ΛΟΝΔΙΝΟ.
Ειδικά μικροτσίπ θα τοποθετηθούν στους αστυνομικούς της μητροπολιτικής
αστυνομίας του Λονδίνου, ώστε οι ανώτεροι τους να παρακολουθούν τις κινήσεις τους,
σύμφωνα με την εφημερίδα «Ντέϊλι Μέϊλ», η οποία γράφει ακόμα ότι η πράξη αυτή έχει
εκνευρίσει πάρα πολλούς στο αστυνομικό σώμα. Το έγκυρο περιοδικό «Αστυνομική
Επιθεώρηση» έγραψε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει 31.000 αστυνομικούς, μεταξύ των οποίων
είναι και ο ίδιος ο αρχηγός της αστυνομίας, σερ Ίαν Μπλερ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης θα αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα
ασυρμάτου, το οποίο θεωρείται αναξιόπιστο. Το νέο «Αυτοματοποιημένο Σύστημα
Εντοπισμού Προσώπου» θα λειτουργεί με συσκευή ανίχνευσης, που σημαίνει ότι οι
αστυνομικοί θα είναι συνεχώς υπό τον έλεγχο των προϊσταμένων τους. Πολλοί φοβούνται ότι
μετατρέπονται σε Ρόμποκοπ που θα ελέγχουν οι προϊστάμενοι, οι οποίοι όμως επί χρόνια
είναι εκτός δρόμου. Η ηγεσία της αστυνομίας θεωρεί ότι το νέο σύστημα παρέχει πολύ
καλύτερη ασφάλεια, αφού η εταιρεία παροχής επιμένει ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων θα
μπορεί να ξέρει τη θέση του αστυνομικού ανά πάσα στιγμή, είτε είναι σε φανερή είτε σε
μυστική αποστολή. Οι αστυφύλακες όμως θεωρούν ότι απλώς φορτώνονται έναν «Μεγάλο
Αδερφό» που δεν θα τους αφήνει να ησυχάσουν ούτε στιγμή, αφού το Κέντρο Επιχειρήσεων
θα ξέρει πότε ο αστυνομικός σταματά να πιει έναν καφέ, σε ώρα υπηρεσίας.
Ελευθεροτυπία, 24-5-2008.

Σχόλιο ΛΜΔ:
Το ερώτημα είναι γιατί σφραγίζουν και τον αρχηγό της αστυνομίας; Για να
παρακολουθεί τον εαυτό του; Ή μήπως αυτοί που θέλουν να τους παρακολουθούν όλους,
πρέπει να παρακολουθούν οπωσδήποτε και τον Αρχηγό; Και βέβαια με τα σημερινά
δεδομένα ότι περνάει στους υπολογιστές μπορεί να το έχουν κτήμα τους και άλλοι, όπως
υπηρεσίες άλλων χωρών, είτε με καλό τρόπο, επειδή υπάρχουν κοινά συμφέροντα, είτε με
πονηρό, πχ μέσω υποκλοπών τύπου Έχελον.
Και επίσης παρασιωπάται το γεγονός των παρενεργειών στην υγεία από το
τσιπ, δηλ. το ότι όσοι το βάλουν θα πάθουν «έλκος κακόν και πονηρόν» κατά την έκφραση
της Αποκαλύψεως, δηλ. καρκίνο. Από τα κινητά κινδυνεύουμε, που βρίσκονται σε κάποια
απόσταση από το σώμα μας, και δεν θα πάθουν τίποτα αυτοί με εμφυτευμένα στο σώμα
τσιπάκια πομποδέκτες; Ίσως και να θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους Άγγλους αστυνομικούς
για πειραματόζωα… Και θα τους βάλουν μετά άλλο chip για την υγεία, και μετά άλλο από την
πολιτεία που θάναι σαν ταυτότητα και για οικονομικές συναλλαγές;
Αλλά το κυριότερο ερώτημα είναι: Καλά δεν υπάρχει θέμα υποβιβασμού του
ανθρώπινου προσώπου σε ζώο αγέλης; Διότι μόνο τα ζώα σφραγίζονται όταν τα αφεντικά
τους το θεωρούν σκόπιμο, και μάλιστα χωρίς να τα ρωτάνε. Στο παραπάνω άρθρο
σχολιάζεται αν πίνουν καφέ ή όχι οι αστυνομικοί, αλλά το πιο καίριο σημείο παρακάμπτεται.
Το ανθρώπινο δηλ. πρόσωπο τι γίνεται με το σφράγισμα; Μήπως για κάποιους, ήδη
πρόσωπο (και προσωπικότητα) δεν υπάρχει; Οπότε γιατί να υπάρχει σε άλλους;
Λεόντιος Μ.Δ.

