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Γ. Βαρoυφάκης, Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν: «Θὰ ἤθελα νὰ ὑπάρχει
μία Κάρτα Πολίτη, ποὺ νὰ εἶναι smart card, μὲ τσιπάκι μέσα, ὅπως
ἔχεις τὶς χρεωστικὲς κάρτες ἀπὸ τὶς τράπεζες, νὰ εἶναι τοῦ Κράτους,
νὰ τὴ λειτουργεῖ γενικὰ στὸ Δημόσιο, ὡς ἂν θέλεις καὶ Ταυτότητα
τοῦ Πολίτη, μὲ αὐτὴ τὴν Κάρτα νὰ ἔχεις πρόσβαση στὸ ΕΣΥ, σὲ
ὁποιαδήποτε Ὑπηρεσία τοῦ Δημοσίου καὶ παράλληλα οἱ οἰκογένειες,
τὰ ἄτομα τὰ ὁποῖα κρίνεται ὅτι βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς
φτώχειας, αὐτὴ ἡ κάρτα νὰ ἔχει μία πίστωση ἐπάνω, ἡ ὁποία νὰ
ἀνανεώνεται ἑβδομαδιαία, καὶ μ’αὐτὴ τὴ Κάρτα νὰ μπορεῖ στὸ Super Market νὰ τὴ χρησιμοποιεῖ μὲ ἀξιοπρέπεια, χωρὶς νὰ στήνεται
στὴν οὐρά, χωρὶς νὰ πηγαίνει σὲ εἰδικὰ Κοινωνικὰ Παντοπωλεῖα.
Αὐτὸ εἶναι τὸ ὅραμά μου»,
Τηλεόραση ANT1, 27/2/2015
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ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (47/11.5.15) ο Νόμος 4325 χωρίς τὸ ἄρθρο 16 ποὺ ἀναφερόταν στὴ
δημιουργία “Κάρτας Πολίτη” . Ἡ αἰτιολογία τῆς ἀπόσυρσης σύμφωνα μὲ τὴν αἰτιολογικὴ ἔκθεση ποὺ συνοδεύει τὸ σχέδιο νόμου εἶναι ἡ ἑξῆς: “Γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἄρθρο διατυπώθηκαν
1.661 σχόλια τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν κυρίως ἀντιδράσεις πολιτῶν γιὰ τὸ “ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα”
μὲ τὸ ὁποῖο συνδέουν ἄρρηκτα τὴν “Κάρτα Πολίτη”, ὡστόσο δὲν γίνεται περαιτέρω ἀναφορὰ
σὲ αὐτὰ, διότι οἱ συγκεκριμένες διατάξεις ἀπαλείφθηκαν ἀπὸ τὸ νομοσχέδιο”.
Σύμφωνα ὅμως μὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας τὸ ΒΗΜΑ 27/04/2015,“ ἀναφορικὰ μὲ τὴν
κάρτα τοῦ πολίτη ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν καὶ Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης
κ. Γιῶργος Κατρούγκαλος, κατὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν δημοσιογράφων, δήλωσε ὅτι προχωροῦν
ἤδη πιλοτικὲς ἐφαρμογές της, ὅπως ἡ κάρτα σίτισης, σὲ συνεννόηση μὲ τὴν ἀναπληρώτρια
ὑπουργὸ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κυρία Θεανὼ Φωτίου” Διευκρίνισε ὅτι “ἡ κάρτα τοῦ πολίτη γιὰ τὸ σύνολο τῶν πολιτῶν θὰ εἰσαχθεῖ ὅταν θὰ ὑπάρξει ἡ τεχνικὴ δυνατότητα γιὰ τὴν
ἐφαρμογή της.”
Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ἡ ἐνημέρωση ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων συμπολιτῶν μας, μέσῳ
τοῦ φυλλαδίου ποὺ κρατᾶτε στὰ χέρια σας, ἀλλὰ καὶ ἄλλων προσπαθειῶν, εἶναι ἀπαραίτητη,
γιατί ὅπως φαίνεται ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θὰ ἐπιχειρηθεῖ νὰ ἐφαρμοσθεῖ σὲ ἑπόμενο στάδιο. Ἡ
ἀπόσυρση τοῦ ἄρθρου ἀποτελεῖ ἑλιγμὸ τακτικῆς καὶ ἡ ὑλοποίησή της θὰ προωθηθεῖ, ἀπὸ τὸ
ἴδιο ἢ ἄλλο Ὑπουργεῖο μὲ τὴν ἴδια ἢ μὲ ἄλλη μορφὴ π.χ. ὡς μετεξέλιξη κάποιας ἄλλης κάρτας:
Κάρτα Ὑγείας, Κάρτα Σίτισης, Κάρτα Ἀγορῶν, κόκ.
Σχέση Ελέγχου φοροφυγάδων καί καρτοσυστήματος
Ἡ ἠλεκτρονική φυλακή ἔχει καί ἐναλλακτικούς τρόπους μέ τούς ὁποίους μπορεῖ νά χτισθεῖ.
Ἕνας ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡ «χρήση χρεωστικῆς/Πιστωτικῆς Κάρτας γιά συναλλαγές ἄνω τῶν 70
εὐρώ» ἤ ἀλλιῶς «Κάρτα Συναλλαγῶν» πού ἐξαγγέλθηκε ὡς ἕνα μέτρο πού θά ἐνταχθεῖ στή
συμφωνία μέ τούς «ἑταίρους καί δανειστές».
Ἀλλά:
Χωρὶς ἔλεγχο καὶ ἐποπτεία ἀπὸ κλιμάκια ἐφοριακῶν ὑπαλλήλων δὲν μπορεῖ νά λειτουργήσει
τὸ «Σύστημα» (δηλ. ἡ χρήση χρεωστικῆς / πιστωτικῆς κάρτας γιὰ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 70€).
Ἐὰν ὅμως ὑπάρξει ἔλεγχος καὶ ἐποπτεία καὶ κόβονται ἀποδείξεις, τότε ΔΕΝ χρειάζεται αὐτὸ
τὸ «Σύστημα».
Ὁ ἔλεγχος κι ὄχι τὸ “Σύστημα” θὰ πιάσει τὴν φοροδιαφυγή!
Ἁπλούστερα δηλαδή, δὲν εἶναι τὸ «Σύστημα» ποὺ θὰ φέρει τὸν ἔλεγχο, οὔτε γιὰ νὰ γίνει ὁ
ἔλεγχος προϋποθέτει ἀναγκαῖα τὸ «Σύστημα». Ὁ ἔλεγχος πρέπει νὰ ὑπάρχει ἀνεξάρτητα μὲ
τὸ ἐὰν ὑπάρχει τέτοιο «Σύστημα».
Ἐὰν ὅμως ὑπάρχει ἔλεγχος, τότε δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ ἕνα τέτοιο «Σύστημα»!!!
Ἀναλυτικά στοιχεῖα γιά τή λεγόμενη καί «ἀχρήματη κοινωνία» στήν ἑπόμενη ἔκδοσή μας.
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1. ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΚΈΦΘΗΚΕ ΠΡΏΤΟΣ;

Ἡ

Κάρτα τοῦ Πολίτη, τόσο κατ’
ὄνομα ὅσο καὶ σὲ περιεχόμενο δὲν εἶναι ὅραμα τοῦ κου
Βαρουφάκη. Ἀποτελεῖ ἐξαγγελία καὶ ὅραμα
τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου καὶ τοῦ Γιάννη
Ραγκούση [2]. Ὁ κος Βαρουφάκης ἀποτελεῖ
τὴν ἀπόδειξη ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, ὅταν

θέλει, μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ συνέπεια καὶ συνέχεια. Δυστυχῶς ἡ συνέπεια καὶ ἡ συνέχεια
ἐπιδεικνύονται σὲ ἐλάχιστα ζητήματα καὶ
δή, ὅσον ἀφορᾶ στὴν περίπτωσή μας, σὲ
προβληματικὸ ζήτημα.

2. ΤΟΝ ΦΤΩΧΌ ΤΟΝ ΤΑΐΖΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ Ή ΜΕ ΦΑΓΗΤΌ;

Ὅ

σον ἀφορᾶ τοὺς φτωχοὺς καὶ
τὴ δυνατότητα πρόσβασής
τους στὶς παροχὲς ποὺ ἐξαγγέλλονται, αὐτὸ δὲν εἶναι θέμα ταχύτητας,
χρόνου, ἀλλὰ θέμα κριτηρίων. Τὰ κριτήρια
ποὺ ἡ κυβέρνηση θά ὁρίσει καὶ θὰ ἰσχύουν
γιὰ νὰ χαρακτηρισθεῖ κάποιος «κάτω ἀπὸ τὸ
ὅριο τῆς φτώχειας», μποροῦν ἄνετα νὰ ἐφαρμοσθοῦν πάνω στὰ στοιχεῖα ποὺ διαθέτει τὸ
taxis, ἔτσι ὥστε νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς δικαιοῦχοι. Κατόπιν ἀντιγράφοντας/ἐπεκτείνοντας/
τροποποιώντας κάποια ἐφαρμογὴ τοῦ taxis
ποὺ ἤδη ὑπάρχει καὶ λειτουργεῖ ἀποτελεσμα-
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τικὰ ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια πχ τὴν ἐφαρμογὴ
γιὰ τὸ ἐπίδομα θέρμανσης, ἢ τοῦ ἐπιδόματος
τέκνων, μποροῦν νὰ πιστωθοῦν οἱ τραπεζικοί
τους λογαριασμοὶ μὲ τὸ χρηματικὸ ποσὸ ποὺ
θὰ δικαιοῦνται. Ἔτσι χρησιμοποιώντας κάποιος τὴν τραπεζική του κάρτα ἢ τὰ μετρητὰ
τοῦ λογαριασμοῦ του, μπορεῖ νὰ προβεῖ στὶς
ἀγορὲς ποὺ ἐπιθυμεῖ, χωρὶς νὰ στιγματίζεται
ὡς φτωχός, χωρὶς νὰ προσβάλλεται ἡ ἀξιοπρέπειά του. Τόσο ἁπλά, τόσο ἀποτελεσματικὰ καὶ
χωρὶς τὰ ἔξοδα δημιουργίας, διαχείρισης καὶ
λειτουργίας μίας Κάρτας καὶ τῶν ὑποστηρικτικῶν της συστημάτων!

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

KAΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛIΤΗ

3. TO CHIP OR
NOT TO CHIP?

Ἡ

Κάρτα στὴν ἀρχική της μορφὴ
μπορεῖ νὰ ἔχει, ἢ μπορεῖ νὰ
μὴν ἔχει τσιπάκι. Τὸ σίγουρο
εἶναι ὅτι ὁ σχεδιασμὸς εἶναι στὸ τέλος νὰ
ἔχει. Ἄλλωστε ἐὰν δὲν ἔχει, τότε δὲν ὑπάρχει
λόγος νὰ ἀλλάξουμε τὶς Ταυτότητες ποὺ ἤδη
ἔχουμε. Τόση φασαρία γιὰ νὰ δώσουμε τὶς
χάρτινες μὲ μαλακὸ περιτύλιγμα πλαστικοῦ
ταυτότητές μας, γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε καινούριες μὲ vσκληρὸ πλαστικό;
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4. ΌΛΗ ΜΟΥ Η ΖΩΉ ΣΕ ΜΙΑ ΒΆΣΗ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΣΕ ΠΟΛΛΈΣ;

Τ

ὸ τσιπάκι μπορεῖ νὰ ἔχει μέσα του
λίγα ἢ πολλὰ δεδομένα. Κάθε φορὰ
ποὺ ἡ Κάρτα θὰ μπαίνει σὲ μία
ὑποδοχή, ἢ θὰ περνιέται πάνω ἀπὸ κάποιο
μηχάνημα ἀνάγνωσης, δηλ. κάθε φορὰ ποὺ
θὰ χρησιμοποιεῖται, θὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ μία
ἢ περισσότερες βάσεις δεδομένων οἱ ὁποῖες
θὰ περιέχουν τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, δηλ. ὅσα δὲν θὰ ἔχει ἡ κάρτα ἐπάνω της.
Κάτι ἀνάλογο γίνεται καὶ σήμερα μὲ διαφορετικὸ ὅμως τρόπο: Μὲ τοὺς κωδικούς
του ὁ πολίτης μπαίνει στὸ taxisnet, βλέπει
τὸ e-mail τῆς ἐργασίας του ἀπὸ τὸ σπίτι του,
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μπορεῖ νὰ δεῖ τὸν τραπεζικό του λογαριασμό,
κλπ.
Ἀναζητᾶ ὁ πολίτης τὰ στοιχεῖα ποὺ χρειάζεται χρησιμοποιώντας διαφορετικοὺς κωδικοὺς γιὰ διαφορετικές, μὴ διασυνδεδεμένες
βάσεις δεδομένων. Ἡ ἐξυπηρέτησή του εἶναι
ἱκανοποιητικὴ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο.
Πόση λοιπὸν παραπάνω εὐκολία προσφέρει ἡ Κάρτα, ἔτσι ὥστε μὲ τὴ χρήση της νὰ
παραβλέψει κάποιος τὸν κίνδυνο τοῦ ἑνὸς
κωδικοῦ, τῆς ΜΙΑΣ Βάσης Δεδομένων; (βλ.
ἑπόμενο).

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

KAΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛIΤΗ

5. ΓΙΑΤΊ ΠΟΛΛΈΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΙΑ
ΒΆΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;

Ἡ

ἑνοποίηση τῶν δεδομένων τῶν
πολιτῶν ποὺ ἔχουν διάφοροι δημόσιοι καὶ ἰδιωτικοὶ ὀργανισμοὶ
στὴν κατοχὴ τους μπορεῖ νὰ γίνει μὲ φυσικὸ
τρόπο (πχ σὲ ἕνα Ὑπουργεῖο ὅλα τὰ στοιχεῖα)
ἢ μὲ δυναμικὸ τρόπο (Ἠλεκτρονικὰ κάθε Βάση
«εἰσφέρει» ὅσα στοιχεῖα γνωρίζει γιὰ κάθε πολίτη, τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ζητηθεῖ, χρησιμοποιώντας ἕναν ἑνοποιητικὸ κωδικὸ γιὰ κάθε πολίτη).
Ὁ κίνδυνος ποὺ φέρνει ἡ ἑνοποίηση τῶν
Βάσεων Δεδομένων εἶναι, σὲ περίπτωση διαρροῆς δεδομένων, νὰ κλαπεῖ τὸ καθολικὸ προφὶλ
τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι μόνο ἐπιμέρους πτυχὲς
τῆς ζωῆς τους.
Τὸ 2012 ὁ 47χρονος Οὐκρανὸς ποὺ συνελήφθη εἶχε στοιχεῖα 9 ἑκ. Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ taxisnet
[3]. Ὅμως ΔΕΝ εἶχε:
• τὰ στοιχεῖα τῶν ἀσθενειῶν τῶν Ἑλλήνων,

ἰασίμων ἢ ἀνιάτων, τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν παθήσεών τους, τῶν χειρουργείων
τους, τῶν φαρμακευτικῶν ἀγωγῶν τους (Ἠλεκτρονικὴ Συνταγογράφηση/Κάρτα Ὑγείας) [4],
• τὰ στοιχεῖα τοῦ σχολείου τῶν παιδιῶν τους,
τὴν ἐπίδοσή τους, ἀριθμό τῶν ἀπουσιῶν
τους, τῶν ποινῶν τους (myschool/Ὑπουργεῖο
Παιδείας) [5],
• τὶς καταναλωτικές τους προτιμήσεις, τὶς
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, τὶς πολιτικὲς τους πεποιθήσεις, τὶς ἐφημερίδες ποὺ
ἀγοράζουν, τὶς συνδρομὲς σὲ συλλόγους,
φορεῖς, κόμματα ποὺ ἀνήκουν, τὶς δωρεές/
ἐλεημοσύνες ποὺ κάνουν, τοὺς χώρους λατρείας ποὺ ἐπισκέπτονται καὶ πόσο συχνὰ
συμβαίνει αὐτὸ (Κάρτα Ἀποδείξεων/Χρεωστική-Πιστωτικὴ Κάρτα),
• τὶς κινήσεις τῶν Τραπεζικῶν τους Λογαριασμῶν (Χρεωστική/Πιστωτικὴ Κάρτα, web
Banking),
• τὶς μετακινήσεις τους (Ἠλεκτρονικὰ Διόδια,
Ἠλεκτρονικὸ Εἰσιτήριο), τὰ ταξίδια ποὺ πραγματοποιοῦν (εἰσιτήρια ἀεροπλάνων, πλοίων),
• τὰ ξενοδοχεῖα ποὺ μένουν, τὰ ἑστιατόρια
ποὺ τρῶνε, τὶς πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ
παρακολουθοῦν (Κάρτα Ἀποδείξεων/ Χρεωστική-Πιστωτικὴ Κάρτα),
• τὶς ὦρες εἰσόδου – ἐξόδου – ἐσωτερικῆς μετακίνησης στὴν ἐργασία τους (Κάρτα Ἐργαζομένου).
Βλέπετε τί ΔΕΝ μποροῦσε νὰ ἔχει στὴν κατοχὴ
του ὁ Οὐκρανὸς ἐπειδὴ ἁπλὰ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα
δὲν ἦταν στὸ taxisnet;
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6. Ο ΧΑΚΕΡ ΧΑΙΡΕΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΙΑΣΤΕΙ, ΕΣΥ
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΕ ΚΛΕΨΟΥΝ

Μ

ὲ τὴ χρήση τῆς Κάρτας ἡ ὁποία
ὁδηγεῖ στὴ δημιουργία ΜΙΑΣ
Βάσης Δεδομένων, τὰ στοιχεῖα
τῶν πολιτῶν ἑνοποιοῦνται καὶ ἐκτίθενται
στοὺς δυὸ βασικοὺς τύπους κλεφτῶν δεδομένων:
1. τοὺς κακόβουλους / παρείσακτους εἰσβολεῖς ποὺ λέγονται χάκερ ἀλλὰ καὶ
2. τοὺς πιθανῶς κακόβουλους διαχειριστὲς
τῶν βάσεων δεδομένων.
ΤΟ ΒΗΜΑ στὸ δημοσίευμά του μὲ
θέμα «Εἴμαστε ὅλοι ψηφιακὰ γυμνοί» τῆς

22/02/2015 [6], μᾶς πληροφορεῖ ὅτι: «μία χακεροσυμμορία ὀνόματι Carnabak ξάφρισε σὲ
διάστημα δυὸ ἐτῶν 1 δισεκατομμύριο δολάρια(!) ἀπὸ 100 τράπεζες, χωρὶς καμιά τους νὰ
τοὺς πιάσει στὰ πράσα».
Ὅσον ἀφορᾶ τὴ διαρροὴ τῶν φορολογικῶν
στοιχείων τοῦ Taxisnet, φθάσαμε στὸ 2015 (3
χρόνια μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς διαρροῆς) καὶ
δὲν ἔχουμε μάθει ἀκόμη ποιὸς ἦταν ὁ κλέφτης.
Ἦταν χάκερ ἢ κάποιος ἀπὸ μέσα; (διαχειριστής;) Ποιὸς θὰ μᾶς φυλάξει ἀπὸ τοὺς κλέφτες
καὶ ποιὸς θὰ μᾶς φυλάξει ἀπὸ τοὺς φύλακες;

7. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΚΡΥΨΕΙΣ,
ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝ ΕΚΤΕΘΕΙΣ;
• Ἀπό τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν κάνω κάτι κακό, τότε
δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος γιὰ νὰ ὑφίσταμαι
παρακολούθηση,
• Οἱ κυβερνήσεις ὁρίζουν τί εἶναι «κακό» καὶ
ἔχουν τὴν τάση διαρκῶς νὰ ἀλλάζουν τὸν
ὁρισμό»,
• «Γιατί μπορεῖ ΕΣΥ Κράτος ἢ Ἰδιωτικὴ Ἑταιρεία
νὰ κάνεις κάτι κακὸ μὲ τὰ προσωπικά μου
δεδομένα. Ἐδῶ, ὡς παράδειγμα κατάχρησης
ἐξουσίας, ταιριάζει ἄριστα ἡ φράση ποὺ ἀποδίδεται στὸν Καρδινάλιο Ρισελιέ:
«Δῶσε μου ἕξι γραμμές, γραμμένες ἀπὸ τὸ
χέρι τοῦ πιὸ ἔντιμου ἀνθρώπου τοῦ κόσμου
κι ἐγὼ θὰ βρῶ κάτι μέσα σὲ αὐτὲς γιὰ νὰ τὸν
ΚΡΕΜΑΣΩ!!!»
• Ὅλοι μας ἔχουμε πράγματι κάτι νὰ κρύψου-
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με, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ κάτι δὲν εἶναι δουλειὰ τοῦ
κράτους ἢ τοῦ ὁποιουδήποτε ἄλλου νὰ τὸ
γνωρίζει:
• Συνήθειες, ἀσχολίες, hobbies, ἀδυναμίες,
ἀποφάσεις, ἐπιλογὲς προσωπικές, ἐπιλογὲς
φιλοσοφικὲς – θρησκευτικὲς κὸκ θὰ γίνονται
ἀντικείμενο καταγραφῆς σὲ καθημερινὴ βάση
γιὰ ὅλους, μαζικά. Ἐπειδὴ τὰ δεδομένα θὰ
ἐκτείνονται σὲ βάθος ἐτῶν, θὰ ὁδηγοῦν σὲ
ἀξιόπιστες Συμπεριφορικὲς Ἀναλύσεις, ποὺ
μποροῦν νὰ παράγονται μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς
κουμπιοῦ. Αὐτὲς οἱ ἀναλύσεις θὰ ὁδηγήσουν
καὶ σὲ ἀνάπτυξη μεθόδων χειραγώγησης τῶν
μαζῶν, εἰδικὰ ἀπὸ λιγότερο ἢ περισσότερο
ἀνελεύθερα καθεστῶτα;;; Θὰ φανεῖ στὸ μέλλον
ἐὰν δὲν ἀντιδράσουμε σὲ αὐτὰ τὰ συστήματα.

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
• Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχεις κάτι νὰ κρύψεις ἀλλὰ
ἡ κυβέρνηση νὰ νομίζει ὅτι ἔχεις κάτι νὰ
κρύψεις,
Ἰσονομία, ἰσοπολιτεία ἢ διακρίσεις;
Μπορεῖ νὰ μὴ σὲ νοιάζει νὰ κρύψεις κάτι, ὅμως
μπορεῖ νὰ ὑποστεῖς διακρίσεις ἐξ αἰτίας αὐτοῦ
ποὺ δὲν κρύβεις:
1. Διαβάζουμε πὼς Τράπεζες στὸ ἐξωτερικὸ
ἐφαρμόζουν τὴν ἑξῆς πρακτική: Μειώνουν
τὸ πιστωτικὸ ὅριο ἑνὸς πελάτη τους, μὲ βάση
τὸ ἱστορικὸ ἀποπληρωμῶν τῶν πιστωτικῶν
καρτῶν ἄλλων πελατῶν ποὺ ψωνίζουν ἀπὸ
τὰ ΙΔΙΑ καταστήματα μὲ αὐτόν! [7]
2. Οἱ Τράπεζες ἐπίσης ἔχουν τὸν τρόπο νὰ γνωρίζουν ποιὸς χρήστης Πιστωτικής/Χρεωστικῆς Κάρτας πρόκειται νὰ χωρίσει μετὰ ἀπὸ
ἕνα χρόνο, μελετώντας τὴν καταναλωτική
του συμπεριφορὰ καὶ τὶς ὅποιες ἀλλαγὲς σὲ
αὐτὴν σὲ βάθος χρόνου! (συχνὴ ἀγορὰ γυαλιστικοῦ δοντιῶν, αὔξηση τῶν ἐπισκέψεων
σὲ γυμναστήρια, διαμονὴ μερικὲς μέρες τὸ
μήνα σὲ ξενοδοχεῖο κλπ) [8].
3. Τὸ smartphone γνωρίζει ὅταν κάποιος διολισθαίνει πρὸς τὴν κατάθλιψη: μείωσε τὶς
ἐξόδους, περνάει πολλὲς ὧρες στὸ σπίτι καὶ
ταυτόχρονα μείωσε τὸ χρόνο ποὺ ξοδεύει
στὸ Facebook καὶ τὸ twitter. (ABC News,
4/12/2012) [8].
4. Ἡ κατάρρευση τῶν ἐσόδων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων κλονίζει τὴν ἐμπιστοσύνη στὸ
Δημόσιο σύστημα ἀσφάλισης καὶ ὁδηγεῖ
νομοτελειακὰ σὲ δραματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ
Ἰδιωτικοῦ Πυλώνα Ἀσφάλισης. Πιθανὴ διαρροὴ τῶν ἀσθενειῶν τῶν πολιτῶν (χάκερ ἤ καὶ
διαχειριστής Ἠλεκτρονικῆς Συνταγογράφησης/Κάρτας Ὑγείας) θὰ ὁδηγήσει σὲ αὐτόματο
ἀποκλεισμὸ χιλιάδων συμπολιτῶν μας ἀπὸ
τὸ σύστημα ἀσφάλισης, ὡς «στιγματισμένων»
ἐπειδὴ θὰ δοῦν ὅτι ἔχουν προδιάθεση γιὰ
βαριὲς ἀσθένειες!
5. Ἐπίσης οἱ μελλοντικοὶ ἐργοδότες, σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες, θὰ
μποροῦν νὰ ἀπορρίπτουν ἐκ τῶν προτέρων
ἀνθρώπους ποὺ θὰ ἔχουν μερικῶς ἢ καθόλου
ἀσφαλίσει οἱ ἰδιωτικὲς ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες, παρόλο ποὺ θὰ ἔχουν ὅλα τὰ προσόντα
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γιὰ αὐτὴ τὴν ἐργασία.
6. Τί θὰ συμβεῖ στὴν περίπτωση ποὺ κάποιος
ἔχει χρέη (π.χ στὴν ἐφορία, ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς κλπ;
Εἶναι τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα διακρίσεων
ἢ δὲν εἶναι;
Ἀπειλή γιὰ τὴ Δημοκρατία;
• Mikko Hypponen, Chief Research Officer τῆς
ἑταιρείας F-Secure, TEDx Brussels, Νοέμβριος 2011: «Ἡ προστασία τῶν προσωπικῶν μας
δεδομένων δὲν τίθεται ὡς θέμα συζήτησης.
Δὲν πρόκειται γιὰ ἐρώτηση ἀνάμεσα στὴν
προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἐνάντια στὴν ἀσφάλεια. Εἶναι ἐρώτηση σχετικὴ
μὲ τὴν ἐλευθερία ἐνάντια στὸν ἔλεγχο [9].
Κι ἐνῶ μπορεῖ νὰ ἐμπιστευόμαστε τὶς κυβερνήσεις μας αὐτὴ τὴ στιγμή, τώρα τὸ 2011,
ὅποιο δικαίωμα παραδίδουμε θὰ παραδίδεται γιὰ πάντα. Ἐμπιστευόμαστε, ἐμπιστευόμαστε τυφλά, ὁποιαδήποτε μελλοντικὴ
κυβέρνηση, μία κυβέρνηση πού μπορεῖ νὰ
ἔχουμε σὲ 50 χρόνια ἀπὸ τώρα;
Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐρωτήσεις γιὰ τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἀνησυχοῦμε τὰ ἑπόμενα 50 χρόνια».
• Ἀνακοίνωση τῆς Frost & Sullivan (Πολυεθνικὴ Ἑταιρεία Ἐρευνῶν καὶ Παροχῆς Συμβουλῶν σὲ Κράτη & Ἐπιχειρήσεις), Λονδίνο
8/3/2011: [11] «μὲ μία μοναδικὴ ταυτότητα, ἡ
κυβέρνηση θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ παρακολουθεῖ
τὶς φυσικὲς κινήσεις κάθε πολίτη ἀλλὰ καὶ
τὴν ψηφιακὴ (ἠλεκτρονική) του δραστηριότητα σὲ καθημερινὴ βάση «with a unique ID,
the government will be able to track every
citizen’s physical movement and digital
activity on an everyday basis».
• Ὅποιος ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Κάρτα Πολίτη ΔΕΝ
ἀποτελεῖ τὸ ἀπόλυτο ὑπερόπλο καταγραφῆς
κινήσεων καὶ ὡς ἐκ τούτου παρακολούθησης
τῶν πολιτῶν τότε:
1. εἴτε σκόπιμα παραπλανεῖ, ὁπότε εἶναι ἐπικίνδυνος,
2. εἴτε εἶναι ἀφελής, ὁπότε καὶ πάλι εἶναι ἐπικίνδυνος,
3. εἴτε ἐθελοτυφλεῖ, ὁπότε καὶ πάλι ἐπικίνδυνος εἶναι.
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Radio Frequency
IDentfication
vs

διαρΡοη Φυσικῶν
Ιδιωτικῶν Δεδομένων

Ἐ

άν τὸ τσιπάκι ποὺ θὰ φέρει ἐπάνω της ἡ Κάρτα εἶναι RFID (Radio
Frequency Identification = Ταυτοποίηση μέσων Ραδιοσυχνοτήτων), τότε ἡ
Κάρτα τοῦ Πολίτη θὰ μπορεῖ νὰ ἀναγνωσθεῖ
ἀπὸ ἀπόσταση.
Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀπόσταση; 5 ἑκατοστά; 1
μέτρο; 10 μέτρα; 50 μέτρα;

Ποῦ θὰ βρίσκονται οἱ ἀναγνῶστες
αὐτῶν τῶν Καρτῶν;
Μποροῦν νὰ εἶναι σταθεροὶ γιὰ παράδειγμα σὲ Ὑπηρεσίες, Πύλες Εἰσόδου σὲ Κτίρια,
Γήπεδα, Βιβλιοθῆκες, Καταστήματα, Διόδια,
φανάρια, γέφυρες, ἢ νὰ τοὺς φέρει κάποιος
ἐπάνω του καὶ νὰ «διαβάζει» τοὺς περαστικοὺς στὸ δρόμο.

Σὲ ποιὰ περίπτωση ἡ τεχνολογία δὲν
μπόρεσε νὰ ὑλοποιήσει τὰ πιὸ φιλόδοξα
ὄνειρα τῶν ἐπιστημόνων; Ποιὸς περίμενε,
πρὶν μερικὰ χρόνια, ταχύτητες 4G στὴν
κινητὴ τηλεφωνία;
Ξεκινάει λοιπὸν μὲ 2-5 ἑκατοστά, ἐπεκτείνεται στὰ 2-5 μέτρα (βλέπε διόδια) καὶ
μὲ τὶς «ἀναβαθμίσεις» τῶν Καρτῶν καὶ τῶν
Ἀναγνωστῶν τους, βλέπουμε… καὶ ὅλα αὐτὰ
χωρὶς τὴ χρήση μπαταρίας ἢ κάποιας ἄλλης πηγῆς ἐνέργειας στὴν κάρτα. Ὑπάρχουν
καὶ RFID συστήματα μὲ μπαταρία (μεγέθους
ἠλεκτρονικοῦ ρολογιοῦ) – σὲ αὐτὰ ἡ ἐμβέλεια
ἤδη ξεπερνάει τὰ 100 μέτρα! [12]

Ἐφόσον διαβάζονται ἀπὸ ἀπόσταση,
ἀντιγράφονται ἀπὸ ἀπόσταση;
Βεβαίως! Σοῦ παίρνουν τὰ στοιχεῖα ἀπὸ
τὸ πορτοφόλι σου, χωρὶς κἄν νὰ σοῦ κλέψουν
τὸ πορτοφόλι! Ἡ τεχνολογία στὴν ὑπηρεσία
τοῦ ἀνθρώπου; [13]
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Εἶναι ἀκριβὰ αὐτὰ τὰ μηχανήματα
ἀνάγνωσης/ἀντιγραφῆς;
Τὸ κόστος εἶναι σίγουρα συνάρτηση τῆς
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. Ἐὰν πάντως σήμερα ψάξει κάποιος στὸ ebay γιὰ παράδειγμα μὲ τὶς λέξεις «RFID Cloner» θὰ δεῖ
ὅτι ὑπάρχουν φορητὰ συστήματα ἀντιγραφῆς

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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ἀκόμη καὶ μὲ 18$! Ρεπορτὰζ τοῦ Καναδικοῦ
καναλιοῦ CBC News, Μάϊος 2013, λέει ὅτι
μὲ ἕνα smartphone καὶ μία ἐφαρμογὴ ἀπὸ
τὸ Play Store τῆς Google, ἀντιγράφονται
Χρεωστικές/Πιστωτικὲς Κάρτες μὲ RFID [13].

παράδειγμα, αντί για κάρτα εισόδου, η σουηδική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Epicenter
αποφάσισε να εμφυτεύσει στην παλάμη του
χεριού των εργαζομένων της ηλεκτρονικά
μικροτσίπς.[14]

Εἶναι ἐπανεγγράψιμα αὐτὰ τὰ τσιπάκια;
Ὑπάρχουν RFID τσιπάκια:
• Ἁπλῆς ἀνάγνωσης (Read Only)
• Μονῆς Ἐγγραφῆς (Write Once – Read
Many)
• Ἀνάγνωσης – Ἐγγραφῆς (Read-Write),
δηλ. ἐπανεγγραφῆς
Ὅ,τι πληρώσει τὸ Κράτος, το παίρνει ὁ
Πολίτης!

Πόσο ἀσφαλὲς εἶναι τὸ χέρι σου ἀπὸ
ἕναν ἐγκληματία; (νὰ στὸ κόψει πχ γιὰ νὰ
ἀποκτήσει πρόσβαση στὶς καταθέσεις σου
κλπ)

Σήμερα ἡ κάρτα – αὔριο… ἐμφυτεύματα;
Ὑπάρχουν ἤδη ἐπίσημες ἀναφορὲς γιὰ
ἐμφυτεύματα στὸ χέρι (ἐπιδερμικά) τεχνολογίας RFID σὰν μία πιὸ εὔχρηστη καὶ πιὸ
«ἀσφαλής» πρακτικὴ γιὰ πρόσβαση σὲ ὑπολογιστές, κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις κλπ. Για

Πόσο ἀσφαλὲς εἶναι τὸ χέρι σου, ἡ
ὑγεία σου, ἡ ζωή σου ἀπὸ ἕναν ἐγκληματία πού θὰ δώσει ἐντολὴ ὑπερφόρτισης
τοῦ κυκλώματος RFID μὲ ἀποτέλεσμα
τὴν ἔκρηξη τοῦ μηχανισμοῦ; (αὐτὸ εἶναι
πραγματικότητα καὶ ἐξηγεῖται ἐπιστημονικὰ
δὲν ἀποτελεῖ ἐπιστημονικὴ φαντασία).

Τί προστασία ἔχεις κατὰ τῆς ἀντιγραφῆς/πρόσβασης ἀπὸ ἀπόσταση; Στὰ
σίγουρα δὲν μπορεῖς νὰ φορᾶς ἕνα μεταλλικὸ
γάντι προστασίας ὅλη τὴν ὥρα…
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9. ΘΑ ΕΧΕΙ: 666; ΧΞΣΤ; ΣΒΆΣΤΙΚΑ;

Ἐ

ὰν ποτὲ ἐμφανισθεῖ ἕνα τυραννικὸ καθεστώς, μία ἀπολυταρχική, δυναστική, λιγότερο δημοκρατικὴ ἀπὸ τὶς σημερινὲς κυβέρνηση,
θὰ ἔχει στὰ χέρια της ἕνα ἕτοιμο, στημένο,
ἄκρως λειτουργικὸ εἰς βάρος μας, σύστημα
παρακολούθησης.
Σὲ αὐτὸ μετά, μπορεῖ νὰ προσθέσει πανεύκολα καὶ τὰ σύμβολά της, 666, χξστ, σβάστικες, ὅ,τι θέλει μπορεῖ νὰ βάλει. Ἔτσι καθιστᾶ αὐτὸ τὸ σύστημα ἐμφανῶς τυραννικό.
Γιὰ σκεφθεῖτε, ποιὸς φασισμὸς ἔκρυψε ποτὲ
τὰ σύμβολά του; Καὶ νὰ τὰ κρατάει κρυφά,
μία μέρα δὲν θὰ ἀντέξει, θὰ τὰ ἀποκαλύψει,
θὰ τὰ προτάξει, θὰ μᾶς ζητήσει νὰ τὰ προσκυνήσουμε!

12

Τώρα ποὺ δὲν ἔχει τὰ σύμβολα, μᾶς ξεγελάει, βλέπουμε μόνο τὴν «ἐξυπηρέτηση»
καὶ ὄχι τὴν τυραννία, ἀλλὰ θὰ εἶναι τὸ ἴδιο
σύστημα! [14]
Μικροδιαφορὲς θὰ ὑπάρχουν ἀνάλογα μὲ
τὴν «πρόοδο» τῆς τεχνολογίας...
Δὲν ξέρουμε ἐὰν αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἡ Κάρτα
Πολίτη καὶ οἱ Βάσεις Δεδομένων ἔχουν ἤ
καὶ λειτουργοῦν μὲ περίεργα σύμβολα καὶ
κωδικοὺς. Ὅμως σὲ αὐτὴ τὴ φάση, τὰ σύμβολα εἶναι τὸ θέμα μας ἢ ἡ φιλοσοφία τοῦ
συστήματος;
Τὰ ἐμβλήματα συνήθως χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ συμβολίσουν μὲ τὴ χρήση μίας
ἁπλῆς εἰκόνας καὶ ὄχι πολλῶν λόγων, τὴν
ὕπαρξη μίας ἰδεολογίας.

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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10. ΔΥΝΑΜΙΚΗ «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ» ΤΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Ὁ

κωδικός τῆς Κάρτας μπορεῖ νά
εἶναι τμηματικός καί ὄχι σειριακός, κατά τό πρότυπο τοῦ
ΑΜΚΑ. Γιά παράδειγμα τά πρῶτα ψηφία θά
σημαίνουν τή χώρα, τά ἑπόμενα τήν ἡμερομηνία γέννησης, ἕνα ἑπόμενο τό φύλο ἄρρεν/
θῆλυ κοκ.
Τά συστήματα τῶν Καρτῶν ἔχουν τή δυνατότητα νά δίνουν στίς Κάρτες ὁμαδικά ἤ καί
ἐπιλεκτικά, δικαιώματα καί προνόμια. Ἔτσι:
α) ἡ κάθε κυβέρνηση θά μπορεῖ νά συνδέει τήν ἐκπλήρωση τῶν φορολογικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ πολίτη μέ τήν κατάσταση τῆς
Κάρτας: ἐνεργή/ἀνενεργή, πολλά/λίγα-περιορισμένα δικαιώματα. Πιὸ ἁπλὰ ὅποιος δὲν
μπορεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς (παράλογες ἤ μή)
φορολογικὲς ἀπαιτήσεις τῆς ὁποιασδήποτε
κυβέρνησης, θὰ βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ
μία ἀνενεργὴ κάρτα ἡ ὁποία θὰ σημαίνει ἀπὸ
ἀδυναμία πρόσβασης σὲ ὑπηρεσίες ὑγείας
μέχρι ἀκόμα καὶ ἀδυναμία «δικαίωσης» ἀπὸ
τὰ δικαστήρια κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ νόμου
τοῦ ΑΜΚΑ [16]
β) θά μπορεῖ νά γίνεται κατηγοριοποίη-

ση τῶν πολιτῶν μέ «εἰδικές ὑποχρεώσεις»
γιά κάποιους (συνήθη ὑποζύγια;) καί «εἰδικά
προνόμια» γιά κάποιους ἄλλους (ἡμέτερους;
ἐπιχειρηματίες; κλπ)
γ) θά μπορεῖ νά γίνεται δημιουργία εἰδικῶν οἰκονομικῶν ζωνῶν μέσῳ τῆς κατηγοριοποίησης τῶν Καρτῶν ἀνά ἐπάγγελμα,
ἀνά περιοχή, π.χ. διαφορετικοί φορολογικοί
συντελεστές ἀνά γεωγραφική περιφέρεια, ἀνά
ἐπάγγελμα, κλπ.
δ) ἐάν ἡ διαχείριση τῶν Καρτῶν ἐκχωρηθεῖ μέσῳ κάποιου μνημονίου, ἀπό τίς τοπικές
ἀρχές σέ ὑπέρ-τοπικές ἀρχές, π.χ. στήν ΕΕ,
τότε θά μπορεῖ ἡ ΕΕ παρακάμπτοντας τήν
Κυβέρνηση, νά ἐφαρμόζει ἡ ἴδια ἀπευθείας
πολιτικές περιορισμοῦ δικαιωμάτων Καρτῶν
προκειμένου π.χ. νὰ πληρωθεῖ μία δόση πρὸς
τοὺς δανειστές.
ε) τέλος τὰ σημεῖα ἀνάγνωσης τῶν καρτῶν
μποροῦν ἀκόμα καὶ νὰ παρακρατοῦν τὴν κάρτα ὅταν αὐτὴ τεθεῖ στὴν ἀνάλογη κατάσταση
(status) καθιστώντας τὸν κάτοχό της πραγματικὰ ἀξιολύπητο ἀποκλεισμένο ἀπὸ τὰ πάντα
ἐκτός τοῦ... ἀέρα.
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11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:
ΤΟ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ;

Ὅ

λα ὅσα παρουσιάσαμε ἀνωτέρω
συνηγοροῦν στὸ ὅτι ἕνα τέτοιο
σύστημα περιορίζει ἕως καὶ ἐξαφανίζει τὴν ἐλευθερία κινήσεων τοῦ ἀτόμου.
Πῶς γίνεται αὐτό;
Ὁ ἄνθρωπος χάνοντας τὴν ἰδιωτικότητά
του μέσῳ τῆς διαρκοῦς καὶ ἀνηλεοῦς παρακολούθησής του, προκειμένου νὰ ἐπιβιώσει,
παύει νὰ ἐνεργεῖ ὅπως θὰ ἤθελε.
Τροποποιεῖ τὴ συμπεριφορά του, προσαρμόζεται, «καλουπώνεται» μέσα στὰ πρότυπα
τῶν παρακολουθούντων.
Ἀλλάζει στάση ζωῆς, τυποποιεῖται, ἀπορρίπτει συνήθειες «μὴ ἀρεστές» καὶ υἱοθετεῖ
συμπεριφορὲς ποὺ δὲν εἶναι ἀποδεκτὲς ἀπὸ
τὸν ἴδιο, ἀλλὰ εἶναι ἀρεστὲς στὸ «σύστημα». Στὸ
ἑκάστοτε σύστημα, τὸ δημοκρατικό, τὸ ἀπο-
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λυταρχικό, τὸ κρατικό, τὸ παρακρατικὸ κ.ὁ.κ.
Ἔχετε δεῖ ἀγώνα tennis; Ὅταν τὸ μπαλάκι
πηγαίνει στὴ δεξιὰ πλευρὰ τοῦ γηπέδου, ὅλοι
μαζὶ οἱ θεατὲς στρίβουν τὸ κεφάλι τους δεξιά,
ὅταν πηγαίνει ἀριστερὰ ὅλοι μαζὶ στρίβουν
τὸ κεφάλι τους ἀριστερά. Ἔτσι θὰ εἶναι καὶ οἱ
πολίτες μὲ τὴν Κάρτα Πολίτη. Δεξιὰ κυβέρνηση;
Ὅλοι μαζὶ δεξιά, Ἀριστερὴ κυβέρνηση; Ὅλοι
μαζὶ ἀριστερά!
Προσβάλλεται ἤ ὄχι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση
τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου;
Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ αὐτενέργειά του,
ὁ αὐθορμητισμός, ἡ δημιουργικότητα, ἡ πρωτοτυπία; Ὅλα πᾶνε περίπατο.
Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ στὴν ὁποία θὰ ζοῦν «ἐλεύθεροι» οἱ ἠλεκτρονικὰ μαρκαρισμένοι ἄνθρωποι;
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ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
[1] «Πρωϊνό ΑΝΤ1 TV», 09:30-27/2//2015, Συνέντευξη στόν Γιῶργο Παπαδάκη https://www.youtube.com/
watch?v=fvGiGDR0-Hc
[2] ΔΕΘ καί ΒΗΜΑ
Α) Γιῶργος Παπανδρέου στή Διεθνῆ ἔκθεση Θεσσαλονίκης
11/9/2010.
https://www.youtube.com/watch?v=51e7qFkj8v4
Β) «Κάρτα τοῦ Πολίτη» προωθοῦν τά ἁρμόδια ὑπουργεῖα – ΤΟ ΒΗΜΑ http://www.tovima.gr/society/
article/?aid=327110 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/04/2010 16:27
[3] Αὐτή τή φορά, ἕνας 47χρονος Οὐκρανός φερόταν,
σύμφωνα μέ «Τά Νέα», νά ἐμπορεύεται τά στοιχεῖα περίπου
τοῦ συνόλου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, ὄπως τοῦ τά παραχώρησε συνεργός τοῦ μέσα ἀπό τό ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.
Στήν πρώτη περίπτωση κατασχέθηκαν 10 σκληροί δίσκοι
μεγέθους 1 terrabyte καί πλέον μαζί μέ backup δίσκους,
ἐνῶ στή δεύτερη περίπτωση πέντε δίσκοι χωρητικότητας
λίγων terrabyte.
α) Ἐφημερίδα Αὐγή: 25/07/2013: Ἄν-ἀσφαλῆ τά προσωπικά
μας δεδομένα στά χέρια τοῦ κράτους
http://www.avgi.gr/article/682985/an-asfali-ta-prosopikamas-dedomena-sta-xeria-tou-kratous
β) ἰστοσελίδα TVXS: Διαρροή προσωπικῶν δεδομένων
τουλάχιστον 6 ἐκ. πολιτῶν, http://tvxs.gr/news/ellada/
diarroi-prosopikon-dedomenon-toylaxiston-6-ek-politonapopeira-sygkalypsis
[4] «Λίγο πρίν τό Πάσχα (τοῦ 2012) διαπιστώθηκε ὅτι
οἱ χάκερ μπαινόβγαιναν στό σύστημα ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης καί ὄχι μόνο ἔγραψαν ἑνάμισι ἑκατομμύριο συνταγές ἀλλά καί εἶχαν πρόσβαση στά στοιχεῖα
9,5 ἑκατομμυρίων ἀσφαλισμένων καί 60.000 γιατρῶν».
«In.GR» 23/04/2012 - «Ἀπό τά Ζωνιανά» ἐξαπολύθηκε ἡ
κυβερνοεπίθεση στήν ἠλεκτρονική συνταγογράφηση. http://
news.in.gr/greece/article/?aid=1231192570
[5] Σέ κίνδυνο τά εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα μαθητῶν. Ἐρώτηση στή Βουλή ἀπό βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ,
σχετικά μέ τήν ψηφιακή πλατφόρμα Myschool.www.
cretalive.gr, 30/01/2014: http://www.cretalive.gr/greece/
view/se-kinduno-ta-euaisthhta-proswpika-dedomenamathhtwn/138852
[6] ΤΟ ΒΗΜΑ: Εἴμαστε ὅλοι ψηφιακά γυμνοί!
22/02/2015. Δυό ἀποκαλύψεις συγκλόνισαν τίς τελευταῖες
ἡμέρες τόν ψηφιακό μας κόσμο: ἡ πρώτη κυβερνοκατασκοπεία τοῦ «σκληροῦ» καί ἡ πρώτη ληστεία «τῆς ὀθόνης».
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=679221
[7] Τράπεζες μειώνουν πιστωτικό όριο πελατών τους με
βάση τη συμπεριφορά άλλων πελατών, ABC NEWS - Some
Credit Card Companies Financially Profiling Customers,
28/01/2009: http://abcnews.go.com/GMA/TheLaw/gmaanswers-credit-card-companies-financially-profilingcustomers/story?id=6747461&singlePage=true
[8] α) Μέ ποιό τρόπο οἱ Τράπεζες γνωρίζουν ὅτι θά χωρίσεις σέ ἕνα χρόνο ἀπό σήμερα; http://id-ont.blogspot.

gr/2013/03/blog-post.html Yahoo News: How “Big Data”
Can Predict Your Divorce, 4/12/2012. β) Τὸ smartphone
γνωρίζει ὅταν κάποιος διολισθαίνει πρὸς τὴν κατάθλιψη:
μείωσε τὶς ἐξόδους, περνάει πολλὲς ὧρες στὸ σπίτι καὶ
ταυτόχρονα μείωσε τὸ χρόνο ποὺ ξοδεύει στὸ Facebook
καὶ τὸ twitter. ABC News, 4/12/2012.
[9] Mikko Hypponen, VIDEO: Τρόποι μέ τούς ὁποίους οἱ
κυβερνήσεις χρησιμοποιοῦν τήν τεχνολογία ἐναντίον τῶν
πολιτῶν. http://id-ont.blogspot.gr/2012/03/blog-post_15.
html
[10] «Δέν ἔχω κάτι νά κρύψω!». Ἀπάντηση σέ αὐτό τό ἐρώτημα: ACLU.org: Plenty to Hide, 06/07/2012: https://www.
aclu.org/blog/technology-and-liberty-national-security/
plenty-hide
[11] Frost & Sullivan: «Μέ τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα
κάθε κυβέρνηση θά εἶναι σέ θέση νά παρακολουθεῖ τίς
φυσικές κινήσεις ὅλων τῶν πολιτῶν καθώς καί τήν ἠλεκτρονική τους δραστηριότητα σέ καθημερινή βάση» http://
id-ont.blogspot.gr/2011/03/frost-sullivan.html
[12] RFID Journal http://www.rfidjournal.com/faq/
show?139
[13] Ἀντιγραφή Καρτῶν RFID ἀπό ἀπόσταση
α) VIDEO - CBC News Canada: Smartphone κλέβει ἐξ’ ἀποστάσεως τά στοιχεῖα πιστωτικῆς Κάρτας (μέ RFID πλινθίο)
http://id-ont.blogspot.gr/2013/05/video-cbc-news-canadasmartphone-rfid.html
β) Κλωνοποίηση RFID Κάρτας εἰσόδου σέ κτίριο ἀπό Μεταπτυχιακούς Φοιτητές τοῦ Πανεπιστημίου: http://id-ont.
blogspot.gr/2010/12/video-rfid-rfid-nxp.html
γ) VIDEO: Ἐπίδειξη ὑποκλοπῆς δεδομένων ἀπό πιστωτικές
κάρτες μέ RFID τσιπάκι http://id-ont.blogspot.gr/2010/12/
rfid_07.html
Τσιπάκι στους υπαλλήλους της εμφυτεύει σουηδική
εταιρεία. http://www.tanea.gr/news/science-technology/
article/5204380/tsipaki-stoys-ypallhloys-ths-emfyteyeisoyhdikh-etaireia/
[14] «Σημεῖα τῶν καιρῶν» Ἁγίου Παϊσίου Ἀθωνίτου
• Πίσω λοιπόν καί ἀπό τό τέλειο σύστημα «κάρτας ἐξυπηρετήσεως» ἀσφαλείας κομπιοῦτερ κρύβεται ἡ παγκόσμια
δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντίχριστου»
• Ἡ Κάρτα, ἡ ταυτότητα «ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος»
• Μετά λοιπόν ἀπό τήν κάρτα, τήν ταυτότητα, τό «φακέλωμα» γιά νά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα…
[15] «Ἄρθρο 153: Ἀπό τήν ἴδια ὡς ἄνω ἡμερομηνία οὐδείς
δύναται νά ἀπασχοληθεῖ ὡς μισθωτός ἤ ὡς αὐτοαπασχολούμενος, νά ἀσφαλισθεῖ ἤ νά καταβάλει ἀσφαλιστικές εἰσφορές, νά ἐκδώσει ἤ νά ἀνανεώσει βιβλιάριο ἀσθενείας,
νά δικαιωθεῖ καί νά εἰσπράξει συντάξεις καί γενικότερα
πάσης φύσεως παροχές, ἐπιδόματα καί βοηθήματα, ἐάν
δέν διαθέτει ΑΜΚΑ ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται ὑποχρεωτικά
ἐπί ὅλων τῶν ὡς ἄνω ἀντίστοιχων παραστατικῶν» http://
id-ont.blogspot.gr/2010/10/blog-post_7798.html.
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ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ RFID
Επαφες συνδεσης (για εξ επαφης επικοινωνια)

Πλινθιο
(Τσιπακι)
Πυκνωτης

(Συσσωρευτης ηλεκτρικης ενεργειας
«επαναφορτιζομενη Μπαταρια»

Πηνιο/Κεραια

Κυκλοφοροῦν πολλές κάρτες σήμερα μέ τσιπάκι (πλινθίο), πού
δέν ἔχουν ἀπαραίτητα RFID. Τό τσιπάκι βρίκσεται καί εἶναι
συνήθως ὁρατό στήν μπροστινή πλευρά τῆς κάρτας σάν ἕνα
μεταλλικό τετράγωνο μεγέθους ἑνός ἑκατοστοῦ.

Οἱ κάρτες πού ἔχουν καί RFID, τό κύκλωμά τους δέν εἶναι
ἐξωτερικά ὁρατό (πλήν τοῦ τσίπ) ἀλλά βρίσκεται ἐσωτερικά
καί ἀνάμεσα στίς δυό πλαστικές ἐπιφάνειες τῆς κάρτας σέ
διάταξη «σάντουϊτς».

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ RFID ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ

16

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

KAΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛIΤΗ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΚΑΡΤΑ RFID
1. Τό ἀσύρματο δίκτυο στέλνει συνεχῶς κύματα «πρός ἀναγνώριση».
2. Ὴ RFID κάρτα, λαμβάνει τά κύματα αὐτά, ὅταν εἶναι μέσα στό πεδίο ἐκπομπῆς τους, ἐνεργοποιώντας τό κύκλωμά της.
3. Ξεκινᾶ πλέον ἡ ἐπικοινωνία της μέ το «σύστημα» και κατόπιν ταυτοποίησής της ἀνταλλάσσει
στοιχεῖα μαζί του.
4. Ἡ παρακολούθησή σας εἶναι γεγονός.

ΠΟΥ ΚΑΊ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΕΠΙΘΕΣΗ
• Ὑποκλέπτοντας στοιχεῖα τῆς κάρτας σας τήν ὥρα πού ἐσεῖς π.χ. περπατᾶτε ἀνέμελα σέ
ἕνα δημόσιο χῶρο.
• Κατά τήν διάρκεια ἐνεργοποίησης τοῦ RFID τῆς κάρτας σας (ὅταν εἴσαστε «on line»).
• Ὰπ’εὐθείας στά συστήματα ὑποστήριξης λειτουργίας τῆς κάρτας καί τῶν βάσεων δεδομένων στίς ὁποῖες εἶναι ἀποθηκευμένα τά στοιχεῖα ὅλων τῶν πολιτῶν (ὅταν εἴσαστε
«off line»).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ («HACKING»)
Τό 21%-29% τῶν κακόβουλων ἐπιθέσεων «hacking» παγκοσμίως ἀφορᾶ κυβερνητικούς ὀργανισμούς,
βρίσκονται δηλαδή αὐτοί ἤδη σέ ὑψηλή προτεραιότητα ἀπό τούς hackers.
Τά ὑπάρχοντα στατιστικά στοιχεῖα εἶναι ἱκανά γιά νά καταλάβουμε τό μέγεθος τοῦ προβλήματος, ὑπάρχουν
ὅμως καί χειρότερα! Πῶς; Εἶναι προφανές ὅτι ἐάν ὅλα τά στοιχεῖα κάθε πολίτη καταλήξουν συγκεντρωμένα
ἀπό τό κράτος σέ μία κεντρική «βάση δεδομένων», ἀπαραίτητη γιά τήν ὑποστήριξη τοῦ συστήματος λειτουργίας τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, τό γεγονός αὐτό θά δώσει ἀδιαμφισβήτητα ἀκόμα μεγαλύτερο ἔναυσμα
στούς hackers γιά νά βάλουν ἀκόμα περισσότερο στό στόχαστρο αὐτούς τούς ἤδη ἐπιθυμητούς … «κυβερνητικούς ὀργανισμούς»! Ἴσως τότε νά ἀποτελέσουν τό 50+% τῶν περιπτώσεων κακόβουλης ἐπίθεσης;
Τό 12.5%-27.6% τῶν μεθόδω ν (ἤ πηγῶν) τῶν κακόβουλων ἐπιθέσεων παραμένουν ἀκόμα ἀπολύτως
ἄγνωστοι … παγκοσμίως! Δηλαδή, ὅταν ὑποστεῖς ἠλεκτρονική (κακόβουλη) ἐπίθεση στήν κάρτα σου ἤ
στό σύστημα πού ὑποστηρίζει τή λειτουργία της, σχεδόν 1 στίς 4 φορές δέν θά μπορεῖ κανείς νά βρεῖ τούς
ὑπαίτιους ἤ τό μέγεθος τῆς ζημιᾶς πού ἔχεις ὑποστεῖ - οὔτε κἄν τό ἴδιο τό κράτος!
Κίνητρα κακόβουλης ἐπίθεσης: Κατά το 56%-59% Ἀκτιβισμός, κατά τό 40%-43% ἠλεκτρονικό ἔγκλημα καί
μόλις κατά τό 2%-4% (ἠλεκτρονική) κατασκοπεία. Κατ’ἐπέκταση, ὅσον ἀφορᾶ στά κίνητρα τῶν hackers
κινδυνεύουμε κατά τό 96%-99% μέ τό σύστημα «ἐξυπηρέτησης» τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη!
[ΠΗΓΕΣ http://hackmageddon.com καί TrustWave spider labs]
ATTACK BY SEGMENTS - FEB 2010

Other Forums; 5%
Other Orgs; 6%
Finance; 6%

ATTACK METHODS - FEB 2010
Defacement 11%

Education; 4%
News; 4%

Ddos 19%

Politics; 4%
UN; 3% Military; 2%

Other Vulnerabilities
2%
Molware 2%
Other 8 <1% each 6%

ISP; 2%
E-Commerce; 2%
Law Enforcement; 13%

SQLi? 9%

OnlineServ; 2%
Health; 2%

SQLi 24%
Industry; 17%

Uknown 27%

Govermment; 29%

MOTIVATIONS BEHIND ATTACKS FEB 2010
Cyber Warfare; 2%
Cyber Crime; 39%

Hacktivism; 59%
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
• 08.03.15 Ἐπίθεση Τζιχαντιστῶν – χάκερς στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἰταλοῦ πρωθυπουργοῦ.
• 01.03.15 US State Dpt - Οἱ χάκερ ἁλωνίζουν ἀκόμη στό Ἠλεκτρονικό του Ταχυδρομεῖο.
• 07.01.15 Γερμανία: Οὐκρανοί χάκερ ἔριξαν τίς ἱστοσελίδες τῆς Βουλῆς καί καγκελαρίας ὡς ἀντίδραση
στήν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Γιατσένιουκ.
• 27.01.15 ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΑΚΕΡΣ ΣΕ ΦΕΪΣΜΠΟΥΚ ΚΑΙ ΙΝΣΤΑΓΚΡΑΜ... ΤΑ ΕΡΙΞΑΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΩΡΑ!!!
• 26.11.13 «Θύμα» χάκερ τό Εὐρωκοινοβούλιο.
• 10.05.13 Αὐτή εἶναι ληστεία! Παγκόσμια συμμορία ἔκλεψε ἀπό ΑΤΜ τραπεζῶν σέ ὅλο τόν κόσμο 45
ἑκατομμύρια δολάρια!
• 22.02.13 Χάκερ ἔκλεψαν 11,3 δίσ. δολ. στίς ΗΠΑ μέσω πιστωτικῶν.
• 13.12.12 Στήν ἁρπαγή τοῦ Eurograbber - Χάκερ ἔκλεψαν δεκάδες ἑκατομμύρια ἀπό εὐρωπαϊκές τράπεζες.
• 08.12.12 Χάκερς δημοσίευσαν ἀπόρρητο ὑλικό τῆς Ὑπηρεσίας Ἀτομικῆς Ἐνέργειας. Ἀπαιτοῦν νά ἐλεγχθεῖ τό πυρηνικό πρόγραμμα τοῦ Ἰσραήλ.
• 29.05.12 Μεγάλη κυβερνοεπίθεση ἀποκαλύφθηκε στή Ρωσία. Στά χέρια χάκερ προσωπικά δεδομένα
χιλιάδων πολιτῶν.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

05.03.15 Θύμα χάκερ ὁ γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη.
02.02.15 χάκαραν τήν ἱστοσελίδα ἀξιολόγησης τοῦ ΙΕΠ.
25.11.14 ΚΡΗΤΗ. Χάκερς «χτύπησαν» τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης!
14.10.13 Τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἔπεσε θύμα τῶν Anonymous.
02.01.13 Χάκερς ἐπιτέθηκαν στό Ἐθνικό Τυπογραφεῖο.
21.09.13 Ἄχρηστοι… «Χάκαραν»… κατά λάθος τό Taxisnet καί διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα πολιτῶν.
23.04.12 Παράξενη τροπή «Ἀπό τά Ζωνιανά» ἐξαπολύθηκε ἡ κυβερνοεπίθεση στήν ἠλεκτρονική συνταγογράφηση.
20.05.12 Διάτρητη ἡ ἠλεκτρονική ὑποδομή τοῦ Δημοσίου. Ἐπιτρέπει τήν πρόσβαση μή ἐγγεγραμμένων
χρηστῶν.
20.11.12 Χάκερ μπῆκε στό Taxis καί «πουλοῦσε» ΑΦΜ καί διευθύνσεις 9.000.000 Ἑλλήνων.
19.12.11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ «ΑΝΑΛΗΨΗ» ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΧΑΚΕΡΣ!!!!...
08.07.11 Ἐπίθεση στή βουλή καί συγκεκριμένα στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα της. Ἡ ἐπίθεση ὑπογράφεται
ἀπό τήν ὁμάδα «REAL DEMOCRACY REVERSE ENGINEERING».

19

Ὁ νεοκαταταχθείς Ἅγιος Παῒσιος ὁ Ἀθωνίτης μᾶς προειδοποιεῖ [*]:
•

«Πίσω λοιπόν καί ἀπό τό τέλειο σύστημα «κάρτας ἐξυπηρετήσεως» ἀσφαλείας
κομπιοῦτερ κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντίχριστου»

•

Ἡ Κάρτα, ἡ ταυτότητα «ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος» …

•

Μετά λοιπόν ἀπό τήν κάρτα, τήν ταυτότητα, τό «φακέλωμα» γιά νά
προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα…
[*] «Σημεῖα τῶν καιρῶν» Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου.
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Τό περιεχόμενο τοῦ παρόντος μπορεῖ νά ἀναδημοσιευθεῖ ἀπό τρίτους ὑπό τήν
προϋπόθεση ἀναφορᾶς στήν «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» καί τόν τίτλο τοῦ φυλλαδίου.

