
Ταυτότητα καί ταυτότητες

Τό πρόβλημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἔγκειται στό γε-
γονός ὅτι ὁ κάτοχός τους δέν θά γνωρίζη τίποτε γιά τό περι-
εχόμενό τους, δηλαδή θά κυκλοφοροῦμε μέ ἕναν ἠλεκτρονικό 
φάκελλο στήν τσέπη μας, τόν ὁποῖο δέν θά μπορῆ νά διαβάση 
ὅποιος τό ἐπιθυμεῖ, θά ὑπάρχη δυνατότητα νά εἰσέρχωνται πλη-
ροφορίες ἀπό τόν κάθε ἐπιτήδειο, καθώς ἐπίσης μπορεῖ νά γίνε-
ται καί ἀλλοίωση τῶν πληροφοριῶν, χωρίς νά τό γνωρίζη ὁ 
κάτοχος τῆς ταυτότητος. Πρόκειται πράγματι γιά μιά ἀπειλή. 
Καί, βεβαίως, ὡς Χριστιανοί, καί μάλιστα ὅταν ἔχουμε ἑνοποι-
ημένο τόν ἐσωτερικό κόσμο, δέν πρέπει νά φοβόμαστε, ἀλλά 
ἀφ’ ἑνός μέν δέν μποροῦμε νά δεχθοῦμε ἀδιαμαρτύρητα τέτοιες 
ἀπειλητικές καί ἀντισυνταγματικές νοοτροπίες, πού στρέφονται 
ἐναντίον τῆς ἐλευθερίας μας, γιατί τότε μέ τήν παθητικότητά 
μας γινόμαστε αἴτιοι γιά τήν ἐπικράτηση μιᾶς παγκόσμιας δι-
κτατορίας. Ἀφ’ ἑτέρου δέ ἡ Ἐκκλησία ἄν δέν μπορῆ νά ἀλλάξη 
τούς θεσμούς καί τίς κοινωνίες καί νά τίς κάνη ἐλεύθερες πού 
νά ἐμπνέωνται ἀπό τόν ἀποκαλυπτικό λόγο, τοὐλάχιστον πρέπει 
νά διασώζη καί νά προστατεύη τίς ἐλευθερίες τῶν πιστῶν Χρι-
στιανῶν της, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι διατεθειμένοι νά ὑποστοῦν 
ποικίλες προσωπικές, οἰκογενειακές καί κοινωνικές ταλαι-
πωρίες. ῎Αν τελικά ἐπιβληθῆ αὐτό τό καθεστώς θά τό ἀντιμε-
τωπίσουμε μέ πνεῦμα μαρτυρίας καί μαρτυρίου, ἀλλά δέν μπο-
ροῦμε ἀπό μόνοι μας νά προκαλοῦμε τό μαρτύριο.

Ἐπίσης, βρίσκω αὐτήν τήν στιγμή τήν εὐκαιρία νά τονίσω 
ὅτι εἶναι ἀρκετά ὑποκριτικό τό γεγονός ὅτι ἀπό τήν μιά με-
ριά ἡ Πολιτεία, μέ τήν πρόφαση ὅτι ἐνδιαφέρεται γιά τόν σε-
βασμό τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν, διαγράφει τό 
θρήσκευμα ἀπό τίς ταυτότητες. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως μεριά μέ 
τήν εἰσαγωγή τῶν διαφόρων μορφῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων 
ἔχει τήν δυνατότητα νά φακελλώνη πλήρως τούς ἀνθρώπους καί 



ἀκόμη χειρότερα δίνει τήν δυνατότητα νά γίνεται διασυνορι-
ακή ροή αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν, πού ἀφοροῦν τά εὐαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν, πού ἀναφέρονται σέ ὅλα τά 
θέματα τῆς προσωπικῆς, οἰκογενειακῆς καί κοινωνικῆς τους συ-
μπεριφορᾶς.

Ἱστορική ἐξέλιξη τοῦ θέματος τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος 
στά δελτία τῶν ταυτοτήτων

* * *

῾Η ὅλη συζήτηση γύρω ἀπό τό θέμα τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρη-
σκεύματος στά δελτία τῶν νέων ταυτοτήτων ἔφερε στό φῶς τήν 
ὕπαρξη δύο κόσμων καί δύο νοοτροπιῶν, ἤτοι τοῦ κόσμου τῆς 
Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καί τοῦ κόσμου τῆς λεγομένης δυ-
τικῆς παραδόσεως. Οὐσιαστικά ἐμφανίζεται σήμερα μιά νέα 
νοοτροπία πού ὀνομάζεται Νέα Τάξη Πραγμάτων καί δημι-
ουργεῖ προβλήματα μέ τίς παλαιές ὑπάρχουσες καταστάσεις. 
Πρόκειται γιά μιά σύγκρουση πού παρατηρεῖται ὄχι μόνον στήν 
χώρα μας, ἀλλά καί σέ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἀκόμη καί 
σέ αὐτήν τήν Ἀμερική, ὅπου γίνεται λόγος γιά σύγκρουση τῶν 
πολιτισμῶν. ῾Οπότε, ἡ συζήτηση αὐτή ἔδειξε τά ὑπόγεια αὐτά 
ρεύματα καί αὐτό τό θεωρῶ μιά πνευματική ὑγεία. Ἄλλωστε ὁ 
ὑψηλός πυρετός φανερώνει τήν ὑγεία τοῦ σώματος, ἀφοῦ τότε 
τό σῶμα ἔχει τήν δυνατότητα νά ἀντιδράση στίς ἰώσεις. Καί θά 
ἦταν πολύ ἐπικίνδυνο ἄν δέν ὑπῆρχε αὐτή ἡ ἀντίδραση, γιατί 
θά ἔδειχνε ὅτι δέν λειτουργοῦν σωστά τά πολιτιστικά ἀντανα-
κλαστικά τοῦ Γένους μας καί τό πνευματικό DNA τῆς Πατρίδος 
μας.

Ἐνημέρωση ἐπί τῆς πορείας τοῦ θέματος τῶν ταυτοτήτων

* * *

Καί τό ἐρώτημα εἶναι σαφές: Μήπως τό ὅτι ἡ Πολιτεία δέν 
δέχθηκε τόν διάλογο ἦταν γιατί ἤθελε νά προχωρήση τό ἠλε-



κτρονικό φακέλλωμα, οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες πού κυρίως 
ἀπασχολοῦν τόν χριστιανικό καί δημοκρατικό λαό; Μήπως ἡ 
ἄποψη ὅτι ἡ ἔκδοση τῶν ταυτοτήτων εἶναι ἀποκλειστική ἁρμο-
διότητα τῆς Πολιτείας χωρίς νά ἐρωτῶνται ἡ Ἐκκλησία καί 
ἄλλοι φορεῖς, συνδέεται μέ τά προγράμματα καί τίς προθέσεις 
τῆς Πολιτείας νά προχωρήση στήν καθιέρωση ἠλεκτρονικῶν 
ταυτοτήτων, χωρίς νά συζητήση τό θέμα μέ ἄλλους φορεῖς, 
ὁπότε καταλήγουμε σέ μιά ὑποδούλωση τοῦ λαοῦ; Μήπως ἡ προ-
βολή τοῦ θέματος τοῦ θρησκεύματος ἦταν ἀποπροσανατολι-
στικός τρόπος γιά νά ἀποφευχθῆ ἡ συζήτηση γιά τίς ἠλεκτρο-
νικές ταυτότητες;

Νομίζω ὅτι αὐτά εἶναι σοβαρά ἐρωτήματα, τά ὁποῖα πρέπει 
ὁπωσδήποτε νά ἀπαντηθοῦν ἀπό τήν Πολιτεία

Σημειώματα-σχολιασμοί

* * *

Μαζί μέ τήν προσπάθεια πού καταβάλλουμε αὐτόν τόν 
καιρό γιά τήν διατήρηση τῆς ἰδιαιτερότητος τῆς Ὀρθοδόξου 
Παραδόσεως, καί τήν ἀποφυγή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀποχρωμα-
τισμοῦ τῆς κοινωνίας μας πρέπει νά καταβάλλουμε μεγαλύτε-
ρη προσπάθεια γιά τήν διαφύλαξη ἤ ἐπανεύρεση τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς μας ταυτότητος. Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά κα-
ταλάβουμε, Κληρικοί καί λαϊκοί, ποιός εἶναι ὁ προορισμός μας 
ὡς Χριστιανῶν, ποιά εἶναι ἡ ἀποστολή μας, σέ ποιά πνευμα-
τική κατάσταση βρισκόμαστε καί τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά 
ἐπιτύχουμε τήν ἁγιότητα, καί νά μεθέξουμε τῆς θεοποιοῦ ἐνερ-
γείας τοῦ Θεοῦ. Πρό παντός χρειάζεται ἀγώνας γιά νά μή ἀπο-
δεσμευθοῦμε ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἀποκαλυπτική θεολογία καί τήν 
ἡσυχαστική - νηπτική παράδοση πού συνιστοῦν τήν πραγματική 
ἐκκλησιολογία.

Μέ αὐτήν τήν προοπτική πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε γιά νά 
βροῦμε τήν χαμένη μας ταυτότητα καί νά ἐγγράψουμε τήν 



ὀρθόδοξη ἰδιότητά μας μέσα στήν καρδιά ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ, 
πράγμα τό ὁποῖο θά ἀλλοιώση ὅλη τήν ὕπαρξή μας.

Ὀκτώβριος 2000
Ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας


