ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
Α'. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.........................................................................................................................5
Β'. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
Τό ἰδεολογικό καί πολιτικό ὑπόβαθρο.....................................................................................11
Οἱ κλειστές ὁμάδες προωθήσεως καί ἐλέγχου ἐξουσίας......................................................11
Παγκόσμια διακ υβέρνηση..................................................................................... ..............11
Παγκοσμιοποίηση................................................................................................................12
Ἡ ἐπεκτατική πολιτική τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων..............................................................13
Χαρακτηρισμός καί ἐνοχοποίηση........................................................................................14
Ἡ κατάλυση τῆς ἰδιωτικότητας.............................................................................................15
Ἐλευθερία ἤ ἀσφάλεια; Ἕνα τεχνητό δίλημμα....................................................................15
Παρακολούθηση χάριν τῆς ἀσφάλειας................................................................................16

Γ'. ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη................................................................................................................19
• Τό ἱστορικό τῆς κάρτας τοῦ πολίτη................................................................................19
• Ἡ διαμόρφωση τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος......................................................... ............21
• Τά χαρακτηριστικά καί τό περιεχόμενο τῆς κάρτας......................................................22
• Κίνδυνοι καί ἀπειλές.....................................................................................................22
• Ἡ ἀναξιοπιστία τοῦ πολιτικοῦ συστήματος...................................................................23
• Ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας καί ἐπισήμων ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί
προσώπων....................................................................................................... ............25
• Ταυτότητες ὑψηλῆς ἀσφάλειας....................................................................................27

Δ'. ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τί εἶναι ἡ ἀχρήματη κοινωνία................................................................................................30
Τό ψηφιακό νόμισμα - BitCoin...............................................................................................31
Τά ἐμφυτεύσιμα chips...........................................................................................................31
•1•

Τά ἠλεκτρονικά ἐγκλήματα................................................................................... ................32
Ἡ δῆθεν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς..................................................................... ................32
Ἡ προσωπική μας εὐθύνη..................................................................................... ................33

Ε'. Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου................................................................................. ................35
Πνευματικά διλήμματα καί ἀπαντήσεις................................................................ ................36
• Ὁ Σταυρός δέν ἐξαλείφει τό χάραγμα - 666............................................. ................36
Δέν ἀρκεῖ ἡ ἐσωτερική πίστη................................................................... ................37
• Τό συνολικό φακέλλωμα - διασύνδεση ἀρχείων......................................................37
• «Γυάλινος πύργος».................................................................................. ................38
• Ἡ ἐλευθερία ὡς δῆθεν πολιτικό μόνο ζήτημα. Ἕνας ἰδιότυπος μονοφυσι
τισμός...........................................................................................................................39
Ἡ σπουδαιότητα τῆς ἑλληνορθοδόξου ἀγωγῆς καί συνειδήσεως......................... ................39

ΣΤ'. Η ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Τό περιεχόμενο καί οἱ συμβολισμοί τῆς Ἀποκαλύψεως
Εἰσαγωγικά.......................................................................................................... ................43
• Ἡ πορεία τῶν γεγονότων πρός τά ἔσχατα................................................. ................45
• Οἱ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου................................................................. ................45
• Τό ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίο πού εἶναι ὁ Ἀντίχριστος.................................. ................45
• Τό ἐκ τῆς γῆς θηρίο πού εἶναι ὁ Ψευδοπροφήτης....................................................48
• Χάραγμα, Ἀριθμός (666), ὄνομα τοῦ θηρίου............................................ ................49
• Ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός..................................................................... ................49
Συνέπειες τοῦ χαράγματος ................................................................................. ................49

Ζ'. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.............................................................................................................54

Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς. Φορητή εἰκόνα ἀπό τό Σκευοφυλακεῖο τῆς
Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων Μετεώρων, 16ος αἰ.

•2•

•3•

Ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν. Τοιχογραφία ἀπό τό Ἱερό Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου
Ἁγίων Μετεώρων, ἔργο Βλασίου Τσοτσώνη, 2007.

Α΄. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
αρατηρώντας κανείς τίς σύγχρονες
θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτι
κές καί οἰκονομικές ἐξελίξεις καί
ὅλα ὅσα διαδραματίζονται τόσο σέ ἐθνικό ὅσο
καί σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, διαπιστώνει ὅτι δια
μορφώνεται καί ἰσχυροποιεῖται μία παγκόσμια
πραγματικότητα, ἡ ὁποία δέν εἶναι κατά Θεόν,
ἀλλά ἀντίθετα ἐπιδιώκει νά ἀλλοιώσει καί νά
ἐξοβελίσει κάθε τι χριστιανικό καί ἀληθινό ἀπό
τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πληθώρα τῶν αἱρέ
σεων, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τῆς μαγείας, τῆς σα
τανολατρείας, τοῦ ἐκφυλισμοῦ, τῶν παρά φύ
ση καταστάσεων, τῆς ἔκπτωσης τῶν ἠθῶν, τοῦ
ἄκρατου εὐδαιμονισμοῦ καί τῆς συνολικῆς πα
ρακμῆς, πού ἐπικρατοῦν, ἀντανακλοῦν τόν ἔν
τονο ἀποκαλυπτικό χαρακτήρα τῆς ἐποχῆς μας.

Π

Ὁ ἀποκαλυπτικός καί ἐσχατολογικός αὐτός
χαρακτήρας τῶν ἡμερῶν μας ἐνισχύεται καί
ἀπό κάποια κυρίαρχα δεδομένα καί καταστά
σεις, πού γιά πρώτη φορά ἐκδηλώνονται, καί
μάλιστα σέ τόσο ἔντονη μορφή, μέσα στήν ἱστο
ρία καί τά ὁποῖα ἔχουν εὐθεία ἀναφορά στά γε
γονότα τῆς Ἀποκαλύψεως. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας,
ἄλλωστε, μᾶς προτρέπει νά μελετᾶμε τά σημεῖα
τῶν καιρῶν, τά ὁποῖα θά πρέπει νά τά ἑρμηνεύ
ουμε μέ βάση τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε νά λαμβά
νουμε τίς σωστές ἀποφάσεις καί νά κάνουμε
τίς ἀνάλογες ἐπιλογές σέ καίρια ζητήματα τῆς
πίστεως καί τῆς ζωῆς μας. «Ὑποκριταί, τὸ μὲν
πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν,
τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;»
(Ματθ. 16, 3).
Τά σημεῖα πού παρατηροῦνται στίς μέρες μας
εἶναι α) ἡ ὁλοένα αὐξανόμενη χρήση τοῦ ἀριθ

μοῦ 666, τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ τοῦ Ἀντιχρί
στου, στά ἠλεκτρονικά συστήματα ἐξυπηρετή
σεως καί στήν διεθνή διακίνηση προϊόντων, πλη
ροφοριῶν, δεδομένων καί ὑπηρεσιῶν, κάτι πού
γιά πρώτη φορά γίνεται τόσο συστηματικά μέσα
στήν ἱστορία· β) ἡ στοχευμένη δημιουργία καί
αὐξανόμενη ἐνίσχυση καί ἑδραίωση ἑνός παγ
κόσμιου συγκεντρωτικοῦ συστήματος ἐξουσίας·
καί γ) ὁ ἐπαπειλούμενος οἰκονομικός ἀποκλει
σμός ὅσων ἀρνοῦνται νά προσχωρήσουν στό
σύστημα αὐτό καί ὁ παρεπόμενος πολύπλευρος
κοινωνικός ἀποκλεισμός τους.
Ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός, ὡς ἱστορικό
φαινόμενο, ἡ ἀδυναμία δηλαδή οἰκονομικῶν
συναλλαγῶν, συνδέεται ἄμεσα στό βιβλίο τῆς
Ἀποκαλύψεως μέ τά ἔσχατα τῆς ἱστορίας καί
τήν παγκόσμια κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου, «ἵ
να μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μή ὁ
ἔχων τὸ χάραγμα» (Ἀποκ. 13, 17).
Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ ἐπιβολή τοῦ οἰκονο
μικοῦ καί γενικότερα τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλει
σμοῦ προϋποθέτει τήν ὕπαρξη ἑνός παγκό
σμιου συγκεντρωτικοῦ συστήματος-κυβέρνη
σης, ἡ ἄρνηση ὑπαγωγῆς στό ὁποῖο θά ἐπιφέ
ρει τήν στέρηση τῆς δυνατότητας οἰκονομικῶν
συναλλαγῶν καί ἐξεύρεσης πόρων ἐπιβίωσης.
Τό σύστημα αὐτό θά ἐλέγχεται ἀπό τίς ἀντίθε
ες δυνάμεις πού περιγράφει ἡ Ἀποκάλυψη, τίς
δυνάμεις, δηλαδή, τοῦ Ἀντιχρίστου, μέ παγκό
σμιο κυρίαρχο τόν ἴδιο.
Ἀνάλογες μέ αὐτές καταστάσεις ἐπιβάλλονται
μέ τά σύγχρονα συστήματα παρακολουθήσεως
καί ἐλέγχου, καθώς καί ταυτοποίησης καί ἐντοπι
σμοῦ τῶν πολιτῶν. Γιά τόν λόγο αὐτό καί ἀποκτᾶ
ἰδιαίτερη σοβαρότητα καί πνευματικό περιεχό
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μενο τό ζήτημα τῶν ταυτοτήτων καί τῆς κάρτας
τοῦ πολίτη, ἡ ἐφαρμογή τῆς ὁποίας ἐξαγγέλθη
κε πρόσφατα ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν κ.
Παναγιώτη Κουρουμπλῆ, στό πλαίσιο τῶν προ
γραμματικῶν δηλώσεων τῆς νέας Κυβέρνησης
στήν Βουλή στίς 8 Ὀκτωβρίου 2015. Δέν εἶναι
καθόλου τυχαῖο, ἄλλωστε, ὅτι ἡ ἐφαρμογή αὐτή
τῆς κάρτας τοῦ πολίτη σχεδιάζεται ταυτόχρονα
μέ τήν ἐπιβολή τοῦ πλαστικοῦ χρήματος καί τῆς
ἀχρήματης κοινωνίας, πού ἐξελίσσεται μέ ἀσυ
νήθιστα ταχύτατους ρυθμούς γιά τά ἑλληνικά
δεδομένα. Μέ τήν ἐφαρμογή, ἄλλωστε, τῶν ca
pit al controls γνωρίσαμε ἕνα πρῶτο δεῖγμα τοῦ
«οἰκονομικοῦ ἀποκλεισμοῦ».
Ὁ μεγάλος ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, ὁ Ὅσιος
Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης εἶχε συνδέσει τόν ἠλε
κτρονικό αὐτό ὁλοκληρωτισμό μέ τά ἔσχατα
τῆς ἱστορίας καί τήν κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρί
στου. Ἔγραφε χαρακτηριστικά καί προφητικά
σέ ἰδιόχειρο σημείωμά του, ὥστε νά μήν ἀμφι
σβητεῖται ἀπό κανέναν ἡ ἀξιοπιστία του:

καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξҁ΄[666]» (Ἀποκ. 13, 17).
Ἡ χρήση τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ στήν κάρτα τοῦ
πολίτη, στήν ἴδια τήν ταυτότητά μας, στό κυ
ριώτερο δηλαδή στοιχεῖο πιστοποίησης τῆς
προσωπικότητάς μας ἀποτελεῖ μιά πρόκληση
γιά τούς σύγχρονους πιστούς. «Ταυτότητα ση
μαίνει ὅ,τι καί ἡ λέξη· ταυτίζεται δηλαδή κανείς
μ’ αὐτά πού δηλώνει. Βάζουν τόν διάβολο καί
ὑπογράφω ὅτι τόν ἀποδέχομαι» μᾶς τονίζει καί
πάλι ὁ Ἅγιος Παΐσιος (ὅ.π. σελ. 183).
Στό θέμα αὐτό, δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ὑπεκ
φυγές καί ἀναδιπλώσεις. Ἔχουμε ὅλοι τήν εὐθύ
νη τῆς προσωπικῆς μας ἐπιλογῆς. Καί ἡ ἐπιλογή
μας αὐτή δέν ἀρκεῖ νά εἶναι «ἐσωτερική», ἀλλά
θά πρέπει νά εἶναι ἀπόλυτη καί ξεκάθαρη, κα
θώς οἱ συνέπειές της ἔχουν χαρακτήρα πνευμα
τικό μέ σωτηριολογικές προεκτάσεις. Εἶναι θέμα
πίστεως καί ὁμολογίας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Στά θέματα τῆς πίστεως, καί μάλιστα σ’ αὐτά
πού σχετίζονται ἄμεσα μέ τήν σωτηρία τῆς ψυ
χῆς μας, δέν ὑπάρχουν «μέσες λύσεις». Ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος, μιλώντας γιά τούς «χλιαρούς», ἀνα
φέρει: «μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου»
(Ἀποκ. 3, 16).

«...Πίσω λοιπόν ἀπό τό τέλειο σύστημα "κάρ
τας ἐξυπηρετήσεως" ἀσφάλειας κομπιοῦτερ,
κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά
τοῦ ἀντίχριστου... Μετά λοιπόν ἀπό τήν κάρτα,
καί τήν ταυτότητα, "τό φακέλωμα" γιά νά προ
χωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα, θά λένε συ
νέχεια στήν τηλεόραση, ὅτι πῆρε κάποιος τήν
κάρτα τοῦ δεῖνα, καί τοῦ σήκωσε τά χρήματα
ἀπό τήν τράπεζα. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά θά διαφη
μίζουν τό "τέλειο σύστημα" τό σφράγισμα στό
χέρι ἤ στό μέτωπο μέ ἀκτῖνες λέϊζερ, πού δέν θά
διακρίνεται ἐξωτερικά, μέ τό 666 τό ὄνομα τοῦ
ἀντίχριστου» («Σημεῖα τῶν καιρῶν 666», ἰδιό
χειρο σημείωμ
 α Ἁγίου Παϊσ
 ίου ἀπό τό βιβλίο «ὁ
Γέρων Παΐσιος» τοῦ ἱερομ. Χριστοδούλου Ἁγιο
ρείτου, Ἅγιον Ὄρος 1994, σελ. 185-192).

σφράγισμα εἶναι ἄρνηση. Ἀκόμη καί ἡ ταυ
τότητα εἶναι ἄρνηση. Ὅταν ἔχουν πάνω στήν
ταυτότητα τό σύμβολο τοῦ διαβόλου 666 καί
ὑπογράφω, ἄρα τό ἀποδέχομαι αὐτό τό πράγ
μα. Εἶναι ἄρνηση, ξεκάθαρα πράγματα. Ἀρ
νεῖσαι τό Ἅγιο Βάπτισμα, βάζεις ἄλλη σφρα
γίδα, ἀρνεῖσαι τήν σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ καί
παίρνεις τοῦ διαβόλου» (Ἱερομ. Ἰσαάκ, Βίος
Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος
2004, σελ. 301).

Ὁ ἀριθμός 666 εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος
τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δηλαδή συνώνυμος καί
ἰσοδύναμος μέ τό ὄνομά του «τὸ ὄνομα τοῦ θη
ρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ
σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθ
μὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀθρώπου ἐστίν,

Ἡ παραλαβή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη εἶναι σα
φῶς μία προδρομική κατάσταση τοῦ Ἀντιχρί
στου μέ ἔντονη ἀναφορά στά ἔσχατα, πού προ
οδοποιεῖ (ἀνοίγει τόν δρόμο) γιά τό χάραγμά
του. Μᾶς εἰσάγει, δηλαδή, στήν διαδικασία τοῦ
χαράγματος. «Ἡ ταυτότητα δέν εἶναι τό σφρά

Ξεκάθαρη καί ἀδιαμφισβήτητη ἦταν καί ἡ
θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου στό θέμα αὐτό: «Τό
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γισμα· εἶναι ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος»,
μᾶς τονίζει πάλι ὁ Ἅγιος Παΐσιος (ὅ.π. σελ. 183).
Σέ ἕναν τέτοιο ἀνεπίστροφο μονόδρομο, πού
ὁδηγεῖ στήν ἀπώλειά μας, δέν θέλουμε σέ καμ
μιά περίπτωση νά βάλουμε τόν ἑαυτό μας. Γιά
τόν λόγο αὐτό καί ἀρνούμαστε κατηγορηματικά
τήν παραλαβή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη.
Ἀλλά καί μέ τήν χρήση ὁποιουδήποτε ἄλλου
ἀριθμοῦ πέραν τοῦ 666 ἀρνούμαστε τήν παραλα
βή τῆς κάρτας ἤ ταυτότητας γιατί μᾶς εἰσάγει σ’
ἕνα καθεστώς ἀνελεύθερο, ἀπάνθρωπο, αὐταρ
χικό, ἀντιδημοκρατικό καί ὁλοκληρωτικό. Μᾶς
δεσμεύει σ’ ἕνα πανίσχυρο παγκόσμιο οἰκονομι
κό σύστημα ἐξουσίας καί ἐλέγχου καί μᾶς ὁδηγεῖ
πολιτικά καί πνευματικά αἰχμαλώτους στά δεσμά
μιᾶς ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας, πού ἀπομειώνει
τό πρόσωπο καί ἐπιφέρει τήν ἀριθμοποίησή του.
Ὁ ἀνθρώπινος παράγοντας περιορίζεται, καθώς
τό σύστημα ἀναγνωρίζει μόνον ἀριθμούς καί
στοιχεῖα. Παύουμε, δηλαδή, νά εἴμαστε προσω
πικότητες μέ ἐλεύθερη βούληση καί δράση καί
γινόμαστε ἀντικείμενα πληροφοριῶν καί ὄργανα
ἐλέγχου, ἐντολῶν καί ἀπαγορεύσεων.
Ταυτόχρονα, σέ συλλογικό καί ἐθνικό ἐπί
πεδο, μέ τήν εἰσαγωγή ἀρχῶν καί ἰδεῶν ξένων
πρός τήν μακραίωνη παράδοσή μας, ἀλλοτριώ
νεται τό ἐθνικό, πολιτισμικό καί πολιτιστικό μας
οἰκοδόμημα, διαβρώνεται ἡ ἑλληνορθόδοξη πα
ράδοση καί ὑπόστασή μας καί παραβιάζεται ἡ
προσωπική, ἐκκλησιαστική καί θρησκευτική μας
συνείδηση. Ὅλα αὐτά πλήττουν καίρια καί ἀπο
φασιστικά τήν προσωπική καί ἐθνική μας ὑπό
σταση καί αὐτοσυνειδησία καί ἐπιφέρουν τερά
στιες καί ἀπρόβλεπτες συνέπειες στήν πνευμα
τική μας ζωή καί τόν ἀγώνα τῆς σωτηρίας μας.
Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους δηλώνουμε
πώς ἄν ἡ κυβέρνηση, παρά τίς ἔντονες ἀντι
δράσεις τοῦ λαοῦ, προχωρήσει στήν ἐφαρμογή
τῶν ἀποφάσεών της, θά μᾶς βρεῖ ἀπόλυτα ἀν
τίθετους. Δέν θά παραλάβουμε τήν κάρτα τοῦ
πολίτη ἤ ἠλεκτρονική ταυτότητα σέ καμμία πε
ρίπτωση καί μέ ὁποιοδήποτε κόστος.

Γιά τήν καλύτερη κατανόηση ὅλων αὐτῶν
τῶν καταστάσεων καί τήν ἀσφαλέστερη ἐξα
γωγή συμπερασμάτων εἶναι ἀπαραίτητη μία
σύντομη ἀνάπτυξη καί παρουσίαση τοῦ ἱεροῦ
βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως καί ἡ σύνδεσή του
μέ τό σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα, τίς πρα
κτικές καί τίς μεθοδεύσεις του. Πρόκειται γιά
μεθοδεύσεις καί πρακτικές, πού καθημερινά
ἐπιβάλλονται μέ καταιγιστικό τρόπο, χωρίς κἄν
νά εἴμαστε σέ θέση νά τίς παρακολουθήσουμε
καί πού ἑδραιώνουν μία κατάσταση ἀσφυκτική
καί ἀνεπίστροφη.
Ἡ ἀνάλυση καί ἑρμηνεία ὅλων αὐτῶν θά μᾶς
βοηθ
 ήσει νά ἑρμηνεύσουμε καί νά ἀντιμετωπί
σουμε τά γεγονότα μέ νηφαλιότ ητα καί σύνε
ση, μέ νήψη καί προσευχή καί ταυτόχρονα μέ
πίστη, μετάνοια, ἀποφασιστικότητα καί ὁμολο
γιακό φρόνημα.
Ἡ ὅλη αὐτή ἐργασία πού παρουσιάζεται στό
παρόν τεῦχος τυπώθηκε μέ τή συνδρομή καί τή
δαπάνη φίλων. Εἶναι δέ καρπός συλλογικῆς προ
σπάθειας καί μελέτης ὁμάδας θεολόγων, νομι
κῶν, τεχνικῶν, κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν,
πού ἀσχολοῦνται μέ τό συγκεκριμένο ζήτημα καί
παρακολουθοῦν συστηματικά τίς ἐξελίξεις του
ἀπό τό 1986 ἀκόμη καί τήν θέσπιση τοῦ ΕΚΑΜ
(Ἑνιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου) στόν γνω
στό ὡς «νόμο Κουτσόγιωργα», τό 1997 μέ τήν
κύρωση τῆς Συμφωνίας Σένγκεν, τήν θέσπιση
τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί τόν πρῶτο
σχεδιασμό τῆς κάρτας τοῦ πολίτη στίς ἀρχές τῆς
δεκαετίας τοῦ 2010 μέχρι καί τίς μέρες μας.
Ἡ ἐργασία αὐτή βασίζεται στήν ἑρμηνεία τῶν
Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, καθώς καί
συγχρόνων πατέρων, γερόντων καί θεολόγων
καί κατ’ ἐξοχήν στά προφητικά καί ἀποκαλυπτι
κά κείμενα τοῦ μεγάλου Ἁγίου τῶν ἡμερῶν μας,
τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορ είτου. Ἀποτελεῖ δέ
συνέχεια πολυάριθμων ἀναφορῶν, ἀποφάσε
ων, ἀνακοινώσεων, κειμένων, διαμαρτυριῶν,
ψηφισμάτων, ἐγκυκλίων, ἄρθρων, ἐπιστολῶν,
δημοσιευμάτων, συνεδρίων καί συζητήσεων
πού παρήχθησαν, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια αὐτῶν
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τῶν ἐτῶν, ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησί
ας τῆς Ἑλλάδος, τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, Μητροπόλεις καί Ἱερές Μονές, Καθηγη
τές Θεολογικῶν Σχολῶν, κληρικούς, μοναχούς,
φορεῖς καί συλλόγους. Συμπερίληψη τῶν κει
μένων αὐτῶν περιέχεται στό οἰκεῖο κεφάλαιο
τοῦ παρόντος τεύχους.
Στά πλαίσια τῶν ἀντιδράσεων πού πραγμα
τοποιήθηκαν συλλέχθηκαν ἀπό τήν Ἑστία Πα
τερικῶν Μελετῶν 100.000 καί πλέον ὑπογρα
φές ἀπό πολίτες πού δηλώνουν τήν ἄρνησή
τους νά παραλάβουν τήν κάρτα τοῦ πολίτη.
Σκοπός μας δέν εἶναι, σέ καμμία περίπτωση,
νά ἐνσπείρουμε τόν πανικό ἤ νά παραστήσου
με τούς «προφῆτες», ἀλλά νά ἐνημερώσου
με μέ βάση καί τά νεώτερα δεδομένα καί νά
συμβάλουμε στήν καλλιέργεια τῆς καλῆς ἀνη
συχίας καί τοῦ ὁμολογιακοῦ φρονήματος. Κα
ταθέτουμε, ἁπλά, τήν ἀνησυχία, τόν προβλη
ματισμό μας, καθώς καί τήν ἄρνησή μας νά συ
νομολογήσουμε τήν ὑπαγωγή καί τήν ἐθελού
σια δέσμευσή μας στό ἀντίχριστο ἠλεκτρονικό
δεσμωτήριο καί τόν συσχηματισμό μας μέ τήν
ἀποστασία τῆς ἐποχῆς μας.

καὶ μή μόνος μνημόνευε τούτων, ἀλλὰ ἀφθό
νως πᾶσι μεταδίδου. Εἰ τέκνον ἔχεις κατὰ σάρ
κα, τοῦτο ἤδη νουθέτει· καὶ εἰ διὰ κατηχήσεως
ἐγέννησάς τινα, καὶ τοῦτον προασφαλίζου, ἵνα
μή τὸν ψευδῆ δέξηται ὡς ἀληθῆ...».
Μετάφραση: «Πρόσεχε, λοιπόν, τόν ἑαυ
τό σου, ἄνθρωπέ μου, καί ἀσφάλιζε τήν ψυχή
σου. Σέ διαβεβαιώνει γιά ὅλα αὐτά ἡ Ἐκκλη
σία τώρα, μπροστά στόν ζωντανό Θεό, καί σοῦ
προαναγγέλλει τά σχετικά μέ τόν Ἀντίχριστο
πρίν νά γίνουν. Ἄν τώρα θά γίνουν ὅσο ζεῖς
ἐσύ, ἤ μετά ἀπό σένα, δέν τό γνωρίζουμε. Εἶναι
ὅμως καλό, γνωρίζοντάς τα αὐτά, νά ἀσφαλί
ζεσαι ἀπό πρίν... Ἀσφάλιζε, λοιπόν, τόν ἑαυτό
σου, ἄνθρωπε· ἔχεις ἤδη τά σημεῖα τοῦ Ἀντι
χρίστου, καί νά μή τά θυμᾶσαι μόνο γιά τόν
ἑαυτό σου, ἀλλά νά τά λές καί σ’ ὅλους τούς
ἄλλους μέ πολλή προθυμία. Ἄν ἔχεις παιδί κα
τά σάρκα, νά τό συμβουλεύεις. Καί ἄν μέ τήν
κατήχηση ἀπέκτησες κάποιο πνευματικό παιδί
καί αὐτό προφύλαξέ το, γιά νά μή δεχθεῖ τόν
ψεύτικο ὡς ἀληθινό» (PG 33, 884 καί Κατηχή
σεις Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, ΙΕ΄ Κατήχη
σις Φωτιζομένων, Ε.Π.Ε. 2, ἔκδ. Ἐλ. Μερετάκη,
Θεσ/νίκη 1994, σελ. 146-147).

Αὐτό, ἄλλωστε, μᾶς προτρέπει καί ὁ Ἅγιος
Κύριλλος Ἱεροσολύμων, ὁ ὁποῖος μᾶς τονίζει
χαρακτηριστικά:
«Βλέπε τοίνυν σεαυτόν, ἄνθρωπε, καὶ ἀσφα
λίζου τὴν ψυχήν. Διαμαρτύρεταί σε ἡ Ἐκκλησία
νῦν ἐπὶ Θεοῦ ζῶντος, προδιαλέγεταί σοι τὰ πε
ρὶ τοῦ Ἀντιχρίστου πρὶν παραγενέσθαι. Καὶ εἴτε
ἐπὶ σοῦ γίνεται οὐκ οἴδαμεν, εἴτε μετὰ σὲ γίνε
ται οὐκ οἴδαμεν. Καλὸν δέ ἐστι ταῦτα εἰδότα
σε προασφαλίσασθαι...Ἀσφάλιζε τοίνυν σεαυ
τὸν ἄνθρωπε· ἔχεις τὰ σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου·

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ Παρθένος καί
Ἠγαπημένος Μαθητής τοῦ Κυρίου προσπίπτει στό
στῆθος Του κατά τό Μυστικό Δεῖπνο ζητώντας νά
μάθει ποιός εἶναι αὐτός πού θά Τόν παραδώσει
στούς σταυρωτές Του. Λεπτομέρεια ἀπό φορητή
εἰκόνα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, Σκευοφυλακεῖο
Ἱ.Μ.Μεγάλου Μετεώρου, 16ος αἰ.
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Β΄. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
ρκεῖ νά παρατηρήσει κανείς, ἔστω καί
ἐπιφανειακά, τήν σύγχρονη πραγμα
τικότητα γιά νά ἀντιληφθεῖ τό μέγε
θος τῆς ἀποστασίας τῆς ἐποχῆς μας, γιά νά ἀν
τιληφθεῖ ὅτι ζοῦμε σέ ἀποκαλυπτικούς καιρούς.

Ἀ

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Β΄ πρός Θεσσαλο
νικεῖς ἐπιστολή του μᾶς πληροφορεῖ ὅτι δέν θά
ἔλθει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου «ἐὰν μή
ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ
ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας»
(Β΄ Θεσ. 2, 3-4). Οἱ σύγχρονες θρησκευτικές,
κοινωνικές, πολιτικές καί οἰκονομικές ἐξελίξεις
καί ὅλα ὅσα διαδραματίζονται τόσο σέ ἐθνικό
ὅσο καί σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο συντείνουν στήν
ἀναφορά αὐτή.
Καθώς ἡ ἀνθρωπότητα παρακολουθεῖ καθη
μερινά μέ προβληματισμό καί ἀγωνία τό σκη
νικό πολέμου πού διαμορφώνεται στήν Μέση
Ἀνατολή· καθώς βιώνει ἐμβρόντητη καί τρομαγ
μένη τήν φρίκη τοῦ τυφλοῦ φανατισμοῦ καί τῆς
ἀνείπωτης βίας τῶν τρομοκρατικῶν κτυπημά
των· καθώς θρηνεῖ ἑκατοντάδες χιλιάδες θύμα
τα σέ ἀναρίθμητες συρράξεις ἀνά τήν οἰκουμέ
νη· καθώς ἔρχεται ἀντιμέτωπη μέ τήν δυστυχία,
τόν πόνο, τήν ἀνέχεια, τήν καταπίεση καί τήν
ἐκμετάλλευση σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς· καθώς
βιώνει τήν ἐκρίζωση ἑκατομμυρίων ἀνθρώ
πων ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες, τόν
διωγμό, τήν μετανάστευση, τήν προσφυγιά,
τήν ἀπώλεια, τούς πνιγμούς ἀκόμη καί μικρῶν
παιδιῶν, δέν παύει νά ἀναφύεται ἀπό ὅλους
τό ἐρώτημα: ποιοί καί γιατί τά προκαλοῦν ὅλα
αὐτά;
Ποιοί προκαλοῦν τήν συμφορά καί τά ἀνα
πάντεχα δεινά πού πλήττουν τούς ἀνθρώπους;

Ποιοί εἶναι οἱ ὑπεύθυνοι γιά τίς ἑκατόμβες
τῶν θυμάτων, τούς ποταμούς τοῦ αἵματος, τήν
ἀπώλεια ἑκατομμυρίων ἀθώων ψυχῶν;
Τί εἶναι αὐτό πού γεννᾶ αὐτή τήν παράφο
ρη ἐπιθυμία ἡγεμονίας, ἐξουσιαστικότητας,
καταδυνάστευσης καί ἐπιβολῆς; Τί τροφοδοτεῖ
τήν ἀκόρεστη ἐκζήτηση τῆς ἐπίγειας δόξας, τοῦ
ἀθέμιτου πλουτισμοῦ, τοῦ ἄκρατου ἀνταγωνι
σμοῦ, τῆς ἐκμετάλλευσης, τῆς σήψης, τῆς ἠθι
κῆς κατάπτωσης καί ἀποκτήνωσης, τῆς ἀναλγη
σίας καί τῆς ἑωσφορικῆς διαστροφῆς πού χα
ρακτηρίζουν τούς κοσμοκράτορες τῶν ἡμερῶν
μας;
Τά λόγια τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη ἠχοῦν πιό
ἐπίκαιρα ἀπό ποτέ: «πᾶν πνεῦμα ὅ μή ὁμολογεῖ
τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ
Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρί
στου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κό
σμῳ ἐστὶν ἤδη» (Α΄ Ἰω. δ΄, 3), καθώς ἐπίσης «ὁ
ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ
γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα
ἐστίν» (Α΄ Ἰω. β΄, 18-19).
Τό ἱερ ό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως μᾶς προει
δοποιεῖ σαφῶς γιά τό πνεῦμα ἀλλοίωσης καί
διάβρωσης πού θά προηγηθεῖ τῆς ἐλεύσεως
τοῦ Ἀντιχρίστου, πού θά λειτουργήσει προδρο
μικά στήν κυριαρχία του. Οἱ «ἀντίθεες δυνά
μεις» ἔργο τους ἔχουν, μέ τήν ἐκκοσμίκευση,
τήν προσκόλληση, τήν ἐξάρτηση καί τήν ὑπο
δούλωση τῶν πιστῶν στήν εὐδαιμονία τῶν ὑλι
κῶν ἀγαθῶν καί τῶν τεχνικῶν καί τεχνολογικῶν
ἀνέσεων, νά τούς ὁδηγήσουν μακριά ἀπό τόν
Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του, ἐξαρτημένους, ὅλο
καί περισσότερο ἀπό τό δαιμονικό πνεῦμα τοῦ
Ἀντιχρίστου.
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Σήμερα δέν θά πρέπει νά μᾶς ἀφήνει ἀπρο
βλημάτιστους καί ἐφησυχάζοντες τό πνεῦμα
κατάρρευσης καί σήψης τῆς ἐποχῆς μας. Ὁ
καταναλωτισμός, οἱ τεχνικές εὐκολίες, ἡ αὐ
τάρκεια ἀπό τήν οἰκονομική πρόοδο καί εὐ
ημερία, ἡ συνεχής προσπάθεια ἐξασφάλισης
τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, οἰκονομικές συνεργα
σίες, συσχετισμοί καί συνθῆκες ἀποβλέπουν
στήν ἑδραίωση ἑνός καθεστῶτος εὐμάρειας
καί εὐδαιμονίας, χωρίς πνευματικότητα καί
χωρίς Θεό.
Ἡ κλιμάκωση, ἀπό τήν ἄλλη μεριά, τῆς ἐξά
πλωσης τῶν αἱρέσεων καί τοῦ πνεύματος τῆς
νέας ἐποχῆς, ἡ διαβρωτική ἐπέκταση τοῦ θρη
σκευτικοῦ «συγκρητισμοῦ», καί τοῦ νέου οἰ
κουμενισμοῦ ἐνισχύουν τό πνεῦμα σύγχυσης
καί πλάνης καί παραχωρεῖ ὅλο καί περισσότε
ρο ἔδαφος στόν Διάβ
 ολο.
Ἡ ἀντίθεη, ἐξάλλου, καί ἑωσφορική παγκό
σμια κοσμοκρατορία πού διαμορφώνεται στίς
μέρες μας εἶναι φανερό ὅτι δέν εἶναι κατά Θε
όν, ἀλλά ἀντίθετα ἐπιδιώκει νά ἀλλοιώσει καί
νά ἐξοβελίσει κάθε τί χριστιαν ικό καί ἀληθινό
ἀπό τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων.
Γιά τήν σύγχρονη ἀποστασία καί τήν σύνδε
σή της μέ τήν ἱερά Ἀποκάλυψη παρατηρεῖ σχε
τικά ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπά
κτου κ. Ἱερ όθεος:

«Δέν ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία ὅτι βρισκό
μαστε σέ ἀποκαλυπτικούς καιρούς. Ὁ ἀντίχρι
στος ὑπάρχει, ἐνεργεῖ, ἀλλά καί ἔρχεται... Ζοῦ
με, λοιπόν, σέ ἀποκαλυπτικούς καιρούς. Καθη
μερινά φανερώνεται ἡ ἐνέργεια καί τό πρόσω
πο τοῦ ἀντιχρίστου» (Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου,
Ἀνατολικά, τ. Α΄, σελ. 151).
Καί ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ πα
ρατηρεῖ:
«Ὁ ἀντίχριστος θὰ ἔλθη στὸν καιρό του· τὴν
ἐποχὴ ποὺ τοῦ καθωρίσθη. Θὰ προηγηθῆ μιὰ
γενικὴ ἀποστασία. Τὸ μέγιστο μέρος τῶν ἀν
θρώπων θὰ ἐγκαταλείψουν τὴν χριστιανικὴ
πίστη. Ἡ ἀποστασία θὰ εἶναι τὸ προστάδιο.
Θὰ προετοιμάση τὸν κόσμο νὰ δεχθῆ τὸν ἀν
τίχριστο... Ὁ ἀντίχριστος θὰ εἶναι ἀπόλυτα εὐ
θυγραμμισμένος μὲ τὴν γενικὴ ἠθικὴ καὶ πνευ
ματικὴ κατεύθυνση τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς
του» (Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ, Θαύ
ματα καί σημεῖα, Ἱ. Μ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα
1987).
Ἄς μήν παραμένουμε, λοιπόν, ἀδιάφοροι
ὅταν βλέπουμε νά διαμορφώνεται γύρω μας
μιά τέτοια κατάσταση οὔτε νά ὑποτιμοῦμε
τούς κινδύνους πού κυοφοροῦνται ἐμπιστευό
μενοι τήν πνευματική μας αὐτάρκεια.
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Τό ἰδεολογικό ὑπόβαθρο
έ αὐτό τό πνεῦμα τῆς σύχρονης ἀποστα
σίας ἐντάσσεται καί τό γενικώτερο παγ
κόσμιο πολιτικό, οἰκονομικό, κοινωνικό σύστη
μα, τό ὁποῖο ἐξυπηρετεῖ ἡ κάρτα τοῦ πολίτη καί
οἱ κάθελογῆς ἠλεκτρονικές κάρτες καί ταυτότη
τες. Ἕνα τέτοιο πανίσχυρο συγκεντρωτικό ἠλε
κτρονικό σύστημα πληροφοριῶν καί ἐλέγχου,
πού θεμελιώνεται μέ τήν ἐπιβολή τῶν ἠλεκτρο
νικῶν καρτῶν καί ταυτοτήτων, δέν ἀποτελεῖ
μονομερή ἐπιλογή καί ἐφαρμογή, ἀλλά ἐντάσ
σεται στό πλαίσιο μίας γενικώτερης πολιτικῆς
καί σκοπιμότητος τήν ὁποία ἐξυπηρετεῖ. Γι’ αὐ
τό καί θά ἀναφερθοῦμε καί θά περιγράψουμε
σέ ἀδρές γραμμές τίς κλειστές ὁμάδες προω
θήσεως ἐξουσίας καί ἐλέγχου, τήν παγκόσμια
διακυβέρνηση πού ἐπιχειροῦν νά ἐπιβάλουν,
τήν κυρίαρχη ἰδεολογία τῆς παγκοσμιοποίησης
καί τῆς Νέας Ἐποχῆς, τήν ἐπεκτατική πολιτική
τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, πού ἔχουν ὡς συ
νέπεια τόν χαρακτηρισμό καί τήν ἐνοχοποίηση
τῶν πολιτῶν, τήν κατάλυση τῆς ἰδιωτικότητας,
τόν ἐκφοβισμό καί τήν τρομοκράτησή τους, τήν
παγίδευσή τους σέ τεχνητά διλήμματα ἀνάμε
σα στήν ἀσφάλεια καί τήν ἐλευθερία καί τήν
συνεχή παρακολούθησή τους μέ ὅπλο τίς ἠλε
κτρονικές κάρτες καί ταυτότητες.

Σ

✓

Οἱ κλειστές ὁμάδες προωθήσεως
καί ἐλέγχου ἐξουσίας

Εἶναι γνωστές ἀπό πολύ παλιά οἱ πρακτικές

καί οἱ μέθοδοι αὐτῶν πού κινοῦν τά νήματα τῆς
ἱστορίας τοῦ πλανήτη, τῶν διαφ
 όρων κλειστῶν
ὁμάδων προωθ
 ήσεως καί ἐλέγχου τῆς ἐξουσί
ας μέ πρωτοπόρους τόν διεθνή σιωνισμό, τήν
μασωνία, τά οἰκονομικά λόμπυ τῶν πολυεθνι
κῶν, τίς λέσχες ἐπιλεγμένων ἀτόμων, ὅπως ἡ
Μπίλντεμπεργκ, πού κατασκευάζουν ἡγέτες
μαριονέτες, πειθήνια ἐκτελεστικά ὄργανα δικά
τους. Χρησιμοποιοῦν τά ἐλεγχόμενα ἀπό τούς

ἴδιους εἰδησεογ ραφικά δίκτυα, τηλεοπτικούς
σταθμούς, διεθνοῦς κυκλοφορίας ἐφημερίδες
καί μία πλειάδα ἱδρυμάτων, φορέων, φιλοσο
φικῶν, κοινωνικῶν, ἀθλητικῶν καί φιλανθρωπι
κῶν δῆθεν κινήσεων καί σωματείων καί μέ τόν
τρόπο αὐτό προβάλλουν καί ἀναδεικνύουν, ἐν
τέλει, οἱ ἴδιοι τούς «ἐκλεκτούς» τῶν λαῶν. Προ
επιλέγουν καί κατασκευάζουν ἡγέτες, πρίν ἀκό
μη οἱ λαοί τούς ἐπιλέξουν καί τούς ψηφίσουν.
Προεπιλέγουν καί προκατασκευάζουν, ἔτσι, τό
πολιτικό, κοινωνικό, οἰκονομικό σύστημα, τό
σύγχρονο παγκόσμιο κατεστημένο πού ἐπιβάλ
λουν στόν κόσμο.
Μέσῳ αὐτῶν τῶν ἐκλεκτῶν καί δοτῶν ἡγε
τῶν κυβερνᾶ τόν κόσμο μιά πανίσχυρη πολι
τική, οἰκονομική, κοινωνική καί θρησκευτική
ὀλιγαρχία, πού προορ ίζεται νά γίνει ἡ -τόσο
προβαλλόμενη καί ἐπιδιωκόμενη- Παγκόσμια
Κυβέρνηση.

✓ Παγκόσμια διακυβέρνηση

Ὅσο δέν καθίσταται ἀκόμη ἐφικτή ἡ παγκό

σμια κυβέρνηση, ἡ ὀλιγαρχία αὐτή δραστηριο
ποιεῖται καί ἀσκεῖ τήν ἐξουσία της μέσα ἀπό τήν
λεγόμενη παγκόσμια διακυβέρνηση, μία σειρά
δηλαδή ἀπό κηδεμονευόμ
 ενους καί καθοδη
γούμενους ἀπό τήν ἴδια διεθνεῖς ὀργανισμούς,
φορεῖς, κινήσεις, ὀργανώσεις, ἱδρύματα, σχη
ματισμούς καί ὁμάδες παραγωγῆς ἰδεολογίας.

Καθώς δέν παρέχεται -ἀκόμη τουλάχιστον,
λόγῳ τῆς σθεναρῆς ἀντίδρασης τῶν ἐθνῶν
καί τῶν λαῶν τους- ἡ δυνατότητα μίας παγκό
σμιας κυβέρνησης, ὅπως θά τήν ἐπιθυμοῦσαν
οἱ θιασῶτες της, ἐπιχειρεῖται ἡ ἐπιβολή τῶν
ἐπιλεγμένων πολιτικῶν μέσῳ τῶν μηχανισμῶν
τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης καί σέ πρώτη
φάση μέσῳ τῶν γνωστῶν Παγκόσμιων Ὀργα
νισμῶν πού ἐπιβάλλουν ἀποφάσεις μέ διεθνή
ἐφαρμογή. Ἔχουμε ἔτσι τήν Παγκόσμια Τράπε
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ζα, τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, τόν Παγκό
σμιο Ὀργανισμό Ὑγείας, τόν Παγκόσμιο Ὀργα
νισμό Ἐμπορίου, τήν Παγκόσμια Διάσκεψη γιά
τό Περιβάλλον καί πολλούς ἄλλους ἀνάλογους
ὀργανισμούς καθολικῆς ἰσχύος.
Σέ οἰκονομικό ἐπίπεδο πολυεθνικές ἑταιρεῖ
ες, οἰκονομικοί κολοσσοί, ἑταιρεῖες κατασκευ
ῆς ὁπλικῶν συστημάτων, πανίσχυρα οἰκονο
μικά συμφέροντα καί νεόκοποι κροῖσοι, οἰκο
γένειες πού συγκεντρώνουν καί ἐλέγχουν τό
μεγαλύτερο μέρος τοῦ παγκόσμιου πλούτου,
ὅπως οἱ Ρόθτσιλντ, οἱ Ροκφέλερ, ὁ Σόρος κ.ἄ.
ἔχουν ἤδη ἀναλάβει καί διεκπεραιώνουν τήν
οἰκονομική παγκοσμιοποίηση, καθώς ἐπίσης
καί ἡγετικές ὁμάδες ὅπως ἡ G8 καί ἡ G20. Καί ἡ
οἰκονομική αὐτή παγκοσμιοποίηση πραγματο
ποιεῖται μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς ἐκμετάλλευσης
καί ἐξαθλίωσης τῶν ἀσθενέστερων ἀπό τούς
οἰκονομικά ἰσχυρούς.

✓ Παγκοσμιοποίησ η

Κυρίαρχη

τάση γιά τήν ἔκφραση καί τήν
δραστηριοποίηση ὅλου αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ
ἀποτελεῖ στίς μέρες μας ἡ παγκοσμιοποίηση.

Στά πλαίσια τῆς παγκοσμιοποίησης «σημαντι
κό μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας τῶν κρατῶν
ἔχει μεταφερθεῖ στούς ὑπερεθνικούς ὀργανι
σμούς, γεγονός πού συνοδεύτηκε ἀπό θεμε
λιώδεις μετασχηματισμούς τῆς πολιτικῆς καί
στρατιωτικῆς ἰσχύος στίς διεθνεῖς σχέσεις. Οἱ
δημοκρατικοί θεσμοί διακυβεύονται, καθώς
σημαντικές ἀποφάσεις δέν λαμβάνονται πλέον
σέ ἐθνικό ἐπίπεδο ὅπου ἡ ἐκπροσώπηση τῶν
πολιτῶν, τουλάχιστον στίς ἀνεπτυγμένες χῶ
ρες, εἶναι κατοχυρωμένη μέ δημοκρατικές δια
δικασίες, ἀλλά σέ ὑπερεθνικά ὄργανα». (Ἐγκυ
κλοπαίδεια ΔΟΜΗ, τ. 28).
Ἡ παγκοσμιοποίηση ἀποτελεῖ τήν κυρίαρχη
ἰδεολογία τῆς ἐποχῆς μας καί τήν βασική ἐπι
λογή τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς καί τῶν διεθνῶν κέν
τρων ἐξουσίας. Εἶναι -θά μπορούσαμε νά ποῦ
με- τό πολυεργαλεῖο τῆς παγκόσμιας διακυβέρ
νησης. Εἶναι ὁ κεντρικός ἀγωγός, ἡ γιγαντιαία
αὐτή πολιτιστική, θρησκευτική, οἰκονομική,
ἐθνική καί οἰκονομική χοάνη πού ὁμογενο
ποιεῖ, νωθεύει, μεταλλάσσει, παραλύει, ἀπο
δυναμώνει καί ἀποσυνθέτει θεσμούς, πιστεύ
ματα, παραδόσεις, πολιτισμούς, ἤθη, ἀρχές,
ἀξίες, ἐθνότητες, λαούς καί πατρίδες καί ἐλέγ
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χει καί ποδηγετεῖ τίς ἐπιλογές, τίς ἀποφάσεις
καί τίς δραστηριότητες τῶν πολιτῶν.

✓ Ἡ ἐπεκτατική πολιτική τῆς Νέας
Τάξης Πραγμάτων

Γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων αὐτῶν σχεδι

άζονται, ὀργανώνονται καί ὑλοποιοῦνται μία
σειρά ἀπό ἐνέργειες καί πολιτικές σέ ἐθνικό καί
παγκόσμιο ἐπίπεδο, πού ἐντάσσονται στήν γενι
κώτερη ἐπιδίωξη τῆς πολυποθούμενης καί πο
λυπροβαλλόμενης παγκόσμιας διακυβέρνησης.
Ἡ παγκοσμιοποίηση, ἡ νέα τάξη πραγμάτων,
ἡ παγκόσμια διακυβέρνηση -ἔννοιες παράγω
γες καί ἀλληλοεξαρτώμενες- μέ τήν μορφή πού
ἔχουν σήμερα, ἄρχισαν νά διαμ
 ορ
φώνονται στίς ἀρχές τῆς δεκαετί
ας τοῦ ’90 μέ τήν κατάρρευση
τῶν κομμουνιστικῶν καθε
στώτων στήν Σοβιετική
Ἕνωση καί τήν ὑπόλοιπη
ἀνατολική Εὐρώπη. Ἡ
λήξη τοῦ Ψυχροῦ Πολέ
μου ἀνέτρεψε τούς συ
σχετισμούς καί ἀνέδειξε
νέα δεδομένα στήν παγ
κόσμια ἰσορροπία.
Ἡ ἀπουσία τοῦ ἀντίπαλου
δέους, πού ἐνσάρκωνε ὁ κομμου
νιστικός κίνδυνος ἀπελευθερώνει
δυνάμεις, οἱ ὁποῖες διοχετεύονται στήν
ἀπόπειρα γιά τήν ἑδραίωση τῆς ἀμερικα
νικῆς μονοκρατορίας. Γιά νά στηριχθεῖ ἡ νέα
αὐτή μονοκρατορία ἀπαιτεῖται τό ἀνάλογο ἰδε
ολογικό, πολιτικό, πολιτιστικό, οἰκονομικό καί
στρατιωτικό ὑπόβαθρο.
Στά πλαίσια αὐτά κατασκευάζεται καί προ
βάλλεται τό ἰδεολογικό κατασκεύασμα τῆς δι
εθνοῦς ἀσφάλειας, τῆς ἐκτόνωσης τῶν ἐντά
σεων, τῆς ἐξομάλυνσης τῆς ἀντιπαλότητας, τῆς
ἐπίλυσης τῶν διαφ
 ορῶν καί τῆς ἐπικράτησης
τῆς παγκόσμιας εἰρήνης.
Τό ΝΑΤΟ μετά καί τήν ἀθρόα προσχώρηση σέ

αὐτό πολλῶν κρατῶν τοῦ πάλαι ποτέ Συμφώ
νου τῆς Βαρσοβίας, τό ὁποῖο διαλύθηκε, δέν
εἶχε οὐσιαστικά λόγο ὑπάρξεως. Γιά τόν λόγο
αὐτό ἀποκτᾶ «νέα δομή» στόν στρατιωτ ικό του
σχεδιασμό καί μετασχηματίζεται σέ παγκόσμιο
στρατό ἐπιβολῆς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Μετατρέπεται σέ αὐτόκλητο κριτή καί ρυθμι
στή τῆς ἱστορίας τῶν λαῶν καί τῶν ἐθνῶν τους
καί ἀποφασίζει τήν διαίρεση καί τόν ἀκρωτη
ριασμό κρατῶν καί λαῶν καί ποιοί ἀπό αὐτούς
θά παραμείνουν ἤ θά διαγραφοῦν ἀπό τόν
παγκόσμιο χάρτη. Τά ἀμερικανικά καί νατοϊκ ά
στρατεύματα βαπτίζονται δυνάμεις ἀσφαλεί
ας καί ξεκινοῦν τίς «εἰρηνευτικές» ἐπιχειρήσεις
τους ἀνά τήν ὑφήλιο.
Ἡ συνταγή εἶναι, ἄλλωστε, δοκιμα
σμένη καί ἐπιτυχημένη, γι’ αὐτό καί
δέν τήν ἀλλάζουν. Εἶναι ἡ γνω
στή μέθοδος τῆς Νέας Τάξης
Πραγμάτων καί τῆς Pax Am
erican
 a, πού στηρίζεται στό
γνωστό τρίπτυχο «δημι
ουργῶ τό πρόβλημα, προ
καλῶ ἀντίδραση, καί προ
σφέρω τήν λύση πού ἐγώ
θέλω». Προκαλοῦν δηλαδή
τεχνητές καί προκατασκευα
σμένες περιφερειακές πολιτι
κές, οἰκονομικές, κοινωνικές καί
στρατιωτικές κρίσεις ἀνά τήν ὑφήλιο
καί ἔρχονται κατόπιν ὡς αὐτόκλητοι σω
τῆρες γιά νά τίς ἀντιμετωπίσουν. Στηρίζουν
δικτάτορες, συντηροῦν ὁλοκληρωτικά καθε
στῶτα, ὑποκινοῦν ταραχές, ὑποθάλπουν τήν
βία καί τόν φανατισμό καί ἐξωθοῦν τεχνηέντως
τίς καταστάσεις ἐκτός ἐλέγχου, ὥστε νά δικαιο
λογοῦν τήν ἐπέμβασή τους. Χαρακτηριστικά πα
ραδείγματα: τό Ἰράκ, ἡ Λιβύη, ἡ Συρία, ἡ Ὑεμέ
νη, ἡ Τυνησία, τό Ἀφγανιστάν καί γενικά ἡ Μέ
ση Ἀνατολή, μία σειρά ἀπό ἀραβικές χῶρες καί
φυσικά οἱ ἀπίστευτες βιαιότ ητες καί ὁ ἄκρατος
θρησκευτικός φανατισμός τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ
ἰσλαμικοῦ κράτους, τό ὁποῖο οἱ ἴδιοι δημιούρ
γησαν, ἐξέθρεψαν καί συντηροῦν.
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Ἀνάλογη καί ἀκόμη πιό παράλογη τακτική
ἀκολουθεῖται ἀπό τούς δυτικούς καί στήν περί
πτωση τῆς Συρίας γιά τήν ἀνατροπή τοῦ καθε
στῶτος Ἄσσαντ. Ἡ κατάσταση στήν Συρία ἀνα
ζωπύρωσε τόν ψυχρό πόλεμο μέ τήν Ρωσία,
ἡ ὁποία ἔχει ἐπανακτήσει τήν ἰσχυρή της θέ
ση στό δίπολο Δύση-Ἀνατολή. Ἡ Ρωσία, στήν
σφαίρα ἐπιρροῆς τῆς ὁποίας ἀνήκει ἡ Συρία,
ἐπιχειρεῖ νά διατηρήσει τά κεκτημένα της καί
νά ὑπερασπιστεῖ τά δικά της συμφέροντα στήν
περιοχή στηρίζοντας τό καθεστώς Ἄσσαντ.
Ἔχουμε, ἔτσι, μία ἔντονη καί πρωτοφανή κλι
μάκωση τῶν ἀντιπαραθέσεων, τήν συσσώρευση
πληθώρας στρατιωτικῶν δυνάμεων ἀπό διάφο
ρες χῶρες, τόν συνωστισμό εἰδικῶν ἐπίλεκτων
τμημάτων διαφόρων ἐθνικοτήτων, τήν χρήση
τῶν πλέον προηγμένων ὁπλικῶν συστημάτων
καί τήν καλλιέργεια ἑνός ἔντονου πολεμικοῦ κλί
ματος μέ σκοπό τόν ἔλεγχο καί τήν ἐκμετάλλευ
ση τῶν πετρελαϊκῶν πηγῶν τῆς περιοχ ῆς.
Εἶναι, λοιπόν, ὁλοφάνερο ὅτι ἡ διεθνής
αὐτή ὀλιγαρχία δαιμονικῆς ἐμπνεύσεως καί
ἐνεργείας, πού ἐλέγχει καί κυβερνᾶ τόν κόσμο
ἐπιλέγει συστηματικά αὐτή τήν τακτική γιατί
ἀκριβῶς θέλει τούς ἀνθρώπους ὑπόδουλους,
καταπιεσμένους, φοβισμένους, τρομοκρατη
μένους, ἀνασφαλεῖς, ἐλεγχόμενους, χειραγω
γούμενους καί κατευθυνόμενους· τούς θέλουν
ἄβουλη μάζα, τό «ζαλισμένο κοπάδι» τῆς Νέας
Ἐποχῆς, σταυλισμένους στό «παγκόσμιο μαν
τρί» τῆς κυριαρχίας τους.

Ἐκτός ἀπό τόν πόλεμο τῶν ὅπλων διεξάγεται
ταυτόχρονα ἕνας οἰκονομικός, ἀλλά καί ἕνας
ἠλεκτρονικός πόλεμος, πού εἶναι ὁ πλέον σκλη
ρός καί ἀδυσώπητος καί μέ τήν χρήση τῆς σύγ
χρονης τεχνολογίας γίνεται συνεχῶς πιό ἐπικίν
δυνος καί πιό καταστρεπτικός γιά τούς πολίτες.
Μέ τόν ἠλεκτρονικό αὐτό πόλεμο ἑδραιώνε
ται τό παγκόσμιο σύστημα ἐξουσίας μέσῳ τῆς
ποδηγέτησης τῶν πολιτῶν καί τοῦ ἐλέγχου τῶν
φρονημάτων, τῶν ἐπιλογῶν καί τῶν δραστηρι
οτήτων τους, πού ὀφείλουν νά συμμορφώνον
ται στά κελεύσματά τους.
Ὁ ἔλεγχος τῶν προσωπικῶν δεδομένων τους
μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος ἀπό τήν
χρήση ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καί ταυτοτήτων
εἶναι τό «κλειδί» στήν ὅλη ὑπόθεση, εἶναι ὁ
ἀκρογωνιαῖος λίθος πού στηρίζει τό παγκόσμιο
οἰκοδόμημα ἐξουσίας καί ἐλέγχου.

✓ Χαρακτηρισμός καί ἐνοχοποίηση

Τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα λειτουργεῖ, ἐπί

σης, καταλυτικά γιά τήν ἑδραίωση ἑνός συγκεν
τρωτικοῦ συστήματος ἀστυνόμευσης, χαρακτη
ρισμοῦ, στιγματισμοῦ καί ἐνοχοποίησης τῶν
ἀντιφρονούντων. Αὐτῶν πού δέν ἀκολουθοῦν
τό συγκεκριμένο πρότυπο, πού κάνουν ἄλλες
ἐπιλογές γιά τήν ζωή τους. Εἶναι ὅλοι οἱ «ἄλ
λοι», ἀνάμεσά τους καί ἐμεῖς, πού ἀρνοῦνται
νά ἀρνηθοῦν τόν ἑαυτό τους, τήν ἰδιοπροσωπία
τους, τήν παράδοσή τους. Ἀρνοῦνται νά συρ
θοῦν ὁμογενοποιημένοι καί πολτοποιημένοι
ἰδεολογικά, θρησκευτικά, ἠθικά καί κοινωνικά
στό ἅρμα τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς Νέας
Τάξης Πραγμάτων καί γιά τόν λόγο αὐτό περι
θωριοποιοῦνται, ἐνοχοποιοῦνται καί χαρακτη
ρίζονται, γίνονται οἱ «ἀπροσάρμοστοι», οἱ «δύ
σκαμπτοι», οἱ «δύστροποι», οἱ «ἀνατρεπτικοί»,
οἱ «αὐτονομημένοι», οἱ «τρομοκράτες».
Ὅλοι αὐτοί οἱ «ἄλλοι» ἀντιμετωπίζονται ἀπό
τήν Νέα Τάξη Πραγμάτων μέ διάφορους τρό
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πους, εἴτε μέ εὐθεία καταστολή μέσῳ στρατιω
τικῶν ἐπεμβάσεων, ὅπως στήν Γιουγκοσλαβία
καί τήν μέση Ἀνατολή, εἴτε μέ τήν οἰκονομική
καί κοινωνική τους ἀποδυνάμωση, τήν περιστο
λή τῶν ἐθνικῶν τους δικαίων, τήν ἀλλοίωση καί
τήν διάβρωση τῆς ἱστορίας καί τῆς παραδόσε
ώς τους, εἴτε μέ τήν περιστολή τῶν ἀτομικῶν
τους ἐλευθεριῶν μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς παρα
κολουθήσεως, τῶν ἠλεκτρονικῶν καρτῶν, τῆς
κάρτας τοῦ πολίτη, τοῦ πλαστικοῦ χρήματος καί
ἄλλων μεθόδων πού πρόσφατα ἐξαγγέλθηκαν
ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση.

οἰκογενειακά του προβλήματα σέ τηλεοπτικές
ἐκπομπές «κοινωνικοῦ προβληματισμοῦ» καί
κάνει τήν προσωπική του ζωή δημόσιο θέαμα
καί προϊόν συναγωνισμοῦ στά reality show.
Τό πρότυπο τοῦ ἀνθρώπου πού ἀποζητᾶ τήν
εὐδαιμονία καί τήν ἄνεση, τόν καταναλωτισμό
καί τήν εὐμάρεια, πού ἀποζητᾶ ψυχωτικά τήν
ἀτομική του ἀσφάλεια καί εὐτυχία -ἔστω καί
ψευδεπίγραφη, ἔστω καί ἐφήμερη- γιά χάρη
τῆς ὁποίας μέ μεγάλη εὐκολία ἐκχωρεῖ τήν προ
σωπική του ἐλευθερία.

✓ Ἐλευθερία ἤ ἀσφάλεια;

✓ Ἡ κατάλυση τῆς ἰδιωτικότητας

Ἡ

περιχαράκωση, ἄλλωστε, εἶναι σαφής:
κυρίαρχο πρότυπο ἐπιλογῆς ζωῆς καί συμπερι
φορᾶς εἶναι αὐτό πού παράγει ἡ ἀμερικανική
ἠθική καί ὁ προτεσταντικός φονταμενταλισμός
πού τήν τροφοδοτεῖ.
Εἶναι τό γνωστό χολιγουντιανό πρότυπο τοῦ
πλούσιου πετυχημένου μέ τίς κοινωνικές εὐ
αισθησίες, πού κυνηγᾶ καί κερδίζει τίς εὐκαι
ρίες, πού ἀγωνίζεται γιά τήν δικαιοσύνη, πού
ἐμφορεῖται ἀπό ἕναν ἀνέραστο καί συναισθη
ματικό ἀνθρωπισμό, πού ἀγωνιᾶ γιά τήν οἰκο
λογική καταστροφή καί δακρύζει μπροστά στό
δράμα τῆς θαλάσσιας χελώνας πού κινδυνεύει
μέ ἀφανισμό, τοῦ χαμογελαστοῦ καί λαμπεροῦ
πού ἀποτελεῖ τήν πρώτη εἴδηση στό lifestyle
καί τό διεθνές jet set (διεθνή ἀριστοκρατία τοῦ
χρήματος).

Ἕνα τεχνητό δίλημμα

Ἕνας ἀπό τούς πατέρες τοῦ ἀμερικανικοῦ

ἔθνους καί συντάκτες τῆς διακήρυξης τῆς ἀμε
ρικανικῆς ἀνεξαρτησίας, ὁ Βενιαμίν Φραγκλί
νος εἶχε πεῖ ὅτι «ὅσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις
ἐλευθερίες τους γιὰ λίγη ἀσφάλεια, δὲν ἀξί
ζουν οὔτε ἐλευθερία οὔτε ἀσφάλεια» (http://
ww w.gn o m i ko l o g i ko n.gr/catq u o te s.ph p?cat
eg=1660).
Μερικούς αἰῶνες ἀργότερα οἱ ἐπίγονοι τοῦ
μεγάλου αὐτοῦ πολιτικοῦ καί φιλοσόφου, οἱ
σύγχρονοι ἡγήτορες τῆς PAX AMER
 ICANA καί
τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, στό ὄνομα τῆς δῆ
θεν ἀσφάλειας καταστρατηγοῦν κάθε ἔννοια
ἐλευθερίας καί προσωπικοῦ ἀπορρήτου.
«Μέχρι ποῦ μπορεῖ νὰ φτάσει τὸ κράτος γιὰ
νὰ ἐγγυηθεῖ τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν του;

Τό πρότυπο τοῦ ἀνθρώπου, πού τελικά δέν
ἔχει κανένα πρόβλημα ἄν παρακολουθεῖται
ἠλεκτρονικά καί ἄν γίνεται ἐπεξεργασία τῶν
προσωπικῶν του δεδομένων, ἀφοῦ ὁ ἴδιος τά
κοινοποιεῖ καί τά προβάλλει, δημοσιοποιεῖ τήν
προσωπική του ζωή στό διαδίκτυο, «ἀνεβά
ζει» φωτογραφίες μέ προσωπικές του στιγμές
καί κάνει γνωριμίες καί «φίλους» στό facebook
καί τό twitter, συνομιλεῖ μέ ἀγνώστους στά δι
άφορα chat, ἐκμυστηρεύεται τά προσωπικά καί
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Πόση ποσότητα ἐλευθερίας εἶναι οἱ σημερινοὶ
πολίτες ἕτοιμοι νὰ ἐκχωρήσουν γιὰ νὰ ἀπο
λαύσουν τὴν ἀσφάλειά τους;» ἀναρωτιέται ὁ
Καθηγητής κ. Δονάτος Παπαγιάννης (Δονάτος
Παπαγιάννης, Ἀναζητώντας τήν ἀσφάλεια, ἐγ
καταλείπουμε τήν ἐλευθερία; ἐφημ. Ἐλευθερο
τυπία, 5-8-2009).
Τὸ ἴδιο ἐρώτημα εἶχε τεθεῖ νωρίτερα καί ἀπό
τόν διακεκριμένο νομικό καί ἀκαδημαϊκό Ἰωάν
νη Μανωλεδάκη: «Εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ
δεχτοῦμε τὴν ἀλλοίωση τοῦ νομικοῦ μας πο
λιτισμοῦ σὲ βάρος τοῦ φιλελεύθερου καὶ ἀν
θρωπιστικοῦ χαρακτήρα του υἱοθετώντας ρυθ
μίσεις περιοριστικὲς τῆς ἐλευθερίας μας γιὰ
χάρη μιᾶς ἀντίστοιχης ἐνδυνάμωσης τῆς ποι
νικῆς καταστολῆς; Μιᾶς ἐνδυνάμωσης ποὺ θὰ
καθιστοῦσε τὸν κοινωνικὸ χῶρο περισσότερο
ἀσφαλῆ ἢ ἔστω λιγότερο ἀνασφαλῆ;» (Τρομο
κρατία καὶ δικαιώματα, ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια τοῦ
κράτους στὴν ἀνασφάλεια τοῦ δικαίου, ἐκδ.
Σάκουλα, 2004, σελ. 24).
Στό ὄνομα τῆς ἀσφάλειας καί μέ πρόσχημα
τήν τρομοκρατία, πού ἡ ἴδια ἐξέθρεψε, ἡ Νέα
Τάξη Πραγμάτων κατασκεύασε τόν νέο «ἐσω
τερικό ἐχθρό» ἐνάντια στόν ὁποῖο κήρυξε τόν
πόλεμο, τόν γνωστό «πόλεμο κατά τῆς τρομο
κρατίας». Πρόσφατο παράδειγμα αὐτό τῆς Γαλ
λίας, μετά τό τρομοκρατικό κτύπημα τῆς 15ης

Νοεμβρίου, ἡ ὁποία στό ὄνομα αὐτοῦ τοῦ πολέ
μου τέθηκε ἀπό τόν πρόεδρό της σέ κατάσταση
ἐκτάκτου ἀνάγκης γιά πολλούς μῆνες, πού ση
μαίνει βίαιη περιστολή τῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν
δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν της, ὑπό τό καθεστώς
τοῦ φόβου καί τῆς ἀνασφάλειας πού ὑπάρχει.
Ὁ ἐκφοβισμός ἀποτελεῖ, ἄλλωστε, ἀνά τούς
αἰῶνες, ἕνα ἀπό τά κλασικά μέσα χειραγώγη
σης τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἱστορίας τους. Τίς
περισσότερες φορές ὁ φόβος αὐτός εἶναι κα
τασκευασμένος καί στοχευμένος καί γίνεται τό
ἀναγκαῖο συμπλήρωμα τῆς ἐξουσίας καί τοῦ
ἐλέγχου πού αὐτή ἀσκεῖ. Ὁ φόβος διανθίζεται
μέ τήν ἀναγκαιότητα καί μέ μιά ἐπίφαση νο
μιμότητας, ὥστε «στό ὄνομα τοῦ ἐπείγοντος
χαρακτήρα καί τῆς ἐπικινδυνότητας τῆς κατά
στασης», τό μέρος τῶν πολιτῶν πού ἀντιδρᾶ νά
εὐθυγραμμιστεῖ τελικά στά κελεύσματα καί τίς
βουλήσεις τῆς ἐξουσίας.

✓ Παρακολούθηση χάριν
τῆς ἀσφάλειας

Στό ἴδιο μῆκος κύματος κινοῦνται καί μία

σειρά ἄλλες ἐπιλογές καί συμφωνίες πού πα
ραβιάζουν συστηματικά τά προσωπικά δεδο
μένα τῶν πολιτῶν ὑπό τόν φόβο τῆς τρομοκρα
τίας καί ὑπό τό πρόσχημα τῆς ἀσφάλειας.
Στίς 23 Ἰουλίου 2007, παρά τίς ἀντιρρήσεις
πού ἐκφράστηκαν, ἐγκρίθηκε μέ τήν ἀπόφαση
2007/551/ΚΕΠΠΑ/ΔΕ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινο
βουλίου ἡ Συμφωνία μεταξύ ΕΕ καί ΗΠΑ «γιά
τήν ἐπεξεργασία καί τήν διαβίβαση δεδομένων
ἀπό τίς καταστάσεις μέ τά ὀνόματα τῶν ἐπι
βατῶν (PNR) ἀπό τούς ἀερομεταφορεῖς στό
Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας τῶν ΗΠΑ (D
HS)», γνωστή ὡς «Συμφωνία 2007 PNR».
Μέ τήν συμφωνία αὐτή, καί μέ τό φόβητρο
τῆς τρομοκρατίας, δίνεται ἡ δυνατότητα στήν
διοίκηση τῶν ΗΠΑ νά ἔχουν πρόσβαση σέ πλη
θώρα προσωπικῶν δεδομένων εὐρωπαίων πο
λιτῶν πού ταξιδεύουν στίς ΗΠΑ.
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Ἡ παρακολούθηση τῶν πολιτῶν, ἄλλωστε,
εἶναι ἕνα ξεκάθαρο καί κλασικό παράδειγμα
ὅπου συγκρούεται ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας μέ
ἐκείνη τῆς ἀσφάλειας. Σύμφωνα μέ τόν Καθη
γητή καί Ὑπουργό κ. Κατρούγκαλο: «ἡ αἴσθηση
καὶ μόνο ὅτι τελοῦν ὑπὸ καθεστὼς ἠλεκτρονικῆς
παρακολούθησης μπορεῖ βάσιμα νὰ ἐπηρεάσει
τοὺς πολίτες ὡς πρὸς τὴν ἄσκηση τῶν δικαιω
μάτων τους». (Γ. Κατρούγκαλος στό Ὄψεις τῆς
νέας παρακολούθησης, Συλλογικό). Δυστυχῶς,
ὅμως, ἐνῶ ὡς Καθηγητής διατ ύπωνε ἀνάλογες
ἀπόψεις, ὡς Ὑπουργός ὁ κ. Κατρούγκαλος εἶναι
αὐτός πού θεσμοθέτησε τήν ἠλεκτρονική δια
σύνδεση προσωπικῶν στοιχείων τῶν πολιτῶν
μεταξύ δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ τομέα. Ἀνήρε
σε ἔτσι τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του προφανῶς κάτω
ἀπό ἰσχυρές ἐξωτερικές πιέσεις τῶν γνωστῶνἄγνωστων ἐπεμβατικῶν κύκλων.
Ἡ παρακολούθηση τῶν πολιτῶν συνήθως
προβάλλεται ὡς ὁ ἐνδεδειγμένος πρακτικός
τρόπος γιά τήν ἐξιχνίαση καί τήν ἀποτροπή
σοβαρῶν ἐγκληματικῶν πράξεων. Κύριο μέλη
μα ἀποτελεῖ ἡ «ἀπόσπαση πληροφοριῶν», μέ
ὁποιοδ
 ήποτε τίμημα. Τό κράτος δικαίου παρα
μερίζεται σκοπίμως καί στή θέση του ὑπεισέρ
χεται ἡ λογική τοῦ φακελώματος.
Σύμφωνα μέ τόν Καθηγητή τῆς ἐγκληματολο
γίας καί πρώην ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πο
λίτη κ. Γιάννη Πανούση «ἡ λογικὴ τοῦ φακελώ
ματος ἐπεκτείνεται σὲ πολλὲς δραστηριότητες
τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Φακέλωμα στὰ σχολεῖα,
στοὺς ἀθλητικοὺς χώρους, στοὺς μετανάστες,
στὸν Τύπο, στὰ τρένα, στὸ μετρό, στ’ ἀεροπλά
να, στὶς καφετέριες, στὸ DNA, σὲ γενετικὸ ὑλι
κό, σὲ παιδιά, σὲ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες, σὲ e-m
ails» (Πανούσης Γ., Ὁ μεγάλος Ἀδελφὸς καὶ οἱ
μικροὶ ἀνάδελφοι ἐχθροί του -ἢ τὸ δίλημμα τοῦ
ἐπιτηρούμενου, ἐκδ. Ἀντ. Σάκκουλα, Ἀθήνα-Κο
μοτηνή 2008, σελ. 17-18).
Ἐσχάτως δέ, ἡ ἀστραπιαία διάχυση τῶν πλη
ροφοριῶν καί ὁ ἄμεσος ἠλεκτρονικός ἔλεγχος
ὁλοένα καί μεγαλύτερων ἐκφάνσεων τῆς κα

θημερινῆς ζωῆς καθιστᾶ κάθε ἄτομο δυνητικά
ἐλεγχόμενο καί ἐπικίνδυνο, καθιστώντας τά
ὅρια τοῦ νομιμόφρονα πολίτη, τοῦ πρό- ἐγκλη
ματία καί τοῦ ἐγκληματία δυσδιάκριτα. Ὁ ἄν
θρωπος αἰχμαλωτίζεται χρονικά καί τοπικά σέ
μιά παγίδα ὑπερπραγματικότητας. «Ἡ προεγ
κληματικὴ ἐπικινδυνότητα καὶ ἡ ὑπερπραγματι
κότητα ἐπιχειροῦν νὰ ὑπερβοῦν τὸ πραγματικό,
καὶ μέσῳ τῶν εἰκόνων καὶ τῶν φαντασιώσεων
νὰ κατασκευάσουν ψευδογεγονότα ποὺ δικαιο
λογοῦν κατασταλτικὰ μέτρα» (Πανούσης 2010,
"Καμερο-φοβία καί καμερο΄-λατρεία: Δημο
κρατική ἀνασφάλεια;" σέ Σαματάς Μ. (ἐπιμ.)
Ὄψεις τῆς νέας παρακολούθησης. Διεθνεῖς καί
Ἑλληνικές Προσεγγίσεις, σελ. 211-231, Ἀθή
να:Βιβλιόραμα).
Μέ πρόσχημα τήν καταπολέμηση τοῦ ἐγκλή
ματος, πού εἶναι καί τό κυριότερο ἐπιχείρημα
τῶν ὀπαδῶν τῆς παρακολούθησης, ἡ κατά
σταση γίνεται ὁλοένα καί πιό ἐπικίνδυνη γιά
τίς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν. «Τὸ τεκμήριο τῆς
ἀθωότητας, τὸ δικαίωμα στὴ σιωπὴ καὶ οἱ ἀπα
ράγραπτες ἀρχὲς τοῦ κράτους δικαίου δὲν μπο
ροῦν νὰ ἀνατρέπονται βάσει τῶν δυνατοτήτων
τῆς τεχνολογίας παρακάμπτοντας ἔτσι ὅλους
τοὺς δικονομικοὺς κανόνες ἢ δημιουργώντας
νομικὲς κατασκευές, μόνο καὶ μόνο, μὲ σκοπὸ
τὴν ἀνεύρεση τῆς οὐσιαστικῆς ἀλήθειας χρη
σιμοποιώντας κατὰ τὸ δοκοῦν μεσαιωνικοῦ τύ
που ἀποδεικτικὰ μέσα» (Μαυρίδης Συμεών, Τὸ
δίλημμα ἐλευθερία ἢ ἀσφάλεια στὴν ἀνάπτυξη
τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καὶ ἡ περιστολὴ δικαιωμά
των καὶ ἐλευθεριῶν, διδακτορική διατριβή).
Γίνεται λοιπόν σαφές ὅτι ἡ ἠλεκτρονική πα
ρακολούθηση τῶν πολιτῶν εἶναι ἡ συνιστῶσα
ὅλων τῶν δυνάμεων πού λειτουργοῦν γιά τήν
ὁμογενοποίησή τους, τήν ἀποδυνάμωσή τους,
τήν καταστολή καί τόν ἔλεγχό τους. Εἶναι ὁ κατα
λύτης γιά τήν ὑπαγωγή καί τήν ἀφομοίωσή τους
στό «σύστημα». Εἶναι ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος στήν
φαλκίδευση τῶν ἐλευθεριῶν τους, στήν δίωξη
τῶν δραστηριοτήτων τους, στήν ἐνοχοποίηση
τῶν φρονημάτων τους καί στήν τελική χειραγώ
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γησή τους καί τήν ὑποδούλωσή τους στήν παγ
κόσμια ἠλεκτρονική δικτατορία, στόν σταυλι
σμό τους στό «παγκόσμιο ἠλεκτρονικό μαντρί».
Αὐτή ἀκριβῶς τήν ἐπιδίωξη τοῦ συστήματος
ἐξυπηρετοῦν, ὅπως προαναφέραμε, οἱ ποικί
λες ἠλεκτρονικές κάρτες, ἡ κάρτα τοῦ πολίτη,
τό πλαστικό χρῆμα καί ἀνάλογες ἄλλες μέθο
δοι καί τακτικές, πού σχεδιάζονται ἀπό τήν Νέα
Τάξη Πραγμάτων καί καλεῖται νά ὑλοποιήσει ἡ
ἑλληνική Κυβέρνηση. Ὁ ὀρυμαγδός ὅλων αὐ
τῶν τῶν γεγονότων καί τῶν καταστάσεων, ἀπό
τά ὁποῖα ἕνα μικρό μόνον δεῖγμα παρουσιά
σαμε, προκαλεῖ πραγματικό δέος καί γεννᾶ τήν
δίκαιη ἀγανάκτηση καί τήν σφοδρή ἀντίδρασή

μας σέ ὅλα ὅσα ἀπάνθρωπα, ἀντίχριστα καί
ἀνθελληνικά τεκταίνονται σέ βάρος μας.
Καταδεικνύεται, ἔτσι, ὅτι τό ζήτημα τῶν
ταυτοτήτων, ἐκτός ἀπό θέμα πίστεως καί ὁμο
λογίας, εἶναι καί ἕνα κατεξοχήν θεολογικό,
πνευματικό καί ἐθνικό ζήτημα πού πρέπει νά
ἀντιμετωπιστεῖ μέ θάρρος, ἀποφασιστικότη
τα καί ἀγωνιστικότητα. Ἐπιβάλλεται, λοιπόν,
ἡ ἀντίθεσή μας καί ἡ ἄρνηση παραλαβῆς ἠλε
κτρονικῆς ταυτότητας ἤ κάρτας, ἀκόμη καί ἄν
δεν περιέχει τόν ἀριθμό 666, καθώς οὕτως ἤ
ἄλλως, μᾶς εἰσάγει καί μᾶς δεσμεύει στό ἴδιο
ἀνελεύθερο καί ἀντίθεο σύστημα μέ ποικίλες
πνευματικές προεκτάσεις καί συνέπειες.

Στό ὄνομα τῆς ἀσφάλειας καί μέ πρόσχημα τήν τρομοκρατία, πού ἡ ἴδια ἐξέθρεψε, ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων
κατασκεύασε τόν νέο «ἐσωτερικό ἐχθρό» ἐνάντια στόν ὁποῖο κήρυξε τόν πόλεμο, τόν γνωστό
«πόλεμο κατά τῆς τρομοκρατίας».
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Γ΄. ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη
κάρτα τοῦ πολίτη ἐπανῆλθε καί
πάλι στό προσκήνιο μέ τίς ἐξαγγε
λίες τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ.
Παναγιώτη Κουρουμπλῆ, στό πλαίσιο τῶν προ
γραμματικῶν δηλώσεων τῆς νέας Κυβέρνησης
στήν Βουλή, στίς 8 Ὀκτωβρίου 2015. Χαρακτη
ριστικό εἶναι ὅτι ὁ κ. Κουρουμπλής ὑποστήριξε
μέ θέρμη τήν καθιέρ ωση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη
καί ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερ ωνύμου,
ὁ ὁποῖος ἀπέφυγε νά τοποθετηθεῖ γιά τό συγ
κεκριμένο ζήτημα.

Ἡ

Ἕνα βασικό στοιχεῖο τῆς ὅλης ὑποθέσεως
τό ὁποῖο ἔχει μεγάλη σημασία καί φανερώνει
πολλά, εἶναι ἡ ἀδιαφάνεια πού τηρεῖται ἀπό
τήν πλευρά τῆς Κυβερνήσεως σέ σχέση μέ τίς
τεχνικές προδιαγραφές τῆς κάρτας, πού δέν
ἔχουν ἀνακοινωθεῖ ἀκόμη ἐπισήμως, παρότι τό
νομικό πλαίσιο γιά τήν ἠλεκτρονική διακ υβέρ
νηση –στό ὁποῖο ἐντάσσονται καί οἱ διατάξεις
γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη– ἔχει ἤδη ὁλοκληρω
θεῖ.

• Τό ἱστορικό τῆς κάρτας
τοῦ πολίτη

Τό ὅλο ἐγχείρημα, ἄλλωστε, δέν εἶναι και

νούργιο, καθώς ἐπιχειρήθηκε καί ἀπό τίς προη
γούμενες κυβερνήσεις καί ὑπουργούς, τίς προ
σπάθειες τῶν ὁποίων ἐπισήμανε θετικά ὁ νῦν
Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγ

κρότησης κ. Κουρουμπλής στήν ὁμιλία του στήν
Βουλή.
Ὁ ἔλεγχος καί ἡ χειραγώγηση τῶν πολιτῶν
μέσα ἀπό ἕνα κεντρικό ἠλεκτρονικό σύστη
μα ἐλέγχου ἔχει ἐκδηλωθεῖ ἤδη τήν τελευταία
τριακονταετία καί στήν χώρα μας μέ ποικίλες
μορφές καί ἐκφάνσεις. Ἡ ἀφετηρία του βρίσκε
ται στήν θέσπιση τοῦ νόμου 1599/1986 (ὅπως
τροποποιήθ
 ηκε μέ τόν νόμο 1988/1991) γιά τήν
ἔκδοση νέου δελτίου ταυτότητας καί τήν καθιέ
ρωση τοῦ Ἑνιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου
(ΕΚΑΜ), τόν γνωστό ὡς «νόμο Κουτσόγιωργα»
ἐπί Κυβερνήσεως Ἀνδρέα Παπανδρέου. Ὁ νό
μος προέβλεπε ὅτι ὁ ΕΚΑΜ θά «σχηματίζεται
ἀπό δεκατρία (13) ψηφία καί σύμβολα», τό δι
αδεδομένο τότε γραμμωτό κώδικα (barcode)
τύπου ΕΑΝ 13, πού περιεῖχε ὡς κωδικό του τόν
δυσώνυμο ἀριθμό 666.
Ἡ καθιέρωση τοῦ ΕΚΑΜ ἦταν ἡ πρώτη ἀπό
πειρα γιά τήν συμπερίληψη σέ ἕναν ἑνιαῖο
κωδικό ὅλων τῶν ἐπιμέρους κωδικῶν ἀριθ
μῶν, πού διαθ
 έτει ὁ κάθε πολίτης. Στήν ἴδια
λογική κινεῖται καί ἡ κάρτα τοῦ πολίτη, καθώς
ἑνοποιεῖ καί αὐτή τούς ἐπιμέρους κωδικούς
τοῦ κάθε πολίτη (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Ἀριθμό Ταυ
τότητας, Ἀριθμό Δημοτολογίου). Μέ τήν χρή
ση τοῦ ἑνιαίου κωδικοῦ καθίσταται δυνατή ἡ
διασύνδεση ἀρχείων καί προσωπικῶν δεδο
μένων τῶν πολιτῶν καί δημιουργεῖται, ἔτσι,
τό λεγόμενο προφίλ τοῦ κάθε πολίτη καί τό
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ὁλοκληρωτικό του ἠλεκτρονικό φακέλωμα.
Μέ βάση τόν νόμο 1599/1986 ἐκδόθηκε ἡ
21385/11246 Ὑπουργική Ἀπόφαση (Ἐσωτερι
κῶν) τῆς 12/7/1992, τοῦ Ὑπουργοῦ κ. Κλείτου
ἐπί Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,
πού καθόριζε «τόν τύπο καί τίς προδιαγραφές
τοῦ δελτίου ταυτότητας» ἡ ὁποία προβλεπό
ταν νά φέρει «εἰδική λευκή λωρίδα πάχους 16
χιλιοστῶν τοῦ μέτρου στό κάτω μέρος τῆς πρό
σθιας ὄψης, προοριζόμενη νά χρησιμοποιηθεῖ
γιά μηχανική ὀπτική ἀνάγνωση».
Ὅπως εἶναι γνωστό, τά σύγχρονα μικροτσίπ,
πού προβλέπεται νά χρησιμοποιηθοῦν στήν
κάρτα τοῦ πολίτη, τύπου RFID ἤ ὅποια ἄλλα
θά προσφέρει ἡ ραγδαία τεχνολογική πρόο
δος στόν τομέα αὐτό, εἶναι σέ τεράστιο βαθμό
πιό ἐπικίνδυνα ἀπό τήν «λευκή λωρίδα» πού
προβλεπόταν στίς ταυτότητες τῶν ἀρχῶν τῆς
δεκαετ ίας τοῦ ‘90 καί πού δέν ἐπιβλήθηκαν λό
γῳ τῆς σθεναρῆς ἀντίδρασης πού προβλήθηκε
τότε.
Τό ὅλο ζήτημα ἐπανῆλθε τό 1997 μέ τήν κύ
ρωση τῆς Συμφωνίας Σένγκεν καί ἀργότερα,
στήν διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 2000 ἄρχισε
νά διαμορφώνεται ἡ ὑποδομή γιά τήν θέσπιση

τῆς «κάρτας τοῦ πολίτη», ὅπως ἔχει ἐπικρατή
σει νά ὀνομάζεται πλέον ἡ ἠλεκτρονική ταυτό
τητα μέ ἑνιαῖο κωδικό ἀριθμό καί δυνατότητα
ἠλεκτρονικῆς ἀποθήκευσης καί διασύνδεσης
προσωπικῶν δεδομένων τοῦ κατόχου της.
Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη ἐντάσσεται στά πλαίσια
τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης πού θεσπίζε
ται μέ τόν νόμο 3839/2010 (νόμος Ραγκούση)
καί ἐξαγγέλλεται ἐπίσημα ἀπό τόν τότε Πρω
θυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου στήν ΔΕΘ τόν Σε
πτέμβριο τοῦ 2011.
Ἡ διαβεβαίωση τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Ἐσωτε
ρικῶν κ. Ραγκούση πρός τήν Ἱερ ά Σύνοδο, ὅτι
«ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη δέν θά περιλαμβάνει εὐ
αίσθητα προσωπικά δεδομένα καί δέν θά πε
ριλαμβάνει γραμμωτό κώδικα (barcode), οὔτε
ὁποιονδήποτε συμβολικό ἀριθμό» (Ἀνακοινω
θέν Ἱερᾶς Συνόδου 15-6-2011), ἀποτελεῖ σαφή
ἐμπαιγμό τῆς τότε Κυβέρνησης πρός τήν Ἱερά
Σύνοδο. Κι αὐτό γιατί εἶναι φανερό, ἀκόμη καί
στούς ἀδαεῖς, ὅτι ἡ τεχνολογία RFID εἶναι πο
λύ πιό προηγμένη καί πιό ἐπικίνδυνη γιά τήν
ἀσφάλεια τῶν δεδομένων ἀπό αὐτή τοῦ barco
de, ἡ ὁποία καί ἐγκαταλήφθηκε.
Εἶναι γνωστό καί δεδομένο, ἄλλωστε, ὅτι οἱ
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πολιτικοί μᾶς θεωροῦν καί μᾶς συμπεριφέρον
ται ὡς ἀφελεῖς καί ἀνόητους, θεωρώντας ὅτι
μποροῦν μέ χαρακτηριστική εὐκολία νά μᾶς
ἐξαπατοῦν, νά μᾶς ὑποτιμοῦν καί νά μᾶς ἐμ
παίζουν.
Ἀνάλογη στάση τηρεῖ καί ἡ παροῦσα Κυβέρ
νηση τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ὁποῖος στίς 26-112010, ὡς ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευ
σης, ὑπέβαλε ἐρώτηση πρός τόν τότε Ὑπουργό
Ἐσωτερικῶν καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνη
σης ὅπου ἔθετε διάφ
 ορα ζητήματα, ὅπως τῆς
ἀσφάλειας τῶν προσωπικῶν δεδομένων καί
ἐπικαλεῖτο τό παράδειγμα τῆς Γερμανίας ὅπου
«παρά τήν ὑψηλή τεχνική προετοιμασία, ὁμά
δα χάκερς, κατάφερε μέ τήν ἔναρξη λειτουργίας
τῆς κάρτας νά τροποποιήσει στοιχεῖα της καί νά
τήν καταστήσει εὐάλωτη, μέ λογισμικό πού βρί
σκεται δωρεάν στό διαδίκτυο».
Ἐπικαλεῖται, ἐπίσης, στήν ἐρώτησή του ὁ κ.
Τσίπρας τό γεγονός ὅτι «στό διαδίκτυο ἡ δια
βούλευση τοῦ σχετικοῦ κειμένου ἔχει δεχθεῖ
ἑκατοντάδες ἀρνητικά σχόλια μέσα σέ λίγα
μόλις εἰκοσιτετράωρα». Ἀνάλογο, ὅμως, φαι
νόμενο καταιγισμοῦ ἀρνητικῶν σχολίων στήν
διαβούλευση δέχτηκε καί τό σχέδιο νόμου τῆς
δικῆς του Κυβερνήσεως, αὐτό δηλαδή τοῦ τότε
Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Κατρούγκαλου. Παρά
τήν ἀρνητική ἔκφραση, ὅμως, τῶν πολιτῶν ἡ
Κυβέρνηση, διά στόματος σήμερα τοῦ κ. Κου
ρουμπλῆ ἐπιμένει στήν ἔκδοση τῆς κάρτας τοῦ
πολίτη.
Διετύπωνε, ἐπίσης, ὁ κ. Τσίπρας τότε τόν προ
βληματισμό «ἄν προκύπτει ὄφελος γιά τούς πο
λίτες καί τούς θεσμούς τοῦ κράτους» παρότι καί
ἡ δική του Κυβέρνηση χρησιμοποιεῖ σήμερα
τήν ἴδια προπαγανδιστική τακτική ἐκείνης τήν
ὁποία ἐγκαλοῦσε. Προπαγανδίζει, δηλαδή, τήν
ἀξία καί τήν χρησιμότητα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη
καί ἐπικεντρώνεται στίς διευκολύνσεις πού αὐ
τή θά παρέχει στούς πολίτες στίς συναλλαγές
τους μέ τό δημόσιο καί ὄχι μόνο, παραβλέπον
τας τόν κίνδυνο γιά τήν περιστολή τῆς ἐλευθε

ρίας τῶν πολιτῶν, πού πάντοτε βρισκόταν στό
ἐπίκεντρο τῶν ἀγώνων καί τῶν διεκδικήσεων
τῆς ἀριστερᾶς.
Εἶναι, ὅμως, δεδομένο καί γίνεται ἀντιλη
πτό ἀπό ὅλους ὅτι δέν ἀξίζει ἡ διακύβευση τῶν
προσωπικῶν δεδομένων καί τῶν ἐλευθεριῶν
τῶν πολιτῶν πρός χάριν τῆς ὑποτιθέμενης ἐξυ
πηρετήσεως πού ἀπατηλά ὑπόσχεται ἡ κάρτα
τοῦ πολίτη, ἀφοῦ σέ τελική ἀνάλυση δέν θά
βελτιώσει τήν καθημερινότητα καί τήν ποιότη
τα τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν.
Ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν τριακονταετή
πορεία τοῦ ζητήματος τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυ
τοτήτων καί τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, αὐτή ἦταν
ἀνέκαθεν στίς στοχεύσεις ὅλων τῶν Κυβερνή
σεων, χωρίς νά γνωρίζουμε μέ βεβαιότητα ἄν
συνιστοῦσε δική τους κυρίαρχη ἐπιλογή ἤ ἄν
ἀποτελοῦσε ἔξωθεν ἐπιβολή μέ βάση τούς νε
οταξικούς σχεδιασμούς τῆς παγκοσμιοποίησ
 ης.

• Ἡ διαμόρφωση τοῦ νομικοῦ
καθεστῶτος

Ὁ νόμος γιά τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση,

στήν ὁποία θά στηρίζεται ἡ κάρτα τοῦ πολίτη
καί εἶχε ψηφισθεῖ ἀπό τό 2011 (ν. 3979/2011)
τροποποιήθ
 ηκε πρόσφατα καί συμπληρώθηκε
μέ τόν νόμο 4325/2015.

Στό ἀρχικό σχέδιο τοῦ νόμου αὐτοῦ εἶχε ἐπι
χειρηθεῖ ἀπό τόν τότε Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν καί
Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης κ. Κατρούγκαλο ἡ
καθιέρωση καί τῆς κάρτας τοῦ πολίτη (ἄρθρο
16 σχεδίου νόμου πού τέθηκε πρός διαβούλευ
ση ἀπό 17 ἕως 24 Μαρτίου 2015). Λόγῳ τοῦ
πλήθους τῶν ἀρνητικῶν σχολίων πού συγκέν
τρωσε τό συγκεκριμένο ἄρθρο στή διαβούλευ
ση (98% τοῦ συνόλου), ἀποσύρθηκε ἡ πρόβλε
ψη γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη ἀπό τό νομοσχέδιο
πού τελικά ψηφίσθηκε (ἄρθρο 10 Ν. 4325/115-2015). Παρέμεινε, ὅμως, καί ἀποτελεῖ πλέον
νόμο τοῦ κράτους ὅλο τό ἀναγκαῖο ὑπόβαθρο
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γιά τήν λειτουργία της ὡς μέσο ἠλεκτρονικῆς
ταυτοποίησης τῶν πολιτῶν. Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη
θά ἐξασφαλίζει «τήν ἀναγκαία τεχνική διαλει
τουργικότητα τῆς ὑπηρεσίας τῆς ἠλεκτρονικῆς
διακυβέρνησης μέ συστήματα φορέων τοῦ δη
μοσίου ἤ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα ...». Αὐτό, ἡ δι
ασύνδεση ἀρχείων δηλαδή, συνιστᾶ τήν οὐσία
τῆς κάρτας καί τόν μεγαλύτερο κίνδυνο πού αὐ
τή ἐγκυμονεῖ. Τά ὑπόλοιπα χαρακτηριστικά τῆς
κάρτας θά μποροῦν νά ρυθμιστοῦν καί μέ μιά
ἁπλή Ὑπουργική Ἀπόφαση, καθώς παρέχεται ἡ
ἀπαραίτητη νομική ἐξουσιοδότηση: «Μέ κοινή
ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καί Διοι
κητικῆς Ἀνασυγκρότησης, τῶν κατά περίπτωση
ἁρμόδιων Ἀναπληρωτῶν Ὑπουργῶν Ἐσωτερι
κῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης καί τοῦ
κατά περίπτωση ἁρμoδίου Ὑπουργοῦ καθορί
ζονται τά εἰδικότερα τεχνικά καί λεπτομερεια
κά ζητήματα πού ἀναφέρονται στή διασύνδεση
τῶν διαπιστευτηρίων καί τῶν ἀναγνωριστικῶν
μέ βασικά μητρῶα τῶν φορέων τοῦ δημόσιου
τομέα» (ν. 4325/11-5-2015 ἄρθρο 10).
Μέ τήν προσθήκη αὐτή τοῦ νόμου γιά πρώ
τη φορά γίνεται διασύνδεση ἀρχείων ἀπό
δημοσίους καί ἰδιωτικούς φορεῖς καί συνε
πῶς ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά σφαιρικό ἠλεκτρο
νικό φακέλωμα τῶν πολιτῶν, πού θά γίνεται
μέσῳ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη. Γιά πρώτη φο
ρά ἡ ἄσκηση συνταγματικῶς κατοχυρωμένων
δικαιωμ
 άτων τοῦ πολίτη, ἀστικῶν, ἀτομικῶν
καί πολιτικῶν, θά ἐξαρτᾶται πλέον ἀπό τήν
παραλαβή ἤ ὄχι μιᾶς Κάρτας.

• Τά χαρακτηριστικά καί τό
περιεχόμενο τῆς κάρτας

Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη, σύμφωνα μέ τά ἐλάχι

στα πού ἔχουν ἀνακοινωθεῖ, θά περιλαμβάνει τόν
ΑΜΚΑ, τόν ΑΦΜ, τόν ἀριθμό δημοτολογίου καί
τόν ἀριθμό τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητος τοῦ κάθε
πολίτη. Θά φέρει, ἐπίσης, ἕνα «ἔξυπνο» μικροτσίπ
κατά πᾶσα πιθανότητα τεχνολογίας RFID.

Ἡ τεχνολογία RFID εἶναι ἡ πιό προηγμένη,
πού χρησιμοποιεῖται στίς μέρες μας καί ἔχει
τήν δυνατότητα ἐντοπισμοῦ τοῦ RFID τσίπ καί
ἐξ ἀποστάσεως. Ὁ κάτοχος τῆς κάρτας τοῦ πο
λίτη θά μπορεῖ νά ἐντοπίζεται, λοιπόν, ἀνά πᾶ
σα στιγμή καί ὅπου καί ἄν βρίσκεται, γι’ αὐτό
καί οἱ ταυτότητες πού χρησιμοποιοῦν RFID
ἀποκαλοῦνται διεθνῶς «ταυτότητες-καταδό
τες». Τό πιό ἐπικίνδυνο στοιχεῖo εἶναι ὅτι τά
πιό προηγμένα RFI D πού χρησιμοποιοῦνται
εἶναι ἐπαναπρογραμματιζόμενα, ἔχουν τήν
δυνατότητα ἐπανεγγραφῆς, τῆς προσθήκης,
δηλαδή, καί τῆς ἀφαιρέσεως δεδομένων σέ
αὐτά.
Εἶναι πασιφανές ὅτι ἡ κάρτα τοῦ πολίτη δέν
ἀφορᾶ τόσο στήν καταπολέμηση τῆς γραφειο
κρατίας καί τῆς διαφθορᾶς, ὅπως προσχηματι
κά ὑποστηρίζεται. Οἱ στόχοι αὐτοί μποροῦν νά
ἐπιτευχθοῦν καί μέ ἄλλα μέσα.
Τό βασικό ζητούμενο τῆς κάρτας τοῦ πολίτη
θά εἶναι νά λειτουργήσει ἀποτελεσματικά μία
«κοινὴ βάση γιὰ ἠλεκτρονικὲς ἀλληλεπιδρά
σεις μεταξὺ πολιτῶν, ἐπιχειρήσεων καὶ δημο
σίων ἀρχῶν», τό καθολικό, δηλαδή φακέλωμα
τῶν πολιτῶν. Κι αὐτό γιατί μέ τὴν ἐφαρμογή
τῆς πολυχρηστικῆς αὐτῆς ἔξυπνης κάρτας, τῆς
κάρτας τοῦ Πολίτη, τά στοιχεῖα τῶν ἐπαφῶν καί
συναλλαγῶν θά ἀποθηκεύονται στό ἑξῆς σέ
μία κοινή βάση δεδομένων, μέ κωδικούς πού
θά ἀντιστοιχοῦν στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς.

• Κίνδυνοι καί ἀπειλές

Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη δέν θά εἶναι μία ἁπλή

κάρτα, ὅπως οἱ ὑπόλοιπες πού κυκλοφοροῦν.
Δέν θά πιστοποιεῖ ἁπλῶς τό πρόσωπο ἤ κάποια
ἰδιότητα τοῦ κατόχου της, ἀλλά ταυτόχρονα θά
παραχωρεῖ ὅλα τά στοιχεῖα καί τίς συναλλαγές,
πού μέσῳ αὐτῆς πραγματοποιοῦνται, στήν
ἠλεκτρονική βάση δεδομένων τῶν ὑπολογι
στῶν τοῦ συστήματος. Ὅλα αὐτά τά δεδομένα
θά ἀποστέλλονται ἀπό τό μικροτσίπ τῆς κάρ
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τας καί θά καταγράφεται πληθώρα πληροφορι
ῶν γιά τήν προσωπική ζωή καί τήν δραστηριό
τητα τῶν πολιτῶν, παραβιάζ οντας κάθε ἔννοια
ἀπορρήτου καί ἰδιωτικότητος.
Τίς πληροφορίες αὐτές θά τίς διαχ ειρίζονται
ἐντεταλμένα ἄτομα ὑψηλοῦ κύρους, ὑπεράνω
πάσης ὑποψίας καί «ἀδιάφθορα», ὅπως ἰσχυ
ρίζονται αὐτοί πού θά τά ὁρίσουν. Εἶναι, ὅμως,
πασιφανές ὅτι τέτοια ἄτομα δέν μπορεῖ νά
ὑπάρξουν σέ καμμιά ἐποχή, πολύ περισσότερο
δέ σέ μιά ἐποχή σάν τήν δική μας, πού ἡ δια
φθορά κυριαρχεῖ στήν δημόσια ζωή καί ὅπου
«ὅλα πωλοῦνται καί ὅλα ἀγοράζονται». Ἀπο
τελεῖ, ἄλλωστε, καθημερινό φαινόμενο ἡ πα
ράνομη διάθεση καταλόγων (οἱ λεγόμενες «λί
στες») μέ προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν,
πού πωλοῦνται σέ τράπεζες, σέ ἑταιρεῖες, σέ
ἀσφαλιστικά γραφεῖα, σέ πολυκαταστήματα,
ἀκόμη καί σέ super markets.
Καμμία ἀπολύτως ἐγγύησ
 η δέν ὑπάρχει,

ἐπίσης, καί γιά τήν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων
ἀπό ἄλλους παράνομους χρῆστες, καθώς ἔχει
ἀποδειχθεῖ διεθνῶς ὅτι κανένας κωδικός, ὅσο
ἀσφαλής καί ἄν εἶναι αὐτός, δέν εἶναι ἱκανός νά
ἐμποδίσει τούς χάκερς νά τόν «σπάσουν». Οἱ
χάκερς, ἄλλωστε, ἔχουν σπάσει τούς κωδικούς
καί ἔχουν μπεῖ στά ἀρχεῖα τοῦ ἀμερικανικοῦ
πενταγώνου, τῆς ΝΑΣΑ, τοῦ FBI, τοῦ γερμανι
κοῦ συστήματος ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων κ.ἄ.

• Ἡ ἀναξιοπιστία

τοῦ πολιτικοῦ συστήματος

Παρά τήν τεράστια σημασία τοῦ ὅλου ζη

τήματος καί τίς συνέπειες πού θά ἔχει ἡ κάρ
τα στήν προσωπική ἐλευθερία καί τήν ἰδιωτική
ζωή τῶν πολιτῶν τηρεῖται ἀπόλυτη μυστικότη
τα ἀπό τήν πλευρά τῶν ὑπευθύνων γιά τά χα
ρακτηριστικά της καί τίς ἀκριβεῖς δυνατότητες
πού θά περιέχει.

«Βλέπεις τί δικτατορία σκέφθηκε ὁ διάβ
 ολος! Στίς Βρυξέλλες ἔχουν ὁλόκληρο μέγαρο μέ τό 666, ὅπου στεγάζουν τό κομπιοῦ
τερ. Αὐτό τό κομπιοῦτερ μπορεῖ νά ἐλέγξη δισεκατομμύρια ἀνθρώπους... Ἐξομολόγηση ὅλοι μέ ἕνα κουμπί! Μερικοί Εὐρωπαῖοι
ἀντέδρασαν, γιατί φοβοῦνται παγκόσμια δικτατορία. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντιδροῦμε, γιατί δέν θέλουμε τόν Ἀντίχριστο, ἀλλά
φυσικά οὔτε τήν δικτατορία»». (Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι Β΄, Πνευμ. Ἀφύπνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999, σελ. 182).
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Διαφημιστικό σπότ ἐναντίον τῶν ἠλεκτρονικῶν καρτῶν:

ID κάρτες. Ἄν δέν βρίσκεσαι στή λίστα τους, δ έ ν ὑ π ά ρ χ ε ι ς ! ! !

Καλούμαστε δηλαδή νά παραλάβουμε ἠλε
κτρονικές ταυτότητες, χωρίς νά ἔχουμε ἐνημε
ρωθεῖ ἐπισήμως σέ ποιά τεχνολογία θά στηρί
ζονται, τί δυνατότητες θά ἔχουν, τί κινδύνους
θά ἐγκυμονοῦν καί ἄν καί μέ ποιόν τρόπο θά
μποροῦμε νά διαφ
 υλαχθοῦμε ἀπό τούς κινδύ
νους αὐτούς. Δέν θά ἔχουμε, ἄλλωστε, τήν δυ
νατότητα νά γνωρίζουμε τό περιεχ όμενο τῶν
προσωπικῶν μας δεδομένων καί τῶν πληρο
φοριῶν πού θά περιέχονται στήν κάρτα αὐτή
καί δέν θά μποροῦμε νά διαπιστώσουμε τήν
ἀκρίβειά τους.
Αὐτό ἐντείνει ἀκόμη περισσότερο τούς φό
βους καί τίς ἀνησυχίες μας καί καθιστᾶ ἀκόμη
πιό ἀναγκαία καί ἐπιτακτική τήν ἐνασχόληση
τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν ἔγκαιρη καί ὑπεύ

θυνη τοποθέτησή της πάνω στό τόσο κρίσιμο
αὐτό ζήτημα, χωρίς νά ἐπαναπαύεται στίς με
γαλόστομες διαβεβαιώσεις τῶν πολιτικῶν. Εἶ
ναι χαρακτηριστική, ἄλλωστε, ἡ ἀδιαφάνεια
πού παγίως τηρεῖται ἀπό ὅλους τούς κυβερ
νητικούς παράγοντες ὡς πρός τό ζήτημα αὐτό.
Οὐδέποτε δόθηκαν στίς ἁρμόδιες συνοδικές
ἐπιτροπές, πού κατά καιρούς συγκροτήθηκαν,
τά ἀκριβή στοιχεῖα καί χαρακτηριστικά, οἱ τε
χνικές προδιαγραφές τῆς κάρτας τοῦ πολίτη,
παρά μόνον γενικότητες καί τά συνήθη εὐχο
λόγια. Οὐδέποτε, ἐπίσης, δηλώθηκε μέ σαφή
νεια ἄν θά περιέχεται σ’ αὐτή, μέ ὁποιαδήπο
τε μορφή, ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου 666.
Γι’ αὐτό θά πρέπει ἡ Ἐκκλησία μέ δική της
εὐθύνη καί πρωτοβουλία νά ἀναθέσει σέ εἰδι
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κούς ἐπιστήμονες, καταρτισμένους, ἀνεξάρτη
τους, ἀντικειμενικούς καί ἀξιόπιστους, νά μελε
τήσουν τίς τεχνικές προδιαγραφές τῆς κάρτας
τοῦ πολίτη, ἀλλά καί δεῖγμα τῆς ἴδιας τῆς κάρ
τας, καί νά ἀποφανθοῦν μέ ἀπόλυτη βεβαιότη
τα ἄν περιέχεται ὁ ἀριθμός 666.

τό ἴδιο ζήτημα ἡ Ἱερά Σύνοδος, στό Ἀνακοινω
θέν τῆς 17-11-2010 τόνιζε κατηγορηματικά:

Σέ διαφ
 ορετική περίπτωση δέν θά πρέπει
νά δείξουμε καμμιά ἐμπιστοσύνη στίς ὅποιες
κυβερνητικές ἐγγυήσεις καί ὑποσχέσεις. Ἔχει,
ἄλλωστε, καταστεῖ τόσο ἀναξιόπιστο τό πολι
τικό μας σύστημα στό σύνολό του, πού ὁποι
αδήποτε κυβερνητική δέσμευση δέν μπορεῖ σέ
καμμία περίπτωση νά ληφθεῖ σοβαρά ὑπόψη.

α) Ἡ “Κάρτα τοῦ Πολίτη” δέν πρέπει νά πε
ριέχῃ κατ᾿ οὐδένα τρόπο, ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ,
τόν ἀριθμό “666”.

• Ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας

καί ἐπισήμων ἐκκλησιαστικῶν
φορέων καί προσώπων

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οἱ κληρικοί καί μο

ναχοί, ὁ θεολογικός κόσμος καί συνολικά τό ὀρ
θόδοξο πλήρωμα, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια αὐτῶν
τῶν ἐτῶν, προέβαλαν σθεναρή ἀντίδραση στήν
σχεδιαζόμενη φαλκίδευση τῶν ἐλευθεριῶν,
στόν ὑποβιβασμό καί τήν ἀριθμοποίηση τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, τήν ἐπιβολή τοῦ ἠλε
κτρονικοῦ φακελώματος καί πρωτίστως στήν
σύνδεση ὅλων αὐτῶν μέ τήν χρήση τοῦ ἀριθ
μοῦ 666 στίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί
τήν κάρτα τοῦ πολίτη.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά
δος μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 2461/1998 ἐγκύκλιό της
τόνιζε μεταξύ ἄλλων πώς «ἐάν ἑπομένως καί
ἐφ’ ὅσον οἱ νέες ταυτότητες μέλλουν νά χρησι
μοποιήσουν σάν κωδικό ἀριθμό ἀναγνώσεώς
τους ἀπό ἠλεκτρονικά μηχανήματα τό δυσώ
νυμο καί ἀπαράδεκτο ἀριθμό 666, τότε ἡ Ἱερά
Σύνοδος θεωροῦσα ὅτι παραβιάζ εται ἡ θρη
σκευτική συνείδηση τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν,
συνιστᾶ στούς πιστούς νά μήν δεχθοῦν τίς νέ
ες ταυτότητες».
Ἀλλά καί σέ πιό πρόσφατη ἀναφορά της γιά

«Ἡ   Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νά δια
φυλάττῃ τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου καί νά
ὑπερασπίζεται τήν ἀκεραιότ ητα τῆς πίστεως. Γι᾿
αὐτό:

β) Ἐπίσης κατ᾿ οὐδένα τρόπο πρέπει μέ αὐ
τή νά παραβιάζ ονται οἱ προσωπικές ἐλευθε
ρίες».
Τήν ἴδια ἀντίθεση ἐξέφρασε ἐπανειλημμένως
μέ ἀνακοινώσεις της καί ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ἐκφράζοντας ἀπό τό 1997 ἀκόμα
τήν ἀντίθεσή της στό ἠλεκτρονικό Σύστημα Πλη
ροφοριῶν Σένγκεν καί τό ἠλεκτρονικό φακέλω
μα σέ συνδυασμό μέ τήν χρήση τοῦ ἀριθμοῦ
666, καθώς ἔχει τήν δυνατότητα «νὰ χρησιμο
ποιηθεῖ καὶ ἀπὸ ἀντιχριστιανικὲς δυνάμεις μὲ
ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπιβολὴ μίας παγκόσμιας
πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κατόπιν πνευματι
κῆς δικτατορίας, ὅπως αὐτὴ περιγράφεται καὶ
στὸ δέκατο τρίτο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψε
ως. Ἀντίθετα μᾶλλον, ἡ σημερινὴ πρόοδος τῆς
τεχνολογίας καὶ πληροφορικῆς καὶ ἡ διεθνὴς
προώθηση τέτοιων συστημάτων πληροφοριῶν
εἶναι αὐτὰ ποὺ κάνουν κατανοητὴ καὶ πραγμα
τοποιήσιμη τὴν ὄντως ἐφιαλτικὴ αὐτὴ περιγρα
φὴ τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη» (Ἀποφάσεις τῆς
ΕΔΙΣ τῆς 20ῆς Μαΐου καί 2ας Ἰουνίου 1997).
Ἐπιθυμεῖ, ἐπίσης, μέ τήν ἴδια ἀνακοίνωσή
του, τό Ἅγιον Ὄρος, «νὰ διαμηνύσει τὴ ζωηρ ὴ
ἀνησυχία του γιὰ τὸν ἁπτὸ πλέον κίνδυνο ἑνὸς
θεσμοθετημένου καὶ γενικοῦ ἠλεκτρονικοῦ φα
κελώματος μὲ ὅλες τὶς προαναφερθεῖσες ἀρνη
τικὲς συνέπειες γιὰ τὴ θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὴν "ἐν Χριστῷ"
σωτηρία του».
Ὅπως γίνεται ἀντιληπτό ἀπό τό περιεχόμε
νο καί τό γενικό πνεῦμα τῶν ἐγκυκλίων καί τῶν
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ἀνακοινώσεων τονίζεται ἐξίσου ὁ κίνδυνος τό
σο τῆς χρήσης τοῦ ἀριθμοῦ 666 ὅσο καί αὐτός
τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος καί τῆς περι
στολῆς τῶν ἐλευθεριῶν. Ἡ γενική αὐτή ἀρχή
διέπει ὅλο τό φάσμα τῶν ἀντιδράσεων πού ἐκ
δηλώθηκαν τίς τελευταῖες τρεῖς δεκαετίες.
Τόνιζε, μεταξύ ἄλλων, ἡ Ἱερ ά Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Ἀνακοινωθέν τῆς
9ης Μαρτίου 1993 ἀναδεικνύοντας τούς κινδύ
νους τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ὅταν ἀκό
μη περιεῖχαν ἠλεκτρονικές μαγνητικές λωρίδες
καί ὄχι τά ἔξυπνα μικροτσίπ (RFID) τελευταίας
τεχνολογίας: «....ἐν ὄψει μάλιστα τῶν ἀπεριο
ρίστων δυνατοτήτων τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς τε
χνολογίας εἴτε πρός ὑποκλοπήν στοιχείων, εἴτε
πρός συνδυασμόν των, ...ὑπάρχει ἡ δυνατότης
μιᾶς ἐφιαλτικῆς ἀπειλῆς κατά τῶν ἀτομικῶν
ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτου. Ἡ ἀπειλή αὐτή καθί
σταται εὐκολοδιάκριτος ἄν ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν ἡ
ὕπαρξις τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς λωρίδος εἰς τό
κάτω μέρος τῶν νέων ταυτοτήτων, ἡ μέλλουσα
νά περιλαμβάνη προσωπικά στοιχεῖα τοῦ κα
τόχου, ἀόρατα διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ καί ἑπο
μένως ἄγνωστα εἰς τόν κάτοχον, δυνάμενα νά
ἀναγνωσθοῦν μόνον ἀπό τά εἰδικά ἠλεκτρονι
κά ὄργανα τοῦ κράτους.
Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζει
λίαν σοβαράς ἐπιφυλάξεις ὡς πρός τήν ἀναγ
καιότητα τῆς ἐκδόσεως τῶν τοιούτων ἐπικιν
δύνων διά τάς ἀτομικάς ἐλευθερίας ταυτοτή
των....».
Στό ἴδιο μῆκος κύματος κινεῖται καί ἡ Ἱερ ά
Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους:
«Ὁ  Ἁγιορειτικός Μοναχισμός, ὡς πνευματική
ἐμπροσθοφυλακή τῆς Ἐκκλησίας καί θεματοφύ
λαξ τῶν ἱερῶν παραδόσεων τοῦ Ἔθνους, θεωρεῖ
χρέος του νά διαμηνύσει τήν ζωηράν ἀνησυχίαν
καί ἀγωνίαν του διά τόν κίνδυνον τῆς πνευματι
κῆς ἀλλοτριώσεως, τόν ὁποῖον διατρέχει ἡ Ὀρ
θόδοξος πατρίς μας, καί διά τήν καταχθόνιαν
ἀπειλήν κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, τήν ὁποίαν ἀπεργά
ζεται ἡ σύγχρονος ὀλέθριος σύμπραξις μαμω

νᾶ καί πληροφορικῆς». (Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους 5/18-3-1993).
Ἀλλά καί οἱ Ἱερές Μονές τῶν Ἁγίων Μετεώ
ρων σέ ψήφισμά τους στίς 13-6-1997 διακη
ρύσσουν:
«... ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ νά παραλάβουμε τίς νέου
τύπου ἠλεκτρονικές ταυτότητες μέ ἑνιαῖο κω
δικοποιημένο ἀριθμό, εἴτε ὑπάρχει σ’ αὐτές
ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666 εἴτε δέν ὑπάρχει…
Προτρέπουμε ἐπίσης καί συμβουλεύουμε νά
ἀρνηθεῖτε, ὅταν κληθεῖτε, νά παραλάβετε τίς
ἠλεκτρονικές ταυτότητες νέου τύπου, γιατί
προετοιμάζουν καί διευκολύνουν τό δρόμο
γιά τό τελικό σφράγισμα. Σφράγισμα πού ἰσο
δυναμεῖ μέ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, προσχώρη
ση στό στρατόπεδο τοῦ Σατανᾶ χωρίς δυνα
τότητα ἐπιστροφῆς καί πνευματικό θάνατο.
Γι΄αὐτό καί ἡ Γραφή τό ἀπαγορεύει.              
Τέλος σᾶς καλοῦμε νά ἀναλάβετε τόν καλό
ἀγώνα τῆς ψύχραιμης καί σωστῆς ἐνημερώσε
ως κάθε ψυχῆς πού δέν γνωρίζει τήν ἀλήθεια,
ἀντιστεκόμενοι σθεναρῶς στίς ἐπικείμενες
ἐξελίξεις, συμπαρατασσόμενοι στό κάλεσμα
τῆς Ἐκκλησίας» (Ψήφισμα Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίων
Μετεώρων, 13-6-1997).
Ὁ λόγιος καί ὁμολογητής μακαριστός Γέρον
τας ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης ἔγραφε:
«Θέλουν λοιπόν νά μᾶς ἐπιβάλουν τό 666,
καί μάλιστα σέ ἔγγραφο ἀπολύτως προσωπι
κό μας πού τό φέρουμε πάντα μαζί μας, ὅπως
εἶναι τό δελτίον ταυτότητός μας.
Λέγουν μερικοί ἀφελῶς ὅτι τό 666 τῆς ταυτό
τητος ἤ καί τό πιθανολογούμενο χάραγμα στό
χέρι ἤ στό μέτωπο δέν μποροῦν νά μᾶς ἀφαι
ρέσουν τήν ἀνεξίτηλη σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ
πού ἐλάβαμε μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο
Χρίσμα.
Πράγματι δέν μποροῦν νά μᾶς τήν ἀφαιρέ
σουν, ὅταν βιαίως μᾶς τά ἐπιβάλουν, δηλαδή
ὅταν μᾶς δέσουν καί μᾶς σφραγίσουν, ἤ προ
σαρτήσουν ἐπάνω μας τίς ἠλεκτρονικές ταυτό
τητες.
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Ὅταν ὅμως μέ τήν θέλησή μας τά ἀποδε
χθοῦμε, τότε βεβαίως θά ἀποστῇ ἀπό ἐμᾶς ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ, διότι δέν ὡμολογήσαμε τόν
Χριστό καί διότι ἀπό δειλία ἤ συμφέρον ἤ ἀδι
αφορία ἤ καί ἀπό πνευματική ὀλιγωρία δε
χθήκαμε τό σύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ὅσοι λέγουν στόν εὐσεβῆ λαό “δέν πειράζει
τό 666, πάρετε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες”,
δέν σκέπτονται τί εὐθύνη ἀναλαμβάνουν. Δέν
προβληματίζονται μήπως ἔχουν λάθος καί
ἔτσι γίνουν ἠθικοί αὐτουργοί ἀποστασίας τῶν
Χριστιανῶν.
Δέν θά δεχθοῦμε ἠλεκτρονική ταυτότητα, δι
ότι θεωρ οῦμε ὅτι ἐξευτελίζει τά πρόσωπά μας.
Πῶς θά φέρουμε μαζί μας ἕνα ἔγγραφο πού
θά γράφῃ πλῆθος πληροφοριῶν γιά μᾶς, πού
θά μποροῦν νά διαβάσουν Ἕλληνες καί ξένοι,
ἐκτός ἀπό ἐμᾶς, καί μάλιστα πού θά μποροῦν
ἀπό ἐπιτηδείους νά διαστραφοῦν εἰς βάρος
μας; Καί ἀκόμη διότι, ἐάν περιέχῃ τό 666, θά
τό θεωρήσουμε ἄρνησι τοῦ Χριστοῦ. Κανείς
δέν ἐπιτρέπεται νά διακινδυνεύῃ τήν σωτηρία
του». (Ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Ὧρα γιά ὁμο
λογία ἤ ἄρνησι, ἐφημ. Ἐν Συνειδήσει, ἔκδ. Ἱ. Μ.
Μεγάλου Μετεώρου, Αὔγουστος 1997, Ἅγια
Μετέωρ α, σελ. 13).
Κατά ἀνάλογο τρόπο ἔχουν ἐκφράσει, ἐπί
σης, τήν ἀποφασιστική ἀντίθεσή τους στό ἠλε
κτρονικό φακέλωμα καί στήν χρήση τοῦ ἀριθ
μοῦ 666 στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἡ συν
τριπτική πλειοψηφία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί
θεολογικοῦ χώρου, πλειάδα Μητροπολιτῶν,
Ἱερῶν Μονῶν, κληρικῶν, γεροντάδων καί μονα
χῶν ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος καί ἀπό Ἱερές Μονές τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, φορέων καί συλλόγων
ὅπως ἡ ΠΕΘ, ὁ ΙΣΚΕ, ἡ ἀδελφότης θεολόγων ὁ
ΣΩΤΗΡ, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, ἡ Ἑστία Πατερι
κῶν Μελετῶν καί πολλοί ἄλλοι.
Ἰδιαίτερα ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ὑπό
τήν συνετή καί ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη
Σαράντου, δραστηριοποιεῖται ἔντονα καί μέ

μεγάλη ἐπιτυχία τά τελευταῖα χρόνια ἐνάντια
στό ἠλεκτρονικό φακέλωμα καί τήν ἔκδοση
ποικίλων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καί τῆς κάρτας
τοῦ πολίτη. Ἔχει δέ προχωρήσει στήν συλλο
γή 100.000 καί πλέον ὑπογραφῶν ἀπό πολίτες
πού ἀρνοῦνται τήν παραλαβή τῆς κάρτας τοῦ
πολίτη. Σέ πρόσφατο (7-10-2015) κείμενό τους
μάλιστα καλοῦνε «τόν Ἑλληνικό λαό   νά ὑπε
ρασπιστεῖ μέ κάθε νόμιμο μέσο τίς ἐλευθερίες
του, νά μήν ὑποκύψει στόν ἐκβιασμό τῆς "Κάρ
τας" καί νά ἀρνηθεῖ τήν παραλαβή της  γιατί τά
διακυβευόμενα ἀγαθά εἶναι πολλά».
Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, στηριγμένη σέ
ἕνα ἄρτιο ἐπιστημονικό ἐπιτελεῖο ὑπευθύνων
καί συνεργατῶν, πραγματοποίησε συνέδρια,
ἡμερίδες, ὁμιλίες, ἐκδόσεις ἐνημερωτικῶν κει
μένων, παρεμβάσεις στήν Ἱερά Σύνοδο, στήν Κυ
βέρνηση κ.ἄ. Ταυτόχρονα ἀναλαμβάνει ἀνάλο
γη δραστηριότητα καί σέ ἄλλους καθοριστικούς
τομεῖς πού ἀφοροῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τήν
πατρίδα μας, ὅπως τά ζητήματα τοῦ οἰκουμενι
σμοῦ, τῆς ὁλιστικῆς ἰατρικῆς καί τῶν ἐναλλακτι
κῶν θεραπειῶν, τῶν ἀποκρυφιστικῶν αἱρέσεων
καί πρακτικῶν, τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος
τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα κ.λπ.

• Ταυτότητες ὑψηλῆς
ἀσφάλειας

Καί ἐνῶ βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἡ διαδικασία

ἔκδοσης τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, ἡ προετ οιμα
σία τῆς ὁποίας σύμφωνα μέ τόν Ἀναπληρωτή
Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν κ. Μπαλάφα θά ὁλοκλη
ρωθεῖ στό τέλος τοῦ 2016, τίθεται αἰφνιδιαστι
κά (!) ζήτημα ἔκδοσης νέων ταυτοτήτων ἀπό τό
Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη καί ὄχι ἀπό
τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνα
συγκρότησης, πού σχεδιάζει τήν κάρτα τοῦ πο
λίτη.
Τό ὅλο ζήτημα προέκυψε κατά τήν πρόσφατη
ἐπίσκεψη στήν Ἀθήνα, στίς 4 Δεκεμβρίου 2015,
τοῦ Ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Τζόν Κέρι, ὁ
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ὁποῖος φέρεται νά ἄσκησε πιέσεις πρός τήν ἑλ
ληνική κυβέρνηση γιά νά κινήσει τίς διαδικασί
ες ἔκδοσης νέων ταυτοτήτων ὑψηλῆς ποιότητας
καί ἀσφάλειας, πού θά περιέχουν βιομετρικά
χαρακτηριστικά τοῦ κατόχου καί μικροτσίπ.
Οἱ Ἀμερικανοί προβάλλουν τόν φόβο γιά δι
ελεύσεις τζιχαντιστῶν σέ Εὐρώπη καί Η.Π.Α.
μέ πλαστά ἔγγραφα καί ἐπικαλοῦνται στοιχεῖα
πού δείχνουν ὅτι περίπου 300 ἄτομα προσπά
θησαν νά εἰσέλθουν στήν Ἀμερική τό 2013 καί
τὸ 2014 μέ παραχαραγμένα ἑλληνικά διαβατή
ρια. Οἱ ἁρμόδιοι Ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι θε
ωροῦν ὅτι τά πλαστά ἑλληνικά διαβ
 ατήρια πού
ἐντοπίζονται κατά καιρούς στά ἀμερικανικά
σύνορα κατασκευάζ ονται μέ τή χρήση παραχα
ραγμένων ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων.
Σύμφωνα μέ δηλώσεις ἀξιωματούχου τοῦ
ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη οἱ ἀμερι
κάνοι «ἐκτιμοῦν ὅτι ὅλα αὐτά τά διαβατήρια
φτιάχνονται μέ πλαστές ταυτότητες. Ἡ ἀλήθεια
εἶναι ὅτι εἴμαστε ἀπό τά λίγα κράτη-μέλη τῆς
Ε.Ε. πού δέν ἔχουμε ταυτότητες ὑψηλῆς ποιό
τητας πού νά διασφαλίζουν τή γνησιότητα τοῦ
ἐγγράφου. Εἶναι ἕνα ζήτημα πού ἐκκρεμεῖ πολ
λά χρόνια καί ἀπασχολεῖ ἔντονα τούς Ἀμερικα
νούς. Εἶναι στίς προθέσεις μας νά τό δρομολο
γήσουμε ἀλλά χρειάζεται χρόνος καί χρήματα
γιά ἕνα τόσο μεγάλο ἐγχείρημα. Μέχρι στιγμῆς
δέν ἔχουν συσταθεῖ ἐπιτροπές γιά νά τό τρέξουν
ἀλλά δέν ἀποκλείεται αὐτό νά γίνει σύντομα».
(http://www.thetoc.gr/politiki/article/piezoungia-nees-tautotites-upsilis-asfaleias-oi-ipa).
Οἱ ταυτότητες ὑψηλῆς ἀσφάλειας, πού ἔχουν
υἱοθετήσει οἱ περισσότερες χῶρες τῆς Ε.Ε. περι
έχουν τσιπάκι μέ μοναδικό κωδικό προσωπικῆς
ταυτοποίησης (ID). Γιά τήν κατασκευή τους χρη

σιμοποιεῖται μή πλαστογραφήσιμη τεχνολογία,
καθώς δημιουργεῖται ἕνα εἰδικό φωτογραφικό
μοτίβο ἐκτύπωσης μέ τή χρήση εἰδικοῦ τύπου
μελάνης. Εἶναι ἀπόλυτα συμβατές μέ ὅλους
τούς κανόνες ἀσφαλείας σέ Εὐρώπη καί ΗΠΑ
καί ἔχουν ὅμοιο μέγεθος μέ αὐτό τῶν νέων ἑλ
ληνικῶν διπλωμάτων ὁδήγησης.
Σχετικά δημοσιεύματα ἀναφέρουν, ἐπίσης,
ὅτι ἡ νέα αὐτή ταυτότητα θά ἔχει στό πίσω
μέρος της καί barcod
 e στό ὅποῖο «θά ἀναγρά
φονται προσωπικά δεδομένα ὅπως ἡ διεύθυν
ση κατοικίας, τό ποινικό μητρῶο, τυχόν παρα
βιάσεις τοῦ κώδικα κυκλοφορίας, πληροφορί
ες ἀεροπορικοῦ ταξιδιοῦ τόν τελευταῖο καιρό
καί -τυχόν-  μεταναστευτικό στάτους» (http://
www.cnn.gr/news/ellada/stor y/18118/deka-e
yro-tha-stoixizoyn-oi-nees-taytotites).
Εἶναι γνωστό, βεβαίως, ὅτι τό bar code (γραμ
μωτός κώδικας) περιέχει ὡς κωδικό του τόν
δυσώνυμο ἀριθμό 666 καί ἀκριβῶς αὐτό εἶχε
προκαλέσει τίς ἔντονες καί μαζικές ἀντιδράσεις
τῆς Ἐκκλησίας, πού περιγράψαμε συνοπτικά
στό προηγούμενο κεφάλαιο.
Εἶναι πραγματικά παροιμιώδης ἡ ἀνακολου
θία τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, καθώς καί ὅλων
τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων, ἡ ἀπόλυτη
σύγχυση στίς ἀποφάσεις, ἡ ἔλλειψη στοιχειώ
δους ὀργάνωσης καί ἡ ἐντυπωσιακή εὐκολία
μέ τήν ὁποία δέχεται καί ἐκτελεῖ τίς ὅποιες νε
οταξικές ἐντολές τῶν Ἀμερικανῶν καί τῶν ὑπο
λοίπων κοσμοκρατόρων. Τό γεγονός αὐτό μᾶς
κάνει ἀκόμη πιό ἐπιφυλακτικούς καί δύσπι
στους στίς ἐξαγγελίες καί τίς ὅποιες διαβεβαι
ώσεις τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων καί εἰδικά
ὅταν ἀφοροῦν τόσο κρίσιμα πνευματικά ζητή
ματα.

• 28 •

Δ΄. ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ίς τελευταῖες δεκαετίες παρατηρεῖ
ται, τόσο σέ εὐρωπαϊκό ὅσο καί σέ
παγκόσμιο ἐπίπεδο, μία ραγδαία
αὔξηση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν καί μία
ἀντίστοιχη ἐγκατάλειψη τῆς χρήσεως μετρη
τῶν. Τό γεγονός αὐτό ἀνατρέπει οἰκονομικές
συνήθειες καί δεδομένα, πού καθιερώθηκαν
ἱστορικά καί ἰσχύουν ἐδῶ καί δυόμισυ χιλιετίες
καί μᾶς εἰσάγει μέ γοργούς ρυθμούς σέ μία ἐν
τελῶς νέα κατάσταση, σ’ αὐτή τῆς ἀχρήματης
οἰκονομίας καί κοινωνίας.

Τ

Τήν προοπτική τῆς βίαιης αὐτῆς ἐπιβολῆς τῆς
ἀχρήματης κοινωνίας βιώσαμε ἔντονα καί βιώ
νουμε ἀκόμη ὡς χώρα μέ τόν ἔλεγχο κεφαλαί
ων, τά λεγόμενα capital controls, πού ἐπιβλή
θηκαν ἐδῶ καί μερικούς μῆνες καί συνεχίζουν
νά βρίσκονται σέ ἐφαρμογή.

Ἡ χρήση τῆς κάρτας διαφημίζεται ὡς εὐχάριστη
διευκόλυνση σέ ὅλες τίς δραστηριότητες τοῦ
σύγχρονου ἀνθρώπου.

Δέν εἶναι, ἄλλωστε, τυχαῖο ὅτι τήν ἐφαρμογή
τῶν capital controls διαδέχτηκε μία σειρά μέ
τρων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν –πρωτοφα
νής σέ πυκνότητα καί ταχύτητα–, πού ἐπιφέρει
σαρωτικές ἀλλαγές στόν τρόπο καί τά μέσα οἰ
κονομικῶν συναλλαγῶν τῶν πολιτῶν μέ ἀπώτε
ρο σκοπό τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν καί τήν
καθολική χρήση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος.
Ὅλα αὐτά τά μέτρα ἐντάσσονται στό γενικό
τερο πλαίσιο τῆς λεγόμενης ἠλεκτρονικῆς δια
κυβέρνησης, στήν συλλογή καί διασταύρωση
τῶν προσωπικῶν δεδομένων, πληροφοριῶν
καί στοιχείων τῶν πολιτῶν πού θά ἀποτυπω
θοῦν συνολικά καί θά εἶναι διαχειρίσιμα μέ
σῳ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, ἡ ὁποία πρόσφατα
ἐξαγγέλθηκε ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν καί
προετ οιμάζεται μέ ταχεῖς ρυθμούς.
Πρόσφατα, καί μετά ἀπό ἀλλεπάλληλες ἀλ
λαγές, ἐπανατοποθετήσεις, ὑπαναχωρήσεις,
ἀντιφάσεις, διαψεύσεις καί ἀθετήσεις δηλώσε
ων, δηλωτικές τῆς σύγχυσης καί τῆς ἀναξιοπ
 ι
στίας τῶν κυβερνώντων, ἀνακοινώθηκαν ἀπό
τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τά νέα μέτρα γιά τήν
διασύνδεση τοῦ ἀφορολόγητου ὁρίου εἰσοδή
ματος τῶν μισθωτῶν καί τῶν συνταξιούχων μέ
τίς δαπάνες πού ἐξοφλοῦνται μόνον μέ πλα
στικό χρῆμα (πιστωτικές καί χρεωστικές κάρ
τες) ἤ ἠλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή, πού
προβλέπεται νά ἰσχύσουν τελικά ἀπό τό 2017.
Ἡ ἐπιβολή αὐτή τοῦ νέου μοντέλου οἰκονομι
κῶν συναλλαγῶν ἐπιφέρει βαρύτατες συνέπει
ες καί παραβιάζει βάναυσα τίς ἀτομικές ἐλευ
θερίες, θίγει συνταγματικά δικαιώματα τῶν
πολιτῶν καί ὁδηγεῖ στόν καθολικό ἔλεγχο τῆς
ἰδιωτικῆς τους ζωῆς.
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λιτῶν καί τήν πλήρη ἀντικατάστασή τους μέ
ἄυλα καί ἠλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μέ συναλ
λαγές μέσῳ τῶν ποικίλων καρτῶν (πιστωτικῶν,
χρεωστικῶν, προπληρωμένων), ἐπιταγῶν, συ
ναλλαγματικῶν, e-banking λογαριασμῶν κ.λπ.
Δέν χρησιμοποιοῦμε δηλαδή νομίσματα γιά
τίς συναλλαγές μας, ἀλλά ἡ ἀντίστοιχη ἀξία
τῶν νομισμάτων αὐτῶν εἶναι κατατεθειμένη
καί συμπεριλαμβάνεται σέ ἕνα ψηφιακό μέσο
(κάρτα, κινητό τηλέφωνο, ἠλεκτρονικό ὑπολο
γιστή κ.ἄ), τό λεγόμενο ψηφιακό πορτοφόλι.
Στήν ἐξέλιξή τους ὅλα αὐτά πρακτικά σημαί
νουν ὅτι αὐτό πού ἀποκαλοῦμε πραγματικό
χρῆμα καί οἱ ἄλλες οἰκονομικὲς ἀξίες (χρυσός,
ἀσήμι, τίτλοι, ὁμόλογα κ.λπ.) σταδιακά ἀδρα
νοποιοῦνται καί ἀντικαθίστανται μέ τό λεγόμε
νο πλαστικό χρῆμα καί μελλοντικά μέ ἕνα εἰκο
νικό ψηφιακό νόμισμα, ὡς τό μόνο ἀποδεκτό
μέσο συναλλαγῆς σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.
Στήν ἴδια φιλοσοφία κινεῖται καί τό λεγόμε
νο ψηφιακό πορτοφόλι μέ εὐρύτατη διάδοση
στήν χρήση του τά τελευταῖα χρόνια, καθώς
ἐπίσης καί ἡ εἰσαγωγή καί σταδιακή καθιέρω
ση τοῦ λεγόμενου ψηφιακοῦ ἤ εἰκονικοῦ νομί
σματος.
Οἱ ἀγορές καί συναλλαγές μέσῳ διαδικτύου
ἔχουν, ἄλλωστε, αὐξηθεῖ μέ γεωμετρική πρόο
δο καί τό ψηφιακό νόμισμα φαντάζει ὡς ἡ ἀπό
λυτη ἐπιλογή τοῦ μέλλοντος. Ὁλοένα καί πε
ρισσότεροι οἰκονομολόγοι καί ἀναλυτές ἀσχο
λοῦνται μέ τήν περίπτωση αὐτό τό νέο μέσο
συναλλαγῶν νά ἀντικαταστήσει τά συμβατικά
νομίσματα, ἀκόμη καί τά πλέον ἰσχυρά, ὅπως
τό δολάριο καί τό εὐρώ.

Διάφορες κάρτες πού ἀντικαθιστοῦν τή συμ
βατική χρήση τῶν μετρητῶν στίς οἰκονομικές
συναλλαγές.

✓ Τί εἶναι ἡ ἀχρήματη κοινωνία

Μέ τόν ὅρο ἀχρήματη κοινωνία ἐννοοῦμε

τήν ὁλοκληρωτική κατάργηση τῆς χρήσεως με
τρητῶν στίς οἰκονομικές συναλλαγές τῶν πο

Τό σημαντικό μάλιστα εἶναι ὅτι ἡ ἀχρήμα
τη κοινωνία ἐπιβάλλεται τεχνητά, παρότι δέν
ἀποτελεῖ τήν πρώτη καί κύρια προτίμηση τῶν
καταναλωτῶν. Ὅπως βεβαιώνει ὁ Καρλ-Λούν
τβιχ Τίλε, μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου
τῆς κεντρικῆς τράπεζας τῆς Γερμανίας «σχε
δὸν τὸ 80% τῶν συναλλαγῶν ἐξακολουθεῖ νὰ
γίνεται μὲ μετρητά, ἐνῶ ἡ ἀξία τῶν μετρητῶν
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αὐτῶν ἀντιστοιχεῖ στὸ 53% ὅλων τῶν συναλ
λαγῶν σὲ χρῆμα. Τὰ μετρητά, σημείωσε ὁ Τί
λε, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν ἡ μέθοδος πλη
ρωμῆς ποὺ προτιμοῦν κάποιοι καταναλωτές. Ὁ
κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέγει
τὸ ἐργαλεῖο ποὺ ἀνταποκρίνεται καλύτερα στὶς
ἀνάγκες του. Ὅπως εἶπε ὁ Ντοστογιέφσκι τὸ
1861: “Τὸ χρῆμα εἶναι ἐλευθερία κομμένη σὲ
νομίσματα”, κατέληξε ὁ Γερμανὸς τραπεζίτης».
(http://www.nooz.gr/economy/kai-o-ntostogi
efski-sta-epixeirimata-uper-ton-metrit on)

✓ Τό ψηφιακό νόμισμα - BitCoin

Ἕνα ἀπό τά πιό διαδεδομένα ψηφιακά εἰ

κονικά νομίσματα καί τό μεγαλύτερο σέ ὄγκο
συναλλαγῶν εἶναι τό BitCoin. Ἀντί γιά τίς κεν
τρικές τράπεζες, οἱ ἐκτυπωτικές μηχανές τῶν
BitCoin βρίσκονται σέ κάθε ὑπολογιστή πού
ἔχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Ὁ ὑπολογι
στής «κόβει» νόμισμα ἐπιλύοντας ἐξαιρετικά
δύσκολα μαθηματικά προβλήματα, τά ὁποῖα
γίνονται ὅλο καί πιό δύσκολα γιά νά διασφαλί
ζεται ἡ νομισματική κυκλοφορία.

Φαρμάκων (FDA) ἐνέκρινε τήν ἐμπορική ἐκμε
τάλλευση τοῦ VeriChip, ἑνός μικροτσίπ πού θά
τοποθετεῖται ὑποδόρια καί θά περιέχει ὅλο τό
ἰατρικό ἱστορικό τοῦ ἀτόμου πού τό φέρει. «Ἡ
A Digital Solutions, κατασκευάστρια τοῦ VeriC
hip ἀναφέρει ὅτι τὸ τσὶπ μπορεῖ νὰ σώσει ζωὲς
καὶ νὰ περιορίσει τὰ ἰατρικὰ λάθη. Ταυτόχρο
να, εὐελπιστεῖ ὅτι ἡ ἰατρικὴ χρήση τοῦ μικρο
τσὶπ θὰ κάνει τὴν κοινὴ γνώμη πιὸ δεκτικὴ στὴν
ἰδέα τῆς ὑποδόριας τοποθέτησης ἠλεκτρονικῶν
ταυτοτήτων γιὰ λόγους ἀσφάλειας καὶ ἐλέγχου
τῆς πρόσβασης σὲ ὁρισμένα μέρη ποὺ χρήζουν
ἀπόλυτης ἀσφάλειας». (Ἐγκρίθηκε τό ὑποδόριο
τσίπ, Ἡ   Καθημερινή, 15-10-2015 http://www.
kath
 imerini.gr/197477/article/epikairot hta/ko
smos/-egkri8h
 ke-to-ypodorio-tsip).
Τά ὑποδόρια μικροτσίπ ταυτοποίησης μέσω
ραδιοσυχνοτήτων (RFΙD) θά μποροῦσαν, σύμ
φωνα μέ τούς εἰδικούς, ἐκτός ἀπό τήν κάλυψη
ἰατρικῶν ἀναγκῶν νά προσφέρουν διευκολύν

Τά BitCoin δέν ἔχουν ὑλική ὑπόσταση καί
φυλάσσονται στό ψηφιακό “πορτοφόλι” κά
θε χρήστη. Τό βασικό τους χαρακτηριστικό εἶ
ναι ταυτόχρονα καί ἡ βασική τους διαφορά μέ
τά συμβατικά νομίσματα: δέν ἔχουν κεντρικό
ἔλεγχο καί ἡ λειτουργία τους βασίζεται στήν
ἐπικοινωνία τῶν ὑπολογιστῶν μεταξύ τους, μέ
σῳ τοῦ διαδικτύου.

✓ Τά ἐμφυτεύσιμα chips

Πιστεύουμε πώς δέν εἶναι πλέον δύσκολο

νά φανταστοῦμε τήν συνέχεια στήν πορεία καί
τήν ἐξέλιξη τῆς ἀχρήματης κοινωνίας. Τό ψη
φιακό πορτοφόλι θά μεταλλαχθεῖ καί θά ἐν
σωματωθεῖ σέ ἕνα ἐμφυτευμένο σέ κάθε χρή
στη ὑποδόριο μικροτσίπ. Ἤδη ἀπό τά τέλη τοῦ
2004 ὁ Ἀμερικανικός Ὀργανισμός Τροφίμων καί
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Δείγματα ἀπό ἐμφυτεύσιμα chips πού ἤδη ἔχουν
δοκιμαστεῖ καί σέ ἀνθρώπινο σῶμα.

σεις καί στόν ἐργασιακό ἤ ἀκόμη καί στόν προ
σωπικό χῶρο τῶν χρηστῶν τους. Μποροῦν δέ
κυρίως νά χρησιμοποιηθ
 οῦν ὡς μέσο εἰσόδου,
ὡς κλειδί γιά τήν εἴσοδο σέ ψηφιακά δεδομένα.
Εἶναι, ἄλλωστε εὐρύτατα παρατηρημένο
στόν χῶρο τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καί ἰδι
αίτερα τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν ἡ στα
διακή ἐγκατάλειψη τῶν κωδικῶν ἀσφαλείας
εἰσόδου στά δεδομένα καί ἡ ἀντικατάστασή
τους μέ βιομετρικούς ἐλέγχους ἀσφαλείας καί
μέ χρήση μικροτσίπ ταυτοποίησης μέσῳ ραδι
οσυχνοτήτων (RFID).

✓ Τά ἠλεκτρονικά ἐγκλήματα

Οἱ ἠλεκτρονικές συναλλαγές καί ἡ ἀχρήμα

τη κοινωνία προπαγανδίζονται κατά κόρον ὡς
τό πιό πρόσφορο μέσο γιά τόν περιορισμό τῶν
κλοπῶν καί τῶν κινδύνων πού διατρέχουν οἱ
χρῆστες τῶν μετρητῶν.
Πρόκειται γιά ἕνα μεγάλο καί καλά ὀργανω
μένο ἀληθοφανές ψέμα. Κι αὐτό γιατί εἶναι
γνωστή καί δεδομένη ἡ τεράστια ἀνασφάλεια
καί τά ἠλεκτρονικά ἐγκλήματα πού ἀποτελοῦν
πλέον κατεστημένο στίς μέρες μας.
Πρόσφατα μάλιστα «ἡ ὁμάδα hacker Arm
ada Collective ἔχει ἀναστατώσει τό σύστημα
e-banking τριῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν... Ὡστό
σο αὐτή δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ συγ
κεκριμένη ὁμάδα ἀπειλεῖ τράπεζες. Οἱ Arm
ada Collective ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους τόν
Ὀκτώβριο, ὅταν μέσῳ e-mail ζητοῦσαν λύτρα
σέ bitcoins προκειμένου νά μήν χακάρουν ἑλ
βετικές ἑταιρεῖες». (http://www.enikos.gr/eco
nomy/355593,Epi8ese is-apo-toys-hacker-Arm
ada-Colle ctiv e-dexetai-to-e-bankin
 g-ellhnikwntra.html).
Εἶναι, ἄλλωστε, παγκοσμίως γνωστό καί παν
θομολογούμενο ὅτι κανένα σύστημα ἀσφα
λείας τῶν πληροφοριῶν πού περιέχει ἕνας
Η/Υ δέν εἶναι ἀπόλυτα ἀσφαλές. Δέν ὑπάρχει

οὔτε ἕνα «κλειδί ἀσφαλείας», οὔτε ἕνα «φίλ
τρο προστασίας» (Fire Wall) πού νά μήν ἔχει
«σπάσει» ἀπό εἰσβολεῖς (Hac kers). Μιά πο
λύ σημαντική μελέτη σέ ἐπίπεδο διευθυντῶν
ἀσφαλείας ἀνωνύμων ἑταιρειῶν στίς ΗΠΑ γιά
τά ἐγκλήματα τῶν Η/Υ μᾶς ἐπιβεβαιώνει πόσο
τρωτές εἶναι οἱ ἠλεκτρονικές «Τράπεζες Πλη
ροφοριῶν» (Data Banks). «Τό 98,5% τῶν ἐρω
τηθέντων ἀναφέρει ὅτι εἶχε πέσει θύμα καί τό
43,3% δέχεται ὅτι εἶχε πέσει θύμα πάνω ἀπό
25 φορές»! Στήν ἴδια μελέτη ἀναφέρεται ὅτι
ἐπιβεβαιώνεται ὁ μελλοντολόγος Alvin Toffler
ὅτι «τό πλέον συχνά κλεπτόμενο ἐμπόρευμα
εἶναι οἱ πληροφορίες» (Ἀστυνομική Ἐπιθεώρη
ση, Φεβρουάριος 1997, σελ. 72-77). Εἶναι δέ
γνωστό ὅτι ἔχουν «σπάσει» κωδικοί ἀσφαλεί
ας τῆς ΝΑΣΑ, τοῦ ἀμερικανικοῦ Πενταγώνου,
Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν, Ἑταιρειῶν κ.λπ.
Μέ βάση ὅλα αὐτά, πού ἐντελῶς δειγμα
τοληπτικά μόνον ἀναφέραμε, ἀποδεικνύεται
ξεκάθαρα τό πόσο ὑποκριτική καί προσχημα
τική εἶναι ἡ ἐπίκληση τῆς καταπολέμησης τῆς
ἐγκληματικότητας καί τῆς ἀσφάλειας τῶν συ
ναλλαγῶν γιά τήν σχεδιαζόμενη ἀναγκαστική
ἐπιβολή τοῦ πλαστικοῦ χρήματος καί τῆς ἀχρή
ματης κοινωνίας.

✓ Ἡ δῆθεν πάταξη τῆς
φοροδιαφυγῆς

Ἕνα ἐξίσου σαθρό ἐπιχείρημα, πού ἐπίσης

χρησιμοποιεῖται κατά κόρον εἶναι ἡ περιβόητη
πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, πού δῆθεν θά ἐπι
τευχθεῖ μέσῳ τῆς χρήσης τοῦ πλαστικοῦ χρή
ματος. Εἶναι ὅμως σαφές ὅτι οἱ ρυθμίσεις ἀφο
ροῦν τούς ἁπλούς καταναλωτές, μισθωτούς
καί συνταξιούχους πού σηκώνουν πάντα ὅλο
τό φορολογικό βάρος καί ὑφίστανται τεράστι
ες περικοπές στά εἰσοδήματά τους. Ἀντίθετα
τά μεγάλα ἀδήλωτα ἀφορολόγητα εἰσοδήμα
τα, πού βρίσκονται κατατεθειμένα σέ τράπε
ζες τοῦ ἐξωτερικοῦ καί περιλαμβάνονται στίς
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ποικίλες «λίστες» οὐδέποτε ἀνιχνεύονται καί
οὐδέποτε τιμωροῦνται οἱ κάτοχοί τους. Τά νέα
μέτρα θά ἀφοροῦν καί πάλι τά μικρά καί με
σαῖα εἰσοδήματα, ἐνῶ οἱ μεγαλοκαταθέτες, οἱ
κεφαλαιοῦχοι, οἱ κάτοχοι τῶν offshore ἑται
ρειῶν, οἱ τοκογλύφοι καί οἱ μεγαλοαπ
 ατεῶ
νες θά βρίσκουν καί πάλι τούς τρόπους γιά νά
φοροδιαφεύγουν.
Εἶναι φανερό ὅτι μέ ἕναν τεχνητό καί προ
σχηματικό τρόπο ἐπιχειρεῖται νά ταυτιστοῦν οἱ
χρῆστες μετρητῶν μέ τούς φοροδιαφ
 εύγοντες
καί οἱ χρῆστες πλαστικοῦ χρήματος μέ τούς ἔν
τιμους πολίτες, πού ἀποδίδουν τούς φόρους
τους. Πρόκειται ὁλοκάθαρα γιά τήν νεοεποχί
τικη τακτική τῆς ἀντιστροφῆς τῆς ἀλήθειας καί
τῆς προβολῆς τοῦ ψεύδους ὡς μίας νέας τεχνη
τῆς ἀλήθειας. Εἶναι ἡ ἴδια αὐτή νεοεποχίτικη
τακτική τῆς στοχοποίησης καί τῆς ἐνοχοποίη
σης, τοῦ χαρακτηρισμοῦ καί τοῦ στιγματισμοῦ
ὅλων τῶν ἀντιφρονούντων μέ στόχο τήν τελική
ἐξουδετέρωσή τους. Εἶναι ἡ γνωστή νεοεποχί
τικη τακτική τῆς δημιουργίας εἰκονικῶν κατα
στάσεων καί τεχνητῶν παραδείσων, πού κρύ

βουν στό βάθος τους μιά ἀληθινή κόλαση.
Ἡ σημερινή τραγική παγκόσμια οἰκονομική
κρίση, ἄλλωστε, δέν εἶναι παρά τό ἀποτέλε
σμα τῆς θεωρητικῆς εὐημερίας πού ἔφερε τό
πλασματικό χρῆμα. Μία σειρά ἀπό εἰκονικές
καταστάσεις λογιστικοῦ τύπου, χωρίς πραγμα
τικό ἀντίκρυσμα, δημιούργησαν χάρτινους οἰ
κονομικούς πύργους καί πυραμίδες, τήν κατάρ
ρευση τῶν ὁποίων βιώνουμε σήμερα. Παντοῦ
πλασματικές καταστάσεις, παντοῦ «ἀέρας» καί
«φοῦσκες», στά χρηματιστήρια, στά ὁμόλογα,
στίς ὑπεραξίες. Καινοφανεῖς ὅροι καί ἔννοι
ες δημιουργοῦνται, ἀκατανόητες ὡς πρός τόν
τρόπο λειτουργίας τους. Ἀκοῦμε γιά τίς περιβό
ητες ἀγορές, γιά τά περίφημα Funds (φάντς),
γιά ἀμοιβαῖα κεφάλαια, γιά παράγωγα, γιά
σπρέντς, γιά swaps (σουάπς), γιά ἀσφάλιστρα
κινδύνου καί γιά τόσα ἄλλα πού καταλήγουν νά
κάνουν βαθύπλουτους καί πανίσχυρους τούς
ἐμπνευστές τους καί νά φτωχοποιοῦν τά κράτη
καί τούς λαούς, ὥστε νά δεχθοῦν πιό εὔκολα
καί πιό γρήγορα τίς ἠλεκτρονικές ἁλυσίδες τῆς
χειραγώγησής τους.

Μηχάνημα ἀποδοχῆς καρτῶν (POS).
Χρησιμοποιεῖται γιά τήν ἀποδοχή καί
πραγματοποίηση συναλλαγῶν μέ πιστω
τικές, χρεωστικές καί προπληρωμένες
ἠλεκτρονικές κάρτες. Κυκλοφοροῦν καί
χρησιμοποιοῦνται διάφοροι τύποι καί πιό
σύγχρονα μοντέλα, μικρότερα καί "πρα
κτικότερα".
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✓ Ἡ προσωπική μας εὐθύνη

Εἶναι δεδομένο ὅτι ἡ αἰφνιδιαστική ἐκδήλω

ση τῆς σημερινῆς τραγικῆς κρίσης πού βιώνου
με εἶναι ἡ ἀποκορύφωση μίας ὁλόκληρης σει
ρᾶς σχεδιασμένων καί στοχευμένων μεθόδων
πού ἐφαρμόστηκαν τίς τελευταῖες δεκαετ ίες
στήν πατρίδα μας. Ἡ καθολική, δηλαδή, ἀπαξί
ωση τῶν παραδόσεων, ἡ ἀποχριστιαν οποίηση
τοῦ κράτους καί τῆς κοινωνίας μας, ἡ νομιμο
ποίηση τῶν ἠθικῶν παρεκτροπῶν, ἡ ἐπιχείρη
ση τῆς ἐθνικῆς καί ἐθνολογικῆς μας μεταλλά
ξεως, ἡ ἐπιβολή τῆς πολυπολιτισμικότητας καί
τοῦ συγκρητισμοῦ εἶναι ὅλα ὅσα προηγήθη
καν, ὥστε νά ἀμβλυνθοῦν οἱ συνειδήσεις καί
νά καμφθοῦν οἱ πνευματικές ἀντιστάσεις καί
τά ἀντισώματα τοῦ λαοῦ μας.

ζωῆς μέ τά χοντροειδῆ μέτρα τῆς ὑλικῆς καλο
πέρασης, δέν θά καταλάβει τίποτα ἀπ’ τήν Ἑλ
λάδα».
Βιώνοντας αὐτήν τήν τόσο τραγική καί ὀδυ
νηρή πραγματικότητα, εἶναι κατεπείγουσα
ἀνάγκη, σύν Θεῷ καί διά πρεσβειῶν τῆς Κυρί
ας ἡμῶν Θεοτόκου, γιά τόν ἐπανευαγγελισμό
καί τήν ἀνάνηψή μας, γιά τήν ὑπαρξιακή μετά
νοιά μας ὥστε νά ἑλκύσουμε τήν χάρη καί τόν
ἁγιασμό τοῦ Θεοῦ. Εἶναι κατεπείγουσα ἀνάγκη
νά βροῦμε τήν δύναμη καί τό κουράγιο νά ἀντι
ταχθοῦμε, νά ἀντιδράσουμε, νά ἀντισταθοῦμε
γενναῖα, νά ἀνανεώσουμε καί πάλι τίς ἀποφά
σεις μας καί νά μείνουμε ἀμετακίνητοι στίς πα
τρογονικές μας ρίζες. Νά ἐπιστρέψουμε στόν
πατροπαράδοτο τρόπο ζωῆς, στήν κοπιαστική
καί ἔντιμη ἐργασία, στόν λιτό καί ὀλιγαρκή βίο,
στήν εὐσυνειδησία καί τήν ἀκεραιότητα ἀπέ
ναντι στούς συνανθρώπους μας, στούς συμπο
λίτες μας, στήν κοινωνία καί τήν πολιτεία. Νά
ἐπιστρέψουμε στά σταράτα λόγια, τήν ντομ
προσύνη καί τήν εἰλικρίνεια τῶν σχέσεων, στήν
συμφωνία κυρίων, στίς ἀληθινές φιλίες, στά
καθαρά μάτια, στό φιλότιμο καί τήν ἀνδρειο
σύνη, τόν πόθο γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἀλη
θινή δημοκρατία.

Εἶναι, ὅμως, ἀλήθεια ὅτι στά ἀλλότρια αὐτά
κελεύσματα ἔχουμε ἐνδώσει ἀσυγχώρητα καί
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Παγιδευτήκαμε ἀδιάκριτα στά
ψευδοδιλήμματα τῆς εὐημερίας, τῆς ἀναπτύ
ξεως, τῆς προόδου, τῆς ἀσφάλειας. Ἀποδεχτή
καμε αὐτάρεσκα τήν εὐμάρεια, τήν ἄνεση, τήν
πολυτέλεια, τήν εὐδαιμονία καί τήν ἐπίπλαστη
εὐτυχία πού μᾶς προσέφεραν. Ἐπενδύσαμε
στίς εὔκολες λύσεις, στίς εὐκαιρίες τῆς στιγμῆς,
στόν γρήγορο καί ἄκοπο πλουτισμό, στόν τζό
γο. Καί μετατρέψαμε τήν κοινωνία καί τήν χώ
ρα μας σέ ἕνα ἀπέραντο ἀνταλλακτήριο στοι
χημάτων ἀνάγοντας τό τζάκ-πότ τοῦ ΛΟΤΤΟ σέ
ὕψιστο ὅραμα καί ἐπιδίωξη. Γίναμε ὑλόφρονες
καί εὐδαιμονιστές καί θέσαμε τόν οἰκονομικό
παράγοντα, τήν οἰκονομική εὐημερία ὡς τήν
μόνη ἐνασχόληση, τήν ἀπόλυτη προτεραιότη
τα στήν ζωή μας.

Μόνον ἔτσι θά εἴμαστε σωστοί καί εὐσυνεί
δητοι πολίτες ἐκπληρώνοντας τίς ὑποχρεώσεις
μας πρός τό κράτος. Μόνον ἔτσι καταπολεμᾶ
ται ἡ διαφθορά, πού τόσο μᾶς ἔχει κατακλύσει,
ἡ ἐγκληματικότητα, ἡ φοροδιαφυγή καί τόσες
ἄλλες νοσηρές καταστάσεις, πού ὑποτίθεται
ὅτι θά ἀντιμετωπισθοῦν μέ τήν καθιέρωση τῆς
ἀχρήματης κοινωνίας.

Χάσαμε τήν αἴσθηση τοῦ μέτρου στήν ζω
ή, στίς ἀπολαύσεις, στίς δραστηριότητες, στίς
ἐκδηλώσεις, στίς ἐπιδιώξεις, στά κέρδη. Ξεχά
σαμε τήν παράδοσή μας, ξεχάσαμε τήν πίστη
μας, ξεχάσαμε τήν πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα
μας! Γιατί, ὅπως μᾶς λέει ὁ Φώτης Κόντογλου:
«Ὅποιος μετρᾶ τήν εὐτυχία καί τήν χαρά τῆς

Στίς μεθόδους, λοιπόν, καί τίς πρακτικές συ
νήθειες τῆς ἀχρήματης κοινωνίας θά πρέπει μέ
κάθε τρόπο νά ἀρνηθοῦμε νά εἰσέλθουμε. Νά
ἀποφεύγουμε μέ κάθε τρόπο τήν χρήση τῶν
ποικίλων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καί τῶν ἠλε
κτρονικῶν συναλλαγῶν καί νά προτιμοῦμε τίς
παραδοσιακές μεθόδους συναλλαγῶν.
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E΄. Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου
ό ὅλο ζήτημα δέν εἶναι βεβαίως
μόνο οἰκονομικό, πολιτικό, ἀνθρω
πιστικό καί κοινωνικό. Εἶναι πρωτί
στως θεολογικό καθότι ἡ ἐλευθερία τοῦ προ
σώπου εἶναι τό ὕψιστο ἀγαθό πού δωρήθηκε
ἀπό τόν Θεό στόν ἄνθρωπο πού τόν δημιούρ
γησε κατ’ εἰκόνα Του.

Τ

Ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου στήν ὀρθόδοξη δι
δασκαλία καί παράδοση, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά
βασικότερα στοιχεῖα γιά τήν πνευματικότητα
καί τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεός ἔπλα
σε τόν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίω
σίν» Του, γι’ αὐτό καί τοῦ δώρησε ἕνα ἀπό τά
μεγαλύτερα ἀγαθά, τό ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας.
Τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἐλεύθερη
προαίρεσή του στίς ἐπιλογές καί τίς πράξεις
του τόν καθιστᾶ κύριο κριτή τῶν ἀποφάσεών
του καί ὑπεύθυνο τῆς σωτηρίας του.
Μέσα στό σύγχρονο ἠλεκτρονικό ὁλοκληρω
τισμό πού ἐπιχειρεῖται οἱ πολίτες ἀντιμετωπί
ζονται ὡς ἀντικείμενα μέ προκαθορισμένη καί
ἐλεγχόμενη τήν ποιότητα καί τήν χρήση τους.
Καταργεῖται, ἔτσι, τό πρόσωπο καί ἐπιβάλλεται
ἡ ἀριθμοποίησ
 ή του. Ὁ ἀνθρώπινος παράγον
τας ἐκμηδενίζεται, ὁ ἄνθρωπος χάνει τήν ἰδιο
προσωπία του, καθώς τό σύστημα ἀναγνωρίζει
μόνον ἀριθμούς καί στοιχεῖα, iban. Παύουμε,
δηλαδή, νά εἴμαστε προσωπικότητες μέ ἐλεύ
θερη βούληση καί δράση καί γινόμαστε ἀντικεί
μενα πληροφοριῶν καί συλλογῆς δεδομένων.

Στήν οὐσία μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιβάλλεται
ἕνας ἰδιότυπος μονοφυσιτισμός, ὅπου ὁ ἄν
θρωπος δέν ἀντιμετωπίζεται ὡς ψυχοσωμα
τική ἑνότητα, ὡς διφυής ὀντότητα ψυχῆς καί
σώματος, ἀλλά ὑποτιμᾶται καί ὑποβαθμίζε
ται. Ἀντιμετωπίζεται μονομερῶς μόνο ὡς πρός
τήν ὑλική του διάσταση, ἐνῶ παραθεωρεῖται
κάθε πνευματικό στοιχεῖο πού τόν χαρακτηρί
ζει.
Αὐτό πού ἐπιχειρεῖται εἶναι νά συνθλιβεῖ
τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, νά συνθλιβεῖ καί νά
ἐξουδετερωθεῖ ἡ ἀθάνατη ψυχή του. Αὐτό
πού ἐπιθυμοῦν εἶναι νά δημιουργήσουν με
ταλλαγμένους ἀνθρώπους, ἄψυχους, ἀπνευ
μάτιστους καί ἀνερμάτιστους, χωρίς πνοή,
χωρίς θέληση, χωρίς ἐλπίδα καί σκοπό, χωρίς
νά βλέπουν καί νά προσδοκοῦν τόν Οὐρανό.
Νά δημιουργήσουν ἀνθρώπους πού θά λει
τουργοῦν ὡς μαριονέτες, ὡς ἄψυχες μονάδες
παραγωγῆς, ὡς οἰκονομικά ἀναλώσιμα μεγέ
θη.
Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι αὐτό πού ἐπιθυμοῦν
καί ἐπιχειροῦν οἱ παγκοσμιοκράτες καί τό σύ
στημα ἐξουσίας πού ἐλέγχουν εἶναι νά μᾶς
ὁδηγήσουν ὡς ἀγέλη στό μεγάλο παγκόσμιο
ἠλεκτρονικό μαντρί. Εἶναι πολύ χαρακτηριστι
κό, ἄλλωστε, τό σύνθημα τῶν Βρετανῶν πολι
τῶν τό 2010 ἐνάντια στήν παραλαβή τῆς κάρτας
τοῦ πολίτη: «δέν θά γίνουμε σφραγισμένα μο
σχάρια στόν σταῦλο τῆς παγκοσμιοποίησης».
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Αὐτόν ἀκριβῶς τόν σταυλισμό μας ἐπιδιώκουν
σήμερα. Ἀφοῦ μᾶς ἐξανδραποδίσουν, ἀφοῦ
μᾶς ἀπονευρώσουν ψυχικά καί πνευματικά
ἀφαιρώντας καί τήν τελευταία ἰκμάδα ζωῆς καί
ἐλπίδας μέσα μας, τότε θά καταφέρουν νά μᾶς
σταυλίσουν σάν σφραγισμένα μοσχάρια, πού
θά ἀρκοῦνται στήν ἐξασφάλιση τῆς τροφῆς
τους καί θά παράγουν τά προϊόντα τους πρός
χάριν τῶν ἀφεντικῶν τους, στά ὁποῖα μάλιστα
θά εἶναι καί εὐγνώμονες πού τούς παρέχουν τά
πρός τό ζῆν.

Τό εἶχε, ἄλλωστε, διατυπώσει τόσο εὔστοχα
καί προφητικά, πολύ πρίν, ὁ μεγάλος Ρῶσος
ὀρθόδοξος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογι
έφσκυ στόν ἀπαράμιλλο μύθο του, τόν μύθο
τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ: «Καμμιά ἐπιστή
μη δέν θά τούς δώσει ψωμί ὅσο θά μένουν
ἐλεύθεροι, μά στό τέλος θάρθουν νά καταθέ
σουν τήν ἐλευθερία τους στά πόδια μας καί
θά μᾶς ποῦν: “Κάντε μας σκλάβους, μά χορ
τᾶστε μας”» (Φ. Ντοστογιέφσκυ, Ἀδελφοί Κα
ραμαζόβ, ἐκδ. Γκοβόστη, τ. Β, σελ. 107).

Πνευματικά διλήμματα καί ἀπαντήσεις
τά πλαίσια τοῦ γενικότερου διαλόγου,
πού ἀναπτύχθηκε μέ ἀφορμή τήν καθι
έρωση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, διατ υπώθηκαν
μία σειρά ἀπό προβληματισμούς, ἐρωτήματα
καί ἐπιχειρήματα ἀπό θεολόγους, κληρικούς,
πνευματικούς, ἀκόμη καί ἐπισκόπους πού
πολλές φορές καλλιεργοῦν ἕνα κλίμα ἐφησυ
χασμοῦ καί ὑποτιμήσεως τῶν πνευματικῶν
κινδύνων πού ἐλλοχεύουν γιά τήν ζωή καί τήν
σωτηρία τῶν πιστῶν.

Σ

• Ὁ Σταυρός δέν ἐξαλείφει
τό χάραγμα - 666

Ἕνα ἐπιχείρημα πού πολύ συχνά προβάλλε

ται εἶναι ὅτι ἀφοῦ ἡ κάρτα τοῦ πολίτη δέν εἶναι
τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου πού μᾶς περιγρά
φει ἡ Ἀποκάλυψη, τότε ποιός ὁ λόγος νά μήν
τήν παραλάβω; Μπορῶ -λένε πολλοί, ἀκόμη
καί κληρικοί καί μοναχοί - νά πάρω τώρα τήν
κάρτα καί ὅταν φθάσουμε στό χάραγμα, στό
χέρι ἤ στό μέτωπο, τότε νά τό ἀρνηθῶ καί νά
μαρτυρήσω γιά τόν Χριστό.
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὅμως, χαρα
κτηρίζει ὡς πτώση γιά τούς πιστούς, ὡς ἄρ
νηση τοῦ Χριστοῦ μας, καί τήν παραλαβή τῆς

ταυτότητας μέ τόν ἀριθμό 666. Τήν χαρακτή
ριζε μάλιστα ὡς «εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσμα
τος». Ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Τό σφράγισμα
εἶναι ἄρνηση. Ἀκόμη καί ἡ ταυτότητα εἶναι
ἄρνηση. Ὅταν ἔχουν πάνω στήν ταυτότητα τό
σύμβολο τοῦ διαβόλου 666 καί ὑπογράφω,
ἄρα τό ἀποδέχομαι αὐτό τό πρᾶγμα. Εἶναι ἄρ
νηση, ξεκάθαρα πράγματα. Ἀρνεῖσαι τό Ἅγιο
Βάπτισμα, βάζεις ἄλλη σφραγίδα, ἀρνεῖσαι τήν
σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ καί παίρνεις τοῦ διαβό
λου» (Ἱερομ. Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ
Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος 2004, σελ. 301). «Ταυ
τότητα σημαίνει ὅ,τι καί ἡ λέξη· ταυτίζεται δη
λαδή κανείς μ’ αὐτά πού δηλώνει. Βάζουν τόν
διάβολο καί ὑπογράφω ὅτι τόν ἀποδέχομαι... Ἡ
ταυτότητα δέν εἶναι τό σφράγισμα· εἶναι ἡ εἰ
σαγωγή τοῦ σφραγίσματος... ἄν πάρουν τήν
ταυτότητα, αὐτό θά εἶναι πτώση» (Γέροντος
Παϊσ
 ίου Ἁγιορείτου Λόγοι Β΄, Πνευματική Ἀφύ
πνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰω
άννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης,
1999, σελ. 183-184).
Γίνεται, λοιπόν, σαφές ὅτι οἱ πνευματικές συ
νέπειες τοῦ χαράγματος πού μᾶς περιγράφουν
οἱ Πατέρες καί θά παρουσιάσουμε ἀναλυτικά
σέ ἑπόμενο κεφάλαιο, μποροῦν νά ἔχουν, κατά
ἀντιστοιχία, ἀνάλογες πνευματικές συνέπειες
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μέ τήν παραλαβή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη πού θά
περιέχει τόν ἀριθμό 666.
Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἀπαντᾶ, ἐπίσης, καί σέ
ὅλους ὅσους ἀφελῶς θεωροῦν ὅτι μποροῦν νά
πάρουν τήν ταυτότητα μέ τό 666 ἤ ἀκόμη καί
τό χάραγμα καί νά τό «ἀπαλείψουν» σημειώνο
ντας ἐπάνω του τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ.
«...Ἕνας λέει: ‘‘Ἐγώ θά δεχθῶ τήν ταυτότητα
μέ τό 666 καί θά βάλω καί ἕναν Σταυρό’’. Ἄλλος:
‘‘Ἐγώ θά δεχθῶ τό σφράγισμα στό μέτωπο καί
θά κάνω καί ἕναν σταυρό στό μέτωπο...’’ καί ἕνα
σωρό παρόμοιες ἀνοησίες. Νομίζουν ὅτι θά ἁγια
σθοῦν μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἐνῶ αὐτά εἶναι πλά
νες... Τό βρώμικο δέν ἁγιάζεται. Τό καθαρό νερό
δέχεται τήν Χάρη καί γίνεται ἁγιασμός. Τά οὖρα
δέν γίνονται ἁγιασμός. Ἡ πέτρα μέ θαῦμα γίνεται
ψωμί. Ἡ ἀκαθαρσία δέν δέχεται ἁγιασμό. Ἑπομέ
νως, ὁ διάβολος, ὁ Ἀντίχριστος, ὅταν εἶναι στήν
ταυτότητά μας ἤ στό χέρι ἤ στό μέτωπό μας, μέ τό
σύμβολό του, δέν ἁγιάζεται, ἄν βάλουμε καί ἕναν
σταυρό. Ἔχουμε τήν δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
τοῦ Ἁγίου Συμβόλου, τήν θεία Χάρη τοῦ Χριστοῦ,
μόνον ὅταν διατηροῦμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Βα
πτίσματος, μέ τό ὁποῖο ἀπαρνούμαστε τόν σατα
νᾶ, συντασσόμαστε μέ τόν Χριστό καί δεχόμαστε
τό ἅγιο Σφράγισμα· «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύμα
τος Ἁγίου» (Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι
Β΄, Πνευματική Ἀφύπνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου
«Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή
Θεσσαλονίκης, 1999, σελ. 189).

• Δέν ἀρκεῖ ἡ ἐσωτερική πίστη
Ὑποστηρίζουν

πολλοί ὅτι δέν πειράζει ἄν
πάρουμε τό χάραγμα ἤ τήν ταυτότητα μέ τό
666, ἀρκεῖ νά πιστεύουμε ἐσωτερικά.
Μᾶς λέγει καί πάλι χαρακτηριστικά ὁ Ἅγιος
Παΐσιος:

«Δυστυχῶς, καί πάλι ὁρισμένοι ″Γνωστικοί″
φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά
μωρά, δῆθεν γιά νά μή στενοχωριοῦνται. ″Δέν
πειράζει αὐτό· δέν εἶναι τίποτε ἐκεῖνο. Ἀρκεῖ

νά πιστεύετε″!  Ἤ λένε: ″Μή μιλᾶτε γι’αὐτό τό
θέμα - γιά τίς ταυτότητες, τό σφράγισμα -, γιά
νά μή στενοχωριοῦνται οἱ ἄνθρωποι″. Ἐνῶ, ἄν
τούς ποῦν ″νά προσπαθήσουμε νά ζοῦμε πιό
πνευματικά, νά εἴμαστε κοντά στό Χριστό, καί
μή φοβᾶστε τίποτε, στό κάτω κάτω θά πᾶμε
καί μάρτυρες″, θα τούς προετοιμάσουν κά
πως. Ἄν κανείς γνωρίση τήν ἀλήθεια, προβλη
ματίζεται καί ταρακουνιέται. Πονάει γιά τήν
σημερινή κατάσταση, προσεύχεται καί προσέ
χει νά μήν πέση σέ παγίδα» (Γέροντος Παϊσίου
Ἁγιορείτου Λόγοι Β΄, Πνευμ. Ἀφύπνιση, ἐκδ. Ἱ.
Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θε
ολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999, σελ.
191-192).
«Δυστυχῶς, καί πάλι ″ὁρισμένοι γνωστικοί″
θά φασκιώνουν τά πνευματικά τους παιδιά σάν
τά μωρά, δῆθεν γιά νά μήν στενοχωροῦνται·
″δέν πειράζει αὐτό, δέν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσω
τερικά νά πιστεύετε!″ Κι’ ἐνῶ βλέπουμε τόν ἀπ
όστολο Πέτρο πού ἐξωτερικά ἀρνήθηκε τόν Χρι
στό, καί ἦτο ἄρνησις, αὐτοί ἀρνοῦνται τό Ἅγιο
σφράγισμα τοῦ Χριστοῦ πού τούς δόθηκε στό
Ἅγιο Βάπτισμα· ″Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος
Ἁγίου″ μέ τό νά δέχονται τή σφραγίδα τοῦ Ἀν
τιχρίστου, λένε καί ὅτι ἔχουν μέσα τους τόν Χρι
στό!!». (Γέροντος Παϊσίου, Σημεῖα τῶν καιρῶν).

• Τό συνολικό φακέλωμαδιασύνδεση ἀρχείων

Ἕνα ἐπιχείρημα πού πολύ συχνά ἀκούγεται

εἶναι ὅτι «ἔτσι κι ἀλλιῶς φακελωμένοι εἴμαστε,
τί ἐνοχλεῖ ἕνα φακέλωμα παραπάνω ἤ μία κάρ
τα παραπάνω;».
Αὐτό, λοιπόν, τό «κάτι παραπάνω», πού ὄχι
ἁπλῶς ἐνοχλεῖ στήν κάρτα τοῦ πολίτη, ἀλλά τήν
καθιστᾶ ἄκρως ἐπικίνδυνη γιά τήν προσωπική
μας ἐλευθερία, εἶναι ἡ συγκέντρωση ὅλων τῶν
στοιχείων μας, ὅλων τῶν ἐπιμέρους φακέλων
μας σέ ἕναν γιγαντιαῖο ἠλεκτρονικό ὑπερφάκε
λο μέ ἀπεριόριστες δυνατότητες ἐπεξεργασίας.
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Αὐτός ὁ ἠλεκτρονικός ὑπερφάκελος εἶναι φυ
σικά κάτι ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό τούς ἐπι
μέρους φακέλους, χειρόγραφους ἤ ἠλεκτρονι
κούς, πού τηροῦνται μέχρι τώρα στίς διάφ
 ορες
κρατικές ὑπηρεσίες καί οἱ ὁποῖοι περιέχουν
τμήματα μόνον τῶν προσωπικῶν δεδομένων
τῶν πολιτῶν καί ὄχι τό σύνολο τῶν πληροφορι
ῶν πού τούς ἀφοροῦν.
«Σέ λίγο» ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, «ὅσοι ἔχουν
τηλεόραση θά παρακολουθοῦν καί θά παρακο
λουθοῦνται. Θά ἐλέγχουν οἱ ἄλλοι μέ τό κομπι
οῦτερ ὅλη τή ζωή τους, τί λένε, τί κάνουν, ὅλα.
Βλέπεις τί δικτατορία σκέφθηκε ὁ διάβολος!
Στίς Βρυξέλλες ἔχουν ὁλόκληρο μέγαρο μέ τό
666, ὅπου στεγάζουν τό κομπιοῦτερ. Αὐτό τό
κομπιοῦτερ μπορεῖ νά ἐλέγξη δισεκατομμύρια
ἀνθρώπους -  ἕξι δισεκατομμύρια εἶναι σχε
δόν ὅλος ὁ κόσμος. Ἐξομολόγηση ὅλοι μέ ἕνα
κουμπί! Μερικοί Εὐρωπαῖοι ἀντέδρασαν, για
τί φοβοῦνται παγκόσμια δικτατορία. Ἐμεῖς οἱ
Ὀρθόδοξοι ἀντιδροῦμε, γιατί δέν θέλουμε τόν
Ἀντίχριστο, ἀλλά φυσικά οὔτε τήν δικτατο
ρία» (Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι Β΄,
Πνευμ. Ἀφύπνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγ
γελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσ
σαλονίκης, 1999, σελ. 182).
Ἡ καθιέρωση, ὅμως, τῆς κάρτας τοῦ πολίτη
δίνει τήν δυνατότητα τῆς διασύνδεσης ὅλων
αὐτῶν τῶν στοιχείων, καθώς θά εἶναι μία κάρ
τα πού θα χρησιμοποιεῖται σέ ὅλες τίς ὑπηρε
σίες καί γιά ὅλες τίς συναλλαγές τοῦ πολίτη μέ
τό δημόσιο, ἀλλά καί τόν ἰδιωτικό φορέα. Μέ
τήν χρήση δέ τοῦ ἀριθμοῦ τῆς κάρτας ὡς μο
ναδικοῦ παγκόσμιου ἀριθμοῦ θά δημιουργεῖ
ται τό προσωπικό μας «στίγμα», τό προσωπι
κό μας προφίλ, ὅ,τι δηλαδή μᾶς χαρακτηρίζει
ὡς πρόσωπα, ὡς πολίτες, ὡς καταναλωτές, ὡς
ἐπαγγελματίες, ὡς οἰκογενειάρχες, ὡς κοινωνι
κές μονάδες γενικότερα.
Τό πρόβλημα, βεβαίως, θά εἶναι ἀκόμη με
γαλύτερο γιά τίς εὐπαθεῖς κοινωνικά ὁμάδες
τίς ὁποῖες ἡ κάρτα τοῦ πολίτη παραδίδει βορά
στά συμφέροντα τῆς ἀγορᾶς καί τῶν τραπε

ζῶν θέτοντάς τους οὐσιαστικά στό περιθώριο
τῆς κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς ζωῆς, ὅπως γιά
παράδειγμα ἄτομα μέ προβλήματα ὑγείας ἤ μέ
κοινωνικά προβλήματα πού θά ἀποκλείονται
ἀπό θέσεις ἐργασίας ἤ ἀπό τήν δυνατότητα
ἀσφάλισης καί περίθαλψης.

• «Γυάλινος πύργος»

Ἕνα ἄλλο ἐπιχείρημα πού προβάλλεται εἶ

ναι ὅτι κανείς νομιμόφρων πολίτης, κανείς
τίμιος καί ἠθικός ἄνθρωπος, κανείς σωστός
ἐπαγγελματίας καί οἰκογενειάρχης δέν ἔχει νά
φοβηθεῖ τίποτε ἀπό τήν κάρτα τοῦ πολίτη, δέν
ἔχει νά φοβηθεῖ τίποτε ἀπό τήν καταγραφή καί
τήν διασύνδεση τῶν προσωπικῶν του δεδο
μένων, ἀφοῦ δέν ἔχει τίποτε νά κρύψει. Πολύ
περισσότερο, ἰσχυρίζονται κάποιοι, δέν ἔχει νά
φοβηθεῖ τίποτε ὁ χριστιανός, ἡ ζωή τοῦ ὁποίου
εἶναι σάν γυάλινος πύργος.
Αὐτό πού ἀπαντοῦμε εἶναι ὅτι, παρότι κα
νείς μας δέν εἶναι τέλειος καί ἀναμάρτητος καί
γυάλινος πύργος παρά μόνον ὁ Χριστός μας, ὁ
λόγος γιά τόν ὁποῖο ἀρνούμαστε τό ἠλεκτρο
νικό μας φακέλωμα καί τήν ἠλεκτρονική μας
παρακολούθηση δέν εἶναι ἐπειδή ἔχουμε κάτι
νά κρύψουμε, ἀλλά γιατί ἐπιθυμοῦμε νά δια
τηρήσουμε γιά τόν ἑαυτό μας τό δικαίωμα νά
ὁρίζουμε τήν προσωπική μας ζωή, τίς ἐπιλο
γές μας καί τίς προτιμήσεις μας καί νά μήν γι
νόμαστε ὑποχείριο στίς ἐπιθυμίες καί τίς ἐπι
βουλές τῶν διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας, πού
ἐπιδιώκουν τήν χειραγώγησή μας.
Καί ἄς μήν λησμονοῦμε ὅτι αὐτό πού γιά μᾶς
θεωρεῖται ἠθικό καί τίμιο, αὐτό πού γιά μᾶς
ἀποτελεῖ ἀξία καί ἰδανικό, ἡ πίστη μας, δηλα
δή, ἡ πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ παράδοσή
μας, τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, γιά τήν ἀντίθεη
παγκόσμια ὀλιγαρχία πού καθορίζει τίς τύχες
τοῦ κόσμου εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού πρέπει νά
ἀλλοιωθεῖ καί νά ἐκλείψει. Αὐτό σημαίνει ὅτι
οἱ Ἕλληνες ρωμιοί, οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί εἴμαστε
«ἀσύμβατοι» μέ τό παγκόσμιο σύστημα ἐξου
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σίας καί ἐλέγχου καί μέ τό ὁμογενοποιημ
 ένο
μοντέλο πού ἐπιβάλλουν παντοῦ. Εἴμαστε δη
λαδή οἱ περιθωριακοί, οἱ δύσκολοι, οἱ δύσκαμ
πτοι καί οἱ ἀνυπάκουοι (ὅπως ἐδῶ καί πολλά
χρόνια πρίν μᾶς χαρακτήριζε ὁ ἑβραιομασῶνος
πρώην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Χένρι
Κίσινγκερ, κορυφαῖο στέλεχος τῆς παγκόσμιας
ὀλιγαρχίας καί τῆς Λέσχης Μπίλτεμπεργκ).

• Ἡ ἐλευθερία ὡς

δῆθεν πολιτικό μόνο ζήτημα.
Ἕνας ἰδιότυπος μονοφυσιτισμός

Ἕνα ἄλλο ἐπιχείρημα πού προβάλλεται εἶ

ναι ὅτι τό ζήτημα τῶν ἐλευθεριῶν, πού περι
στέλλονται μέ τήν κάρτα τοῦ πολίτη, εἶναι ἕνα
πολιτικό ζήτημα καί ὄχι θεολογικό καί κατά συ
νέπεια δέν εἶναι μεῖζον γιά τούς χριστιανούς.
Πρόκειται οὐσιαστικά γιά ἕνα κατασκευα
σμένο δίλημμα καί ἕναν τεχνητό διχασμό ὡσάν
νά ἀποτελοῦν διαφ
 ορετικές μεταξύ τους ὀντό
τητες ὁ χριστιανός ἀπό τόν Ἕλληνα πολίτη. Αὐ
τός ὁ μονοφυσιτικοῦ τύπου διχασμός, ὅμως, σέ
καμμία περίπτωση δέν μπορεῖ νά ὑφίσταται,
καθώς Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός εἶναι ἄρρη
κτα συνδεδεμένα καί ταυτισμένα στήν συνεί
δηση τοῦ λαοῦ, ἔτσι ὅπως ἀνά τούς αἰῶνες ἐκ
φράζονται μέ τόν ὅρο Ρωμιοσύνη.

Τό ὅτι σκοπός τῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν εἶναι
νά γίνουν οὐρανοπολίτες δέν σημαίνει ὅτι δέν
εἶναι πολίτες καί αὐτοῦ τοῦ κόσμου, δέν σημαί
νει ὅτι δέν ἔχουν πατρίδα πού τήν νοιάζονται
καί τήν ὑπεραγαποῦν. Δέν σημαίνει ὅτι δέν ἐν
διαφέρονται καί δέν προσπαθοῦν γιά τήν δια
μόρφωση τῶν ἀπαιτούμενων συνθηκῶν, πού
ἐπιτρέπουν τήν ἐλεύθερη ἔκφραση τῆς θρη
σκευτικῆς καί ἐθνικῆς τους συνειδήσεως.
Χαρακτηριστικό καί ἐντυπωσιακό εἶναι τό γε
γονός ὅτι ὁ Ἅγιος Παΐσιος θεωροῦσε ὅτι θά κρι
θοῦμε ἀπό τόν Θεό καί γιά τό τί κάναμε γιά τήν
πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα καί τό ἔλεγε μάλιστα
αὐτό σέ ἁγιορείτη μοναχό καί ὄχι σέ ἕνα λαϊκό:
«Τό 1985-1990 περίπου, τότε πού ἡ προπα
γάνδα γιά τήν Μακεδονία ἦταν μεγάλη, ὁ Ἅγιος
Παΐσιος ἦταν πολύ στενοχωρημένος καί ἀγανα
κτισμένος μέ τήν συμπεριφορά τῶν πολιτικῶν
μας καί τῶν ἀνθρώπων πού ἔπαιζαν ἄσχημο
παιχνίδι εἰς βάρος τῆς πατρίδος μας. Μέ πόνο
μοῦ ἔλεγε αὐτά πού γίνονταν. Κάποια στιγμή
μέ σοβαρό ὕφος μοῦ λέει: “Ἄκουσε, πάτερ, ἐν
ἡμέρᾳ Κρίσεως ὁ Θεός ἐκτός ἀπό μοναχούς
πῶς ζήσαμε, θά μᾶς κρίνη καί γιά τό τί κά
ναμε γιά τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα· βρέ τί
κάνουν προδίδουν τά πάντα”» (Μαρτυρία Φι
λόθεου Κουτλουμουσιανοῦ ἀπό τό βιβλίο " Ὁ
ὅσιος Παΐσιος", ἔκδ. Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη [ὀρ
θόδοξο βίωμα 3], 2015, σελ. 125).

Ἡ σπουδαιότητα τῆς ἑλληνορθοδόξου
ἀγωγῆς καί συνειδήσεως.
ἀποδοχή ἀνάλογων ἐπιχειρημάτων
ἀκυρώνει οὐσιαστικά ὅλη τήν ἱστορία
μας καί τήν ἐθνική μας πορεία, ἀκυρώνει τούς
ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας γιά τήν ἐλευθερία καί τήν
ἀποτίναξη τοῦ ξένου ζυγοῦ. Ἀκυρώνει τήν ἴδια

Ἡ

τήν συνείδηση καί τήν βιοθ
 εωρία τῶν ὀρθο
δόξων Ἑλλήνων, πού δέν ἔκλιναν ποτέ γόνυ σέ
κανέναν δυνάστη, πού δέν ἀνέχτηκαν ποτέ νά
ζοῦν σέ συνθῆκες δουλείας, πού στά 400 χρό
νια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς ἀγωνίζονταν «γιά
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τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρί
δας τήν ἐλευθερία», πού εἶχαν γιά σύνθημα
καί ἰδανικό τους τό «ἐλευθερία ἤ θάνατος» καί
ὄχι τό «σφάξε με ἀγά μου ν’ ἁγιάσω».
Βαρύγδουπες δηλώσεις καί μεγαλόστομες
διακ ηρύξεις, καί ἀπό ρασοφόρους ἀκόμη, τοῦ
τύπου «ὅταν ἔχω τόν Χριστό στήν καρδιά μου
δέν ἔχω νά φοβηθῶ τίποτε» ἤ «δέν μέ ἐνοχλεῖ
καμμία δουλεία νά πιστεύω στόν Θεό καί ὅπο
τε χρειαστεῖ θά μαρτυρήσω θυσιάζοντας καί
τήν ζωή μου», ἄς μᾶς συγχωρέσουν ὅσοι τίς δι
ατυπώνουν, ἀλλά φανερώνουν μία ἐπικίνδυνη
πνευματική αὐτάρκεια καί μία ἄμετρη ἀλαζο
νεία καί ἐμπιστοσύνη στίς ἀτομικές τους δυνά
μεις.
Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τούς «πνευματικά δυνα
τούς» πού εἶναι σίγουροι γιά τήν πίστη τους
καί γιά τό μαρτύριό τους ὅταν χρειασθεῖ, εἴμα
στε καί ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἁπλοί πιστοί, πού ἔχουμε
ἀνάγκη ἀπό πνευματική στήριξη καί καθοδήγη
ση. Πού ἐπιθυμοῦμε καί φροντίζουμε γιά τήν
ἐξασφάλιση τῶν ἀπαιτούμενων πνευματικῶν
συνθηκῶν καί τοῦ ἀνάλογου περιβάλλοντος
γιά τήν πνευματική μας πορεία. Πού θέλουμε
νά προστατεύσουμε τόν ἑαυτό μας, ἀλλά καί
τά παιδιά μας καί τούς οἰκείους μας καί ὅλους
τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, καθώς καί τίς
ἐπερχόμενες γενιές τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων
καί ὄχι μόνον, ἀπό θανάσιμους κινδύνους καί
ποικίλες ἀπειλές, πού θά τούς στερήσουν τό
εὔκρατο κλίμα γιά τήν καλλιέργεια τῆς ἐν Χρι
στῷ ζωῆς καί σωτηρίας.
Ἡ ἴδια ἡ ἱστορία μᾶς ἔχει διδάξει, ἄλλωστε,
ὅτι σέ περιόδ
 ους δουλείας, σέ ἀνελεύθερα καί
ἀθεϊστικά καθεστῶτα, σέ συνθῆκες πού δέν
εὐνοοῦσαν καί δέν ἐπέτρεπαν τήν ἐλεύθερη
ἔκφραση τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί λατρευτικῆς
ζωῆς, εἴχαμε, βεβαίως, τήν ἀνάδειξη μαρτύρων
καί ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἴχαμε ὅμως καί
σέ πολύ μεγάλο ποσοστό ἄμβλυνση τῶν συ
νειδήσεων, ἄρνηση τῆς πίστεως, ἀποκοπή ἀπό
τήν Ἐκκλησία, προσχώρηση στόν ἀθεϊσμό καί

τήν ὑλιστική βιοθεωρία, ἀλλαξοπιστίες, ἐξισ
λαμισμούς, ἐξουνιτισμούς καί τόσα ἄλλα.
Τί νόημα ἔχει, ἄλλωστε, ἡ ποιμαντική τῆς Ἐκ
κλησίας μας, ἡ κατήχηση, ἡ χριστιανική ἀγω
γή καί παιδεία; Τί νόημα ἔχει ἡ διασφάλισή
μας ἀπό τίς ποικίλες αἱρέσεις, τίς ἀθεϊστικές
καί ὑλιστικές ἰδεολογίες, τά ἀντίθεα κοινωνι
κά ρεύματα, τήν εὐμάρεια καί τόν εὐδαιμονι
σμό ἄν ὅλα αὐτά δέν ἀποτελοῦν ἐμπόδια στόν
ἀγώνα τῆς σωτηρίας μας; Τί νόημα ἔχουν οἱ δι
αμαρτυρίες μας γιά τόν διωγμό τῆς Ἐκκλησίας,
γιά τήν περιθωριοποίησή της, γιά τήν προσπά
θεια καταργήσεως τῶν χριστιανικῶν συμβό
λων, τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί τῆς
ἱστορίας ἀπό τά σχολεῖα καί τόσα ἄλλα ἀντορ
θόδοξα μέτρα;
Θά τά θεωρήσουμε ὅλα αὐτά ἁπλά πολιτι
κά ζητήματα μόνο καί μόνο ἐπειδή δέν ἔχουν
δογματικό χαρακτήρα καί δέν ἀφαιροῦν τόν
Χριστό ἀπό τήν καρδιά μας; Δέν εἶναι ὅλα αὐτά
πρωτίστως πνευματικά καί θεολογικά ζητήμα
τα; Καί σέ τελευταία ἀνάλυση τί νόημα ἔχει νά
ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας
καί νά καταδικάζουμε τόν οἰκουμενισμό καί τίς
ἄλλες αἱρέσεις ὅταν οἱ ἴδιοι δεχόμαστε θελη
ματικά καί ἀμαχητί νά ἐνταχθοῦμε στήν χοάνη
τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς πανθρησκείας, τῆς
Νέας Τάξης Πραγμάτων καί τῆς Νέας Ἐποχῆς μέ
χειραγωγό τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα καί τήν
κάρτα τοῦ πολίτη;
Ἐθελούσια ὑπαγωγή σέ δουλεία δέν νοεῖται
καί δέν ἐπιτρέπεται. Δέν νοεῖται καί δέν ἐπι
τρέπεται ἐθελούσια ἐκχώρηση τῆς θεοσδότου
ἐλευθερίας μας. Δέν νοεῖται καί δέν ἐπιτρέπε
ται ἐθελούσια ἐγκατάλειψη τῆς ζωηφ
 όρου ἑλ
ληνορθοδόξου παραδόσεώς μας. Δέν νοεῖται
καί δέν ἐπιτρέπεται αὐτοχειριασμός τῆς ἐθνι
κῆς καί θρησκευτικῆς ἰδιοπροσωπίας μας. Δέν
νοεῖται καί δέν ἐπιτρέπεται παρεκτροπή ἀπό
τήν ἐντολή τοῦ Εὐαγγελίου «μή δῶτε τό ἅγιον
τοῖς κυσί, μηδέ βάλητε τούς μαργαρίτας ὑμῶν
ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» (Ματθ. 7,6).
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Εἶναι, ἄλλωστε, ἀβάσιμα ὅλα αὐτά τά ἐπι
χειρήματα γιατί αὐτοί πού θά διαχ ειρίζονται
τό σύνολο τῶν προσωπικῶν μας στοιχείων,
αὐτοί πού μπορεῖ νά τούς ἐλέγχουν ἤ νά τούς
δωροδοκήσουν ἤ αὐτοί πού μπορεῖ νά εἰσέλ
θουν παράνομα στό ἠλεκτρονικό σύστημα καί
στίς γιγαντιαῖες βάσεις συλλογῆς πληροφορι

ῶν, ἔχουν τήν δυνατότητα (μέ τό πάτημα ἑνός
κουμπιοῦ καί μόνο) ὄχι ἁπλά νά γνωρίζουν καί
νά κοινοποιήσουν τά προσωπικά μας δεδομέ
να, ἀλλά καί νά μᾶς ἐνοχοποιήσ
 ουν, νά ἀλλοι
ώσουν καί νά παραποιήσουν τήν νομική, οἰκο
νομική καί κοινωνική μας ὑπόσταση, ἀκόμη καί
νά μᾶς «ἐξαφανίσουν» ὡς πολίτες.

Τό ἐσωτερικό τοῦ Ἱεροῦ Σπηλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως στήν Πάτμο. Εἶναι ὁ χῶρος στόν ὁποῖο ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης, ὁ Ἠγαπημένος Μαθητής, εἶδε ἐν ὁράματι τό τέλος τοῦ παρόντος κόσμου καί τά ἔσχατα τῆς ἱστορίας,
μόλις τό 95 μ.Χ.
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ΣΤ΄. Η ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
κάρτα τοῦ πολίτη, ἡ χρήση τοῦ
ἀριθμοῦ 666, ἡ διαμορφούμενη
ἀντίθεη παγκόσμια κυριαρχία, ὁ
ἐπαπειλούμενος οἰκονομικός ἀποκλεισμός γιά
ὅσους ἀρνηθοῦν νά ὑποκύψουν στά κελεύ
σματά της προσδίδουν στό ὅλο ζήτημα ἔντο
νες ἐσχατολογικές διαστάσεις καί μᾶς ἀνάγουν
ἄμεσα στά γεγονότα τῆς Ἀποκαλύψεως.

Ἡ

τήν ἀναδημιουργία τοῦ κτιστοῦ κόσμου καί τήν
αἰώνια δόξα τους.
Ἡ ἱστορία τῆς Ἀποκαλύψεως περιέχει, σέ
συντομία, τό Μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας,
ἀπό τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου μέχρι
τήν ἔνδοξη Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία. Ἡ
ἀναφορά αὐτή ἀποτελεῖ καί τήν κεντρική ἰδέα
τοῦ Ἱεροῦ Βιβλίου.

Τό ἱερό Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι τό τε
λευταῖο βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης. Γράφηκε
στό νησί τῆς Πάτμου, ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Ἰω
άννη πρίν ἀπό 1900 χρόνια. Ἀποτελεῖ τήν κατα
κλείδα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἔχει ἀντιστοιχία μέ
τό πρῶτο Βιβλίο, τήν Γένεση.

Ἡ Ἀποκάλυψη δέν εἶναι ἕνα ἁπλό προφητικό
βιβλίο μέ τήν στενή ἔννοια τοῦ ὅρου. Ἀντίθε
τα, τά ὅσα ἀναφέρονται σ’ αὐτή ἔχουν σκοπό
τήν ἐνίσχυση τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος
τῶν πιστῶν καί μάλιστα σέ μιά ἐποχή ὑποβάθ
μισης καί διάβρωσής του, ὅπως ἡ σημερινή.
Δέν εἶναι, ἐπίσης, ἕνα βιβλίο πού περιγράφει
τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅπως λανθασμέ
να πιστεύουν οἱ περισσότεροι. Κεντρικό σημεῖο
ἀναφορᾶς της ἀποτελεῖ ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησί
ας τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν ἱστορία καί ἡ ἔνδοξη
Δευτέρα ἔλευσή Του. Γι’ αὐτό καί κυριαρχεῖται
ἀπό ἕνα καθαρό χριστοκεντρικό καί ἐλπιδοφό
ρο πνεῦμα.

Μεταξύ Γενέσεως καί Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως
δημιουργεῖται ὁ ἄξονας Πτώση-Σωτηρία. Ἡ Γέ
νεση ἀναφέρεται στήν Δημιουργία τοῦ κόσμου,
τοῦ Ἀνθρώπου καί τήν πτώση του. Ἡ Ἀποκά
λυψη περιγράφει μέ προφητικό τρόπο τήν πο
ρεία τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Δημιουργίας μέσα
στήν ἱστορία, τήν ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου,

Ἡ ὅλη ἀναφορά στίς δοκιμασίες καί τά δεινά
πού θά πλήξουν τούς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας καί
τήν παγκόσμια κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου, δέν
ἔχει σκοπό τόν πανικό καί τήν τρομοκράτηση
τῶν πιστῶν. Ἀντίθετα, ἐπιθυμεῖ νά τούς προει
δοποιήσει γιά τούς ἐπερχόμενους πειρασμούς,
ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ὁ πιθανός σκανδαλισμός

• Τό περιεχόμενο

καί οἱ συμβολισμοί
τῆς Ἀποκαλύψεως
Εἰσαγωγικά

Ἡ Δευτέρα Παρουσία - Μέλλουσα Κρίση. Τοιχογραφία ἀπό τό νάρθηκα τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων. Ἔργο Βλασίου Τσοτσώνη, 1999.
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Ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὑπαγορεύει στόν μαθητή του Πρόχορο τό κείμενο τοῦ Εὐαγγελίου του.
Τοιχογραφία ἀπό τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα, Ἅγιον Ὄρος.
Ἔργο Θεοφάνους τοῦ Κρητός, 1545/6.

τους καί ἡ ἀδυναμία τους στίς κρίσιμες ὧρες
τῆς θλίψης καί τοῦ διωγμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, κα
θώς, ἐπίσης καί νά τούς διαβεβαιώσει γιά τήν
τελική νίκη τοῦ Χριστοῦ καί τήν συντριβή τοῦ
Ἀντιχρίστου.

τόν ἴδιο τόν Ἀντίχριστο ὡς ἱστορικό πρόσωπο,
ὅταν αὐτός θά ἔρθει καί θά ζήσει μέσα στήν
ἱστορία. Εἶναι ἡ μάχη ἐνάντια καί σέ ὅλες τίς
ἀντίχριστες δυνάμεις, τίς προδρομικές τοῦ
Ἀντιχρίστου.

Τό γενικότερο νόημα πού προβάλλεται ἀπό
τήν ἀνάγνωση τοῦ ἱερ οῦ κειμένου εἶναι ἡ
ἀνάγκη γιά πνευματική ἐγρήγορση καί ἑτοι
μότητα τῶν πιστῶν, ἡ ἐνδυνάμωση τῆς σχέσης
τους μέ τόν Θεό καί ἡ καλλιέργεια ὁμολογιακοῦ
καί μαρτυρικοῦ φρονήματος. Εἶναι τό πνεῦμα
ἐγρηγόρσεως, νήψεως καί ἀφυπνίσεως πού
πρέπει νά ἔχουμε ὡς χριστιανοί καί ἡ ἀντίθεσή
μας στίς δυνάμεις τῆς ἀποστασίας καί ἡ ἄρνη
ση συσχηματισμοῦ μας μέ αὐτές.

Κύριο θέμα τῆς Ἀποκαλύψεως ἀποτελεῖ ὁ
ἀγώνας τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ τελική νίκη Της κα
τά τῶν ἀντιθέων δυνάμεων, τῶν δυνάμεων δη
λαδή τοῦ Ἀντιχρίστου, ἐνῶ σκοπός της εἶναι ἡ
προπαρασκευή τῶν πιστῶν γιά τίς θλίψεις πού
θά ἀκολουθήσουν καί ἡ παρηγορία τους γιά
τήν θετική ἔκβαση τοῦ ἀγώνα.

Ἡ μάχη αὐτή τῶν πιστῶν μέ τίς ἀντίθεες
δυνάμεις δέν ἀφορᾶ ἀποκλειστικά καί μόνον

Κύρια χαρακτηριστικά τοῦ Βιβλικοῦ κειμέ
νου εἶναι ὁ προφητικός λόγος, ὁ συμβολικός
χαρακτήρας καί ὁ ἀποκαλυπτικός τρόπος μέ
τόν ὁποῖο γίνονται γνωστά αὐτά τά ὁποῖα θά
συμβοῦν. Τά ἐξιστορούμενα γεγονότα περι
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✓ Οἱ πρόδρομοι τοῦ
Ἀντιχρίστου

γράφονται μέσα ἀπό ὁράματα, παραστάσεις
καί εἰκόνες.

✓ Ἡ πορεία τῶν γεγονότων
πρός τά ἔσχατα
Ἡ περιγραφή τῶν γεγονότων τῆς Ἀποκαλύψε
ως γίνεται μέσα ἀπό τρεῖς κύκλους ὀπτασιακῶν
εἰκόνων, τίς ἀπεικονίσεις τῶν ἑπτά σφραγίδων,
τῶν ἑπτά σαλπισμάτων καί τῶν ἑπτά φιαλῶν.
Ἔχουν διατυπωθεῖ διάφορες θεωρίες γιά τήν
ἑρμηνεία τῆς χρονικῆς σχέσης τῶν γεγονότων
αὐτῶν. Ἡ πρώτη, ἡ κυκλική θεωρία, ὑποστηρί
ζει τήν παράλληλη ἐπανάληψη τῶν ἴδιων γεγο
νότων μέσα στόν ἱστορικό χρόνο. Ἡ δεύτερη, ἡ
χρονολογική, ὑποστηρίζει τήν εὐθύγραμμη ἤ
περιοδική ἐξέλιξη τῶν γεγονότων, δηλαδή τό
κάθε γεγονός προϋποθέτει τήν ὁλοκλήρωση
τοῦ προηγουμένου.
Σύμφωνα μέ τόν Καθ. Π. Μπρατσιώτη «Ἡ πι
θανωτέρα ... γνώμη εἶναι ἡ συνδυάζουσα ἀμ
φοτέρας τάς μνημονευθείσας θεωρ ίας καί πα
ραδεχομένη τήν ἐν διαφόροις παραλλήλοις κύ
κλοις ἐπανάληψιν τῶν αὐτῶν γεγονότων, ἀλλά
μετά προϊούσης εὐρύτητος καί σαφηνείας» (Π.
Μπρατσιώτ ου, Ἡ  Ἀποκάλυψις τοῦ Ἀποστόλου
Ἰωάννου, Ἀθήνα 1950, σελ. 9-10).
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Καθηγη
τής τῆς Εἰσαγωγῆς καί Ἑρμηνείας τῆς Παλαιᾶς
Διαθ
 ήκης στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστη
μίου Ἀθηνῶν, κ. Ἰερεμίας, παρατηρεῖ σχετικά:
«Σέ μία ἐποχή συμβαίνουν τά γεγονότα τῆς
Ἀποκάλυψης κατά ἕνα μικρό κύκλο, κατά κά
ποια ἔνταση. Ἀλλά καί σὲ ἄλλη ἐποχὴ θὰ συμ
βοῦν τὰ ἴδια γεγονότα κατὰ μεγαλύτερο κύκλο,
κατὰ μεγαλύτερη ἔνταση. Καὶ τελικά, σὲ μία ἄλ
λη ἐποχὴ θὰ συμβοῦν τὰ γεγονότα αὐτά, τὰ ση
μεῖα αὐτὰ τῆς Ἀποκάλυψης, κατὰ πολὺ ἰσχυρὴ
ἔνταση, σὲ πολὺ-πολὺ εὐρύτερο κύκλο, ὁπότε
εἴμαστε στὶς παραμονὲς τῆς δεύτερης παρουσί
ας τοῦ Χριστοῦ» (http://www.agia zoni.gr/).

Ἡ ἔλευση τοῦ «Ἀντιχρίστου», πού περιγρά
φεται στήν ἱερά Ἀποκάλυψη, εἶναι αὐτή πού θά
σημάνει τό τέλος τοῦ παρόντος κόσμου.
Πολλές φορές μέσα στήν ἱστορία ἔχουν
πραγματοποιηθεῖ γεγονότα πού θυμίζουν τίς
ἐσχατολογικές εἰκόνες τῆς Ἀποκαλύψεως. Με
γάλα δεινά γιά τήν ἀνθρωπότητα, διωγμοί κατά
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μεγάλη ἀποστασία
τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσης πολλοί «ἀντίχριστοι»
ἔχουν γεννηθεῖ καί ἔχουν βυθίσει τήν ἀνθρω
πότητα στόν πόνο καί τήν ὀδύνη. Ἔτσι νοεῖται
καί τό «παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καθώς ἠκού
σατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καί νῦν ἀντίχρι
στοι πολλοί γεγόνασι» (Α΄ Ἰω. 2,18).
Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἀντιπαραβάλ
λοντας τούς προδρομικούς ἀντιχρίστους μέ τόν
Ἀντίχριστο ὡς ἱστορικό πρόσωπο στά ἔσχατα
τῆς ἱστορίας, γράφει στό λόγο του περί τοῦ Ἀν
τιχρίστου: «Χρή γινώσκειν, ὅτι δεῖ τόν ἀντίχρι
στον ἐλθεῖν. Πᾶς μέν οὖν ὁ μή ὁμολογῶν τόν
Υἱόν τοῦ Θεοῦ ἐν σαρκί ἐληλυθέναι καί εἶναι
Θεόν τέλειον καί γενέσθαι ἄνθρωπον τέλειον
μετά τοῦ εἶναι Θεόν ἀντίχριστός ἐστιν. Ὅμως
ἰδιοτρόπως καί ἐξαιρέτως Ἀντίχριστος λέγεται
ὁ ἐπί τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος ἐρχόμενος...» (Ἰ
ω. Δαμασκηνοῦ, Περί Ἀντιχρίστου, ΕΠΕ, τόμ. 1,
σελ. 554).

✓ Τό ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίο
πού εἶναι ὁ Ἀντίχριστος
«Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης·
καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον»
(Ἀποκ. 13, 1-2). Σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους Πατέ
ρες καί τούς λοιπούς ἑρμηνευτές τῆς Ἀποκαλύ
ψεως, τό ἐκ τῆς θαλάσσης προερχόμενο θηρίο
θά εἶναι ὁ Ἀντίχριστος. Θά εἶναι ἕνας πραγμα
τικός ἄνθρωπος πού θά δράσει «κατ’ ἐνέργειαν
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τοῦ σατανᾶ» (Β΄ Θεσ. 2, 9). «Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ
ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον
αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην» (Ἀποκ. 13, 2).
Ὁ Ἀντίχριστος θά εἶναι πολιτικός ἄρχοντας καί
δυνάστης, θά διαθέτει ἀσυναγώνιστη στρατιωτι
κή καί πολιτική δύναµη καί θά ἱδρύσει ἕνα κρά
τος, ὡς πλανητάρχης, περιλαµβάνοντας στούς
κόλπους του ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς, ἀνεξαρτή
τως θρησκεύµατος καί χρώµατος. Ἐπίσης θά ἐπι
διώξει ὄχι ἁπλά τήν ἰσοθεΐα, ὅπως ἔπραξε ὁ Ἑω
σφόρος, πρίν τήν δηµιουργία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλ
λά τήν ὑπερθεΐα, δηλαδή θά θελήσει ἀλαζονικά
νά ὑψωθεῖ πάνω ἀπό τόν Τριαδικό Θεό.
Θά εἶναι «ὁ ἀντικείμενος καί ὑπεραιρόμε
νος ἐπί πάντα λεγόμενον Θεόν ἤ σέβασμα,
ὥστε αὐτόν εἰς τόν ναόν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεόν
καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτόν ὅτι ἐστί Θεός»

(μτφ: «αὐτός πού ἐπαναστατεῖ καί σηκώνει τό
κεφάλι ἐναντίον κάθε ὄντος πού λέγεται Θεός
ἤ λατρεύεται, ὥστε νά καθίσει σάν Θεός στό
ναό τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀξίωση ὅτι εἶναι αὐτός Θε
ός») (Β΄ Θεσ. 2, 4).
Ὅλη ἡ ζωή καί ἡ δραστηριότ ητα τοῦ Ἀντιχρί
στου θά εἶναι στούς ἀντίποδες τῆς παρουσίας
τοῦ Χριστοῦ στήν γῆ (ἀντί-Χριστός), τήν ὁποία
καί θά μιμεῖται ψευδῶς γιά νά ἐξαπατήσει τούς
πιστούς.
Θά εἶναι ἑβραῖος στήν καταγωγή, ἀπό τήν
φυλή τοῦ Δάν καί υἱός πόρνης, ὅπως μᾶς πλη
ροφορεῖ ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος, «ὥσπερ γὰρ ἐκ
τῆς Ἰούδα φυλῆς ὁ Χριστὸς γεγένηται, οὕτως
καὶ τῆς τοῦ Δὰν φυλῆς ὁ Ἀντίχριστος γενηθή
σεται» (Ἁγ. Ἱππολύτου, ΒΕΠΕΣ 6, σελ. 201). Στό
ἴδιο συμπέρασμα καταλήγει ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας
Καισαρείας (ΣΤ’ αι.): «ὅτι ἡ φυλὴ
τοῦ Δάν, ὡς ἐξ αὐτῆς τικτομένου
τοῦ Ἀντίχριστου, ταῖς λοιπαῖς οὐ
συντέτακται» (Ἁγ. Ἀνδρέου ἀρχι
επίσκοπου Καισαρείας, Ὑπόμνη
μα στὴν Ἀποκάλυψη, Migne, PG
106, 281).

Ἡ Ἑτοιμασία τοῦ Θρόνου. Λεπτομέρεια ἀπό τή Δευτέρα Παρουσία.
Ἱ.Ν.Ἁγίου Δημητρίου (Μητρόπολη), Μυστράς, 1270-1285.
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Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος ἀνα
φέρεται στή γέννηση τοῦ Ἀντι
χρίστου ἀπό πόρνη: «Γεννᾶται
μέν ἀκριβῶς ἐκ κόρης μιαρᾶς»,
(Ἐφραίμ Σύρου, Ἀσκητικά, Λό
γος εἰς τήν Δευτέραν Παρουσίαν
τοῦ Κυρίου, Ἔκδ. Ρηγοπούλου,
σελ. 326), ἐνῶ ὁ Ἅγιος Ἱππόλυ
τος ἀναφέρεται στήν προσπάθεια
νά πλανήσει ὅτι γεννήθηκε ἀπό
παρθένο: «Ἐκ μιαρᾶς γυναικός
ἐξελεύσεται ἐπί τῆς γῆς, τίκτεται
δέ ἐν πλάνῃ ἐκ παρθένου» (μτφ:
«Θά προέλθει ἀπό μιασμένη γυ
ναίκα καί θά προσποιηθεῖ ὅτι γεν
νιέτ αι ἀπό παρθένο») (Ἁγίου Ἱπ
πολύτου, Περί τῆς συντελείας τοῦ
κόσμου 22-25, ΒΕΠΕΣ 6, σελ 284).

Θά ἔχει καί ὁ Ἀντίχριστος τόν «Πρόδρομό»
του, τόν Ψευδοπροφήτη (τό ἐκ τῆς γῆς θηρίον),
ὁ ὁποῖος θά προετοιμάσει τό ἔδαφος γιά νά κα
θίσει ὁ Ἀντίχριστος σάν θεός στόν Ναό τοῦ Θε
οῦ στά Ἱεροσόλυμα καί νά παραπλανήσει τούς
ἀνθρώπους ὅτι εἶναι θεός - µεσσίας.
Ὁ Ἀντίχριστος θά φέρει στό σῶμα του βα
θειά πληγή καί θά προσποιεῖται ὅτι πάσχει
γιά τή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος ὅπως καί ὁ
Χριστός ἔπαθε πάνω στό Σταυρό. Μάλιστα θά
θεραπευθεῖ φαινομενικά, κάτι πού θά κάνει
βαθειά ἐντύπωση στούς ὑποτεταγμένους σ’
αὐτόν λαούς καί θά ξεσπάσουν σέ δαιμονικές
δοξολογίες μέ ἀποτέλεσμα νά αἰχμαλωτιστοῦν
οἱ ψυχές τους ἀπό τά δεσμά τῆς σατανικῆς δύ
ναμης τοῦ Ἀνόμου. «Καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν
αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον· καὶ ἡ πλη
γὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύ
μασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου» (Ἀποκ. 13,
3-4).
Σύµφωνα µέ τούς λόγους τοῦ Κυρίου: «ὥ
στε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς»
(Ματθ. 24, 24), ὁ Ἀντίχριστος θά χρησιμοποι
ήσει κάθε μέσο μέ σκοπό νά πλανήσει ὄχι μό
νο τούς ἀπίστους ἤ τούς ὀλιγοπίστους χριστια
νούς, ἀλλά ἐάν εἶναι δυνατόν καί τούς ἐκλε
κτούς καί νά τούς παρασύρει σέ προσκύνησή
του.
Ἡ δράση του πάνω στή γῆ θά ἔχει µικρή χρο
νική διάρκεια: μόνον 42 μῆνες, δηλαδή τριάμισι
χρόνια. «Καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποι
ῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο» (Ἀποκ. 13,5).
Κατά τό χρονικό διάστημα τῶν τρεισήμισι
χρόνων θά παρουσιαστοῦν οἱ δύο προφῆτες,
Ἠλίας (Μαλ. 4,4) καί Ἐνώχ (Γέν. 5, 24, βλ. καί
Ἁγ. Ἰω. Δαμασκηνοῦ, Ἔκθεσις Ὀρθοδόξου Πί
στεως, κεφ. 6), καί θά δράσουν προφητικά
ἐναντίον τοῦ Ἀντιχρίστου στήν Ἱερουσαλήμ,

Λεπτομέρεια ἀπό φορητή εἰκόνα τῆς Ἀποκαλύψεως,
Σπήλαιο Ἀποκαλύψεως. Ἔργο τοῦ Θωμᾶ Βαθᾶ, 1596.
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καταγγέλλοντάς τον ὡς ψευδοµε σσία. Θά εἶ
ναι ἐνδεδυµένοι µέ σάκκους, γιά νά δηλώ
σουν τό βαρύ πένθος καί τήν λύπη τους γιά
ὅλους ἐκείνους πού θά ἐξαπατῶνται ἀπό τόν
Ἀντίχριστο καί θά κηρύξουν γιά χίλιες διακό
σιες ἑξήντα μέρες, δηλαδή τρεισήµι σι χρόνια
(Ἀποκ. 11, 3-11). Μετά ἀπό αὐτό τό διάστημα
θά βασανισθοῦν φρικτά καί θά θανατωθοῦν
ἀπό τόν Ἀντίχριστο. Τά πτώµατ α τους θά πα
ραµείνουν ἄταφα, κατά τήν διαταγή του, γιά
τρεισήµισι µέρ ες στήν κεντρική πλατεῖα τῆς

Ἱερουσαλήµ. Ὅσοι θά ζοῦν τότε, θά δοῦν αὐ
τό τό φρικτό θέαµα
 καί θά τροµο
 κρατηθοῦν
ἀκόµη περισσότερο γιά τή φαινομενική αὐτή
δύναμη τοῦ Ἀντιχρίστου: «Καὶ ὅταν τελέσωσι
τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον
ἐκ τῆς ἀβύσσου, ποιήσει μετ’ αὐτῶν πόλεμον
καί νικήσει αὐτούς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. καὶ
τό πτῶμα αὐτῶν ἐπί τῆς πλατείας τῆς πόλεως
τῆς μεγάλης...καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ
φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐ
τῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα
αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆμα» (Ἀ
ποκ. 11, 7-9, Βλ. καί Ἀνδρέου Καισαρείας, P.G.
106, 313: «Μετά τό διαμαρτύρασθαι αὐτούς...
ἀνελεῖ αὐτούς κατά θείαν συγχώρησιν, καί
ἄταφα αὐτῶν καταλείψει τά σώματα, ἐν αὐτῇ
τῇ Ἱερουσαλήμ»).

✓ Τό ἐκ τῆς γῆς θηρίο πού εἶναι
ὁ Ψευδοπροφήτης

Τό δεύτερο θηρίο πού παρουσιάζεται στήν

Ἀποκάλυψη κατά τούς Ἁγίους Πατέρες εἶναι ὁ
Ψευδοπροφήτης.
«Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς
γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλά
λει ὡς δράκων. καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου
θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ» (Ἀποκ. 13,
11-14).
Τό ἔργο τοῦ Ψευδοπροφήτη, ὅπως φαίνεται
ἀπό τό ἱερ ό κείμενο, θά εἶναι ἡ µέ κάθε τρόπο
στήριξη τῆς ἐξουσίας καί δυνάµε ως τοῦ Ἀντιχρί
στου: «καί ποιεῖ τήν γῆν καί τούς ἐν αὐτῇ κατοι
κοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τό θηρίον τό πρῶ
τον» (Ἀποκ. 13,12). Ἐπίσης ἀντιπαραβάλλεται,
ἀπό τόν Ἅγιο Ἀνδρέα Καισαρείας, μέ τό ἔργο
τοῦ Ἁγ. Ἰω. τοῦ Βαπτιστοῦ ( P.G.106, 337 B).

Ἄγγελος ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου τῆς ζωῆς. Λεπτομέ
ρεια ἀπό τή Δευτέρα Παρουσία. Ἱ.Ν.Ἁγίου Δημητρίου
(Μητρόπολη), Μυστράς, 1291/2-1315.
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Ὁ Καθ. Π. Μπρατσιώτης χαρακτηρίζει τόν
Ψευδοπροφήτη ὡς ὑπασπιστή τοῦ Ἀντιχρί
στου : «Ἀσφαλῶς δέ πρόκειται ἐνταῦθα περί
τοῦ ‘‘ψευδοπροφήτου’’ ὡς ὀργάνου ἤ ‘‘ὑπα
σπιστοῦ’’ τοῦ Ἀντιχρίστου» (Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ
Ἀποστόλου Ἰωάννου, Χαρ. Π. Συνοδινός, Ἀθήνα
1950, σελ. 213).

ἤ ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματός του, δηλαδή ὁ ἀριθ
μός 666, ἀφοῦ κατά τόν Καθ. Π. Μπρατσιώτη
«Ὄνομα τοῦ θηρίου καί ἀριθμός τοῦ ὀνόματος
εἶναι συνώνυμα [ἰσοδύναμα]» (Π. Μπρατσιώ
του, Ἡ  Ἀποκάλυψις τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννου, Χα
ράλ. Π. Συνοδινός, ἐν Ἀθήναις, 1950, σελ. 217).

Ὁ Ψευδοπροφήτης θά ἑδραιώσει ἕνα κλί
μα σύγχυσης, πλάνης, χαλάρωσης τῶν ἠθῶν καί
ἀποπροσανατολισμοῦ τῶν πιστῶν ἀπό τίς πνευ
ματικές ἀξίες. Μέ τήν ἀπειλή δέ τοῦ οἰκονομικοῦ
ἀποκλεισμοῦ θά ἐπιβάλλει τό χάραγμα, μέ τόν
ἀριθμό 666, σέ ὅσους θά ἀποδεχθοῦν νά προ
σκυνήσουν τόν Ἀντίχριστο (Ἀποκ. 13, 14-18).

✓ Ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός

✓ Χάραγμα, Ἀριθμός (666),
ὄνομα τοῦ θηρίου

Ἀναφέρει

χαρακτηριστικά ἡ Ἀποκάλυψη:
«Καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγά
λους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ
τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν
αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δε
ξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις
δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χά
ραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ
ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν
ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου, ἀριθμός γάρ
ἀθρώπου ἐστίν, καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξҁ΄» (μτφ:
«Καί ὑποχρέωσε ὅλους, μικρούς καί μεγάλους,
πλούσιους καί φτωχούς, ἐλεύθερους καί δού
λους, νά ἔχουν ἕνα σημάδι χαραγμένο στό δεξί
τους χέρι ἤ στό μέτωπό τους, ὥστε νά μήν μπο
ρεῖ κανείς νά ἀγοράσει ἤ νά πωλήσει παρά ἐκεῖ
νος πού ἔχει τό χαραγμένο σημάδι, δηλαδή τό
ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματός
του. Ἐδῶ εἶναι ἀναγκαία ἡ σοφία. Ἐκεῖνος πού
ἔχει νόησ
 η ἄς λογαριάσει τόν ἀριθμό τοῦ θηρί
ου· εἶναι ἀριθμός ἀνθρώπου καί ὁ ἀριθμός του
εἶναι χξҁ΄[666]») (Ἀποκ. 13, 16-18).
Ἀπό τό χωρίο αὐτό γίνεται σαφές πώς τό χά
ραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου θά εἶναι ἤ τό ὄνομά του

Ὁ

οἰκονομικός ἀποκλεισμός, ὡς ἱστορικό
φαινόμενο, δέν ἀναφέρεται σέ καμμία ἀπό τίς
ὀπτασιακές εἰκόνες τῆς Ἀποκαλύψεως ὡς ση
μεῖο πειρασμοῦ καί δοκιμασίας, παρά μόνο
στό τελευταῖο στάδιο καί αὐτό θά εἶναι κριτή
ριο γιά νά διακρίνουμε τήν ἐπικείμενη κυριαρ
χία τοῦ Ἀντιχρίστου καί τό τέλος τῆς ἱστορίας:
(«Ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή
ὁ ἔχων τό χάραγμα» [Ἀποκ. 13,17]).
Ἡ ἐπιβολή τοῦ οἰκονομικοῦ ἀποκλεισμοῦ
προϋποθέτει ἀνάλογο σύστημα πού θά τόν ἐπι
βάλει. Τό σύστημα αὐτό θά ἐλέγχεται ἀπό τίς
ἀντίθεες δυνάμεις πού περιγράφει ἡ Ἀποκάλυ
ψη, τίς δυνάμεις, δηλαδή, τοῦ Ἀντιχρίστου, μέ
παγκόσμιο κυρίαρχο τόν ἴδιο.
Ὅποιος ἀρνηθεῖ νά ὑπακούσει σ’ αὐτό τό
σύστημα δέν θά ἔχει τήν δυνατότητα νά κάνει
καμμιά οἰκονομική συναλλαγή καί ἑπομένως
δέν θά ἔχει τήν δυνατότητα ἐξεύρεσης πόρων
γιά τήν συντήρηση καί ἐπιβίωσή του.

✓ Συνέπειες τοῦ χαράγματος

Ἡ ὑποχώρηση τῶν ἀνθρώπων καί ἡ δουλική

ἀποδοχή τοῦ σφραγίσματος καί τοῦ χαράγμα
τος τοῦ Ἀντιχρίστου στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπό
τους θά ἔχει ὀλέθριες συνέπειες σωτηριολογι
κῆς σημασίας γι’ αὐτούς. Τό κείμενο τῆς Ἀπο
καλύψεως ἀλλά καί τά Πατερικά κείμενα εἶναι
ξεκάθαρα στό θέμα αὐτό.

■ Ἡ Ἀποκάλυψη συγκεκριμένα ἀναφέρει:

«Εἴ τις προσκυνεῖ τό θηρίον καί τήν εἰκόνα

• 49 •

αὐτοῦ, καί λαμβάνει τό χάραγμα ἐπί τοῦ μετώ
που αὐτοῦ ἤ ἐπί τήν χεῖρα αὐτοῦ, καί αὐτός πί
εται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κε
κερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς
αὐτοῦ, καί βασανισθήσεται ἐν πυρί καί θείῳ
ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ἐνώπιον τοῦ
ἀρνίου. Καί ὁ καπνός τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν
εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καί οὐκ ἔχουσιν
ἀνάπαυσιν ἡμέρας καί νυκτός οἱ προσκυνοῦν
τες τό θηρίον καί τήν εἰκόνα αὐτοῦ, καί εἴ τις
λαμβάνει τό χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ»
(μτφ:« Ὅποιος προσκυνεῖ τό θηρίο καί τήν εἰ
κόνα του καί ἔχει τό σημάδι χαραγμένο στό μέ
τωπό του ἤ στό χέρι του, θά πιεῖ κι αὐτός ἀπό
τό κρασί τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ πού, ἀνόθευ
το, περιέχεται στό ποτήρι τῆς ὀργῆς του, καί
θά βασανισθεῖ μέ φωτιά καί θειάφι μπροστά
στούς ἁγίους ἀγγέλους καί μπροστά στό Ἀρνίο.
Καί ὁ καπνός τοῦ βασανισμοῦ τους θά ἀνεβαί
νει εἰς αἰῶνας αἰώνων καί δέν θά ἔχουν ἀνά
παυση ἡμέρα καί νύχτα ὅσοι προσκυνοῦν τό
θηρίο καί τήν εἰκόνα του καί ὅποιος δέχεται τό
χαραγμένο σημάδι τοῦ ὀνόματός του») (Ἀποκ.
14, 9-11).
«...καί ἐγένετο ἕλκος κακόν καί πονηρόν
ἐπί τούς ἀνθρώπους τούς ἔχοντας τό χάραγμα
τοῦ θηρίου καί τούς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι
αὐτοῦ» (μτφ: «Τότε ἦρθε μία ἄσχημη καί κα
κοήθης πληγή στούς ἀνθρώπους πού εἶχαν τό
σημάδι τοῦ θηρίου καί σέ ὅποιους προσκυνοῦ
σαν τήν εἰκόνα του») (Ἀποκ. 16, 2).
Αὐτοί πού θά πάρουν τό χάραγμα τοῦ Ἀν
τιχρίστου στό δεξί τους χέρι ἤ στό μέτωπο θά
βασανίζονται καί ἐκείνη τήν περίοδο, κατά τήν
ὁποία θά προσπαθήσουν, μέ τήν δουλική προ
σκύνηση τοῦ Ἀντιχρίστου, νά ἀποφύγουν τίς
δοκιμασίες ἀλλά καί στήν αἰώνια κόλαση ἐνώ
πιον τῶν ἀγγέλων. Δέν θά μποροῦν νά βροῦν
πουθενά ἀνάπαυση καί ἡσυχία ἀλλά θά τούς
συνοδεύει ἡ ὀδύνη καί ὁ ἀβάσταχτος πόνος.

■ Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος ἀναφέρεται στήν

αἰώνια ἀπώλεια τῶν σφραγισμένων:

«... πάντες δέ οἱ λαβόντες τήν σφραγῖδα τοῦ
Ἀντιχρίστου καί προσκυνήσαντες αὐτῷ, ὡς
Θεῷ τῷ ἀγαθῷ, οὐκ ἔχουσι τινά μερίδα ἐν τῇ
Βασιλείᾳ Χριστοῦ, ἀλλά μετά τοῦ Δράκοντος
βληθήσονται ἐν τῇ γεέννῃ». (μτφ: «ὅλοι ὅσοι
θά λάβουν τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου καί
θά τόν προσκυνήσουν σάν νά εἶναι ὁ ἀγαθός
Θεός, δέν θά ἔχουν μερίδιο στήν Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, ἀλλά θά ριχτοῦν στήν γέεννα μαζί με τόν
Δράκοντα») (Ὁσ. Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Ἔργα, τό
μος 4ος, Τό περιβόλι τῆς Παναγίας, Θεσ/νίκη
1992, σελ. 124).
Ἐπίσης ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος σημειώνει:
«Ἄγεται ὁ τύραννος δεδεμένος ὑπό Ἀγγέλων
σύν πᾶσι τοῖς δαίμοσιν ἐνώπιον τοῦ βήματος.
Καί ἄγονται ἅμα αὐτῷ οἱ λαβόντες τήν σφρα
γῖδα, καί ἅπαντες ἁμαρτωλοί καί ἀσεβεῖς δεδε
μένοι. Καί δίδωσιν ὁ Βασιλεύς τήν κατ’ αὐτῶν
ἀπόφασιν τῆς αἰωνίου κολάσεως ἐν τῷ πυρί
τῷ ἀσβέστῳ». (Μτφ: «Θά ὁδηγηθεῖ ὁ τύραν
νος δεμένος ἀπό τούς Ἀγγέλους μαζί μέ ὅλους
τούς δαίμονες ἐνώπιον τοῦ βήματος. Καί μα
ζί μ’ αὐτόν θά ὁδηγηθοῦν δεμένοι καί ὅλοι οἱ
ἁμαρτωλοί καί οἱ ἀσεβεῖς. Καί ὁ Βασιλέας Χρι
στός θἀ τούς καταδικάσει στήν αἰώνια κόλαση
μέσα στό ἄσβεστο πῦρ») (Ἁγίου Ἐφραίμ, ὅ.π.,
σελ. 1999).
Ὅσοι λάβουν τό χάραγμα δέν θά ἔχουν με
ρίδα στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή δέν θά
ἔχουν ἐλπίδα σωτηρίας, ἀλλά θά κληρονομή
σουν τήν αἰώνια κόλαση. Ἡ πύλη τῆς αἰώνιου
μακαριότητος θά εἶναι γι’αὐτούς κλεισμένη
ὁριστικά.

■Ὁ

Ἅγιος Νεῖλος ὁ Μυροβλήτης μιλᾶ γιά
τίς ἀπατηλές ἐλπίδες τῶν δεχομένων τό σφρά
γισμα πώς θά γλιτώσουν ἀπό τά δεινά καί τίς
δοκιμασίες:
«...ὅταν θά ἀρχίσουν οἱ συμφορές γιά τίς
ὁποῖες ἔγινε λόγος πιό πρίν, ὁ Ἀντίχριστος θά
ἀρχίσει νά σφραγίζει τούς ἀνθρώπους μέ τή
σφραγίδα του, δῆθεν γιά νά τούς σώσει ἀπ’
τίς συμφορές καί μόνο αὐτοί πού θά ἔχουν τή
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σφραγίδα του, (σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη
τοῦ Ἰωάννη, κεφ.13, 17) θά μποροῦν νά ἀγορά
ζουν ψωμί.
»Πολλοί θά πεθαίνουν στούς δρόμους καί
στά σοκάκια. Οἱ ἄνθρωποι θά γίνουν ὅμοιοι
σάν τά ἁρπακτικά πτηνά, πού περιτριγυρίζουν
τό ψοφίμι, καί θά φάγουν σάρκες νεκρῶν. Αὐ
τά, δέν θά τά κάνουν οἱ χριστιανοί ἄν καί ὡς
ἀσφράγιστοι, δέν θά μποροῦν νά ἀγοράζουν
ψωμί, ἀλλά αὐτά θά κάνουν αὐτοί πού σφρα
γίστηκαν καί δέν θά τούς εἶναι ἀρκετό τό ψωμί.
Γιατί, ἡ καρδιά τῶν ἐσφραγισμένων θά εἶναι
ἀναίσθητη καί ἐπειδή δέν θά εἶναι σέ θέση νά
ὑπομείνουν τήν πείνα, αὐτοί θά ὁρμοῦν στίς
νεκρές σάρκες καί θά τίς κατατρώγουν, καί θά
πεθαίνουν τελικά καί οἱ ἴδιοι». (Ἀλ. Παναγο

πούλου, Ἐσχατολογικά, Σειρά ‘‘Δέηση’’, ἀρ. 5,
Πάτρα 1993, σελ. 59).
Τούς σφραγισμένους, λοιπόν, θά τούς χαρα
κτηρίζει ἡ ἀναισθησία, ἡ σκλήρυνση καί πώ
ρωση τῆς καρδίας καί ἡ ἐγκατάλειψη ἀπό τήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀφοῦ θεληματικά θά ἔχουν
ἀποδεχτεῖ τό σημεῖο τοῦ Ἀντιχρίστου.

■ Κατά τόν Ἅγιο Ἱππόλυτο οἱ σφραγισμένοι

θά ἀντιληφθοῦν τήν πλάνη τους ἀλλά ἄκαιρα
καί ἄσκοπα:

«Ὅταν γάρ λάβωσι τότε οἰ ἄνθρωποι τήν
σφραγῖδα καί οὐχ εὕρωσι τροφάς οὔτε ὕδωρ,
προσέρχονται αὐτῷ μετά ὀδυνηρᾶς φωνῆς λέ
γοντες. Δός ἡμῖν φαγεῖν καί πιεῖν ὅτι πάντες
ἐκ τοῦ λιμοῦ καί ἀπό πάσης ἀνάγκης ἐκλείπο

Ἄγγελος "ἑλίσσων τὸν οὐρανόν". Λεπτομέρεια ἀπό τή Δευτέρα Παρουσία, Παρεκκλήσιο τῆς Μονῆς τῆς Χώρας,
Κωνσταντινούπολη, 1317.
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μεν καί ἐπίταξον τόν οὐρανόν τοῦ δοῦναι ἡμῖν
ὕδωρ καί ἀπέλασον τά ἀνθρωποφάγα θηρία.
Τότε ὁ δόλιος ἀποκριθήσεται μυκτηρίζων αὐ
τούς ἐν πολλῇ ἀπανθρωπίᾳ λέγων.
»Ὁ οὐρανός οὐ βούλεται δοῦναι ὑετόν, ἡ γῆ
πάλιν οὐ βλαστάνει τά γεννήματα αὐτῆς· πό
θεν ἡμῖν δώσω ἐγώ βρώματα; Τότε ἀκούσαντες
τῶν ρημάτων τοῦ δολίου τούτου οἱ ἄθλιοι νοή
σουσιν ὅτι οὗτος ἐστιν ὁ πονηρός διάβολος, καί
κόψονται ὀδυνηρῶς καί κλαύσονται μεγάλως
καί τό πρόσωπον ταῖς χερσίν αὐτῶν τύψου
σι καί τάς τρίχας αὐτῶν διαρρήξουσι καί ταῖς
ὄνυξι τάς παρειάς καταξανοῦσι λέγοντες πρός
ἀλλήλους.
»Ὦ τῆς συμφορᾶς, ὦ τῆς ὀδυνηρᾶς πραγ
ματείας, ὦ τοῦ δολίου συναλλάγματος, ὦ τοῦ
μεγίστου πτώματος. πῶς ἐπλανήθημεν τῷ
πλάνῳ, πῶς προσηνέχθημεν αὐτῷ, πῶς τοῖς
τούτου δικτύοις ἐζωγρεύθημεν, πῶς τῇ μιαρᾷ
αὐτοῦ σαγήνῃ συνειλκύσθημεν, πῶς ἀκούον
τες τῶν γραφῶν οὐ συνῶμεν». (ΒΕΠΕΣ, Τόμ. 6ος,
Λόγος Περί συντελείας, Ἀπ. Διακονία, Ἀθῆναι
1956, σελ. 288).

■

Καί προσθέτει ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος ὅτι οἱ
λαβόντες τό χάραγμα, ἐγκαταλελειμμένοι ἀπό
τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ δέν θά ἔχουν δυνατότητα
μετανοίας:
«...δώσει αὐτοῖς χάραγμα ἐν τῇ χειρί τῇ δεξιᾷ
καί ἐν τῷ μετώπῳ, ἵνα μή τις τόν τίμιον Σταυρόν
ποιήσ
 ῃ ἐν τῷ μετώπῳ τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ χειρί, ‹ἀλ
λά δέδεται αὐτοῦ ἡ χείρ› καί ἀπό τότε οὐχ ἕξει
ἐξουσίαν σφραγίσαι τι τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἀλλά
τῷ πλάνῳ προστεθήσεται καί αὐτῷ δουλεύσει
καί μετάνοια ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν» (ὅ.π., σελ. 287).
Ἄς σημειώσ
 ουμε ἐδῶ ὅτι οἱ σφραγισμένοι
στό δεξί τους χέρι καί στό μέτωπο δέν θά μπο
ροῦν νά χρησιμοποιήσουν τό χέρι αὐτό γιά νά
σημειώσ
 ουν πάνω στό σῶμα τους τό σημεῖο
τοῦ σταυροῦ καί νά ἁγιαστοῦν ἀπό τήν δύναμη
τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Θά εἶναι «δεμένα» τά
χέρια τους, ἀποδυναμωμένη ἡ βούληση καί
διεστραμμένη ἡ θέλησή τους.

■ Ὁ Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης στήν ἕδρα
τῆς Δογματικῆς, κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, σέ
ἐπιστολή του πρός τόν τότε Μητρ. Πατρῶν κ.
Νικόδημο (26-10-97), Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
γιά τή Συνθήκη Σένγκεν καί τίς ἠλεκτρονικές
ταυτότητες, τονίζει μέ σαφήνεια πώς «τό χά
ραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου ἰσοδυναμεῖ στόν ἀπο
δέκτη του μέ ἑκούσια ἄρνηση τῆς πίστεως στό
Χριστό καί μέ συνέπεια τήν ἑκούσια ἀποκοπή
ἀπό τή ζωή τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καί τόν αἰώνιο χωρισμό ἀπό τόν Θεό» (Ἐφημε
ρίδα «Χριστιανική», 4-12-97).
Ἐπίσης κάνει ἕναν πολύ σημαντικό διαχω
ρισμό μεταξύ τῶν ἐννοιῶν «ἔννομη βία» καί
«ἄσκηση σωματικῆς βίας» στό θέμα τοῦ χαράγ
ματος. Ὁ ὅρος «ἔννομη βία» ἀναφέρεται στήν
περίπτωση πού τό χάραγμα ἤ τό σφράγισμα
τοῦ Ἀντιχρίστου ἐπιβάλλεται μέ νόμο τῆς Πολι
τείας. «Σύμφωνα μέ τήν Ἐκκλησία μας ἡ ἄσκη
ση αὐτοῦ τοῦ εἴδους βίας στήν προαίρεση τοῦ
πολίτη νομιμοποιεῖ τήν ἐκ μέρους του ἀποδοχή
τοῦ χαράγματος ἤ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος
τοῦ Ἀντιχρίστου χωρίς πνευματικές συνέπειες;
Ἀσφαλῶς ὄχι. Καί τοῦτο γιατί ἡ προαίρεση τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι καί παραμένει ἀπαραβίασ
 τη
σέ ὁποιαδήποτε πίεση καί ἀπό ὁποιονδήποτε
καί ἄν αὐτή ἀσκεῖται. Οὔτε ὁ ἴδιος ὁ διάβολος
μπορεῖ νά τήν παραβιάσει.
» Καί στήν περίπτωση τῆς “ἔννομης βίας” ὁ
ἄνθρωπος ἔχει τή δυνατότητα νά ἐπιλέγει αὐ
τοπροαίρετα. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί φέρει τήν
εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς του. Ἀρνούμενος τήν τή
ρηση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ἀρνεῖται καί τήν αἰ
ώνια σχέση κοινωνίας μαζί του.
» Ὅταν ὅμως ὁ νόμος τῆς Πολιτείας γιά τό χά
ραγμα ἤ τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου δέν περιο
ρίζεται ἁπλῶς στήν ἄσκηση τῆς ″ἔννομης βίας″
πάνω στήν προαίρεση τοῦ πολίτη, ἀλλά προχωρεῖ
καί στήν ἄσκηση σωματικῆς βίας, -ὁπότε ὁ πολίτης
παρά τήν προαίρεσή του δέν μπορεῖ νά ἀντιστα
θεῖ στήν ἐπιβολή αὐτῆς τῆς βίας-, εἶναι αὐτονόητο
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ὅτι μόνον τότε τό σφράγισμα αὐτό ″δέν εἶναι ἱκα
νό νά καταστήσει ἀνενεργό τή σφραγίδα τοῦ Χρι
στοῦ″» (Ἐφημερίδα «Χριστιανική», 4-12-97).
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης χαρακτηρίζει
ὡς πτώση γιά τούς πιστούς ὄχι μόνο τό χάραγ
μα ἀλλά καί τήν παραλαβή τῆς ταυτότητας μέ
τόν ἀριθμό 666, καθώς θεωρεῖ ὅτι αὐτή εἶναι
πρώτη ὑποχώρηση πού θά ὁδηγήσει ἀργότερα
καί στό χάραγμα. Γι’ αὐτό καί τονίζει τήν ἀνάγ
κη νά πάρει μία σωστή θέση ἡ Ἐκκλησία ὥστε
νά προστατεύσει τούς πιστούς: «Ἡ   Ἐκκλησία
πρέπει νά πάρη μιά θέση σωστή. Νά μιλήση, νά
ἐξηγήση στούς πιστούς, γιά νά καταλάβουν ὅτι,
ἄν πάρουν τήν ταυτότητα, αὐτό θά εἶναι πτώ
ση» (Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι Β΄,
Πνευματική Ἀφύπνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου
«Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή
Θεσσαλονίκης, 1999, σελ. 184).
Ἡ παραλαβή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ὡς μία
κατάσταση προδρομική τοῦ χαράγματος τοῦ

Ἀντιχρίστου, πού προοδοποιεῖ (ἀνοίγει τόν
δρόμο) γιά τό χάραγμα, κυοφορεῖ τεράστιους
πνευματικούς κινδύνους μέ σωτηριολογικές
συνέπειες γιά τούς πιστούς.
Γι’ αὐτό καί μέσα ἀπό τήν συλλογική αὐτή
ἐργασία ἐπιχειρήσαμε, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ
καί διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου νά καλύ
ψουμε σφαιρικά, ἀλλά καί στά περιορισμένα
ὅρια τοῦ παρόντος ἐντύπου, τίς περισσότερες
ἀπό τίς πτυχές τοῦ ὅλου ζητήματος, ὅπως ἡ
πολιτική, ἡ γεωπολιτική, ἡ οἰκονομία, οἱ κανό
νες δικαίου, ἡ σύγχρονη τεχνολογία, τά τεχνικά
χαρακτηριστικά καί ὅ,τι ἄλλο σχετίζεται μέ τίς
ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Ἐπιχειρήσαμε, ἐπί
σης, νά ἀναδείξουμε τήν σύνδεση ὅλων αὐτῶν
τῶν καταστάσεων καί τῆς σύγχρονης ἀποστα
σίας μέ τό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καί νά
τονίσουμε τήν κρισιμότητα τοῦ θέματος καί τόν
καθαρά ὁμολογιακό, πνευματικό, θεολογικό
καί ἐθνικό του χαρακτήρα.

Ὁ Δίκαιος Κριτής.
Λεπτομέρεια ἀπό
τήν Παράσταση τῆς
Δευτέρας Παρουσί
ας, βόρειος ἐξωτερι
κός τοῖχος παλαιοῦ
Καθολικοῦ Ἱ.Μ.Με
γάλου Μετεώρου
Ἁγίων Μετεώρων,
1388.
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Ζ΄. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
σύγχρονη ἀντίθεη παγκόσμια κο
σμοκρατορία πού περιγράψαμε
καί ἡ ὁποία διαμορφώνεται στίς
μέρες μας εἶναι φανερό ὅτι δέν εἶναι κατά Θε
όν, ἀλλά ἀντίθετα ἐπιδιώκει νά ἀλλοιώσει καί
νά ἐξοβελίσει κάθε τί χριστιανικό καί ἀληθινό
ἀπό τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἡ προϊοῦσα
καί σταδιακή πορεία πρός τά ἔσχατα τῆς ἱστο
ρίας, γιά τήν ὁποία μᾶς μιλᾶ ἡ Ἀποκάλυψη. Ὁ
Ἀντίχριστος, ὅπως εἴδαμε, δέν θά ἐμφανισθεῖ
καί δέν θά ἑδραιώσει τήν παγκόσμια κυριαρ
χία του ἐντελῶς ξαφνικά ἀνατρέποντας ἄρδην
τήν πορεία τῆς ἱστορίας. Ἀντίθετα, θά στηρι
χθεῖ σέ μία διαμορφωμένη ἀπό πολύ νωρίτερα
κατάσταση στήν ὁποία θά ἔχουν ἐθισθεῖ οἱ ἄν
θρωποι ἔχοντας γιά πάρα πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα ζήσει καί δραστηριοποιηθ
 εῖ μέ βάση
τίς συνήθειες καί τίς πρακτικές ἑνός συγκεκρι
μένου ἀντίθεου τρόπου ζωῆς, πού θά φαντάζει
πλέον μονόδρομος γιά τόν καθένα.

Ἡ

Σέ ἕναν τέτοιο μονόδρομο μᾶς εἰσάγει ἡ
ἄνεση, ἡ εὐκολία καί ἡ εὐμάρεια στήν ὁποία
ἔχουμε ἐθισθεῖ καί ἀπό τήν ὁποία δέν διανο
ούμαστε νά ἀπεγκλωβιστοῦμε. Ἡ ἄνεση ἀσκεῖ
μία ἰδιόμορφη βία καί ἀποσυνθέτει τήν πνευ
ματική μας ὑπόσταση ἡ ὁποία, ὅταν δέν ἀκο
λουθεῖ τό ὀρθόδοξο ἦθος τῆς ἀσκήσεως, μᾶς
ὁδηγεῖ στήν ὑποδούλωση. Ἡ ἄνεση, ὅπως καί ὁ
φόβος, δημιουργοῦν ἰσχυρή καί διαρκή ψυχο
λογική ἐξάρτηση στήν ὁποία βασίζονται ὅλα τά
συστήματα ἐλέγχου τῶν ἀνθρώπων.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἐξίσου καταλυτικά καί
ψυχαναγκαστικά γιά τήν ὑπαγωγή μας στό ὅλο
σύστημα λειτουργεῖ ὁ φόβος ὅτι σέ περίπτωση
πού θά ἀντιδράσουμε στό σύστημα, ὄχι ἁπλῶς

θά χάσουμε ὅλες τίς εὐκολίες καί τίς ἀνέσεις
πού μᾶς παρέχει, ἀλλά θά βρεθοῦμε ἀποκομ
μένοι καί ἀνύπαρκτοι κοινωνικά καί οἰκονομι
κά, ἀνίκανοι νά ἐξασφαλίσουμε τά στοιχειώδη
γιά τόν βιοπορισμό μας, ἀκόμη καί αὐτή τήν βι
ολογική μας ὕπαρξη.
Γι’ αὐτό καί ὅλα ὅσα ἐπιχειροῦνται νά μᾶς
ἐπιβληθοῦν, τό πλαστικό χρῆμα, ἡ ἀχρήματη
κοινωνία, ἡ κάρτα τοῦ πολίτη δέν θά πρέπει νά
θεωρηθοῦν ὡς μεμονωμένα γεγονότα, ἀπο
κομμένα ἀπό τήν σύγχρονη πραγματικότητα.
Ἀντίθετα θά πρέπει νά τά δοῦμε καί νά τά ἀν
τιμετωπίσουμε σέ συνάρτηση μέ ὅλα ὅσα σχε
διάζονται καί ἐκτελοῦνται τόσο σέ διεθνές ὅσο
καί σέ ἐθνικό ἐπίπεδο καί τά ὁποῖα σέ ἁδρές
γραμμές πειρίγραψαμε στά κεφάλαια τοῦ πα
ρόντος τεύχους.
Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη, ἄλλωστε, εἶναι μόνο ἡ
ἀρχή. Εἶναι τό μέσον, ὁ φορέας ὑπαγωγῆς καί
δέσμευσής μας σ’ αὐτό τό συγκεντρωτικό σύ
στημα ἐλέγχου. Ἡ συνέχεια εἶναι ἤδη προδια
γεγραμμένη καί τήν βλέπουμε νά ἐφαρμόζεται
σέ ὅλους τούς τομεῖς. Ἡ τεχνολογική πρόοδος,
ἄλλωστε, εἶναι τόσο ραγδαία καί ἀνακαλύπτει
συνεχῶς νέες μεθόδους γιά τόν ἔλεγχο καί τήν
χειραγώγηση τῶν πολιτῶν.
Γι’ αὐτό καί ἀρνούμαστε ἐκ τῶν προτέρων
τήν εἴσοδό μας στό συγκεντρωτικό, ὁλοκλη
ρωτικό, ὀλέθριο, ἀντίθεο καί ἀντίχριστο αὐτό
σύστημα. Ἀρνούμαστε ἐξ ἀρχῆς ὁποιαδήποτε
δέσμευση καί παγίδευσή μας σέ μία ἀδιέξοδη,
ἀνεπίστροφη καί θανάσιμη πνευματικά πορεία
ἀπό τήν ὁποία δέν θά ἔχουμε τήν δύναμη καί
τήν δυνατότητα νά ἐξέλθουμε. Ἀρνούμαστε νά
εἰσέλθουμε σέ ὀλισθηρούς μονοδρόμους χω
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ρίς ἐπιστροφή· ἀρνούμαστε νά γίνουμε ὄργανα
τῶν ἀντίθεων δυνάμεων τῆς σύγχρονης ἀπο
στασίας· ἀρνούμαστε τίς μεθοδεῖες τῆς Νέας
Ἐποχῆς, τῆς Παγκοσμιοποίησ
 ης καί τῆς Νέας
Τάξης Πραγμάτων· ἀρνούμαστε νά ὑποκύψου
με στούς ἐκβιασμούς τῶν διεθνῶν κερδοσκό
πων καί τοκογλύφων, τῆς παγκόσμιας πολιτι
κῆς, οἰκονομικῆς καί θρησκευτικῆς ὀλιγαρχίας
πού διοικεῖ καί κατευθύνει ὁλόκληρο τόν πλα
νήτη.
•

Ἀρνούμαστε κατηγορηματικά τήν

παραλαβή τῶν ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καί
ταυτοτήτων, μέ τήν κρυφή ἤ φανερή ἀναγραφή τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος τοῦ
Ἀντιχρίστου, 666, γιά λόγους πίστεως καί
ὁμολογίας, γιατί ἀποτελοῦν «εἰσαγωγή
στό σφράγισμα», «πτώση», ἄρνηση τοῦ
Χριστοῦ καί πνευματικό θάνατο.
•

Ἀρνούμαστε τήν παραλαβή ἠλεκτρο

νικῶν καρτῶν καί ταυτοτήτων καί μέ ὁποι
ονδήποτε ἄλλο ἀριθμό, γιατί ἐπιφέρουν
καί αὐτές τόν ὑποβιβασμό καί τήν ἀριθμο
ποίησ
 η τοῦ προσώπου μας, τήν καταστρα
τήγηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας μας, τήν
ἐξάρθρωση καί τήν ἀποδόμηση τῆς ἑλλη
νορθοδόξου παραδόσεώς μας, τόν ἀφελ
ληνισμό μας, τήν κατάλυση τῆς δημοκρα
τίας, πού γεννήθηκε καί μεγαλούργησε
στήν πατρίδα μας. Ἀρνούμαστε νά γίνου
με ὑποχείρια τοῦ συστήματος, ἁπλοί ἀριθ
μοί χωρίς δικαιώματα καί προσωπικότητα·
ἀρνούμαστε τόν σταυλισμό μας στό παγ
κόσμιο ἠλεκτρονικό μαντρί, στόν νέο παγ
κόσμιο ἠλεκτρονικό ὁλοκληρωτισμό.
ἄρνησή μας αὐτή δέν πρέπει νά ἔχει
τόν χαρακτήρα παθητικῆς ἀποδοχῆς
τετελεσμένων γεγονότων. Ἀντίθετα θά πρέπει

Ἡ

νά λάβει τήν μορφή ἐνεργητικῆς καί μαχητικῆς
δραστηριοπ
 οιήσεως, ἀπό τήν ἀποφασιστικότη
τα καί τήν μαζικότητα τῆς ὁποίας θά κριθεῖ καί
τό ἀποτέλεσμά της.
Ὁ Ρῶσος καθηγητής καί πρωθιερέας Μ.
Μολτσάνωφ ἔγραφε χαρακτηριστικά: «Γι’ αὐ
τό, εἶναι ἀπαραίτητο νά πολεμήσουμε τώρα τήν
βασιλεία τοῦ σκότους, πού ἐγγίζει, ἐφ’ ὅσον ἡ
δυνατότητα τῆς ἀντίδρασης, ἀκόμα, δέν μᾶς
ἔχει ἀφαιρεθεῖ. Κάθε ἀποφυγή γιά μάχη τώρα,
καί κάθε μικρή ἀντίδραση γιά τό κακό, χάρη τῆς
συμπόρευσης μ’ αὐτό, σήμερα, θά εἶναι πιό δύ
σκολη αὔριο» (Ἀ. Παναγοπούλου, ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙ
ΚΑ, Πάτρα 1993, σελ. 50).
Θά πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε καί νά συνειδη
τοποιήσουμε ὅτι οἱ σχεδιασμοί τῆς Νέας Τάξης
Πραγμάτων ἀνατρέπονται μέ μαζική, δυναμι
κή, συντονισμένη καί ἀποφασιστική ἀντίστα
ση. Ἀνατρέπονται μέ ἀφύπνιση καί ἐγρήγορ
ση, μέ ὁμολογιακό καί μαρτυρικό φρόνημα.
Ἀνατρέπονται μέ ἀγώνα, μέ κόπους, μέ θυσίες,
μέ στερήσεις, μέ ἀντίδραση καί μέ ἀντίσταση.
Καί κυρίως ἀνατρέπονται μέ ἔντονη καί ἔμπο
νη προσευχή, εἰλικρινή καί καρδιακή τελωνική
μετάνοια.
Ἀνάλογη ἀντίθεση ἔχουν ἐκφράσει καί πλῆ
θος ἄλλων πολιτῶν, φορέων, κληρικῶν, μονα
χῶν, νομικῶν, θεολόγων, εἰδικῶν ἐπιστημόνων
καί ἐμπειρογνωμόνων, πού μέ ἀναλυτικές καί
τεκμηριωμένες μελέτες τους ἔχουν ἀναδείξει
ποικίλες πλευρές τοῦ ὅλου ζητήματος.
Καθίσταται ἐπείγουσα ἀνάγκη ἡ Διοίκηση
τῆς Ἐκκλησίας μας, στοιχοῦσα στίς προηγού
μενες ἀποφάσεις καί ἀνακοινώσεις Της, μέ τό
κύρος καί τήν βαρύτητα τῶν παρεμβάσεών Της,
λαμβάνοντας ὑπόψη καί τήν ἐκπεφρασμένη ἔν
τονη ἀντίθεση τῶν πιστῶν, νά ἡγηθεῖ τῆς ἀντι
στάσεως καί τῆς ἀντιδράσεως κατά τῆς κάρτας
τοῦ πολίτη καί τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος,
ὥστε νά ἀποτρέψει τήν ἔκδοσή της ἀναπαύον
τας ἔτσι τό ὀρθόδοξο πλήρωμα.
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Ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί τμῆμα τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Χώρας, Πάτμος.

