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Τ
ον Σεπτέµβριο του 2010, ο πρωθυ-
πουργός της χώρας, Γ. Παπανδρέου,
δήλωσε στην καθιερωµένη οµιλία της
∆ΕΘ, ότι θθαα  ππάάρρεειι  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  µµεε  ττοουυςς
κκοοιιννωωννιικκοούύςς  εεττααίίρροουυςς,,  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάρρ--

ττιισσηη  εεννόόςς  ΧΧάάρρττηη  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν..  ΣΣυυγγκκεεκκρριι--
µµέένναα  εείίππεε::  «Ο ΧΧάάρρττηηςς αυτός θα εγγυάται την ισότητα δι-
καιωµάτων για όλους και τα ελάχιστα κοινωνικά
δικαιώµατα που θα επιτρέπουν και µια αξιοπρεπή ζωή
αλλά και µια δηµιουργική συµµετοχή του πολίτη. Αυτά
τα δικαιώµατα θα αποτυπώνονται στην ΚΚάάρρτταα  ττοουυ  ΠΠοο--
λλίίττηη»

«∆ικαίωµα στη σύνταξη, δικαίωµα στην εκπαίδευση,
στην επανακατάρτιση, στο επίδοµα αναπηρίας, στο βι-
βλιάριο υγείας. Όλα αυτά θα αποτυπώνονται στην
Κάρτα. Σπάζοντας την δδααιιδδααλλώώδδηη  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα, αξιο-
ποιώντας ορθολογικά τταα  χχρρήήµµαατταα  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν, προ-
χωράµε σσττηηνν  ΚΚάάρρτταα  ΠΠοολλίίττηη» συµπλήρωσε ο πρωθυ-
πουργός. 

Επίσης ανέφερε ότι «µέχρι το τέλος του 22001111 οι πο-
λίτες θα είναι σε θέση να αντικαταστήσουν την αστυ-
νοµική τους ταυτότητα µε µία κάρτα, µε την οποία θα
πραγµατοποιείται πλήθος συναλλαγών µε τη δηµόσια
διοίκηση, χωρίς να απαιτείται κανένα άλλο έγγραφο»,
ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Αξίζει πάντως να σταθεί κανείς –εκτός των άλλων–
και στην ορολογία που χρησιµοποίησε ο πρωθυπουρ-
γός. «Χάρτης Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων», «ο πολίτης θα
είναι σε θέση», «σπάζοντας τη δαιδαλώδη γραφειοκρα-
τία»... κ.λπ. Αν έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι ππρρέέ--
ππεειι  ππάάνντταα  νναα  δδιιααββάάζζοουυµµεε  ααννάάπποοδδαα  τταα  ννοοήήµµαατταα  ττωωνν  πποο--
λλιιττιικκώώνν, τότε πρέπει να προβληµατιστούµε έντονα...

Όµως τι περισσότερο ξέρουµε για αυτήν την επικεί-
µενη Κάρτα του Πολίτη (ΚτΠ); Στο κείµενο της 11ηηςς
∆∆ιιααββοούύλλεευυσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ΚΚάάρρτταα  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  ((ΝΝοοεε--∆∆εεκκ
22001100))  δδιιααββάάζζοουυµµεε:: ««Η Κάρτα Πολίτη θα αξιοποιείται για
τη φυσική ταυτοποίηση των πολιτών αντικαθιστώντας

το υπάρχον ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας. Ο πολί-
της θα έχει µόνον ένα έντυπο, την ΚΚάάρρτταα  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη,
η οποία θα χρησιµοποιείται σε όλο το εύρος της καθη-
µερινής ζωής του και θα οδηγήσει στη σταδιακή αντι-
κατάσταση πληθώρας προσωπικών εγγράφων και πι-
στοποιητικών στις συναλλαγές του µε το ∆ηµόσιο».

ΑΑππόό  ττοο  ίίδδιιοο  κκεείίµµεεννοο  µµααθθααίίννοουυµµεε  εεππίίσσηηςς  όόττιι::
• Η Κάρτα του Πολίτη θα περιέχει ππλλιιννθθίίοο (τσιπάκι)

(τι είδους µικροτσίπ δεν διευκρινίζεται),
• Προαιρετικά θα δοθεί το δικαίωµα ψηφιακής υπο-

γραφής,
• Θα υιοθετηθούν ««κκααλλέέςς  ππρραακκττιικκέέςς»» ασφαλείας,
• Θα µοιάζει µε τις χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες,
• Το Υπουργείο Εσωτερικών επισηµαίνει ότι σσεε  κκαα--

µµίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  σσττιιςς  ππρροοθθέέσσεειιςς  ττοουυ  δδεενν  εείίννααιι  νναα  ππεερριι--
λληηφφθθοούύνν  σσττηηνν  ΚΚάάρρτταα  δδεεδδοοµµέένναα  υυγγεείίααςς  ήή  άάλλλλαα  εευυααίί--
σσθθηητταα  δδεεδδοοµµέένναα  κκααιι  σσττοοιιχχεείίαα..

ΣΣύύµµφφωωνναα  λλοοιιππόόνν  µµεε  ττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς,,  η
ΚτΠ θα κάνει πολύ λίγα πράγµατα. 

Σύµφωνα όµως µε τα υπόλοιπα κείµενα της «1ης
∆ιαβούλευσης» και όσα είπε ο κ. πρωθυπουργός στην
∆ΕΘ, η ΚτΠ θα είναι ένα «πολυεργαλείο» που θα χρη-
σιµοποιείται σε πληθώρα εφαρµογών.

Πρόκειται για αντίφαση Όχι!! Γιατί:
α) θα µπορούσε να ξεκινήσει µε ππλλιιννθθίίοο και απλές

εφαρµογές για εξοικείωση και αργότερα να προστε-
θούν και άλλες χρήσεις… 

β) δεν χρειάζεται η ΚτΠ να κουβαλάει πολλά στοιχεία
επάνω της, χχρρεειιάάζζεεττααιι  ααππλλάά  νναα  µµπποορρεείί  νναα  ««µµιιλλήήσσεειι»»  µµεε
δδιιαασσυυννδδεεδδεεµµέέννεεςς  ββάάσσεειιςς  δδεεδδοοµµέέννωωνν  κκααιι  νναα  ααννττλλεείί  ααυυττάά
τταα  σσττοοιιχχεείίαα……

Πώς συνδέεται η ΚτΠ µε την επαγγελθείσα
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
Στις 4 Ιανουαρίου 2011, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ι.
Ραγκούσης, παρουσίασε στους δηµοσιογράφους το
προσχέδιο νόµου για την ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  ∆∆ιιαακκυυββέέρρννηησσηη.

ΚΑΡΤΑ του ΠΟΛΙΤΗ 
εισιτήριο χωρίς επιστροφή;

του Στάθη Αδαµόπουλου



Σε αυτή την παρουσίαση αναφέρθηκε και στην ΚτΠ.
Από τις εφηµερίδες των εποµένων ηµερών µαθαί-
νουµε ότι:

ΗΗ  ΚΚττΠΠ  ααπποοττεελλεείί  ττοο  ««κκλλεειιδδίί»»  πποουυ  θθαα  εεππιιττρρέέππεειι  ττηηνν
ππρρόόσσββαασσηη::  σστταα  δδηηµµοοττοολλόόγγιιαα,,  σσττοο  TTAAXXIISS,,  σστταα  αασσφφααλλιι--
σσττιικκάά  ττααµµεείίαα  κκααιι  σστταα  δδεεδδοοµµέένναα  πποουυ  ττηηρρεείί  ηη  ΕΕΛΛΑΑΣΣ  µµεε
ββάάσσηη  ττιιςς  υυφφιισσττάάµµεεννεεςς  αασσττυυννοοµµιικκέέςς  ττααυυττόόττηηττεεςς..

Στην ΚτΠ θα υπάρχουν ο ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ, ο αριθµός
του δηµοτολογίου, αριθµός κτηµατολογίου και τα στοι-
χεία της αστυνοµικής ταυτότητας, ενώ µέσα της στα-
διακά θθαα  εεννσσωωµµααττωωθθοούύνν  ηη  φφοορροοκκάάρρτταα  κκααιι  οοιι  άάλλλλεεςς  ηηλλεε--
κκττρροοννιικκέέςς  κκάάρρττεεςς  ((εερργγααζζοοµµέέννοουυ,,  υυγγεείίααςς,,  δδηηµµόόττηη  κκ..άά..))
πποουυ  σσττοο  µµεεττααξξύύ  θθαα  έέχχεειι  εεκκδδώώσσεειι  ττοο  κκρράάττοοςς..  Με αυτόν
τον τρόπο η κάρτα θα επιτρέπει την πρόσβαση προς
όλες τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων του κράτους
και θα αποτελέσει το ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ««κκλλεειιδδίί»» για κάθε
χρήστη προκειµένου να εξυπηρετείται από το κράτος,
µέσω ∆ιαδικτύου.

Στην ΚτΠ δδεενν  θθαα  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  ππρροοσσωωππιικκάά  δδεε--
δδοοµµέένναα,,  ααννττίίθθεετταα,,  ηη  ίίδδιιαα αποτελεί αναπόσπαστο στοι-
χείο της προσπάθειας που καταβάλλεται µέσω των ρυθ-
µίσεων που επιφέρει το νοµοσχέδιο για την ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση, για τον εκσυγχρονισµό του συστή-
µατος εξυπηρέτησης των πολιτών.

Οι ρυθµίσεις για την Κάρτα του Πολίτη θα συµπερι-
ληφθούν στο νοµοσχέδιο για την Ηλεκτρονική ∆ιακυ-
βέρνηση το οποίο θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση, θθαα
εειισσααχχθθεείί  ππρροοςς  ψψήήφφιισσηη  σσττηη  ΒΒοουυλλήή  ττοονν  ΜΜάάρρττιιοο  22001111  κκααιι
θθαα  ττεεθθεείί  σσεε  ππλλήήρρηη  ιισσχχύύ  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  22001111..

(Το Βήµα 5,7/1/2011, Το Έθνος 7/1/2011)
Ωστόσο, το προσχέδιο νόµου που βγήκε στην δια-

βούλευση µετά από µια εβδοµάδα δεν αναφέρει λέξη
για ΚτΠ. Αντίθετα µιλάει για «∆ελτίο Ταυτότητας». Βε-
βαίως αναφέρει ότι οι ειδικότερες τεχνικές προβλέψεις
του παρόντος νοµοσχεδίου θα καθορισθούν µε Υπουρ-
γικές αποφάσεις.

Άλλη εφηµερίδα έγραψε ότι µµεεττάά  ττηηνν  ψψήήφφιισσηη  ττοουυ  ννοο--
µµοοσσχχεεδδίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  ∆∆ιιαακκυυββέέρρννηησσηη θα υλο-
ποιηθεί ειδικό ««εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό»»  σσχχέέδδιιοο για την Κάρτα
του Πολίτη.  ∆εν έχει διευκρινισθεί αν θα πρόκειται για
νέο νόµο, Προεδρικό ∆ιάταγµα, Υπουργική Απόφαση.

Πρόκειται για αλλαγή στρατηγικής, µετά τον καται-
γισµό αρνητικών σχολίων στην «11ηη  ∆∆ιιααββοούύλλεευυσσηη  γγιιαα
ττηηνν  ΚΚάάρρτταα  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη»»; 

Ή µήπως η όλη επιχείρηση έχει έτσι σχεδιασθεί εξαρ-
χής και το σχέδιο ξεδιπλώνεται λίγο-λίγο; Άγνωστο. 

Προφανώς όµως επιλέχθηκε η µέθοδος της «σαλα-

µοποίησης». ∆ηλαδή λλίίγγοο--λλίίγγοο  κκααιι  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττιιςς  ααννττιι--
δδρράάσσεειιςς  πποουυ  θθαα  σσυυννααννττάά  ττοο  σσχχέέδδιιοο..

Άλλες κάρτες που θα ενσωµατωθούν 
στην ΚτΠ
11..  ΗΗ  ΚΚάάρρτταα  ΑΑγγοορρώώνν..  ΤΤαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττηηςς  θθαα  εείίννααιι  τταα
εεξξήήςς::

• Θα είναι όπως η χρεωστική κάρτα των Τραπεζών,
• Θα χρησιµοποιείται στα µηχανήµατα POS (Point
Of Sale) των καταστηµάτων (τα µηχανήµατα από τα
οποία περνάνε τις πιστοτικές κάρτες στα εµπορικά
καταστήµατα),
• Αν και είχε εξαγγελθεί ότι θα φέρει barcode EAN-
13, τώρα µας πληροφορούν ότι, µετά την εµπλοκή
των Τραπεζών, δεν θα φέρει barcode.
• Θα «γλιτώσει» τους καταναλωτές από τον βραχνά
να συλλέγουν και να αθροίζουν τις αποδείξεις για να
πιάσουν το αφορολόγητο.
• Η συγκεκριµένη Κάρτα θα χορηγηθεί από τις Τρά-
πεζες και θα είναι ανώνυµη,
• Οι Τράπεζες θα συλλέγουν τις «ανώνυµες» συναλ-
λαγές και θα τις στέλνουν στο Υπουργείο Οικονοµι-
κών. Οπότε οι Τράπεζες δεν θα γνωρίζουν τον κά-
τοχο, αλλά µόνο το ΥΠ.ΟΙΚ, σσττοο  οοπποοίίοο  κκααιι  θθαα  ««χχττίίζζεε--
ττααιι»»  ηη  ββάάσσηη  δδεεδδοοµµέέννωωνν  ττωωνν  ααγγοορρώώνν  ττοουυ  κκάάθθεε  χχρρήή--
σσττηη--κκααττααννααλλωωττήή..
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Τύποι ηλεκτρονικού «πλινθίου», δηλαδή τσιπάκια, που
θα χρησιµοποιηθούν στην Kάρτα του Πολίτη. Σύµφωνα
µε πληροφορίες είναι ήδη αγορασµένα και µένει µόνο
να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την παραγωγή της
υπόλοιπης κάρτας. (Σηµειώστε ότι η Αστυνοµία διαθέτει
το κατάλληλο µηχάνηµα, στο οποίο παράγει τις αντίστοι-
χες υπηρεσιακές Κάρτες των αστυνοµικών. Αυτές που
ορισµένοι ήδη αρνήθηκαν να παραλάβουν...)
∆εξιά, το τσιπ RFID που έχει διαδραστικές ιδιότητες.
(Radio Frequency Identification, Ταυτοποίηση µέσω ρα-
διοσυχνοτήτων)



ΤΤιι  ∆∆ΕΕΝΝ  µµααςς  λλέέννεε::
Εάν έχει κάποιος και (έστω ανώνυµη) Κάρτα Αγορών

και άλλη συνήθη κάρτα, πιστωτική ή χρεωστική, ηη  ΤΤρράά--
ππεεζζαα  µµπποορρεείί  νναα  κκάάννεειι  ττααυυττοοπποοίίηησσηη  µµέέσσωω  ττωωνν  µµηηχχααννηη--
µµάάττωωνν  PPOOSS..

Κατά συνέπεια, και από τις βάσεις των Τραπεζών,
αλλά και του ΥΠ.ΟΙΚ, µµπποορρεείί  νναα  εεξξααχχθθεείί  µµααζζιικκάά  κκααιι  κκαα--
θθοολλιικκάά  ττοο  κκααττααννααλλωωττιικκόό  ππρροοφφίίλλ  ττωωνν  πποολλιιττώώνν..  

Είναι χρήσιµη αυτή η πληροφορία; Βεβαίως ναι, κα-
ταρχήν γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται τέτοια στοιχεία
για την χάραξη της στρατηγικής πωλήσεων που ανα-
πτύσσουν.

Γι αυτόν τον λόγο η ΑΑρρχχήή  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ∆∆εεδδοοµµέέννωωνν
ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  ΧΧααρραακκττήήρραα (ΑΠ∆ΠΧ) στη γνωµάτευσή
της είπε όχι σε αυτό το σύστηµα. Αλλά η ΑΠ∆ΠΧ πρό-
τεινε κάτι... χειρότερο ως λύση. Κάρτα µε τσιπάκι!

22..  ΗΗ  ΚΚάάρρτταα  ΕΕρργγααζζόόµµεεννοουυ..  ΤΤαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττηηςς  θθαα  εείί--
ννααιι  τταα  εεξξήήςς::

• Θα την χρησιµοποιεί κάποιος µπαίνοντας στην ερ-
γασία του (ιδιωτικές εταιρείες) κκααιι  θθαα  εεννηηµµεερρώώννεεττααιι  ααυυ--
ττόόµµαατταα  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΕΕρργγαασσίίααςς..

• Ξεκινάει από το καλοκαίρι, προαιρετικά σε όποια
επιχείρηση επιθυµεί, µε έκπτωση 25% στις εργοδοτι-
κές εισφορές.
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Ένας ακόµη τύπος «αναγνώστη» της Κάρτας του Πολίτη.
Η κάρτα εισάγεται στην ειδική υποδοχή και ο κάτοχος
µπορεί να διαβάσει τα δεδοµένα της.
Με τέτοιου είδους «αναγνώστες» θα συνεργάζονται οι
κάρτες µε «εξ επαφής» πλινθίο, χωρίς όµως αυτό να πε-
ριορίζει και την εξ αποστάσεως ανάγνωσή τους από ει-
δικά µηχανήµατα

∆ιάφοροι τύποι «αναγνωστών» καρτών. Αριστερά εξ
επαφής και δεξιά εξ αποστάσεως. Σηµειώστε ότι αν το
τσιπάκι της κάρτας είναι RFID τότε δεν χρειάζεται η
κάρτα να µπαίνει σε έναν αναγνώστη για να γίνει η «συ-
ναλλαγή», αλλά αρκεί ο φέρων να «περάσει» µέσα από
µια πύλη που εκπέµπει σήµα ή να περάσει δίπλα από
έναν αναγνώστη. (Έτσι γίνεται και η φόρτιση της µικρής
µπαταρίας του τσιπ, αν υπάρχει τέτοια)
Ωστόσο, παρ’ όλο που σε αρκετές περιπτώσεις ίσως οι
Κ.τ.Π. µειώσουν τη γραφειοκρατία και απλοποιήσουν
διαδικασίες όπως η αγορά ενός προϊόντος, ταυτόχρονα
δηµιουργούν πρωτόγνωρες καταστάσεις για τις ανθρώ-
πινες κοινωνίες.
Για παράδειγµα, µε ειδικούς αναγνώστες που διαβάζουν
τις κάρτες από µεγάλες αποστάσεις, θα µπορούν οι Αρ-
χές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή ποιος συµµετέχει σε
µία διαδήλωση ή πορεία διαµαρτυρίας...



• Αργότερα θα γίνει υποχρεωτική για όλες τις επι-
χειρήσεις.

Υποστηρίζεται ότι µε αυτό τον τρόπο θα «χτυπηθεί»
η µαύρη εργασία. 

Ωστόσο, είναι φανερό ότι αυτά τα συστήµατα µπο-
ρούν να παραβιαστούν. Πόσο δύσκολο είναι να «χτυ-
πάει» ο εργαζόµενος την κάρτα του, και το σύστηµα
του «πονηρού» εργοδότη, να µην ενηµερώνει το Υπουρ-
γείο Εργασίας; Έτσι και µαύρη εργασία θα έχουµε και
το σύστηµα θα χάσει πόρους λόγω της έκπτωσης! Ο
φυσικός έλεγχος από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
είναι ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος ελέγχου της πα-
ράνοµης εργασίας και όχι το καθολικό ηλεκτρονικό φα-
κέλωµα των εργαζοµένων.

33..  ΗΗ  ΚΚάάρρτταα  ττοουυ  ∆∆ηηµµόόττηη

44..  ΗΗ  ΚΚάάρρτταα  ΥΥγγεείίααςς (πρόγραµµα της Ν.∆.)

Σηµειώστε αυτό που γράφηκε, ότι ο κ. Υπουργός στη
συνέντευξη της 4/1 είπε τα εξής: «Φιλοδοξία του αρµό-
διου υπουργείου είναι η κάρτα να χρησιµοποιείται, ως
κκάάρρτταα  αασσφφααλλιισσµµέέννοουυ, ως κκάάρρτταα  ααγγρρόόττηη, ως κκάάρρτταα  αασσθθεε--
ννοούύςς, ως κκάάρρτταα  µµεεττααννάάσσττηη, ως κκάάρρτταα  ννέέοουυ κ.λπ.»

Το σίγουρο είναι ότι όόπποοιιαα  κκάάρρτταα  κκυυκκλλοοφφοορρήήσσεειι  ππρριινν
ττηηνν  ΚΚττΠΠ,,  θθαα  εεννσσωωµµααττωωθθεείί  σσττηηνν  ΚΚττΠΠ..  Πρόκειται δη-
λαδή για µια Υπερ-Κάρτα, η µη κατοχή της οποίας -–
εάν είναι υποχρεωτική– ααυυττοοµµάάττωωςς  θθέέττεειι  εεκκττόόςς  κκοοιιννωω--
ννίίααςς  ττοονν  µµηη  κκάάττοοχχόό  ττηηςς! 

∆ηλαδή, τα ανθρώπινα, τα κοινωνικά και τα άλλα δι-

καιώµατα, δεν θα τα χρησιµοποιεί κάποιος απλά µε την
ΚτΠ, όπως λέει ο κ. Υπουργός. ΤΤοο  δδιικκααίίωωµµαα  χχρρήήσσηηςς
ααυυττώώνν  ττωωνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  θθαα  εείίννααιι  φφυυλλαακκιισσµµέέννοο  σσττηηνν
ΚΚττΠΠ.. Και όποιος δεν θα έχει την ΚτΠ δεν θα µπορεί να
τα ξεκλειδώσει! 

Οδηγούµαστε άραγε προς µια κοινωνία όπου τα αν-
θρώπινα δικαιώµατα δεν θα είναι αυτονόητα για κκάάθθεε
ααννθθρρώώππιιννοο  ππρρόόσσωωπποο,,  εείίττεε  κκααττέέχχεειι  ΚΚάάρρτταα  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη
εείίττεε  όόχχιι;;

Οδηγούµαστε προς µια κοινωνία όπου ηη  εεππιιββίίωωσσηη
ττωωνν  µµεελλώώνν  ττηηςς  θθαα  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααρριιθθµµοοπποοίίηησσήή
ττοουυςς  κκααιι  ττηηνν  έέννττααξξήή  ττοουυςς  σσεε  ββάάσσεειιςς  δδεεδδοοµµέέννωωνν;;  Πρό-
κειται για εφιαλτικό σενάριο, στο οποίο όλοι θα αντι-
δράσουν.

Τι ισχύει στις άλλες χώρες
Ένα ερώτηµα που προκύπτει είναι το κατά πόσον τα
ανωτέρω αποτελούν µόνο δικούς µας φόβους ή έχουν
διατυπωθεί και από άλλους λαούς. Βεβαίως, εκατοµ-
µύρια άνθρωποι στον κόσµο αντιλαµβάνονται αυτόν
τον κίνδυνο και προσπαθούν να αποτρέψουν την υλο-
ποίηση αυτών των σεναρίων. 

Πιο χαρακτηριστική από όλες είναι η περίπτωση της
ΑΑγγγγλλίίααςς. ∆ηµιουργήθηκε από Άγγλους πολίτες η οργά-
νωση NO2ID (http://no2id.net) η οποία συστηµατικά
πολέµησε την εισαγωγή της Αγγλικής Κάρτας του Πο-
λίτη. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως µας πληρο-
φορεί το BBC, προς το τέλος του 2009, 15.000 κάτοικοι
του Manchester είχαν πάρει την αγγλική Κάρτα του
Πολίτη πληρώνοντας 30 λίρες ο καθένας για να την
προµηθευτούν. Η νέα αγγλική Κυβέρνηση όµως, όταν
ανέλαβε την εξουσία στις αρχές του 2010, κατήργησε
όλο αυτό το πρόγραµµα έκδοσης ηλεκτρονικών ταυτο-
τήτων, και υποσχέθηκε να καταστρέψει και τις βάσεις
δεδοµένων που είχαν στο µεταξύ δηµιουργηθεί. Μικρή
λεπτοµέρεια: όσοι πλήρωσαν τις 30 λίρες για την ταυ-
τότητα, µε ειδική πρόβλεψη του νόµου που καταργεί
τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, δεν αποζηµιώνονται για
τα χρήµατα που έδωσαν...
ΣΣττηη  ΓΓεερρµµααννίίαα:: Η Κάρτα άρχισε να εκδίδεται από την 1η
Νοεµβρίου 2010. Ωστόσο στη Γερµανία υπήρξαν σοβα-
ρές αντιδράσεις. Σύµφωνα µε το πρακτορείο ειδήσεων
REUTERS, η καθιέρωση της γερµανικής Κάρτας του
Πολίτη ξυπνάει αρνητικές µνήµες στους Γερµανούς.
Στο µυαλό τους έρχονται οι εποχές της Γκεστάπο και
της Στάζι, µε τις απάνθρωπες και ανηλεείς παρακο-
λουθήσεις των πολιτών από αυτά τα καθεστώτα. Ως
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Σύµφωνα µε το κείµενο της «Πρώτης ∆ιαβούλευσης» η
ΚτΠ θα φέρει «πλινθίο» (τσιπάκι). Στην εικόνα φαίνεται
το σηµείο στο οποίο το τσιπάκι είναι ενσωµατωµένο στην
κάρτα.



αποτέλεσµα αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός των Γερ-
µανών πολιτών, που έσπευσαν να προµηθευτούν την
παλαιού τύπου ταυτότητα πριν τον Σεπτέµβρη του
2010.
ΣΣττηη  ΡΡοουυµµααννίίαα:: Η καθιέρωση της Κάρτας του Πολίτη
αναβλήθηκε για 3 χρόνια λόγω έλλειψης χρηµάτων,
αλλά και λόγω αντιδράσεων. 
ΣΣττηη  ΡΡωωσσίίαα:: Η χρήση της ΚτΠ από τους Ρώσους πολί-
τες θα καθιερωθεί από το 2012 και προβλέπεται προαι-
ρετική. ∆ηλαδή στη Ρωσία δεν θα µοιρασθούν πρώτα οι
Κάρτες-«ορεκτικά» και µετά η Κάρτα-«κυρίως πιάτο»
όπως θα συµβεί στην Ελλάδα.

Στις περισσότερες χώρες η χρήση της ηλεκτρονικής
ταυτότητας είναι ππρροοααιιρρεεττιικκήή, όπως σε ΑΑυυσσττρρίίαα,,  ΒΒέέλλ--
γγιιοο,,  ΦΦιιλλααννδδίίαα,,  ΛΛιιθθοουυααννίίαα,,  ΣΣοουυηηδδίίαα  κκααιι  ΙΙττααλλίίαα. Μάλιστα,
σε κάποιες χώρες δεν είναι υποχρεωτικό να έχει κά-
ποιος µαζί του καν ταυτότητα.

Η σχετική για το θέµα έκδοση, του Τµήµατος Μελε-
τών της Deutshe Bank, τον Σεπτέµβριο του 2010 ανα-
φέρει ότι σηµαντικό ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικής
ταυτότητας (ΚτΠ) στον πληθυσµό, συναντάµε µόνο
στην Εσθονία (90%). Άλλες χώρες παρουσιάζουν τα
εξής ποσοστά: ΙΙσσππααννίίαα  ((4400%%)),,  ΒΒέέλλγγιιοο  ((3300%%))  ΣΣοουυηηδδίίαα
((2288%%))..  ΠΠοολλύύ  χχααµµηηλλάά  πποοσσοοσσττάά  σσυυννααννττάάµµεε  σσττηηνν  ΛΛιιθθοουυαα--
ννίίαα  ((1122%%))  κκααιι  ΠΠοορρττοογγααλλίίαα  ((1122%%))..  ΗΗ  ΦΦιιλλααννδδίίαα  έέχχεειι  ππεερρίί--
πποουυ  55%%  κκααιι  ηη  ΙΙττααλλίίαα  22%%..

Αντιρρήσεις στην καθιέρωση της ΚτΠ
ΗΗ  ππρρώώττηη  κκααιι  µµεεγγάάλληη  ααννττίίρρρρηησσηη  εεσσττιιάάζζεεττααιι  σσττοο  κκααττάά  ππόό--
σσοονν  θθαα  σσυυµµββάάλλεειι  ηη  ΚΚττΠΠ  σσττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη..
Σύµφωνα µε την «11ηη  ∆∆ιιααββοούύλλεευυσσηη»» –αλλά και την συ-
νέντευξη του αρµοδίου Υπουργού– η Κάρτα δεν θα πε-
ριέχει όλα τα στοιχεία των κατόχων, αλλά τα «κκλλεειιδδιιάά»
της θα ανοίγουν τα ηλεκτρονικά δεδοµένα του ∆ηµο-
σίου, θα περιέχει τον αριθµό κτηµατολογίου, το ΑΦΜ,
τον ΑΜΚΑ και το ∆ελτίο Ταυτότητας το οποίο και θα
υποκαταστήσει. (Καθηµερινή 4/1/11).

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  σσττοοιιχχεείίωωνν  ηη  ΚΚττΠΠ  θθαα  ααπποο--
ττεελλέέσσεειι  έένναα  ΝΝέέοο    ΈΈννττυυπποο  ΤΤααυυττοοπποοίίηησσηηςς. ΤΤιι  ππεερριισσσσόό--
ττεερροο  όόµµωωςς  θθαα  ππρροοσσθθέέσσεειι  έένναα  ννέέοο  έέννττυυπποο  ττααυυττοοπποοίίηησσηηςς
εεάάνν::

• δδεενν  οργανωθεί το ∆ηµόσιο;
• δδεενν  γίνει ορθολογική χρήση του προσωπικού;
• δδεενν  δοθούν χρήµατα στην εκπαίδευση- ανάπτυξη

προσωπικού;
• δδεενν  δοθούν χρήµατα στον σχεδιασµό και στην ανά-

πτυξη των υποδοµών των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου;

Εάν δδεενν  γίνουν τα ανωτέρω τότε σε τι χρησιµεύει ένα
νέο έντυπο ταυτοποίησης;

Εάν όµως συντελεστούν τα ανωτέρω, τότε άνετα
µπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης και από το υυφφιισσττάά--
µµεεννοο  ∆∆εελλττίίοο  ΤΤααυυττόόττηηττααςς. ∆εν χρειάζεται να χορηγηθεί
καινούριο.

Το πρόβληµα του δηµοσίου δδεενν είναι να ααννααγγννωωρρίί--
σσεειι  τον πολίτη µε ένα νέο ∆ελτίο Ταυτότητας (ΚτΠ),
αλλά ααφφοούύ  ττοονν  ααννααγγννωωρρίίσσεειι  νναα  ττοονν  εεξξυυππηηρρεεττήήσσεειι…… Και
αυτό το πρόβληµα δεν το λύνει η ΚτΠ, αλλά η οργά-
νωση του ∆ηµοσίου. 

Η οργάνωση του ∆ηµοσίου πρέπει να γίνει ασχέτως
µε την εισαγωγή της ΚτΠ. ∆εν είναι προϋπόθεση της
οργάνωσης του ∆ηµοσίου η ΚτΠ, ούτε αυτή πρέπει να
γίνει µε δικαιολογία την ΚτΠ. ΠΠρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  οούύττωωςς  ήή
άάλλλλωωςς. Αυτό είναι σηµαντικό να το συνειδητοποι-
ήσουµε.

ΜΜήή  αασσφφααλλήήςς  ττεεχχννοολλοογγίίαα
ΕΕξξάάλλλλοουυ  ηη  κκααθθιιέέρρωωσσηη  ττηηςς  ΚΚττΠΠ  εείίννααιι  ήήδδηη  µµίίαα  δδοοκκιι--

µµαασσµµέέννηη  κκααιι  ααπποοττυυχχηηµµέέννηη  µµηη  αασσφφααλλήήςς  ππρραακκττιικκήή  κκααιι
ττεεχχννοολλοογγίίαα!!  Παραθέτουµε ενδεικτικά µερικές από τις
πολλές περιπτώσεις παραβίασης ηλεκτρονικών δεδο-
µένων, επισηµαίνονταις ότι: 

Τον ∆εκέµβριο του 2010, διευθύντρια της ίδιας της
Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) δή-
λωσε για τις βάσεις δεδοµένων της NSA πως: 

• ∆εν υφίσταται πλέον η έννοια «ασφάλεια»,
• Οι πλέον εξελιγµένοι αντίπαλοι πρόκειται να πα-

ραµείνουν απαρατήρητοι στα δίκτυα µας, 
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Η ρωσική Κάρτα του Πολίτη. Θα φέρει εξ αρχής ενσω-
µατωµένους µέσα της όλους τους κωδικούς που αφο-
ρούν τον Ρώσο πολίτη, αλλά η αποδοχή της είναι προς το
παρόν προαιρετική...



• Πρέπει πλέον να οικοδοµήσουµε τα συστήµατά
µας µε την παραδοχή ότι οι αντίπαλοι θα τα παραβιά-
σουν (will get in),

• Οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν µπορούν να εµπι-
στευτούν «τα διαφορετικά µέρη ενός συστήµατος που
µπορεί ήδη να έχουν παραβιαστεί» κ.ά. 

Στο ίδιο πλαίσιο, η Deutshe Welle έχει δηµοσιεύσει
σχετικά µε την Γερµανική Κάρτα του Πολίτη, στις 23

Σεπτεµβρίου 2010: «Η νέα Γερµανική
Ηλεκτρονική Ταυτότητα παραβιάστηκε
εύκολα από συνηθισµένους χάκερς.
Πρόκειται για υποκλοπή δεδοµένων
που έγινε από χάκερς ζωντανά σε εκ-
ποµπή γερµανικού τηλεοπτικού σταθ-
µού».

Στις 10 Οκτωβρίου 2010: «Ανακαλύ-
φθηκε πρόβληµα ασφαλείας στο λογι-
σµικό της Γερµανικής Ηλεκτρονικής
Ταυτότητας».

Και στις 19 Ιανουαρίου 2011: «Χάκερ
ανακαλύπτει νέο δυνητικό πρόβληµα
στο λογισµικό της Γερµανικής Ηλε-
κτρονικής Ταυτότητας».

Εξάλλου στις 12 Ιανουαρίου 2011 έγινε
γνωστό στις ΗΠΑ ότι ένας χάκερ, µέσω
φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή(!),
υυππέέκκλλεεψψεε  τταα  ππρροοσσωωππιικκάά  δδεεδδοοµµέένναα  ττωωνν
ππεελλααττώώνν  ττηηςς  ααµµεερριικκααννιικκήήςς  ΤΤρράάππεεζζααςς,,
PPeennFFeedd. Πρόκειται  για µια τράπεζα µε
1.000.000 πελάτες οι οποίοι είναι απο-
κλειστικά στρατιωτικοί του Στρατού Ξη-
ράς, της Αεροπορίας, της Ακτοφυλακής,
του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφά-
λειας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
και σχετιζόµενων µε αυτό εταιριών, κα-
θώς και παλαίµαχοι διεθνών πολέµων
των ΗΠΑ.

Επίσης, στην GGaawwkkeerr  MMeeddiiaa (µεγάλη εταιρεία διαδι-
κτυακής φιλοξενίας ιστολογίων), δηµοσιεύθηκε η εί-
δηση ότι άγνωστοι χάκερ εισέβαλαν στη βάση δεδοµέ-
νων µε τα στοιχεία των χρηστών της και απέκτησαν
πρόσβαση σε 11,,33  εεκκααττ..  κκωωδδιικκοούύςς  ππρρόόσσββαασσηηςς!

Στην ελληνική εφηµερίδα το Βήµα, τον Νοέµβριο του
2010, δηµοσιεύθηκε η δήλωση του πρ. Αχµαντινετζάντ
ότι το Ιράν παραδέχεται ότι το «ηλεκτρονικό σκουλήκι»
Stuxnet προκάλεσε προβλήµατα στο πυρηνικό του
πρόγραµµα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο του 2011
έπεσε θύµα χάκερ οο  ιιδδρρυυττήήςς  ττοουυ  FFaacceebbooookk: Ο Μαρκ
Ζάκερµπεργκ δέχθηκε επίθεση στην σελίδα που δια-
τηρεί στο Facebook!

Αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος ΝΝιικκοολλάά  ΣΣααρρκκοοζζίί δέχ-
θηκε... επίθεση στο Facebook. Λίγες ώρες αργότερα, ο
ίδιος προχώρησε σε νέα ανάρτηση όπου δήλωνε ότι
««κκααννέένναα  σσύύσσττηηµµαα  δδεενν  εείίννααιι  ααππρρόόσσββλληηττοο  σσεε  εεππιιθθέέσσεειιςς»»..  
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Στις 23 Σεπτεµβρίου 2010, σε µία ενηµερωτική τηλεο-
πτική εκποµπή (Deutshe Welle) που θέλησε να δείξει το
ποσοστό ασφάλειας της γερµανικής Κάρτας του Πολίτη,
η νέα γερµανική Ηλεκτρονική Ταυτότητα παραβιάστηκε
εύκολα από συνηθισµένους χάκερς και τα δεδοµένα της
υπεκλάπησαν.
Μετά λίγο διάστηµα, στις 19 Ιανουαρίου 2011, ένας άλ-
λος χάκερ ανακαλύπτει νέο δυνητικό πρόβληµα στο λο-
γισµικό της γερµανικής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας...



Ποιος θα µας φυλάξει από τους φύλακες;
Όπως και να το κάνουµε, η συλλογή πολλών προσωπι-
κών στοιχείων για την ζωή και την καθηµερινότητά
µας είναι γεγονός. Αυτό όµως που θα συµβεί µε την
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και το ααππααρρααίίττηηττοο εργα-
λείο της που είναι η «Κάρτα  του Πολίτη» δεν θα έχει
προηγούµενο. Τίποτε δεν θα µείνει κρυφό από το «µάτι
του Μεγάλου αδελφού». Κάθε κίνηση, κάθε συναλλαγή,
κάθε αγορά και πώληση, κάθε µετακίνηση και γενικά
οτιδήποτε αφορά την  δηµόσια και προσωπική ζωή του
πολίτη θα καταγράφεται και θα συλλέγεται για να γίνει
αντικείµενο επεξεργασίας. Το φορολογικό, το σεξουα-

λικό, το πολιτικό, το θρησκευτικό, το ψυχολογικό, το
πολιτιστικό, το ιατρικό προφίλ του καθενός µας θα εί-
ναι το πρώτο που θα βλέπει ο διαβαθµισµένος διαχει-
ριστής και κάθε άλλος επίσηµος ή ανεπίσηµος «εταί-
ρος» της  «παγκόσµιας ηλεκτρονικής κυβέρνησης».
Επιπλέον, ο δδιιεεσσττρρααµµµµέέννοοςς  ««δδιιααββααθθµµιισσµµέέννοοςς»»  δδιιααχχεειι--
ρριισσττήήςς εκτός από το δικαίωµα της... ανάγνωσης θθαα  έέχχεειι
ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  εεππεεξξεερργγάάζζεεττααιι  ήή  κκααιι  νναα  ααλλλλοοιιώώννεειι
ααυυττόό  ττοο  ππρροοφφίίλλ  ππρροοσσθθααφφααιιρρώώννττααςς  ψψεευυδδήή  ήή  ππααρρααπποοιι--
ηηµµέένναα  σσττοοιιχχεείίαα  σσττιιςς  ββάάσσεειιςς  δδεεδδοοµµέέννωωνν..
Είναι φανερό ότι, εκτός από τον ορατό κίνδυνο υπο-
κλοπής των δεδοµένων της Κ.τ.Π. από χάκερς και εν-
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• Το πρωϊ θα χτυπάµε την ΚτΠ στο λεωφορείο προκειµένου να πληρώσουµε το εισιτήριο για να πάµε στη δουλειά µας
(λόγω ενσωµάτωσης της Κάρτας Αγορών).
• Στη δουλειά µας θα χτυπάµε την ΚτΠ για να µπούµε στο κτίριο (λόγω ενσωµάτωσης σε αυτήν, της Κάρτας του Εργαζο-
µένου).
• Πιο πριν θα έχουµε χτυπήσει την ΚτΠ για να αγοράσουµε καφέ και σάντουϊτς (λόγω ενσωµάτωσης της Κάρτας Αγορών).
• Θα χρησιµοποιούµε την ΚτΠ για να µπούµε στο Internet (λόγω αυθεντικοποίησης µέσω ψηφιακής Υπογραφής. Αυτή η
λειτουργία της ΚτΠ, δίνεται ήδη ως επιλογή στην Γερµανική ΚτΠ)
• Άλλη µια φορά επαναλαµβάνοπυµε όλα τα ανωτέρω, βγαίνοντας από το internet, βγαίνοντας από το Κτίριο, επιστρέ-
φοντας µε το λεωφορείο σπίτι...
• Θα µπορούµε, όσοι θέλουµε και έχουµε εγκαταστήσει τον απαραίτητο εξοπλισµό, να µπαίνουµε στο σπίτι µας χτυ-
πώντας την ΚτΠ.
• Τα ψώνια στο Super Μarket, τα τηλέφωνα που κάνουµε, τα πιστοποιητικά που θέλουµε από τον ∆ήµο, τις αιτήσεις που
κάνουµε στον ΑΣΕΠ, τον µισθό που πληρωνόµαστε από την Τράπεζα, τα διόδια, τα φάρµακά µας, τα εισιτήρια για το γή-
πεδο, το αεροπλάνο, το πλοίο, όλα θα τα κάνουµε µε την ΚτΠ.
Θα µπορεί το σύστηµα να βγάζει στατιστικά µε τον Μέσο Όρο Χτυπηµάτων της ΚτΠ ανά ηµέρα και κατά ηλικιακή οµάδα!
Θα παρακολουθούνται οι πάντες, άνετα, άµεσα µε το χτύπηµα της Κάρτας τους. Συνδυαζόµενα όλα αυτά τα ίχνη αποκα-
λύπτουν συµπεριφορές, προτιµήσεις, hobbies, ενδιαφέροντα, καθηµερινές και έκτακτες δραστηριότητες, θρησκευτικά,
πολιτικά και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Με λίγα λόγια όλες µας οι δραστηριότητες λειτουργούν για το τέλειο
ηλεκτρονικό φακέλωµα. 
Οι παλαιότεροι θα θυµούνται το κάψιµο των χειρόγραφων Φακέλων που έγινε πριν µερικές δεκάδες χρόνια. Θα είναι
οδυνηρό να διαπιστώσουµε λοιπόν, πως οι Αρχές προχώρησαν στο κάψιµο των χειρόγραφων φακέλων, µιας και συνι-
στούσαν µια απαρχαιωµένη µέθοδο παρακολούθησης και ελέγχου, καθότι έχουν αναπτυχθεί νέες υπερσύγχρονες µέ-
θοδοι. Απλά αυτές οι νέες µέθοδοι «άργησαν» µερικά χρόνια αλλά τελικά ήρθαν...

Όσον αφορά τα τσιπάκια RFID τα πράγµατα είναι ακόµη χειρότερα. Όπως παρουσιάσαµε, οι πληροφορίες που ανα-
γράφονται σε αυτά «διαβάζονται» από απόσταση. Πόση απόσταση, αυτό εξαρτάται από το είδος του τσιπ. Επίσης η τε-
χνολογική πρόοδος, κάνει την τεχνολογία του σήµερα να απαξιώνεται µε ταχύτατους ρυθµούς αύριο. Ό,τι φαντάζει ως
σενάριο σήµερα, αύριο γίνεται πραγµατικότητα. Πόσο δύσκολο είναι για παράδειγµα η τεχνολογία αναγνώρισης των
σκύλων, µέσω του τσίπ που φέρουν εµφυτευµένο στον σβέρκο τους, να περάσει σήµερα, αύριο, µεθαύριο στην ΚτΠ;
Αφού είναι δοκιµασµένη και αποτελεσµατική µέθοδος ταυτοποίησης χαµένων σκύλων! 
Έχουµε συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που εγκυµονεί αυτή η δυνατότητα;

Ένα µικρό παράδειγµα χρήσης της Κάρτας του Πολίτη και οι συνέπειές της…



διαφερόµενες Υπηρεσίες και επιχειρήσεις, υπάρχει και
µία ακόµη υπαρκτή αρνητική πιθανότητα. ΗΗ  δδυυννααττόό--
ττηητταα  υυπποοκκλλοοππήήςς  ττωωνν  δδεεδδοοµµέέννωωνν  ττηηςς  ΚΚ..ττ..ΠΠ..  ααππόό  ττοουυςς
ίίδδιιοουυςς  ττοουυςς  εεµµππλλεεκκόόµµεεννοουυςς  σσττοο  σσύύσσττηηµµαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς
ττηηςς!!  Για παράδειγµα, ο 38χρονος Herve Falciani, από
το Μονακό, εργαζόταν από το 2000 στο τµήµα Πληρο-
φορικής, του τοµέα της ασφάλειας δεδοµένων. 

ΑΑππόό  ττοο  22000066, που πήρε προαγωγή και µεταφέρθηκε
στα κεντρικά της Τράπεζας HSBC στη Γενεύη, ωωςς  ττοο
22000088,, έέκκλλεεββεε  δδεεδδοοµµέένναα  ααππόό  λλοογγααρριιαασσµµοούύςς  ππεελλααττώώνν  ττηηςς
ΤΤρράάππεεζζααςς, αν και είναι ακόµα ασαφές πώς το κατάφερε. 

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο στόχος του ήταν να αποκα-
λύψει τη φοροδιαφυγή, αλλά, σύµφωνα µε τις γερµα-
νικές αρχές, έβγαλε στη γύρα προς πώληση τη λίστα,
ζητώντας µεγάλα ποσά. Και µάλιστα από τους πρώτους
πελάτες του ήταν κάποια από τα κράτη που κόπτονται
για την δηµόσια ηλεκτρονική ασφάλεια, αφού ήήδδηη
έέχχοουυνν  ααγγοορράάσσεειι  ττηη  λλίίσστταα  ηη  ΓΓααλλλλίίαα,,  ηη  ΙΙττααλλίίαα  κκααιι  ηη  ΓΓεερρ--
µµααννίίαα......

Την ίδια περίοδο, στη µακρυνή Αυστραλία –και σύµ-

φωνα µε δηµοσίευµα του ABC Αυστραλίας–
από έναν υπάλληλο ή έναν dealer διέρρευσε
για λίγες ηµέρες το password της βάσης δε-
δοµένων των πελατών γνωστής εταιρίας κι-
νητής τηλεφωνίας. Η εταιρία ισχυρίστηκε  ότι
η παραβίαση ασφαλείας έγινε µόνο µια φορά.

Σύµφωνα εξάλλου µε την εφηµερίδα Fairfax, εεγγκκλληη--
µµααττιικκέέςς  οοµµάάδδεεςς  ππλληηρρώώννοουυνν  σσοοββααρράά  πποοσσάά  γγιιαα  ττιιςς  ππρροο--
σσωωππιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  οορριισσµµέέννωωνν  ππεελλααττώώνν,,  µµααζζίί  µµεε  ττιιςς
δδιιεευυθθύύννσσεειιςς  ττηηςς  κκααττοοιικκίίααςς  ττοουυςς  κκααιι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  ππιι--
σσττωωττιικκώώνν  ττοουυςς  κκααρρττώώνν..

Άλλοι έχουν αποκτήσει, επίσης πληρώνοντας αδρά,
τα στοιχεία σύνδεσης γγιιαα  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  εεππιικκοοιιννωωννιιώώνν
ττωωνν  σσυυζζύύγγωωνν  ττοουυςς..

Οι λεπτοµέρειες είναι, σύµφωνα µε πληροφορίες,
ππρροοσσββάάσσιιµµεεςς  ααππόό  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  υυπποολλοογγιισσττήή!! Αντιπρό-
σωποι κινητών τηλεφώνων έχουν επίσης παραδεχτεί
ότι καθένας µε πλήρη πρόσβαση στο σύστηµα µπορεί
να κκοοιιττάάξξεειι  ττοουυςς  λλοογγααρριιαασσµµοούύςς ενός πελάτη και να κά-
νει ααλλλλααγγέέςς  σσττοουυςς  λλοογγααρριιαασσµµοούύςς.

ΕΕίίννααιι  γγννωωσσττήή  κκααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκήή  ηη  ππρρόόσσφφααττηη  ααππόό--
φφάάσσηη  8833//1100--1122--22000099  ττηηςς  ΑΑΠΠ∆∆ΠΠΧΧ  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  εεπέβαλε
πρόστιµο 65.000 ευρώ σε ελληνική εταιρεία που πού-
λησε το 2004 προσωπικά δεδοµένα (ονοµατεπώνυµο,
διεύθυνση, επάγγελµα, τηλέφωνο και e-mail) 5.500.000
Ελλήνων στην Αµερικανική Κυβέρνηση αντί 170.000.
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Οι κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι η συγκέντρωση
όλων των προσωπικών δεδοµένων ενός ανθρώ-
που σε µία κάρτα εγκυµονεί τεράστιους και
πολλών ειδών κινδύνους, γι΄ αυτό και αγωνί-
ζονται να πείσουν τους πολίτες τους ότι οι πι-
θανότητες υποκλοπής των δεδοµένων της ΚτΠ
από τρίτους είναι µηδενικές.
Ωστόσο η πραγµατικότητα αποδεικνύεται πολύ
διαφορετική. 
Στις 12 Ιανουαρίου 2011, χάκερ –µέσω φορη-
τού ηλεκτρονικού υπολογιστή(!)– υπέκλεψε τα
προσωπικά δεδοµένα των πελατών της Αµερι-
κανικής Τράπεζας PenFed. Πρόκειται για
1.000.000 πελάτες οι οποίοι είναι αποκλειστικά
στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, της Αεροπο-
ρίας, της Ακτοφυλακής, του Υπουργείου Εσω-
τερικής Ασφάλειας, του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και σχετιζόµενων µε αυτό εταιριών κα-
θώς και παλαίµαχοι διεθνών πολέµων των
ΗΠΑ...



(∆ηλαδή της έµεινε και κέρδος 105.000 ευρώ!)
Πού όµως βρήκε τα συγκεκριµένα στοιχεία η εται-

ρεία αυτή;
α) Με ειδικό software που δηµιούργησε, έµπαινε σε

δηµόσιες βάσεις δεδοµένων φορέων και επιχειρήσεων
έκανε «µηχανογραφηµένες» αυτόµατες ερωτήσεις, οι
βάσεις «απαντούσαν» και το software αποθήκευε αυτά
τα στοιχεία.

β) πολλοί σύλλογοι πουλούσαν τα συγκεντρωµένα δε-

δοµένα των µελών τους έναντι αµοιβής, ή ακόµη τα έδι-
ναν δωρεάν για την προώθηση των µελών τους.

Παρόµοια περίπτωση αποτελεί και η υπόθεση του
57χρονου που συνέλαβε τον περασµένο Σεπτέµβριο η
αστυνοµία και ο οποίος έέββγγααλλεε  σσττοο  ππααζζάάρριι  τταα  ππρροοσσωω--
ππιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  εκατοντάδων χιλιάδων ΕΕλλλλήήννωωνν  και αλ-
λοδαπών που ζουν και εργάζονται στη χώρα µας, αλλά
και βάσεις δεδοµένων µε τα στοιχεία σχεδόν όλων των
ελληνικών επιχειρήσεων, στοιχεία ααυυττοοκκίίννηηττωωνν, αακκιι--
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Από πολλούς διατυπώνεται η εξής ερώτηση: «Μα και σήµερα εάν θέλουν µε παρακολουθούν – µε διάφορες
εφαρµογές που χρησιµοποιώ στην ζωή µου (βλ. κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικά διόδια, κάρτα εισόδου σε κτί-
ρια, πιστωτική, χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονικές αγορές µέσω internet κ.ο.κ.). ∆εν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί
πρέπει να πω όόχχιι ειδικά στην Κάρτα του Πολίτη, ενόσω χρησιµοποιώ όλες τις άλλες συσκευές και εφαρµογές.
Εγώ έχω καθαρή και διάφανη ζωή, δεν µε ενδιαφέρει εάν και ποιοι µε παρακολουθούν.» 
Η απάντηση είναι απλή: 
Μπορεί κάποιος να κυκλοφορήσει χωρίς την ταυτότητά του; ΟΧΙ. 
Θα µπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς την Κάρτα του Πολίτη; ΟΧΙ. 
Μπορεί όµως να κυκλοφορήσει χωρίς το κινητό του; 
ΝΑΙ.
Μπορεί εάν θέλει να κάνει αγορές µε µετρητά; 
ΝΑΙ. 
Μπορεί εάν θέλει να πληρώνει διόδια, αντί να έχει την ηλεκτρονική συσκευή πληρωµής διοδίων; 
ΝΑΙ. 
ΗΗ  δδεεσσµµεευυττιικκόόττηητταα,,  ηη  υυπποοχχρρεεωωττιικκόόττηητταα,,  ηη  ττααύύττιισσηη  ττηηςς  ΚΚάάρρττααςς  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  µµεε  ττοονν  άάννθθρρωωπποο,, η αναγωγή του αν-
θρώπου σε αριθµό, που θα τον υποχρεώνει να αφήνει τα ηλεκτρονικά του ίχνη θεληµένα ή αθέλητα σε δεκάδες
διασυνδεδεµένες βάσεις δεδοµένων καθηµερινά, οπότε όλη η ζωή του ανθρώπου θα είναι «διάφανη» σε εξευ-
τελιστικό βαθµό, είναι το πρόβληµα. 

Γενικότερα, η έκταση του σηµερινού «φακελώµατος» και η διαδραστική λειτουργία των συστηµάτων είναι εκ
των πραγµάτων περιορισµένη και µειωµένης αξίας όσον αφορά τον έλεγχο και την διαχείριση των συνταγµα-
τικά και εθιµικά κατοχυρωµένων ατοµικών ελευθεριών του πολίτη. Άλλο είναι π.χ να επιλέγουµε εµείς τι θα ξέ-
ρει και τι δεν θα ξέρει για µένα η τάδε τράπεζα ή το δείνα super market και άλλο να τροφοδοτώ καθηµερινά,
µέσω της αναγκαστικής και ευρείας χρήσης της «Κάρτας του Πολίτη», µε χιλιάδες στοιχεία της προσωπικής και
δηµόσιας ζωής µου τις γιγάντιες και διασυνδεδεµένες  βάσεις δεδοµένων της ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης.
Άλλο δηλαδή να επιλέξεις να φοράς µια σφιχτή γραβάτα και άλλο να δεχτείς να σου φορέσουν για πάντα «έξυ-
πνες» ηλεκτρονικές χειροπέδες.

Έτσι λοιπόν, ένα επιχείρηµα που τίθεται από τους υποστηρικτές της ΚτΠ είναι ότι και σήµερα γίνονται διαρ-
ροές δεδοµένων. Λένε: «και σήµερα ο εφοριακός δεν έχει πρόσβαση στα οικονοµικά στοιχεία; Και σήµερα δεν
έχει πρόσβαση ο υπάλληλος της πολεοδοµίας στον φάκελο οικοδοµικής άδειας, ή ο υπάλληλος του υπουργείου
συγκοινωνιών στον φάκελο της άδειας οδήγησης ή ο στρατιωτικός στον φάκελο της θητείας του πολίτη; Μή-
πως οι σηµερινοί διαχειριστές αυτών των ––ππρροοσσοοχχήή::  δδιιάάσσππααρρττωωνν  κκααιι  εειιδδιικκοούύ  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς–– βάσεων δεδοµέ-
νων είναι ηθικοί ενώ οι αυριανοί, που σε πολλές περιπτώσεις θα είναι ενδεχοµένως οι ίδιοι, θα  έχουν ελαστι-
κότερες συνειδήσεις ή  µειωµένες ηθικές αντιστάσεις;»

Το επιχείρηµα αυτό θα είχε κάποια λογική βάση αν συνέκρινε µεταξύ τους οµοειδή πράγµατα. Όµως, περι-

Ένα συχνό ερώτηµα



ννήήττωωνν και αλλά προσωπικά δεδοµένα γγιιαα  ττοονν  εεννττοοππιι--
σσµµόό  δδιιααφφόόρρωωνν  πποολλιιττώώνν!! Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο
57χρονος άεργος είχε προσεγγίσει υυππααλλλλήήλλοουυςς  υυπποουυρρ--
γγεείίωωνν και είχε καταφέρει να συγκεντρώσει τις λίστες.
Ακολούθως προσπαθούσε να βρει υποψήφιους αγορα-
στές ανάµεσα σε εταιρείες που ππρροοωωθθοούύνν διάφορα προ-
ϊόντα και σσεε  εειισσππρραακκττιικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  ααννααζζηηττοούύνν
««εεξξααφφααννιισσµµέέννοουυςς»»  ππεελλάάττεεςς  πποουυ  χχρρωωσσττοούύνν  σσεε  ΤΤρράάππεεζζεεςς
κκ..άά..

∆υνατότητα παρακολούθησης 
και συνακόλουθοι κίνδυνοι
Ένας άλλος µεγάλος κίνδυνος από την καθιέρωση της
ΚτΠ αλλά και ταυτόχρονη παραβίαση δικαιωµάτων και
ελευθεριών του πολίτη, αποτελεί η δυνατότητα διαρ-
κούς παρακολούθησης και εντοπισµού του κατόχου
της. 

Σύµφωνα µε το κείµενο της 11ηηςς  ∆∆ιιααββοούύλλεευυσσηηςς,, η
ΚτΠ θα φέρει ««ππλλιιννθθίίοο»» (τσιπάκι). Αυτό θα είναι πλινθίο
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γράφουµε σε άλλο σηµείο, άλλο είναι να διαρρεύσουν π.χ οι πληροφορίες του συστήµατος TAXIS της εφορίας
για την περιουσιακή σου ή την εισοδηµατική σου κατάσταση, ή ακόµα και οι καταναλωτικές σου συνήθειες
όπως τις έχει καταγράψει ένα super market µε την συναίνεσή σου (χρήση εκπτωτικής κάρτας κλπ), και άλλο
να πουληθεί ή νναα  ««δδιιααρρρρεεύύσσεειι»»  ττοο  ππλλήήρρεεςς  ππρροοφφίίλλ  σσοουυ  κκααιι  οο  ττεερράάσσττιιοοςς  σσυυγγκκεεννττρρωωµµέέννοοςς  όόγγκκοοςς  ππλληηρροοφφοορριιώώνν που
το αποτελεί.

Η διαφορά µεταξύ της σηµερινής  ηλεκτρονικής καταγραφής κάποιων δεδοµένων του πολίτη και εκείνης που
θα υπάρξει µε την χρήση της Κάρτας του Πολίτη σε ένα περιβάλλον «Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης» είναι δυ-
σθεώρητη και µπορεί να συγκριθεί µε εκείνη που έχει µια σφεντόνα και µια ατοµική βόµβα!

Ο σηµερινός λοιπόν διαχειριστής της βάσης δεδοµένων π.χ µιας εφορίας, µιας πολεοδοµίας, ενός νοσοκο-
µείου, µιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, ή ενός super market, δεν µπορεί να διαρρεύσει καθολικά τα στοιχεία
για όλους τους πολίτες. ∆εν µπορεί έχει το πλήρες προφίλ, αλλά ένα ελάχιστο τµήµα του. ∆εν µπορεί να συν-
δυάσει πληροφορίες από διαφορετικές υπηρεσίες. Είναι απίθανο έως αδύνατο. Πόσο δυνατόν είναι όµως όταν
οι πληροφορίες είναι διασυνδεδεµένες από µόνες τους, να «πακεταριστούν» σε ένα φλασάκι και να σταλούν
όπου γης; 

Στο πλαίσιο λοιπόν των ανωτέρω ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι να µην αντικατασταθούν όλοι οι διαφο-
ρετικοί κωδικοί που ήδη διαθέτουµε από έναν, δηλαδή τον ΑΜΚΑ. Πρέπει η Εφορία να µας ταυτοποιεί µε το
Ονοµατεπώνυµό µας και το ΑΦΜ, το Ταµείο Ασφάλισης µε το Ονοµατεπώνυµό µας και τον ΑΜΑ, το Υπουρ-
γείο Συγκοινωνιών µε το Ονοµατεπώνυµό µας και τον αριθµό αδείας διπλώµατος κοκ. ∆εν πρέπει να επικρα-
τήσει ο ΑΜΚΑ ως ενιαίος µοναδικός αριθµός ταυτοποίησης. Έτσι και διαρροή εάν υπάρξει (είτε από hackers είτε
από υπάλληλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) να µην µπορούν να συνδυαστούν τα στοιχεία και να προκύ-
ψει σε άλλον Η/Υ το πλήρες προφίλ του πολίτη.

Είναι τεράστιος ο κίνδυνος που δηµιουργείται µε την ενοποίηση των Βάσεων ∆εδοµένων που ήδη εξελίσ-
σεται, προκειµένου να µπορεί να λειτουργήσει η ΚτΠ. ∆εν πρέπει να επιτρέψουµε να συµβεί αυτό, κάτω µάλι-
στα από την µύτη µας και χχωωρρίίςς  κκαανν  νναα  έέχχεειι  ψψηηφφιισσττεείί    αακκόόµµαα  οούύττεε  ττοο  ννοοµµοοσσχχέέδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  ««ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  ∆∆ιιαα--
κκυυββέέρρννηησσηη»»,,  ααλλλλάά  οούύττεε  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ««ΚΚάάρρτταα  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη..

Πρέπει όλοι µας να συνειδητοποιήσουµε τον κίνδυνο και να αντιδράσουµε στην αντισυνταγµατική κατα-
σκευή «Υπουργικών Αποφάσεων» οι οποίες δίνουν στην ουσία το δικαίωµα στους Υπουργούς να κτίζουν τµη-
µατικά και κατά «πτέρυγα» τη νέα ηλεκτρονική φυλακή µέσω των ποικίλων Καρτών που εξαγγέλλουν.

Αλλά δεν αρκεί µόνο αυτό. Θα πρέπει να διασφαλισθεί η ααπποοκκέέννττρρωωσσηη  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν. ∆ηλαδή, ότι κάθε δη-
µόσιος ή ιδιωτικός φορέας θθαα  δδιιααττηηρρεείί  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι  µµόόννοονν  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ττοονν  ααφφοορροούύνν και µάλιστα αυ-
στηρώς απόρρητα. 

Μόνο  ως εφιάλτης µπορεί να χαρακτηριστεί το ενδεχόµενο της «χρήσης» ή της κατάχρησης αυτής της τε-
ράστιας εξουσίας που θα παρέχει ο γιγάντιος όγκος των συγκεντρωµένων πληροφοριών και δεδοµένων για
τον κάθε ένα πολίτη, από κυβερνήσεις, ολοκληρωτικά καθεστώτα, µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα κλπ. Για σκε-
φθείτε πόσο «πολύτιµο» θα ήταν ένα τέτοιο σύστηµα σε φασιστικά-απολυταρχικά καθεστώτα τύπου Χίτλερ και
Στάλιν ή Απαρτχάιντ...



πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  εεξξ  εεππααφφήήςς;;  ((ccoonnttaacctt))    ΉΉ  θθαα  εείίννααιι  ππλλιιννθθίίοο
πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  εεξξ  ααπποοσσττάάσσεεωωςς;;  ((ccoonnttaaccttlleessss,,  δδηηλλααδδήή
RRFFIIDD))

Αν το τσιπάκι θα ενεργοποιείται εξ επαφής, θα πρέ-
πει να βάζει κάποιος την ΚτΠ σε µια υποδοχή για να
δουλέψει. Αυτό σηµαίνει ότι όταν η ΚτΠ εισάγεται σε
έναν «αναγνώστη» και ο κάτοχος πληκτρολογεί το PIN,
τότε θα παράγεται µια ηλεκτρονική «συναλλαγή» οποι-
ουδήποτε είδους και ταυτόχρονα αυτή η «συναλλαγή»
θα καταγράφεται  µε το σύστηµα, σε κάποιο ααρρχχεείίοο
ππρράάξξεεωωνν ((lloogg ffiillee))..

Ανάλογα λοιπόν µε τη χρήση της ΚτΠ θα «αφήνον-
ται» ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  ««ααπποοττυυππώώµµαατταα»» στη βάση δεδοµένων
του κάθε φορέα, του οποίου τις υπηρεσίες χρησιµο-
ποίησε ο κάτοχος της ΚτΠ.

ΣΣυυννδδυυααζζόόµµεενναα  ααυυττάά  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  δδηηµµιιοουυρργγοούύνν  ττοο
««ππρροοφφίίλλ»»  ττοουυ  κκααττόόχχοουυ  ττηηςς  ΚΚττΠΠ.. Μπορεί δηλαδή ο κεν-
τρικός διαχειριστής των βάσεων (ή κάποιος παρείσα-
κτος [χάκερ]) να ««σσυυννδδυυάάζζεειι»» τα log files των διαφόρων
βάσεων και να δηµιουργεί «δυναµικά» το ««ππρροοφφίίλλ»»  ττοουυ
κκααττόόχχοουυ  ττηηςς  ΚΚττΠΠ..

Αν τώρα η ΚτΠ είναι εφοδιασµένη µε τσιπ RFID,
τότε δεν χρειάζεται να εισάγεται σε αναγνώστη για να
γίνει η «συναλλαγή» αλλά αρκεί η κάρτα να «περάσει»
µέσα από µια πύλη που εκπέµπει σήµα, ή δίπλα από
έναν αναγνώστη ή από µία «πύλη αναγνώρισης καρ-
τών».

ΠΠόόσσοο  µµαακκρριιάά  ««ππιιάάννεειι»»  έέννααςς  ττέέττοοιιοοςς  ααννααγγννώώσσττηηςς ττοο
RRFFIIDD ττσσιιππάάκκιι;;  Τα RFID πιλνθία που ήδη έχουν λ.χ. τα
ρούχα που αγοράζουµε για διαχείρηση αποθεµάτων και
αποφυγή των κλοπών, για να λάβουν το σήµα και να
επικοινωνήσουν µε τον αναγνώστη ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι
κκοοννττάά  ((ππεερρίίπποουυ  11  µµέέττρροο))..

Όµως είναι γνωστό ότι τα RFID πιλνθία που έχουν τα
κκιιννηηττάά  ττηηλλέέφφωωνναα έχουν πολύ µεγαλύτερη εµβέλεια. Άλ-
λωστε στο εξωτερικό η χρήση των τσιπ RFID µεγάλης
εµβέλειας έχει ήδη επεκταθεί σε πάρα πολλούς τοµείς.
Για παράδειγµα ενσωµατώνονται σε κατοικίδια ζώα ή
σε ζώα κτηνοτροφικών µονάδων, καθώς και σε βρα-
χιόλια που φορούν ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο
του Αλτζχάιµερ, τρόφιµοι σωφρονιστικών ή άλλων
ιδρυµάτων, ακόµη και σε παιδιά που νοσηλεύονται, για
την αποφυγή απαγωγών.

Αύριο, µε την πρόοδο της τεχνολογίας, θα µπορούµε
να εντοπίσουµε τους ανθρώπους που «αντιπαθεί» το
σύστηµα; 

ΜΜεε  άάλλλλαα  λλόόγγιιαα  ππόόσσοο  µµαακκρριιάά  εείίµµαασσττεε  ααππόό  ττηηνν  εεπποοχχήή

πποουυ  ηη  ττεεχχννοολλοογγίίαα  ττοουυ  κκιιννηηττοούύ  µµπποορρεείί  νναα  εεννσσωωµµααττωωθθεείί
κκααιι  σσττηηνν  ΚΚττΠΠ;; ΉΉ  µµήήππωωςς  ααυυττόό  γγίίννεεττααιι  ήήδδηη;;

ΚΚααιι  ππόόσσοο  µµαακκρριιάά  εείίµµαασσττεε  ααππόό  ττηηνν  εεπποοχχήή  όόπποουυ  δδεεκκάά--
δδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  δδιιαασσππααρρµµέέννοοιι  σσεε  δδιιάάφφοορραα  σσηηµµεείίαα  ααννααγγννώώ--
σσττεεςς,,  θθαα  µµπποορροούύνν  νναα  δδιιααββάάζζοουυνν  ττιιςς  εεκκααττοοµµµµύύρριιαα  ΚΚττΠΠ
µµεε  RRFFIIDD ππλλιιννθθίίοο,,  πποουυ  θθαα  κκυυκκλλοοφφοορροούύνν  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς
ττωωνν  ππόόλλεεωωνν;;

Τέλος, ανεξάρτητα από το εάν το πλινθίο λειτουργεί
εξ επαφής ή εξ αποστάσεως (RFID), από την στιγµή
που ο πολίτης –µε την χρήση της ΚτΠ στο πλαίσιο της
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης– αφήνει ηλεκτρονικά
ίχνη, οι κίνδυνοι είναι πολύ µεγάλοι.

Ας δούµε µερικούς κινδύνους όπως του περιγράφει
στο κείµενό του, µε τίτλο «Βιοµετρία και Βιοπολιτική»,
ο καθηγητής Νοµικής στο ΑΠΘ, Π. Μαντζούφας.

•Τα δεδοµένα που συλλέγονται µπορεί να αφορούν
σε ααρρννηηττιικκάά  γγεεγγοοννόότταα  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς (π.χ. παράνο-
µες πράξεις που έχουν παραγραφεί, έκτιση ποινής για
ποινικά αδικήµατα, καταδικαστικές αποφάσεις για χρέη
που τελικά εξοφλήθηκαν, ποινικές κατηγορίες για τις
οποίες ο κατηγορούµενος αθωώθηκε κ.λπ.). Αυτά γγίί--
ννοοννττααιι  ααννττιικκεείίµµεεννοο  ααρρχχεειιοοθθέέττηησσηηςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς
εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  κκααιι  δδιιααττηηρροούύννττααιι  σσεε  ττρράάππεεζζεεςς  ππλληηρροοφφοο--
ρριιώώνν.

•Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να ανασυρθούν σε
οποιαδήποτε στιγµή του βίου του ανθρώπου και να
αποτελέσουν µµεεγγάάλλοο  ππρρόόσσκκοοµµµµαα  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιάά  ττοουυ
νναα  ααννααππττύύξξεειι  ττηηνν  ππρροοσσωωππιικκόόττηηττάά  ττοουυ. Έτσι ττοο  ααννθθρρώώ--
ππιιννοο  ΠΠρρόόσσωωπποο  εεγγκκλλωωββίίζζεεττααιι  σσεε  µµιιαα  εειικκόόνναα  ττοουυ  ππααρρεελλ--
θθόόννττοοςς,,  από την οποία ενδέχεται να επιθυµεί να απο-
µακρυνθεί και η οποία όµως, ακόµα τον καταδυνα-
στεύει, σσττεερρώώννττααςς  ττοουυ  ––εεκκττόόςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν––  κκααιι  κκάάθθεε  ααυυ--
θθοορρµµηηττιισσµµόό..

•Επιπλέον, µε την συνεχή επεξεργασία και δηµο-
σιοποίηση γεγονότων από τα αρχεία, ο πολίτης (ιδίως,
ο θεωρούµενος ως δηµόσιο πρόσωπο) έχει περιορι-
σµένες δυνατότητες να µεταβάλει τις επιλογές του και
να αξιοποιήσει ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, κα-
θώς ο φόβος της δηµοσιογραφικής «υπενθύµισης» αρ-
νητικών στιγµών του παρελθόντος, τον καθηλώνει
στην ααπποοµµόόννωωσσηη..  

ΜΜεε  ττοονν  ττρρόόπποο  ααυυττόό  ππααρρααββλλάάππττεεττααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  ττοουυ
ααννθθρρώώπποουυ  νναα  ααπποοµµαακκρρύύννεεττααιι  ααππόό  σσφφάάλλµµαατταα  ττοουυ  ππαα--
ρρεελλθθόόννττοοςς,,  κκααιι  νναα  δδιιεεκκδδιικκεείί  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  ττοουυ  εεππααννέένν--
ττααξξηη..

•Ειδικά όταν τα αρχεία προσωπικών δεδοµένων συλ-
λέγονται για τις ανάγκες δηµοσιογραφικής έρευνας,
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αποτελούν δηλαδή σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριών
από ποικίλες χρονικές στιγµές κατά την υποκειµενική
κρίση του συλλέκτη τους, οδηγούν συχνά σε µια παρα-
πλανητική συνολική εικόνα του ατόµου, η οποία λόγω
της δύναµης των ΜΜΕ, υποβάλλεται στο Κοινό και
προσδιορίζει καθοριστικά την κοινωνική του εικόνα.
ΈΈττσσιι,,  ττοο  άάττοοµµοο  χχάάννεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  ααυυττοοππρροοσσδδιιοο--
ρρίίζζεεττααιι  κκοοιιννωωννιικκάά,,  νναα  ααννααππττύύσσσσεειι  µµεε  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  ττοουυ
ππεερριιββάάλλλλοονν  σσχχέέσσεειιςς,,  πποουυ  νναα  εεξξααρρττώώννττααιι  ααππόό  δδιικκέέςς  ττοουυ
εεππιιλλοογγέέςς,,  κκααιι  νναα  µµηηνν  µµεεττααττρρέέππεεττααιι  σσεε  ππλληηρροοφφοορριιαακκόό
δδεεδδοοµµέέννοο..  

Τι ισχυρίζεται ο κος Μαντζούφας µε απλά λόγια; Ότι
ο άνθρωπος, χάνοντας την ιδιωτικότητά του µέσω της
διαρκούς και ανηλεούς παρακολούθησής του, που εί-
ναι δεδοµένο ότι θα γίνεται µε την ΚτΠ, τότε ττοο  άάττοοµµοο
ππααύύεειι  νναα  ααυυττεεννεερργγεείί!!  ΤΤρροοπποοπποοιιεείί  ττηη  σσυυµµππεερριιφφοορράά  ττοουυ,,
ππρροοσσααρρµµόόζζεεττααιι  κκααιι  κκααλλοουυππώώννεεττααιι µέσα στα πρότυπα
των παρακολουθούντων. ΑΑλλλλάάζζεειι  σσττάάσσηη  ζζωωήήςς,,  ττυυπποο--
πποοιιεείίττααιι,,  ααπποορρρρίίππττεειι  σσυυννήήθθεειιεεςς  ««µµηη  ααρρεεσσττέέςς»»  κκααιι  υυιιοο--
θθεεττεείί  σσυυµµππεερριιφφοορρέέςς  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  ααπποοδδεεκκττέέςς  ααππόό  ττοονν
ίίδδιιοο,,  ααλλλλάά  εείίννααιι  ααρρεεσσττέέςς  σσττοο  ««σσύύσσττηηµµαα»».. Στο εκάστοτε
σύστηµα, το δδηηµµοοκκρρααττιικκόό, το ααπποολλυυττααρρχχιικκόό, το κκρραα--
ττιικκόό, το ππααρραακκρρααττιικκόό κ.ο.κ. 

Πού είναι σε αυτή την περίπτωση το αυτεξούσιο του
ανθρωπίνου Προσώπου που θεµελιώνεται και συνταγ-
µατικά; Πού είναι η ελευθερία του, η αυτενέργειά του,
ο αυθορµητισµός, η δηµιουργικότητα, η πρωτοτυπία; 

Βεβαίως, δεν ισχυρίζεται κανείς ότι αυτές είναι άµε-
σες και αυτόµατες διαδικασίες. Σήµερα όλα ξεκινάνε
µε αθώο προσωπείο: εκσυγχρονισµός, εξάλειψη γρα-
φειοκρατίας, εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Πού καταλήγουν όµως; Ποιο είναι το τίµηµα; Τι κό-
σµο θα παραδώσουµε στις επόµενες γενιές; 

Όσοι υποστηρίζουν την ΚτΠ, µπορούν να σταθούν
µερικά λεπτά και να αναλογιστούν την Ελλάδα, τον κό-
σµο σε 100 χρόνια από σήµερα... 

Αυτή δεν είναι η τέλεια ηλεκτρονική φυλακή στην
οποία θα ζουν «ελεύθεροι» οι ηλεκτρονικά µαρκαρι-
σµένοι άνθρωποι;

Πόσο θα κοστίσει η Κάρτα του Πολίτη 
στους Έλληνες
Στην Αγγλία ήταν το βασικό επιχείρηµα που χρησιµο-
ποίησαν οι «αντίπαλοι» της Αγγλικής ΚτΠ και το οποίο
έγινε ευρύτερα αποδεκτό από τους πολίτες.

∆εν γνωρίζουµε πόσο θα κοστίσει αυτή η διαδικασία
στην Ελλάδα... Θα κοστίσει όσο θα µας πουν αρχικά, ή

υπάρχει περίπτωση αναθεώρησης του προϋπολογι-
σµού όσο θα προχωράει η εκτέλεση του έργου; (βλ.
Ολυµπιακοί Αγώνες…) ∆ιότι δεν είναι µόνο το κόστος
εκτύπωσης της Κάρτας (5-6 ευρώ ανά κάρτα, σύµφωνα
µε την Καθηµερινή της Κυριακής, 23/1/2011). Είναι (κυ-
ρίως) και το κόστος δηµιουργίας της υποδοµής (Ηλε-
κτρονική ∆ιακυβέρνηση).

∆εν υπάρχει λοιπόν σαφής προϋπολογισµός. Και να
υπάρξει, σίγουρα θα ανατραπεί, όπως γίνεται σε κάθε
δηµόσιο έργο. Αυτό ήταν και ένα βασικό επιχείρηµα
των Άγγλων ενάντια στην Αγγλική Κάρτα του Πολίτη
η οποία και τελικώς αποσύρθηκε από τη νέα Κυβέρ-
νηση της Αγγλίας. Θα πρέπει σσααφφώώςς  νναα  δδιιααχχωωρριισσττεείί  ττοο
κκόόσσττοοςς  ττηηςς  οορργγάάννωωσσηηςς--ααννααδδιιοορργγάάννωωσσηηςς  ττωωνν  ∆∆ηηµµοο--
σσίίωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ααππόό  ττοο  κκόόσσττοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ΚΚττΠΠ.. Το
πρώτο πρέπει να το αναλάβουµε ως κοινωνία για τα
µακροπρόθεσµα οφέλη που θα αποφέρει, στο δε δεύ-
τερο να πούµε όχι. 

Ειδικά για την Ελληνική ΚτΠ, µπορεί τελικά να
αποδειχθεί το κόστος δυσθεώρητο µιας και θα απαι-
τήσει, για την έκδοσή της, επιπλέον γραφειοκρατι-
κές ενέργειες τόσο του ∆ηµοσίου όσο και του Ιδιω-
τικού Τοµέα. ∆εν πρέπει να παραλείπουµε και το ση-
µαντικό κόστος ενοποίησης των 5 –µέχρι στιγµής–
εξαγγελθέντων καρτών (Αγορών, Εργαζοµένου, ∆η-
µότη, Υγείας [πρόταση της Ν∆] και Πολίτη) σε µια
Κάρτα του Πολίτη. Θα προστεθεί δηλαδή και η απί-
στευτα κοστοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία
της ενοποίησης των Καρτών.

Η πολυδιαφηµισµένη Ηλεκτρονική ∆ιακυ-
βέρνηση στη µη αγγελική κοινωνία µας...
Για να λειτουργήσει η ΚτΠ είναι απαραίτητο να δηµι-
ουργηθεί η κατάλληλη υποδοµή: κάρτες µε ή χωρίς
πλινθία (τσιπάκια), αναγνώστες καρτών, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές µε καταχωρηµένα σε αυτούς τα προσω-
πικά δεδοµένα των πολιτών, εφαρµογές Η/Υ που να
λειτουργούν µε την ΚτΠ, δίκτυα διασύνδεσης των υπο-
λογιστών, υπάλληλοι-χρήστες κατάλληλα εκπαιδευµέ-
νοι, συνεργεία συντήρησης και αποκατάστασης βλα-
βών, επιτελεία αναβάθµισης και βελτίωσης εφαρµογών,
∆ιευθυντές, Προϊστάµενοι και άλλοι «επιβλέποντες» µε
διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης κ.λπ. κ.λπ.

Όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργίας –µαζί µε αρκετές
άλλες παραµέτρους– θα µπορούσαµε να το περιγρά-
ψουµε µε τον όρο: ««ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη»»..

Επίσης σε µεταγενέστερο στάδιο –και βάση των συν-
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θηκών που έχει ήδη ή θα υπογράψει
η χώρα µας– αλλά και η Ευρωπαϊκή
Ένωση, θα υπάρχει η δυνατότητα,
πέραν των Ελλήνων αρµοδίων, και
άάλλλλοοιι,,  εεκκττόόςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ««ααρρµµόόδδιιοοιι»»,,  νναα
έέχχοουυνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  ααυυττάά  τταα  δδεεδδοοµµέένναα;
(σε τµήµα τους ή/και στο σύνολό τους).
Ήδη γνωρίζουµε ότι ανταλλάσσονται στοιχεία
µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και µάλιστα ο όγκος τους είναι
πολύ υψηλός. ∆ιαβάζουµε σε σχετική ανακοίνωση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (http://www.europarl.eu-
ropa.eu/news/public/story_page/019-89976-298-10-44-
902-20101025STO8 9954-2010-25-10-
2010/default_el.htm): «Μιλώντας στην ακρόαση ο ειση-
γητής του ΕΚ, Γερµανός ευρωβουλευτής των Πρασί-
νων, Jan Philipp Albrecht, τόνισε την ανάγκη να υπάρ-
ξει συµφωνία και δη το συντοµότερο δυνατό (σσ: µε
τις ΗΠΑ), ακριβώς λόγω του µεγάλου όγκου πληροφο-
ριών που ήδη ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές.» 

Σε αυτή την περίπτωση οι βάσεις δεδοµένων της ελ-
ληνικής «Κάρτας του Πολίτη» θθαα  εείίννααιι  δδιιαασσυυννδδεεδδεεµµέέ--
ννεεςς  µµέέσσωω  εεννόόςς  ««εειιδδιικκοούύ»»  εεθθννιικκοούύ  ααλλλλάά  κκααιι  ππααγγκκόόσσµµιιοουυ
δδιικκττύύοουυ  µµεε  άάγγννωωσσττοο  ααρριιθθµµόό  κκέέννττρρωωνν  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  κκααιι
δδιιααχχεείίρριισσηηςς  δδεεδδοοµµέέννωωνν, τα οποία θα έχουν υπό την
«εποπτεία» τους και άλλες «Κάρτες του Πολίτη» άλλων
χωρών... Μιλάµε δηλαδή για ένα είδος «ειδικού inter-
net» στο οποίο θα συµµετέχει άγνωστος αριθµός «πι-
στοποιηµένων» χρηστών και διαχειριστών και φυσικά
ακόµα… πιο άγνωστος αριθµός «πειρατών». Όλο αυτό

το πλαίσιο λειτουργίας θα µπορού-
σαµε κατ’ αναλογία να το περιγρά-

ψουµε µε την έκφραση «Παγκόσµια Ηλε-
κτρονική ∆ιακυβέρνηση»...

Σε αυτό το σύστηµα (Εθνικό ή Υπερ-Εθνικό) πάντα
κάποιοι θα έχουν το νόµιµο δικαίωµα πρόσβασης στο
φάκελο του κάθε πολίτη: ο απλός υπάλληλος θα βλέπει
ένα τµήµα του φακέλου του Πολίτη, κάποιοι προϊστά-
µενοι-διευθυντές θα έχουν ανώτερο επίπεδο πρόσβα-
σης και θα βλέπουν µεγαλύτερα τµήµατα του φακέλου
του πολίτη. Κάποιοι άλλοι ανώτεροι διαχειριστές καθώς
και ειδικοί της Πληροφορικής θα έχουν πρόσβαση στον
πλήρη φάκελο των πολιτών, προκειµένου να προβαί-
νουν στις απαραίτητες βελτιώσεις, αναβαθµίσεις, επε-
κτάσεις των βάσεων δεδοµένων και των προγραµµά-
των χρήσης.

Θα µπορούσαµε να δεχτούµε ως στοιχειωδώς
«ασφα λή» την παραχώρηση αυτής της… ιιδδιιόόµµοορρφφηηςς
κκααιι  ααφφααννοούύςς  εεξξοουυσσίίαας στους διαπιστευµένους «χειρι-
στές» των σσυυσσττηηµµάάττωωνν  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττηηςς  εελλεευυθθεερρίίααςς  ττωωνν
πποολλιιττώώνν (διότι περί αυτού πρόκειται), εάν ζούσαµε σε
µια «κοινωνία αγγέλων»!

∆υστυχώς όµως στην σηµερινή κοινωνία –η οποία
πλέον µέσω της ΚτΠ και της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ-
νησης «τακτοποιείται» µε… ηλεκτρονικό τρόπο – ηη  δδιιαα--
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Όπως σε όλο τον κόσµο (πάνω, αφίσα δια-
µαρτυρίας ενάντια στη βρετανική Κάρτα του
Πολίτη από την οργάνωση NO2ID), έτσι και
στη χώρα µας άρχισαν ήδη να δηµιουρ-
γούνται εστίες αντίδρασης στην καθιέρωση

της Κάρτας του Πολίτη, µε σηµαντική τη
στάση του ΙΝΚΑ.

Πρόσφατα µάλιστα κυκλοφόρησαν
από άλλον φορέα και αυτοκόλητα που
δηλώνουν αυτή την αντίρρηση (αρι-
στερά). 
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Η προοπτική χρήσης της ΚτΠ στηρίζεται στα εξής κυ-
ρίως επιχειρήµατα:
• Εξασφαλίζεται ηλεκτρονικά η προστασία και η ασφά-
λεια των προσωπικών δεδοµένων, όπως για παρά-
δειγµα, το σηµερινό ∆ελτίο Ταυτότητας, που είναι εύ-
κολα προσβάσιµο από τρίτους.
• Η Γραφειοκρατία θα περιοριστεί µε τη σταδιακή αν-
τικατάσταση πληθώρας προσωπικών εγγράφων και
πιστοποιητικών στις συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο, µε
αποτέλεσµα οι πολίτες να κερδίζουν χρόνο και ταλαι-
πωρία.
• Το κράτος θα έχει οικονοµική ωφέλεια από την µεί-
ωση του αριθµού δηµοσίων υπαλλήλων.

Ωστόσο είναι γνωστόν ότι η χρήση της Πληροφορι-
κής, όπως και άλλες µεγάλες δυνατότητες της σύγ-
χρονης επιστήµης, µπορεί να έχει και αρνητικές όψεις.
Η χρήση λοιπόν της ΚτΠ θα έχει όχι µόνο θετικά, αλλά
και αρνητικά ή και οδυνηρά ακόµη αποτελέσµατα. Με-
ρικές από τις αρνητικές όψεις του θέµατος είναι:
1. ΗΗ  ααννυυππόόµµοοννηη  κκυυββεερρννηηττιικκήή  ββοούύλληησσηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ
µµέέττρροουυ εντός του 2011, µετά από µια εεξξααιιρρεεττιικκάά  σσύύνν--
ττοοµµηη δηµόσια διαβούλευση (29/11/2010 - 12/12/2010
2. Η πιθανή νοµοθέτηση δδιιααχχεείίρριισσηηςς  εευυααίίσσθθηηττωωνν  ππρροο--
σσωωππιικκώώνν  δδεεδδοοµµέέννωωνν –µε την οποία αφ’ ενός µεγάλο
µέρος του λαού µας διαφωνεί– και που µε αµφίσηµες
ερµηνείες ή µεθοδεύσεις, θεωρούµε ότι είναι δυνατόν
να παρακαµφθούν ακόµη και οι ισχύουσες πολιτικές
και νοµικές αξίες.
3. Η δδυυννααττόόττηητταα  ααππόόλλυυττοουυ  εελλέέγγχχοουυ –ή µάλλον πλή-
ρους άρσεως της προστασίας– ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκήήςς  ζζωωήήςς, µε
την τεράστια πληροφορία που συγκεντρώνεται µε τον
συνδυασµό της ΚτΠ και της Κάρτας Συναλλαγών.
4. Η δεδοµένη ααδδυυννααµµίίαα  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ααππόόλλυυττηηςς  ττεε--
χχννιικκήήςς  αασσφφάάλλεειιααςς  µµιιααςς  ββάάσσηηςς  δδεεδδοοµµέέννωωνν...
5. Η εφιαλτική ιδέα κατάχρησης (για παράδειγµα η εκ-
βιαστική χρήση της, ή ο δηµόσιος περιορισµός των πο-
λιτών) είτε λόγω της δράσης µεγάλων οικονοµικών
συµφερόντων ήή  κκααιι  εεννόόςς  οολλοοκκλληηρρωωττιικκοούύ  κκααθθεεσσττώώττοοςς
(κάτι που το απευχόµαστε), αλλά δε θα ήταν δυνατό
και να το αποκλείσουµε... 

Αν η κατάχρηση των φυσικών πόρων και δυνάµεων
της φύσης οδήγησε σήµερα σε µια σχεδόν πλανητική
οικολογική καταστροφή, µε συνέπεια κυρίως πάνω

στην υγεία του ανθρώπου, η κατάχρηση της Πληρο-
φορικής εγκυµονεί ένα, κατά την γνώµη µας, µεγαλύ-
τερο κίνδυνο: 

(α) ττοονν  ππεερριιοορριισσµµόό  ττηηςς  εελλεευυθθεερρίίααςς  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ
ΠΠρροοσσώώπποουυ στην κοινωνική ζωή του και στην εργασία
του, καθώς και 

(β) τη σσττααδδιιαακκήή  δδιιοολλίίσσθθηησσηη  ππρροοςς  µµιιαα  υυπποοββάάθθµµιισσηη
ττοουυ  πποολλιιττιικκοούύ  µµααςς  πποολλιιττιισσµµοούύ ελευθερίας και δικαιο-
σύνης, που έχει διεκδικηθεί µε πολλές θυσίες. (...) 

Θα θέλαµε επίσης να τονίσουµε και τα εξής. Το νο-
µοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί, ενώ έχουν ακουσθεί από
επισήµους αντιφατικές προτάσεις-προθέσεις για ορι-
σµένα σηµεία. Εποµένως ηη  σσυυζζήήττηησσηη  ππεερρίί  ττηηςς  ΚΚττΠΠ
εείίννααιι,,  εεκκ  ττωωνν  ππρροοττέέρρωωνν,,  ννεεφφεελλώώδδηηςς.. Από την άλλη
πλευρά, όταν το νοµοσχέδιο κατατεθεί, είναι πιθανόν
ότι θα υπάρχουν λίγες δυνατότητες αλλαγών. Σηµει-
ώνουµε επίσης ότι ηη  ααππόόφφαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς
ΚΚττΠΠ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  λληηφφθθεείί  σσεε  µµιιαα  χχρροοννιικκήή  σσυυγγκκυυρρίίαα
πποουυ  ττoo  λλααϊϊκκόό  σσώώµµαα  εείίννααιι  ξξααφφννιιαασσµµέέννοο  ααππόό  ττηηνν  κκααττααιι--
γγίίδδαα  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  µµέέττρρωωνν, που δεν µπορεί καν να τα
παρακολουθήσει, και, αυτή την περίοδο η έγνοια του
είναι στραµµένη στην καθηµερινή οικογενειακή επι-
βίωση. Εποµένως χρειάζεται να δείξει η Πολιτεία ιδι-
αίτερη προσοχή και σεβασµό στην ψυχή του λαού µας,
που κυριολεκτικά δοκιµάζεται.

Η ΚτΠ, µαζί µε τις θετικές επιπτώσεις που µπορεί
να έχει αν εφαρµοσθεί, θθαα  δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι  κκααιι  ττιιςς  ππρροο--
ϋϋπποοθθέέσσεειιςς  µµιιααςς  ππλλήήρροουυςς  υυπποοττααγγήήςς  σσττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή
οολλιιγγααρρχχίίαα που κατευθύνει τις πολιτικές επιλογές µέσα
στο περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης.

Πιστεύουµε ότι:
1. Η ελληνική Πολιτεία, ιδιαίτερα στη σηµερινή κοι-

νωνικο-οικονοµική συγκυρία, χρειάζεται νναα  εεµµππννεεύύσσεειι
µµιιαα  ννέέαα  δδυυννααµµιικκήή  σσττοονν  λλααόό και στα πλαίσια αυτά χρει-
άζεται µια χχρρηησσττήή  δδιιοοιικκηηττιικκήή  οορργγάάννωωσσηη. (...) 

2. ΗΗ  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  ΚΚττΠΠ  θθέέττεειι  ββααθθύύτταατταα  φφιιλλοοσσοοφφιικκάά,,
θθεεοολλοογγιικκάά,,  κκοοιιννωωννιικκάά  κκααιι  πποολλιιττιικκάά  εερρωωττήήµµαατταα ως
προς την πραγµατοποίησή της ή τουλάχιστον ως προς
την µορφή της, διότι το παραµικρό λάθος σε µια από-
φαση σήµερα, µπορεί να επιτρέψει µια έκρηξη µµηη  αανναα--
σσττρρέέψψιιµµωωνν  ββλλααππττιικκώώνν  σσυυννεεππεειιώώνν στο εγγύς µέλλον. 

• Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείµενο στο
http://tomtb.com/modules/smartsection/item.php?itemid=1361

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
του π. Γεωργίου Αναγνωστόπουλου, καθ. Τηλεπικοινωνιών και ∆ιαστηµικής 

στο ∆ηµοκρίτειο Παν/µιο της Θράκης



φφθθοορράά  κκααιι  ηη  ααππάάττηη  έέχχοουυνν  κκαατταασσττεείί  σσχχεεδδόόνν  οοιι  ααππααρρααίί--
ττηηττεεςς  ««ππιισσττοοπποοιιήήσσεειιςς  κκααττααλλλληηλλόόττηηττααςς»»  κκααιι  ««κκααππααττσσοο--
σσύύννηηςς»»,, προκειµένου κάποιος να ανέλθει σε πολλούς
τοµείς της ανθρώπινης ζωής...

Ας µην γελιόµαστε, ανάµεσά µας ζουν άνθρωποι που
είτε έχουν χαλαρές έως και ανύπαρκτες ηθικές αντι-
στάσεις ή που είναι ευάλωτοι σε εκβιασµούς και απει-
λές ή ακόµα και κάποιοι (έστω λίγοι) που είναι εκτελε-
στικά όργανα εξωθεσµικών, φανερών ή µυστικών, ορ-
γανώσεων.

Ποιος λοιπόν µπορεί να αποκλείσει ότι δεν θα χρη-
σιµοποιηθούν και τέτοια άτοµα ως χρήστες ή διαχειρι-
στές σε αυτό το σύστηµα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ-
νησης;

Φαντασθείτε λοιπόν τι δυστυχία µπορεί να προκαλέ-

σει σε κάποιον κάτοχο µιας «Κάρτας του Πολίτη» ένας
από αυτούς τους διαχειριστές αν θελήσει ή εκβιασθεί ή
υποχρεωθεί να αλλοιώσει το προφίλ του κατόχου, προ-
σθέτοντας π.χ. τη φράση: «ύποπτος τροµοκράτης».

Τι να το κάνουµε που δεν θα καθόµαστε στην ουρά
για ένα πιστοποιητικό ή µια «φορολογική ενηµερότητα»
(που και αυτό δεν είναι σίγουρο όπως έχει δείξει η ελ-
ληνική εµπειρία), αφού η ζωή µας και το µέλλον µας
θα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγµή είτε από ένα «λάθος»
είτε από µια κακόβουλη ενέργεια;  

∆εν χωράει λοιπόν καµία αµφιβολία ότι κινδυνεύουν
τα στοιχεία µας από κακόβουλους, κακόπιστους, ιδιο-
τελείς, κακεντρεχείς ή και επιρρεπείς στην δωροδοκία
χρήστες-διαχειριστές και πλήθος άλλων «ενδιαφεροµέ-
νων».
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• 1η διαβούλευση: για ΚτΠ: http://www.opengov.gr/ypes/?p=875
• 2η διαβούλευση: για Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση:
http://www.opengov.gr/ypes/?p=984
• Εισβολή χάκερ σε ευαίσθητο σύστηµα της Nasdaq:
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231077523
• e-Τροµοκρατία Το χρηµατιστήριο του Λονδίνου «υπέστη σοβα-
ρές κυβερνοεπιθέσεις»: http://news.in.gr/science-technology/ar-
ticle/?aid=1231076690
• Identity cards • Cancellation of identity cards • The UK Na-
tional Identity Card and the Identification Card for EEA nation-
als ceased to be valid legal documents on 21 January 2011:
http://www.ips.gov.uk/cps/ rde/xchg/ips_live/hs.xsl/53.htm
• DEUTSCHE WELLE για «τρύπες» στην Γερµανική Κάρτα του
Πολίτη
3ο δηµοσίευµα: http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,14774940,00.html
2ο δηµοσίευµα: http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,6211080,00.html
1ο δηµοσίευµα: http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,6039502,00.html
• REUTERS: Η εισαγωγή της νέας γερµανικής ταυτότητας
(Γερµανική Κάρτα του Πολίτη) από 1/11/2010, αύξησε την ανησυ-
χία των Γερµανών σχετικά µε την ιδιωτικότητα της ζωής τους.
http://www.reuters.com/article/2010/11/02/us-germany-identity-
card-idUSTRE6A147M20101102
• Πληροφορίες για την Ρωσική Κάρτα του Πολίτη:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=el&u=
http://uecard.ru/index.php/for-sitizens/what-is-uec-citizens-gen-
eral&rurl=translate.google.com&twu=1
• Χάκερ στην PENFED
http://news.yahoo.com/s/pcworld/20110112/tc_pcworld/hackedlapt
opsleadbankstowarnofdatabreaches_1
• Ποια είναι η PENFED
https://www.penfed.org/aboutUs/whoWeAre.asp
• ∆ιαρροή password στην VODAFONE Αυστραλίας:

http://www.abc.net.au/news/stories/2011/01/09/3109168.htm
• Μαύρη αγορά δεδοµένων. προειδοποιεί η Europol
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231073582
• Αναβολή Ρουµανικής Κάρτας του Πολίτη:
http://www.mediafax.ro/english/romanian-govt-indefinitely-post-
pones-electronic-id-card-introduction-7855989
• ∆ηµοσίευµα του Reuters για την NSA: U.S. code-cracking
agency works as if compromised
http://www.reuters.com/article/2010/12/17/us-cyber-usa-nsa-idUS-
TRE6BF6BZ20101217
• Κάρτα του ∆ηµότη:
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=
b1284535-8d6f-4ecd-81cf-8c150e5791e0
• Πληροφορίες για την Κάρτα Εργαζοµένου: 
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231071633
• VIDEO: Ολλανδικό Πανεπιστήµιο κλωνοποίησε την RFID
κάρτα εισόδου σε κτίριο. 
Η RFID κάρτα παράγεται από την εταιρεία NXP που ανέλαβε την
παραγωγή και της Γερµανικής Κάρτας του Πολίτη.
http://id-ont.blogspot.com/2010/12/video-rfid-rfid-nxp.html
• Έκθεση της Deutsche Bank για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες
στην Ευρώπη:
http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-
PROD/PROD0000000000262236.pdf
• Εκατοµµύρια κωδικοί πρόσβασης υπεκλάπησαν από το Gaw-
ker.com
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231071045
• ∆ιά στόµατος Αχµαντινετζάντ: Το Ιράν παραδέχεται ότι το
Stuxnet προκάλεσε προβλήµατα στο πυρηνικό πρόγραµµα
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=41&nid=1231069417#ixzz1
DYoD2OOi
• Άρθρο της Καθηµερινής για την ΚτΠ. Αναφέρεται και στο κό-
στος παραγωγής της.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_23/01/2011_42
9887

Βιβλιογραφία, πρόσθετες πληροφορίες και πηγές
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