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Σεβασμιώτατε,
Μέ σεβασμό καί υἱική ἀγάπη ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν Σας καί ἐπιζητοῦμε τίς ἅγιες
εὐχές καί εὐλογίες Σας.
Ἡ παροῦσα ἐπιστολή τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης
εἶναι ἀποτύπωση τῆς ἀγωνίας μας, καθώς βλέπουμε γιά ἄλλη μιά φορά, νά ἐπιχειρεῖ ἡ
κυβέρνηση νά ἐπιβάλει στόν λαό μας τήν ἠλεκτρονική «Κάρτα τοῦ Πολίτη».
Πράγματι, μιά ἀπό τίς πρῶτες ἐνέργειες τῆς νέας κυβέρνησης, πού προέκυψε ἀπό τίς
ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου, ἦταν καί ἡ δρομολόγηση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ).
Ἐντύπωση κάνει ἡ ξαφνική καί ἀναιτιολόγητη ἀλλαγή πλεύσης τοῦ νέου
Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ὁποῖος σέ σχετική ἐρώτηση στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων
στίς 26.11.2010, ἀπό κοινοῦ μέ τήν βουλευτή κ. Ἡρώ Διώτη, ἐξέφραζε τήν ξεκάθαρη
ἀντίθεσή του στήν ΚτΠ, πού προωθοῦσε ἡ τότε κυβέρνηση τοῦ κ. Γιώργου Παπανδρέου.
Ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας χαρακτήριζε τότε τήν ΚτΠ ὡς ἀνασφαλῆ γιά τά εὐαίσθητα
προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν καί δυνάμει ἐπικίνδυνη γιά τίς προσωπικές ἐλευθερίες.
Ἐντύπωση ἐπίσης κάνει τό γεγονός ὅτι ἡ νέα κυβέρνηση εἰσάγει τή ρύθμιση γιά τήν Κάρτα
σέ ἄσχετο νομοσχέδιο.
Ἔντονους προβληματισμούς δημιουργεῖ τό γεγονός ὅτι γιά τή δημόσια διαβούλευση
ἐπί ἑνός μέτρου (ΚτΠ), πού συνάντησε στό παρελθόν τήν καθολική ἀντίδραση τῶν
πολιτῶν, ἡ κυβέρνηση ἔδωσε περιθώριο μόνο μιᾶς ἑβδομάδος (18-24 Μαρτίου 2015). Πρός
τί ἡ τόσο μεγάλη βιασύνη γιά τήν προώθηση τῆς Κάρτας; Ἀπό τά 1661 δημοσιευμένα
σχόλια στή δημόσια διαβούλευση, ἕνα ποσοστό πάνω ἀπό 98% ἦταν ἀρνητικά γιά τήν
Κάρτα! Παρ᾽ ὅλα αὐτά ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός συνεχίζει τήν προώθηση τῆς ΚτΠ σάν νά μή
συμβαίνει τίποτε!
Μέ τήν Κάρτα αὐτή, γιά πρώτη φορά, γίνεται διασύνδεση ἀρχείων ἀπό δημόσιους
καί ἰδιωτικούς φορεῖς καί συνεπῶς ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά σφαιρικό ἠλεκτρονικό φακέλωμα
τῶν πολιτῶν. Γιά πρώτη φορά μέ τό νομοσχέδιο, πού τόσο βιαστικά εἰσάγεται, ἡ ἄσκηση
συνταγματικῶς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τοῦ πολίτη, ἀτομικῶν καί πολιτικῶν, θά
ἐξαρτᾶται πλέον ἀπό τήν παραλαβή ἤ ὄχι μιᾶς Κάρτας.
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Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο προωθεῖται τό νομοσχέδιο πάσχει σέ πολλά σημεῖα. Ἕνα ἀπό
τά πλέον ἐπικίνδυνα εἶναι ὅτι δίδεται ἐξουσιοδότηση («λευκή ἐπιταγή») στόν ἁρμόδιο
Ἀναπληρωτή Ὑπουργό Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο νά ρυθμίζει
ὁ ἴδιος, παρακάμπτοντας τή Βουλή, τά «εἰδικότερα τεχνικά καί λεπτομερειακά ζητήματα»
τῆς Κάρτας. Ὅμως αὐτά ἀκριβῶς εἶναι ἡ οὐσία τῆς Κάρτας.
Δύο λόγοι προβάλλονται γιά τήν προώθηση τῆς ΚτΠ: Ἡ πάταξη τῆς γραφειοκρατίας
καί ἡ καταπολέμηση τῆς φτώχειας. Καί τά δύο ὅμως εἶναι προφάσεις. Καί τοῦτο διότι ἡ
πάταξη τῆς γραφειοκρατίας μπορεῖ καί πρέπει νά γίνει, χωρίς ὅμως τό ὁλοκληρωτικό
ἠλεκτρονικό φακέλωμα. Ἡ ἀντιμετώπιση ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τῆς φτώχειας, στήν ὁποία
ὁδηγήθηκε ὁ ἑλληνικός λαός, μπορεῖ καί πρέπει νά γίνει μέ ἄλλους πιό ἁπλούς καί ἀποτελεσματικούς τρόπους, ὅπως π.χ. ἡ κατάθεση, σέ τραπεζικό λογαριασμό τοῦ δικαιούχου, τοῦ
χρηματικοῦ ποσοῦ πού τοῦ ἀναλογεῖ. Εἶναι ἀνέντιμο καί ἀνήθικο νά ἐκβιάζονται οἱ φτωχοί συμπολίτες μας μέ τό δίλημμα: ἤ Κάρτα ἤ πείνα. Αὐτό καί μόνο φανερώνει τήν πονηρία
τῆς μεθοδεύσεως.
Σεβασμιώτατε,
Στό διαδίκτυο καί σέ ἔντυπα ἔχουν γραφεῖ, τά τελευταῖα τριάντα (30) χρόνια,
πάμπολλα καί τεκμηριωμένα κείμενα γιά τό ἔλλειμμα δημοκρατίας ἀλλά καί ἀσφάλειας
τῶν ἠλεκτρονικῶν καρτῶν-ταυτοτήτων.
Εἶναι ἀνεπίτρεπτο γιά τήν ποιότητα τῆς δημοκρατίας, πού θέλουμε νά ἔχουμε, νά
εἶναι ἀναγκασμένος ὁ πολίτης νά φέρει ἐπάνω του μιά «ἔξυπνη» κάρτα μέ προσωπικά του
στοιχεῖα, στά ὁποῖα ὅμως ὁ ἴδιος δέν θά ἔχει πρόσβαση.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπευθυνομένη «Πρός τόν εὐσεβῆ
Ὀρθόδοξον Ἑλληνικόν Λαόν» μέ τήν ὑπ᾽ἀριθμ. 2641/1998 βαρυσήμαντο ἐγκύκλιό της,
συνδέει τήν ἔναρξη τότε τῆς Συμφωνίας Σένγκεν μέ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, καί ἐπισημαίνει μεταξύ ἄλλων «τήν βάσιμη ὑποψία, ὅτι δι᾽ αὐτῆς ἐπιχειρεῖται ἡ ἐπιβολή ὁλοκληρωτικοῦ συστήματος ἐλέγχου ἐπί τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, πού προσβάλλει τό ἀνθρώπινο
πρόσωπο».
Ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ «Ἁγίου Ὄρους στήν ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ Ἀνακοίνωσή της
τῆς 22.4/5.5.2011 τονίζει: «Ἐπειδή τό σύστημα αὐτό [τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη»] ἔχει τήν
δυνατότητα νά μετεξελίσσεται εὔκολα, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος γιά τούς
Χριστιανούς νά παραβιάζεται ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους συνειδήσεως, στερώντας τους τήν δυνατότητα νά ὁμολογοῦν ἐλεύθερα τήν πίστι τους καί νά κηρύσσουν τό
Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδή μάλιστα ἡ ἐξουσία χρήσεως τοῦ συστήματος αὐτοῦ παραδίδεται σέ φορεῖς ἀκαθόριστους ὡς πρός τόν δημόσιο ἤ ἰδιωτικό τους χαρακτήρα καί τούς
δίδεται ἡ εὐχέρεια νά προσθαφαιρεθοῦν στήν Κάρτα δεδομένα, ὑπάρχει τό ἐνδεχόμενο
ἀκόμη καί τῆς ἀνεπίγνωστης ἐκ μέρους τῶν πιστῶν χρήσεως ἀντιχριστιανικῶν συμβόλων».
Ὑπάρχει, λοιπόν, ὁ κίνδυνος δυσμενοῦς μεταχειρίσεως πολιτῶν μέ βάση τά εὐαί–
σθητα προσωπικά τους δεδομένα ἀπό τόν χῶρο τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν καί ἄλλων
πεποιθήσεών τους, ὅπως καί ἀπό τόν χῶρο τῆς ἐργασίας ἤ τῆς ὑγείας των. Σχεδόν ἑκατό
χιλιάδες (98.153) συμπολίτες μας ἔχουν δηλώσει ἐνυπογράφως ὅτι γιά λόγους συνειδήσεως
δέν θά παραλάβουν τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (βλ. orthros.eu). Στήν Ἀγγλία 11.000 ὑπογρα2

φές πολιτῶν στάθηκαν ἀρκετές γιά νά ματαιωθεῖ ἡ ἐκεῖ προώθηση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» τό ἔτος 2011. Ἐδῶ;
Εἶναι ἄπειρα τά παραδείγματα χάκερς πού «σπάζουν» ἱστοσελίδες, ἀκόμη καί τοῦ
Ἀμερικανικοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας ἤ κλέβουν ἀπό Τράπεζες ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια
εὐρώ, χωρίς νά ἐντοπίζονται. Εἶναι κοινός τόπος ὅτι δέν ὑπάρχει ἀσφάλεια στό διαδίκτυο.
Γιατί λοιπόν αὐτή ἡ ἐμμονή σέ ἕνα μέτρο πού «μπάζει ἀπό παντοῦ»;
Οἱ ἀλλεπάλληλες ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά
καί ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ὅπως τῆς Ρωσσίας καί τῆς Ρουμανίας γι᾽αὐτό τό θέμα, ἔχουν ἐπισημάνει τούς κινδύνους γιά τίς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν ἀλλά καί γιά τήν θεόσδοτη ἐλευθερία
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Οἱ ἀποφάσεις αὐτές ἰσχύουν καί σήμερα. Μάλιστα ἡ ἄρνησή
μας νά μποῦμε στήν περιπέτεια παραλαβῆς τῆς Κάρτας θά πρέπει νά εἶναι πιό ἔντονη σήμερα, ἀφοῦ καί τό κυοφορούμενο σύστημα ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου τῶν πάντων θεριεύει μέρα μέ τήν ἡμέρα.
Ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ διαδοχικές Ἀνακοινώσεις της ἔχει ταχθεῖ ἐναντίον τῆς ΚτΠ. Στήν τελευταία Ἀνακοίνωσή της γιά τό θέμα αὐτό (16.3.2015) ἐπαναλαμβάνει τήν πάγια θέση της ἐναντίον τῆς Κάρτας, καλεῖ τήν κυβέρνηση νά ἀποσύρει τό
νομοσχέδιο καί συνιστᾶ στούς πολίτες νά μήν παραλάβουν τήν Κάρτα.
Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης στό χειρόγραφο (γιά νά μήν ἀλλοιωθεῖ) κείμενό του
μέ τίτλο «Σημεῖα τῶν καιρῶν» τό λέγει μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο: «Πίσω λοιπόν
ἀπό τό τέλειο σύστημα “κάρτας ἐξυπηρετήσεως”, ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου» (Λόγοι τ. Β´, σ. 192).
Σεβασμιώτατε,
Κλείνοντας τήν ἐπιστολή μας αὐτή, ἐπιθυμοῦμε μέ πολύ σεβασμό νά Σᾶς παρακαλέσουμε υἱικῶς νά τεθεῖ καί πάλιν ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπικεφαλῆς αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα, πού στοχεύει στή διασφάλιση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας μας, γιά τήν ὁποία τόσα αἵματα καί
ἱδρῶτες ἁγίων καί ἡρώων ἐχύθησαν.
Ἐξαιτούμενοι τίς ἅγιες εὐχές Σας, προκειμένου νά ἑορτάσουμε μέ χριστιανική συναίσθηση τά Ἅγια Πάθη καί τήν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
Διατελοῦμε μετά τιμῆς καί σεβασμοῦ καί ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν Σας
Τά Συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης:
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3. Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης «Ἡ Ὁσία Ξένη»
4. Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης «Ἡ Ἁγία Φοίβη»
5. Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων «Οἱ Ἅγιοι Πάντες»
6. Ἕνωση προσώπων «Ὅσιος Φιλόθεος»
7. Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συντονιστική Φοιτητική Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα)
8. ΠΑ.ΣΥ.Β.Α (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα)
9. Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν
10. Ἑλληνορθόδοξος Σύνδεσμος «Παναγιόφιλοι»
11. Ὅμιλος Φίλων Ἁγίου Ὄρους «Ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης»
12. Χριστιανική Ἕνωσις Γονέων Θεσσαλονίκης
13. Σύλλογος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
14. Φιλανθρωπικό Σωματεῖο «Μέριμνα τῶν πτωχῶν»
15. Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιά τήν Πνευματική Ἐλευθερία
16. Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ἑλλάδος
17. Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «Ἀγάπη Χριστοῦ»

18. Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ἕνωση Χριστιανική Ἀγωγή)
19. Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος»
20. Τομέας Ἐπιστημόνων «Μεγάλου Βασιλείου»
21. Πολιτιστικός Σύλλογος «Ἐθνεγερσία»
22. Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «Ἡ Ἀπολύτρωσις»
23. Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα «Χριστιανική Ἐλπίς»
24. Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «Ἡ Θεοτόκος»
25. Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου
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