποιών.
Ο Πρόεδρος της Μυστικής Αστυνομίας στη Γερμανία κατηγορεί
τους πολιτικούς ότι σχεδίασαν τις νέες ταυτότητες χωρίς την
απαραίτητη ασφάλεια και με παλιομοδίτικες μεθόδους. Αυτή η τεχνική
είναι παιχνιδάκι για τους ”ειδικούς” να πάρουν όποια στοιχεία θέλουν
και να τα χρησιμοποιήσουν ανάλογα…
Επίλογος
Απο τη στιγμή που θα γεννηθούμε, καλώς ή κακώς, “ήμαστε”
ένας ή πολλοί αριθμοί. Στο ληξιαρχείο, στο σχολείο, στο στρατό, στην
εφορία, στην ταυτότητα, στο τηλέφωνο, στον τραπεζικό λογαριασμό,
στην κοινωνική ασφάλιση, στην πιστωτική κάρτα, στους εκλογικούς
καταλόγους, στην διεύθυνση του σπιτιού, στην πόρτα του
διαμερίσματος, στην ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ, στον ΟΤΕ, στην πινακίδα του
αυτοκινήτου, στην θέση του θεάτρου, στην ληξιαρχική πράξη
θανάτου, στο νεκροταφείο ακόμη και στο οστεοφυλάκιο!
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Όλοι αυτοί οι αριθμοί ήμαστε εμείς και τους κουβαλάμε στην
πλάτη μας τόσο στην επίγεια ζωή μας, όσο και μετά θάνατον.
Κανέναν δεν τον ενδιαφέρει το όνομά μας. Με την νέα ταυτότητα
(κάρτα του πολίτη), όλοι αυτοί οι αριθμοί που φέρει ο καθένας από
εμάς (11 επίσημοι και σωρεία ανεπίσημων) θα γίνουν ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
και θα πάψουμε πια να ήμαστε διχασμένες αριθμητικά
προσωπικότητες και να εξουσιαζόμαστε (υποτίθεται) από πολλούς
αριθμούς, αλλά μόνον από ένα. Τελικά μας πειράζει η πολυαριθμία
που έχουμε σήμερα, για την οποία κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε ή μας
πειράζει Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ;
Δίδοντάς μας η Πολιτεία ένα μόνο αριθμό, ζητάει να μας
αποβαπτίσει ή να μας αποχριστιανοποιήσει; Μήπως ήμαστε αφελείς;
«Νήπιοι κατά τας φρένας», όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος; Εάν
πάμε στο Ταχυδρομείο να παραλάβουμε ένα συστημένο, ο
υπάλληλος δεν θα μας το δόσει, εάν δεν σημειώσει τον αριθμό της
ταυτότητά μας. Ιωσήφ Κολιόπουλοι μπορεί να υπάρχουν πεντακόσιοι
στην Ελλάδα, αλλά ο αριθμός ταυτότητας Π 344378 είναι μοναδικός
και βεβαιώνει, ότι ο Ιωσήφ Κολιόπουλος που υπέγραψε για την
παραλαβή του συστημένου, είναι αυτός που τον πατέρα του τον λένε
Λάζαρο, την μητέρα του Δήμητρα, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940
κλπ, κλπ. Είναι δηλαδή πληροφορίες που διασταυρώνουν και
εξακριβώνουν τα στοιχεία της ταυτότητάς μας και είναι απαραίτητες
για την Πολιτεία.
Όταν όμως πάμε να κοινωνήσουμε ο ιερέας δεν θα ειπεί:
«Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Ιωσήφ Κολιόπουλος του Λαζάρου
και της Δήμητρας με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας Π 344378 κλπ,
κλπ.», αλλά θα ειπεί: «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Ιωσήφ» και
τίποτε περισσότερο. Διότι εκείνη την ώρα, εκείνο το «Ιωσήφ» και μόνο
είναι ανεπανάληπτο, έστω και εάν το χρησιμοποιούν 500000 Ιωσήφ
ανά την Ελλάδα και σημαίνει: «ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον
όνομα καινόν γεγραμμένον, ό ουδείς οίδεν ει μη ο λαμβάνων». Με
εκείνο το «Ιωσήφ» και μόνο, ξέρει ο Θεός να εντοπίσει στα δικά του
κατάστιχα τον συγκεκριμένο Ιωσήφ, χωρίς να ανατρέξει στο Π 344378.
Δεν πρέπει όμως να είμαστε και ουτοπιστές. Η καταγραφή των
προσωπικών μας στοιχείων χρονολογείται, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον
από «Αυγούστου μοναρχήσαντος» που και τότε «υπό μιαν βασιλείαν
εγκόσμιον αι πόλεις γεγένηνται» και «απεγράφησαν οι λαοί τω δόγματι
του Καίσαρος». Και της απογραφής δεν εξηρέθη ούτε η Παναγία
Θεοτόκος, αλλά ούτε και ο ενανθρωπήσας Θεός μας.
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Εις την «κοιλάδα του κλαυθμώνος» που βρισκόμαστε «εν μέσω
γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης» κατά τον παρόντα τούτον αιώνα
τον απατεώνα, προσπαθούμε να προσαρμοσθούμε σ’ ένα σύστημα
με όσο το δυνατόν λιγότερα μειονεκτήματα, λατρεύοντες τον Θεόν
«μετά συνειδήσεως καθαράς εν πνεύματι και αληθεία», «ειρηνικόν και
ησύχιον βίον διάγοντες εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι».
Επομένως δεν πρέπει να συγχέουμε τις όποιες σχέσεις μας με τον
Καίσαρα με τις σχέσεις μας με τον Θεό, να προσδίδουμε στο θέμα
θεολογικές και πνευματικές διαστάσεις, εάν δεν υπάρχουν και να
χρησιμοποιούμε τον Θεό για επίγειους σκοπούς. Πρέπει να είμαστε
τίμιοι με την Ορθοδοξία και την Εκκλησία του Χριστού, αποδίδοντες «τα
Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ».

Εν κατακλείδι
Η αποδοχή της κάρτας του πολίτη δεν αποτελεί άρνηση του
βαπτίσματός μας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουν λόγο να
φοβούνται εναν αριθμό ή την εννοποίηση πολλών αριθμών
(προσωπικών στοιχείων) σε μια μόνο κάρτα. Το μοναδικό ζήτημα που
επανεμφανίζεται, είναι το θέμα της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων (σε ενα ψηφιακό κόσμο τίποτα δεν είναι 100%
προστατευμένο..) καθώς και το κατα πόσο το ιατρικό και οχι μόνο
απόρρητο, θα εξακολουθεί να είναι απόρρητο… Νομίζω ότι ο
καθένας θα πρέπει να πράξει κατα συνείδηση…

Με σεβασμό ασπάζομαι τη δεξιά σας
Νίκος Καλοσκάμης
Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19)
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