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Π
α ρα τη ρών τας κα νείς τίς σύγ χρο νες 
θρη σκευ τι κές, κοι νω νι κές, πο λι τι
κές καί οἰ κο νο μι κές ἐ ξε λί ξεις καί 

ὅ λα ὅ σα δι α δρα μα τί ζον ται τό σο σέ ἐ θνι κό ὅ σο 
καί σέ παγ κό σμιο ἐ πί πε δο, δι α πι στώ νει ὅ τι δι α
μορ φώ νε ται καί ἰ σχυ ρο ποι εῖ ται μί α παγ κό σμια 
πραγ μα τι κό τη τα, ἡ ὁ ποί α δέν εἶ ναι κα τά Θε όν, 
ἀλ λά ἀν τί θε τα ἐ πι δι ώ κει νά ἀλ λοι ώ σει καί νά 
ἐ ξο βε λί σει κά θε τι χρι στι α νι κό καί ἀ λη θι νό ἀ πό 
τήν ζω ή τῶν ἀν θρώ πων. Ἡ πλη θώ ρα τῶν αἱ ρέ
σε ων, τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ, τῆς μα γεί ας, τῆς σα
τα νο λα τρεί ας, τοῦ ἐκ φυ λι σμοῦ, τῶν πα ρά φύ
ση κα τα στά σε ων, τῆς ἔκ πτω σης τῶν ἠ θῶν, τοῦ 
ἄ κρα του εὐ δαι μο νι σμοῦ καί τῆς συ νο λι κῆς πα
ρακ μῆς, πού ἐ πι κρα τοῦν, ἀν τα να κλοῦν τόν ἔν
το νο ἀ πο κα λυ πτι κό χα ρα κτή ρα τῆς ἐ πο χῆς μας.

Ὁ ἀ πο κα λυ πτι κός καί ἐ σχα το λο γι κός αὐ τός 
χα ρα κτή ρας τῶν ἡ με ρῶν μας ἐ νι σχύ ε ται καί 
ἀ πό κά ποι α κυ ρί αρ χα δε δο μέ να καί κα τα στά
σεις, πού γιά πρώ τη φο ρά ἐκ δη λώ νον ται, καί 
μά λι στα σέ τό σο ἔν το νη μορ φή, μέ σα στήν ἱ στο
ρί α καί τά ὁ ποῖ α ἔ χουν εὐ θεί α ἀ να φο ρά στά γε
γο νό τα τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως. Ὁ ἴ διος ὁ Κύ ριός μας, 
ἄλ λω στε, μᾶς προ τρέ πει νά με λε τᾶ με τά ση μεῖ α 
τῶν και ρῶν, τά ὁ ποῖ α θά πρέ πει νά τά ἑρ μη νεύ
ου με μέ βά ση τήν Ἁ γί α Γρα φή καί τούς Ἁ γί ους 
Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, ὥ στε νά λαμ βά
νου με τίς σω στές ἀ πο φά σεις καί νά κά νου με 
τίς ἀ νά λο γες ἐ πι λο γές σέ καί ρια ζη τή μα τα τῆς 
πί στε ως καί τῆς ζω ῆς μας. «Ὑποκριταί, τὸ μὲν
πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν,
τὰδὲσημεῖατῶνκαιρῶνοὐδύνασθεγνῶναι;»
(Ματθ. 16, 3).

Τά ση μεῖ α πού πα ρα τη ροῦν ται στίς μέ ρες μας 
εἶ ναι α) ἡ ὁ λο έ να αὐ ξα νό με νη χρή ση τοῦ ἀ ριθ

μοῦ 666, τοῦ δυ σώ νυ μου ἀ ριθ μοῦ τοῦ Ἀν τι χρί
στου, στά ἠ λε κτρο νι κά συ στή μα τα ἐ ξυ πη ρε τή
σε ως καί στήν δι ε θνή δι α κί νη ση προ ϊ όν των, πλη
ρο φο ρι ῶν, δε δο μέ νων καί ὑ πη ρε σι ῶν, κά τι πού 
γιά πρώ τη φο ρά γί νε ται τό σο συ στη μα τι κά μέ σα 
στήν ἱ στο ρί α· β) ἡ στο χευ μέ νη δη μι ουρ γί α καί 
αὐ ξα νό με νη ἐ νί σχυ ση καί ἑ δραί ω ση ἑ νός παγ
κό σμιου συγ κεν τρω τι κοῦ συ στή μα τος ἐ ξου σί ας· 
καί γ) ὁ ἐ πα πει λού με νος οἰ κο νο μι κός ἀ πο κλει
σμός ὅ σων ἀρ νοῦν ται νά προ σχω ρή σουν στό 
σύ στη μα αὐ τό καί ὁ πα ρε πό με νος πο λύ πλευ ρος 
κοι νω νι κός ἀ πο κλει σμός τους.

Ὁ οἰ κο νο μι κός ἀ πο κλει σμός, ὡς ἱ στο ρι κό 
φαι νό με νο, ἡ ἀ δυ να μί α δη λα δή οἰ κο νο μι κῶν 
συ ναλ λα γῶν, συν δέ ε ται ἄ με σα στό βι βλί ο τῆς 
Ἀ πο κα λύ ψε ως μέ τά ἔ σχα τα τῆς ἱ στο ρί ας καί 
τήν παγ κό σμια κυ ρι αρ χί α τοῦ Ἀν τι χρί στου, «ἵ
ναμήτιςδύνηταιἀγοράσαιἢπωλῆσαιεἰμήὁ
ἔχωντὸχάραγμα»(Ἀποκ. 13, 17).

Εἶ ναι αὐ το νό η το ὅ τι ἡ ἐ πι βο λή τοῦ οἰ κο νο
μι κοῦ καί γε νι κό τε ρα τοῦ κοι νω νι κοῦ ἀ πο κλει
σμοῦ προ ϋ πο θέ τει τήν ὕ παρ ξη ἑ νός παγ κό
σμιου συγ κεν τρω τι κοῦ συ στή μα τοςκυ βέρ νη
σης, ἡ ἄρ νη ση ὑ πα γω γῆς στό ὁ ποῖ ο θά ἐ πι φέ
ρει τήν στέ ρη ση τῆς δυ να τό τη τας οἰ κο νο μι κῶν 
συ ναλ λα γῶν καί ἐ ξεύ ρε σης πό ρων ἐ πι βί ω σης. 
Τό σύ στη μα αὐ τό θά ἐ λέγ χε ται ἀ πό τίς ἀν τί θε
ες δυ νά μεις πού πε ρι γρά φει ἡ Ἀ πο κά λυ ψη, τίς 
δυ νά μεις, δη λα δή, τοῦ Ἀν τι χρί στου, μέ παγ κό
σμιο κυ ρί αρ χο τόν ἴ διο.

Ἀ νά λο γες μέ αὐ τές κα τα στά σεις ἐ πι βά λλον ται 
μέ τά σύ γχρο να συ στή μα τα πα ρα κο λου θή σε ως 
καί ἐ λέγ χου, καθώς καί ταυτοποίησης καί ἐντοπι
σμοῦ τῶν πολιτῶν. Γιά τόν λό γο αὐ τό καί ἀ πο κτᾶ 
ἰ δι αί τε ρη σο βα ρό τη τα καί πνευ μα τι κό πε ρι ε χό

Α.́ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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με νο τό ζή τη μα τῶν ταυτοτήτων καί τῆς κάρ τας 
τοῦ πο λί τη, ἡ ἐ φαρ μο γή τῆς ὁ ποί ας ἐ ξαγ γέλ θη
κε πρό σφα τα ἀ πό τόν Ὑ πουρ γό Ἐ σω τε ρι κῶν κ. 
Πα να γι ώ τη Κου ρουμ πλῆ, στό πλαί σιο τῶν προ
γραμ μα τι κῶν δη λώ σε ων τῆς νέ ας Κυ βέρ νη σης 
στήν Βου λή στίς 8 Ὀ κτω βρί ου 2015. Δέν εἶ ναι 
κα θό λου τυ χαῖ ο, ἄλ λω στε, ὅ τι ἡ ἐ φαρ μο γή αὐ τή 
τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη σχε δι ά ζε ται ταυ τό χρο να 
μέ τήν ἐ πι βο λή τοῦ πλα στι κοῦ χρή μα τος καί τῆς 
ἀ χρή μα της κοι νω νί ας, πού ἐ ξε λίσ σε ται μέ ἀ συ
νή θι στα τα χύ τα τους ρυθ μούς γιά τά ἑλ λη νι κά 
δε δο μέ να. Μέ τήν ἐ φαρ μο γή, ἄλ λω στε, τῶν ca
p i t al c o n t r o ls γνω ρί σα με ἕ να πρῶ το δεῖγ μα τοῦ 
«οἰ κο νο μι κοῦ ἀ πο κλει σμοῦ».

Ὁ με γά λος ἅ γιος τῶν ἡ με ρῶν μας, ὁ Ὅ σιος 
Πα ΐ σιος ὁ Ἁ γι ο ρεί της εἶ χε συν δέ σει τόν ἠ λε
κτρο νι κό αὐ τό ὁ λο κλη ρω τι σμό μέ τά ἔ σχα τα 
τῆς ἱ στο ρί ας καί τήν κυ ρι αρ χί α τοῦ Ἀν τι χρί
στου. Ἔ γρα φε χα ρα κτη ρι στι κά καί προ φη τι κά 
σέ ἰ δι ό χει ρο ση μεί ω μά του, ὥ στε νά μήν ἀμ φι
σβη τεῖ ται ἀ πό κα νέ ναν ἡ ἀ ξι ο πι στί α του:

«...Πίσωλοιπόνἀπότότέλειοσύστημα"κάρ
τας ἐξυπηρετήσεως" ἀσφάλειας κομπιοῦτερ,
κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά
τοῦἀντίχριστου...Μετάλοιπόνἀπότήνκάρτα,
καίτήνταυτότητα,"τόφακέλωμα"γιάνάπρο
χωρήσουνπονηράστόσφράγισμα,θάλένεσυ
νέχεια στήν τηλεόραση, ὅτι πῆρε κάποιος τήν
κάρτα τοῦ δεῖνα, καί τοῦ σήκωσε τά χρήματα
ἀπότήντράπεζα.Ἀπότήνἄλλημεριάθάδιαφη
μίζουντό"τέλειοσύστημα"τόσφράγισμαστό
χέριἤστόμέτωπομέἀκτῖνεςλέϊζερ,πούδένθά
διακρίνεταιἐξωτερικά,μέτό666τόὄνοματοῦ
ἀντίχριστου» («Σημεῖα τῶν καιρῶν 666», ἰ δι ό
χει ρο ση μεί ω μα Ἁ γί ου Πα ϊ σί ου ἀ πό τό βι βλί ο «ὁ
ΓέρωνΠαΐσιος» τοῦ ἱ ε ρομ. Χρι στο δού λου Ἁ γι ο
ρεί του, Ἅ γιον Ὄ ρος 1994, σελ. 185192).

Ὁ ἀριθμός 666 εἶναι ὁ ἀ ριθ μός τοῦ ὀνόματος 
τοῦ Ἀν τι χρί στου, εἶ ναι δηλαδή συ νώ νυ μος καί 
ἰσοδύναμος μέ τό ὄ νο μά του«τὸὄνοματοῦθη
ρίουἢτὸνἀριθμὸντοῦὀνόματοςαὐτοῦ.Ὧδεἡ
σοφίαἐστίν·ὁἔχωννοῦνψηφισάτωτὸνἀριθ
μὸντοῦθηρίου,ἀριθμὸςγὰρἀθρώπουἐστίν,

καὶὁἀριθμὸςαὐτοῦχξҁ΄[666]»(Ἀποκ. 13, 17). 
Ἡ χρή ση τοῦ ἀ ριθ μοῦ αὐτοῦ στήν κάρ τα τοῦ 
πο λί τη, στήν ἴ δια τήν ταυ τό τη τά μας, στό κυ
ρι ώ τε ρο δη λα δή στοι χεῖ ο πι στο ποί η σης τῆς 
προ σω πι κό τη τάς μας ἀ πο τε λεῖ μιά πρό κλη ση 
γιά τούς σύγ χρο νους πι στούς. «Ταυτότηταση
μαίνειὅ,τικαίἡλέξη·ταυτίζεταιδηλαδήκανείς
μ’αὐτάπούδηλώνει.Βάζουντόνδιάβολοκαί
ὑπογράφωὅτιτόνἀποδέχομαι» μᾶς τονίζει καί 
πάλι ὁ Ἅγιος Παΐσιος (ὅ.π. σελ. 183).

Στό θέμα αὐ τό, δέν ὑ πάρ χει χῶ ρος γιά ὑ πεκ
φυ γές  καί ἀ να δι πλώ σεις. Ἔ χου με ὅ λοι τήν εὐ θύ
νη τῆς προ σω πι κῆς μας ἐ πι λο γῆς. Καί ἡ ἐ πι λο γή 
μας αὐ τή δέν ἀρ κεῖ νά εἶ ναι «ἐ σω τε ρι κή», ἀλ λά 
 θά πρέ πει νά εἶ ναι ἀ πό λυ τη καί ξε κά θα ρη, κα
θώς οἱ συ νέ πει ές της ἔ χουν χα ρα κτή ρα πνευ μα
τι κό μέ σω τη ρι ο λο γι κές προ ε κτά σεις. Εἶ ναι θέ μα 
πί στε ως καί ὁ μο λο γί ας Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ.

Στά θέ μα τα τῆς πί στε ως, καί μά λι στα σ’ αὐ τά 
πού σχε τί ζον ται ἄ με σα μέ τήν σω τη ρί α τῆς ψυ
χῆς μας, δέν ὑ πάρ χουν «μέ σες λύ σεις». Ὁ ἴ διος 
ὁ Κύ ριος, μι λών τας γιά τούς «χλια ρούς», ἀ να
φέ ρει: «μέλλωσεἐμέσαιἐκτοῦστόματόςμου» 
(Ἀποκ. 3, 16).

Ξε κά θα ρη καί ἀ δι αμ φι σβή τη τη ἦ ταν καί ἡ 

θέ ση τοῦ Ἁ γί ου Πα ϊ σί ου στό θέ μα αὐ τό: «Τό 

σφρά γι σμα εἶ ναι ἄρ νη ση.Ἀ κό μη καί ἡ ταυ
τό τη τα εἶ ναι ἄρ νη ση. Ὅταν ἔχουνπάνωστήν
ταυτότητα τό σύμβολο τοῦ διαβόλου 666 καί
ὑπογράφω,ἄρατόἀποδέχομαιαὐτότόπράγ
μα. Εἶ ναι ἄρ νη ση, ξε κά θα ρα πράγ μα τα. Ἀρ
νεῖ σαι τό Ἅ γιο Βά πτι σμα, βά ζεις ἄλ λη σφρα
γί δα, ἀρ νεῖ σαι τήν σφρα γί δα τοῦ Χρι στοῦ καί 
παίρ νεις τοῦ δι α βό λου» (Ἱ ε ρομ. Ἰ σα άκ, Βίος
ΓέροντοςΠαϊσίουτοῦἉγιορείτου, Ἅ γιον Ὄ ρος 
2004, σελ. 301).

Ἡ πα ρα λα βή τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη εἶ ναι σα
φῶς μί α προ δρο μι κή κα τά στα ση τοῦ Ἀν τι χρί
στου μέ ἔν το νη ἀ να φο ρά στά ἔ σχα τα, πού προ
ο δο ποι εῖ (ἀ νοί γει τόν δρό μο) γιά τό χά ραγ μά 
του. Μᾶς εἰ σά γει, δη λα δή, στήν δι α δι κα σί α τοῦ 
χα ράγ μα τος. «Ἡταυτότηταδένεἶναιτόσφρά
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γισμα· εἶναι ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος», 
μᾶς το νί ζει πά λι ὁ Ἅ γιος Πα ΐ σιος (ὅ.π. σελ. 183).

Σέ ἕ ναν τέ τοι ο ἀ νε πί στρο φο μο νό δρο μο, πού 
ὁδηγεῖ στήν ἀπώλειά μας, δέν θέ λου με σέ καμ
μιά περίπτωση νά βά λου με τόν ἑ αυ τό μας. Γιά 
τόν λό γο αὐ τό καί ἀρ νού μα στε κατηγορηματικά 
τήν πα ρα λα βή τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη.

Ἀλ λά καί μέ τήν χρή ση ὁ ποι ου δή πο τε ἄλ λου 
ἀ ριθ μοῦ πέ ραν τοῦ 666 ἀρ νού μα στε τήν πα ρα λα
βή τῆς κάρ τας ἤ ταυ τό τη τας για τί μᾶς εἰ σά γει σ’ 
ἕ να κα θε στώς ἀ νε λεύ θε ρο, ἀ πάν θρω πο, αὐ ταρ
χι κό, ἀν τι δη μο κρα τι κό καί ὁ λο κλη ρω τι κό. Μᾶς 
δε σμεύ ει σ’ ἕ να πα νί σχυ ρο παγ κό σμιο οἰ κο νο μι
κό σύ στη μα ἐ ξου σί ας καί ἐ λέγ χου καί μᾶς ὁ δη γεῖ 
πο λι τι κά καί πνευ μα τι κά αἰχ μα λώ τους στά δε σμά 
μιᾶς ἠ λε κτρο νι κῆς δι κτα το ρί ας, πού ἀ πο μει ώ νει 
τό πρό σω πο καί ἐ πι φέ ρει τήν ἀ ριθ μο ποί η σή του. 
Ὁ ἀν θρώ πι νος πα ρά γον τας πε ρι ο ρί ζε ται, κα θώς 
τό σύ στη μα ἀ να γνω ρί ζει μό νον ἀ ριθ μούς καί 
στοι χεῖ α. Παύ ου με, δη λα δή, νά εἴ μα στε προ σω
πι κό τη τες μέ ἐ λεύ θε ρη βού λη ση καί δρά ση καί 
γι νό μα στε ἀν τι κεί με να πλη ρο φο ρι ῶν καί ὄρ γα να 
ἐ λέγ χου, ἐν το λῶν καί ἀ πα γο ρεύ σε ων. 

Ταυ τό χρο να, σέ συλ λο γι κό καί ἐθνικό ἐ πί
πε δο, μέ τήν εἰ σα γω γή ἀρ χῶν καί ἰ δε ῶν ξέ νων 
πρός τήν μα κραί ω νη πα ρά δο σή μας, ἀλ λο τρι ώ
νε ται τό ἐ θνι κό, πο λι τι σμι κό καί πο λι τι στι κό μας 
οἰ κο δό μη μα, δι α βρώ νε ται ἡ ἑλ λη νορ θό δο ξη πα
ρά δο ση καί ὑ πό στα σή μας καί πα ρα βι ά ζε ται ἡ 
προ σω πι κή, ἐκ κλη σι α στι κή καί θρη σκευ τι κή μας 
συ νεί δη ση. Ὅ λα αὐ τά πλήτ τουν καί ρια καί ἀ πο
φα σι στι κά τήν προ σω πι κή καί ἐ θνι κή μας ὑ πό
στα ση καί αὐ το συ νει δη σί α καί ἐ πι φέ ρουν τε ρά
στι ες καί ἀ πρό βλε πτες συ νέ πει ες στήν πνευ μα
τι κή μας ζω ή καί τόν ἀ γώ να τῆς σω τη ρί ας μας.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους δηλώνουμε 
πώς ἄν ἡ κυ βέρ νη ση, πα ρά τίς ἔν το νες ἀν τι
δρά σεις τοῦ λα οῦ, προ χω ρή σει στήν ἐ φαρ μο γή 
τῶν ἀ πο φά σε ών της, θά μᾶς βρεῖ ἀπόλυτα ἀν
τί θε τους. Δέν θά παραλάβουμε τήν κάρτα τοῦ 
πολίτη ἤ ἠλεκτρονική ταυτότητα σέ καμμία πε
ρίπτωση καί μέ ὁποιοδήποτε κόστος.

Γιά τήν κα λύ τε ρη κα τα νό η ση ὅ λων αὐ τῶν 
τῶν κα τα στά σε ων καί τήν ἀ σφα λέ στε ρη ἐ ξα
γω γή συμ πε ρα σμά των εἶ ναι ἀ πα ραί τη τη μί α 
σύν το μη ἀ νά πτυ ξη καί πα ρου σί α ση τοῦ ἱ ε ροῦ 
βι βλί ου τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως καί ἡ σύν δε σή του 
μέ τό σύγ χρο νο παγ κό σμιο σύ στη μα, τίς πρα
κτι κές καί τίς με θο δεύ σεις του. Πρό κει ται γιά 
με θο δεύ σεις καί πρα κτι κές, πού κα θη με ρι νά 
ἐ πι βάλ λον ται μέ κα ται γι στι κό τρό πο, χω ρίς κἄν 
νά εἴ μα στε σέ θέ ση νά τίς πα ρα κο λου θή σου με 
καί πού ἑ δραι ώ νουν μί α κα τά στα ση ἀ σφυ κτι κή 
καί ἀ νε πί στρο φη.

Ἡ ἀ νά λυ ση καί ἑρ μη νεί α ὅ λων αὐ τῶν θά μᾶς 
βο η θή σει νά ἑρ μη νεύ σου με καί νά ἀν τι με τω πί
σου με τά γε γο νό τα μέ νη φα λι ό τη τα καί σύ νε
ση, μέ νή ψη καί προ σευ χή καί ταυ τό χρο να μέ 
πί στη, με τά νοι α, ἀ πο φα σι στι κό τη τα καί ὁ μο λο
για κό φρό νη μα.

Ἡ ὅ λη αὐ τή ἐρ γα σί α πού πα ρου σι ά ζε ται στό 
πα ρόν τεῦ χος τυπώθηκε μέ τή συνδρομή καί τή 
δαπάνη φίλων. Εἶ ναι δέ καρ πός συλ λο γι κῆς προ
σπά θειας καί με λέ της ὁ μά δας θε ο λό γων, νο μι
κῶν, τε χνι κῶν, κλη ρι κῶν, μο να χῶν καί λα ϊ κῶν, 
πού ἀ σχο λοῦν ται μέ τό συγ κε κρι μέ νο ζή τη μα καί 
πα ρα κο λου θοῦν συ στη μα τι κά τίς ἐ ξε λί ξεις του 
ἀ πό τό 1986 ἀ κό μη καί τήν θέ σπι ση τοῦ Ε ΚΑΜ 
(Ἑ νια ίου Κω δι κοῦ Ἀ ριθ μοῦ Μη τρώ ου) στόν γνω
στό ὡς «νό μο Κου τσό γι ωρ γα», τό 1997 μέ τήν 
κύ ρω ση τῆς Συμ φω νί ας Σέν γκεν, τήν θέ σπι ση 
τῆς ἠ λε κτρο νι κῆς δι α κυ βέρ νη σης καί τόν πρῶ το 
σχε δια σμό τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη στίς ἀρ χές τῆς 
δε κα ε τί ας τοῦ 2010 μέ χρι καί τίς μέ ρες μας.

Ἡ ἐρ γα σί α αὐ τή βα σί ζε ται στήν ἑρ μη νεί α τῶν 
Ἁ γί ων Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, κα θώς καί 
συγ χρό νων πα τέ ρων, γε ρόν των καί θε ο λό γων 
καί κα τ’ ἐ ξο χήν στά προ φη τι κά καί ἀ πο κα λυ πτι
κά κεί με να τοῦ με γά λου Ἁ γί ου τῶν ἡ με ρῶν μας, 
τοῦ Ὁ σί ου Παϊσίου τοῦ Ἁ γι ο ρεί του. Ἀ πο τε λεῖ δέ 
συ νέ χεια πο λυ ά ριθ μων ἀ να φο ρῶν, ἀ πο φά σε
ων, ἀ να κοι νώ σε ων, κει μέ νων, δι α μαρ τυ ρι ῶν, 
ψη φι σμά των, ἐγ κυ κλί ων, ἄρ θρων, ἐ πι στο λῶν, 
δη μο σι ευ μά των, συ νε δρί ων καί συ ζη τή σε ων 
πού πα ρή χθη σαν, κα θ’ ὅ λη τήν διά ρκεια αὐ τῶν 
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τῶν ἐ τῶν, ἀ πό τήν Ἱ ε ρά Σύ νο δο τῆς Ἐκ κλη σί
ας τῆς Ἑλ λά δος, τήν Ἱ ε ρά Κοι νό τη τα τοῦ Ἁ γί ου 
Ὄ ρους, Μη τρο πό λεις καί Ἱ ε ρές Μο νές, Κα θη γη
τές Θε ο λο γι κῶν Σχο λῶν, κλη ρι κούς, μο να χούς, 
φο ρεῖς καί συλ λό γους. Συμ πε ρί λη ψη τῶν κει
μέ νων αὐ τῶν πε ρι έ χε ται στό οἰ κεῖ ο κε φά λαι ο 
τοῦ πα ρόν τος τεύ χους.

Στά πλαί σια τῶν ἀν τι δρά σε ων πού πραγμα
τοποιήθηκαν συλ λέ χθη καν ἀ πό τήν Ἑ στί α Πα
τε ρι κῶν Με λε τῶν 100.000 καί πλέ ον ὑ πο γρα
φές ἀ πό πο λί τες πού δη λώ νουν τήν ἄρ νη σή 
τους νά πα ρα λά βουν τήν κάρ τα τοῦ πο λί τη.

Σκο πός μας δέν εἶ ναι, σέ καμ μί α πε ρί πτω ση, 
νά ἐν σπεί ρου με τόν πα νι κό ἤ νά πα ρα στή σου
με τούς «προ φῆ τες», ἀλ λά νά ἐ νη μερώ σου
με μέ βάση καί τά νεώτερα δεδομένα καί νά 
συμ βά λου με στήν καλ λι έρ γεια τῆς κα λῆς ἀ νη
συ χί ας καί τοῦ ὁ μο λο για κοῦ φρο νή μα τος. Κα
τα θέ του με, ἁ πλά, τήν ἀ νη συ χί α, τόν προ βλη
μα τι σμό μας, κα θώς καί τήν ἄρ νη σή μας νά συ
νο μο λο γή σου με τήν ὑ πα γω γή καί τήν ἐ θε λού
σια δέ σμευ σή μας στό ἀν τί χρι στο ἠ λε κτρο νι κό 
δε σμω τή ριο καί τόν συ σχη μα τι σμό μας μέ τήν 
ἀ πο στα σί α τῆς ἐ πο χῆς μας.

Αὐ τό, ἄλ λω στε, μᾶς προ τρέ πει καί ὁ Ἅ γιος 
Κύ ριλ λος Ἱ ε ρο σο λύ μων, ὁ ὁ ποῖ ος μᾶς το νί ζει 
χα ρα κτη ρι στι κά: 

«Βλέπετοίνυνσεαυτόν,ἄνθρωπε,καὶἀσφα
λίζουτὴνψυχήν.ΔιαμαρτύρεταίσεἡἘκκλησία
νῦνἐπὶΘεοῦζῶντος,προδιαλέγεταίσοιτὰπε
ρὶτοῦἈντιχρίστουπρὶνπαραγενέσθαι.Καὶεἴτε
ἐπὶσοῦγίνεταιοὐκοἴδαμεν,εἴτεμετὰσὲγίνε
ται οὐκ οἴδαμεν. Καλὸν δέ ἐστι ταῦτα εἰδότα
σεπροασφαλίσασθαι...Ἀσφάλιζετοίνυνσεαυ
τὸνἄνθρωπε·ἔχειςτὰσημεῖατοῦἈντιχρίστου·

καὶμήμόνοςμνημόνευε τούτων,ἀλλὰἀφθό
νωςπᾶσιμεταδίδου.Εἰτέκνονἔχειςκατὰσάρ
κα,τοῦτοἤδηνουθέτει·καὶεἰδιὰκατηχήσεως
ἐγέννησάςτινα,καὶτοῦτονπροασφαλίζου,ἵνα
μήτὸνψευδῆδέξηταιὡςἀληθῆ...».

Με τά φρα ση: «Πρόσεχε, λοιπόν, τόν ἑαυ
τόσου,ἄνθρωπέμου,καίἀσφάλιζετήνψυχή
σου. Σέ διαβεβαιώνει γιά ὅλα αὐτά ἡ Ἐκκλη
σίατώρα,μπροστάστόνζωντανόΘεό,καίσοῦ
προαναγγέλλει τά σχετικά μέ τόν Ἀντίχριστο
πρίν νά γίνουν. Ἄν τώρα θά γίνουν ὅσο ζεῖς
ἐσύ,ἤμετάἀπόσένα,δέντόγνωρίζουμε.Εἶναι
ὅμωςκαλό, γνωρίζοντάς τααὐτά,νάἀσφαλί
ζεσαιἀπόπρίν...Ἀσφάλιζε,λοιπόν,τόνἑαυτό
σου,ἄνθρωπε·ἔχειςἤδητάσημεῖατοῦἈντι
χρίστου, καί νά μή τά θυμᾶσαι μόνο γιά τόν
ἑαυτόσου,ἀλλάνά τάλέςκαίσ’ὅλους τούς
ἄλλουςμέπολλήπροθυμία.Ἄνἔχειςπαιδίκα
τάσάρκα,νάτόσυμβουλεύεις.Καίἄνμέτήν
κατήχησηἀπέκτησεςκάποιοπνευματικόπαιδί
καίαὐτόπροφύλαξέτο,γιάνάμήδεχθεῖ τόν
ψεύτικοὡςἀληθινό» (PG 33, 884 καί Κα τη χή
σεις Ἁ γί ου Κυ ρίλ λου Ἱ ε ρο σο λύ μων, Ι Ε΄ Κα τή χη
σις Φω τι ζο μέ νων, Ε.Π.Ε. 2, ἔκδ. Ἐλ. Με ρε τά κη, 
Θεσ/νί κη 1994, σελ. 146147).

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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Ἀ
ρ κεῖ νά πα ρα τη ρή σει κα νείς, ἔ στω καί 
ἐ πι φα νεια κά, τήν σύγ χρο νη πραγ μα
τι κό τη τα γιά νά ἀν τι λη φθεῖ τό μέ γε

θος τῆς ἀ πο στα σί ας τῆς ἐ πο χῆς μας, γιά νά ἀν
τι λη φθεῖ ὅ τι ζοῦ με σέ ἀ πο κα λυ πτι κούς και ρούς. 

Ὁ  Ἀ πό στο λος Παῦ λος στήν Β΄ πρός Θεσ σα λο
νι κεῖς ἐ πι στο λή του μᾶς πληροφορεῖ ὅ τι δέν θά 
ἔλ θει ἡ Δευ τέ ρα Πα ρου σί α τοῦ Κυ ρί ου «ἐὰνμή
ἔλθῃἡἀποστασίαπρῶτονκαὶἀποκαλυφθῇὁ
ἄνθρωποςτῆςἁμαρτίας,ὁυἱὸςτῆςἀπωλείας»
 (Β΄ Θεσ. 2, 34). Οἱ σύγ χρο νες θρη σκευ τι κές, 
κοι νω νι κές, πο λι τι κές καί οἰ κο νο μι κές ἐ ξε λί ξεις 
καί ὅ λα ὅ σα δι α δρα μα τί ζον ται τό σο σέ ἐ θνι κό 
ὅ σο καί σέ παγ κό σμιο ἐ πί πε δο συν τεί νουν στήν 
ἀναφορά αὐ τή. 

Κα θώς ἡ ἀν θρω πό τη τα πα ρα κο λου θεῖ κα θη
με ρι νά μέ προ βλη μα τι σμό καί ἀ γω νί α τό σκη
νι κό πο λέ μου πού δι α μορ φώ νε ται στήν Μέ ση 
Ἀ να το λή· κα θώς βι ώ νει ἐμ βρόν τη τη καί τρο μαγ
μέ νη τήν φρί κη τοῦ τυ φλοῦ φα να τι σμοῦ καί τῆς 
ἀ νεί πω της βί ας τῶν τρο μο κρα τι κῶν κτυ πη μά
των· κα θώς θρη νεῖ ἑ κα τον τά δες χι λιά δες θύ μα
τα σέ ἀ να ρίθ μη τες συρ ρά ξεις ἀ νά τήν οἰ κου μέ
νη· κα θώς ἔρ χε ται ἀν τι μέ τω πη μέ τήν δυ στυ χί α, 
τόν πό νο, τήν ἀ νέ χεια, τήν κα τα πί ε ση καί τήν 
ἐκ με τάλ λευ ση σέ κά θε γω νιά τῆς γῆς· κα θώς 
βι ώ νει τήν ἐ κρί ζω ση ἑ κα τομ μυ ρί ων ἀν θρώ
πων ἀ πό τίς πα τρο γο νι κές τους ἑ στί ες, τόν 
δι ωγ μό, τήν με τα νά στευ ση, τήν προ σφυ γιά, 
τήν ἀ πώ λεια, τούς πνιγ μούς ἀ κό μη καί μι κρῶν 
παι δι ῶν, δέν παύ ει νά ἀ να φύ ε ται ἀ πό ὅ λους 
τό ἐ ρώ τη μα: ποι οί καί για τί τά προ κα λοῦν ὅ λα 
αὐ τά;

Ποι οί προ κα λοῦν τήν συμ φο ρά καί τά ἀ να
πάν τε χα δει νά πού πλήτ τουν τούς ἀν θρώ πους; 

Ποι οί εἶ ναι οἱ ὑ πεύ θυ νοι γιά τίς ἑ κα τόμ βες 
τῶν θυ μά των, τούς πο τα μούς τοῦ αἵ μα τος, τήν 
ἀ πώ λεια ἑ κα τομ μυ ρί ων ἀ θώ ων ψυ χῶν;

Τί εἶ ναι αὐ τό πού γεν νᾶ αὐ τή τήν πα ρά φο
ρη ἐ πι θυ μί α ἡ γε μο νί ας, ἐ ξου σι α στι κό τη τας, 
κα τα δυνά στευ σης καί ἐ πι βο λῆς; Τί τρο φο δο τεῖ 
τήν ἀ κό ρε στη ἐκ ζή τη ση τῆς ἐ πί γειας δό ξας, τοῦ 
ἀ θέ μι του πλου τι σμοῦ, τοῦ ἄ κρα του ἀν τα γω νι
σμοῦ, τῆς ἐκ με τάλ λευ σης, τῆς σή ψης, τῆς ἠ θι
κῆς κα τά πτω σης καί ἀ πο κτή νω σης, τῆς ἀ ναλ γη
σί ας καί τῆς ἑω σφο ρι κῆς δι α στρο φῆς πού χα
ρα κτη ρί ζουν τούς κο σμο κρά το ρες τῶν ἡ με ρῶν 
μας; 

Τά λόγια τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη ἠχοῦν πιό 
ἐπίκαιρα ἀπό ποτέ: «πᾶνπνεῦμαὅμήὁμολογεῖ
τὸνἸησοῦνΧριστὸνἐνσαρκὶἐληλυθότα,ἐκτοῦ
Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦἀντιχρί
στουὃἀκηκόατεὅτιἔρχεται,καὶνῦνἐντῷκό
σμῳἐστὶνἤδη»(Α΄Ἰω.δ΄, 3), κα θώς ἐ πί σης «ὁ
ἀντίχριστοςἔρχεται,καὶνῦνἀντίχριστοιπολλοὶ
γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα
ἐστίν»(Α΄Ἰω.β΄, 1819). 

Τό ἱ ε ρό βι βλί ο τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως μᾶς προ ει
δο ποι εῖ σα φῶς γιά τό πνεῦ μα ἀλ λοί ω σης καί 
δι ά βρω σης πού θά προ η γη θεῖ τῆς ἐ λεύ σε ως 
τοῦ Ἀν τι χρί στου, πού θά λει τουρ γή σει προ δρο
μι κά στήν κυ ρι αρ χί α του. Οἱ «ἀντίθεες δυνά
μεις» ἔρ γο τους ἔ χουν, μέ τήν ἐκ κο σμί κευ ση, 
τήν προ σκόλ λη ση, τήν ἐ ξάρ τη ση καί τήν ὑ πο
δού λω ση τῶν πι στῶν στήν εὐ δαι μο νί α τῶν ὑ λι
κῶν ἀ γα θῶν καί τῶν τε χνι κῶν καί τε χνο λο γι κῶν 
ἀ νέ σε ων, νά τούς ὁ δη γή σουν μα κριά ἀ πό τόν 
Θε ό καί τήν Ἐκ κλη σί α Του, ἐ ξαρ τη μέ νους, ὅ λο 
καί πε ρισ σό τε ρο ἀ πό τό δαι μο νι κό πνεῦ μα τοῦ 
Ἀν τι χρί στου.

Β .́ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ

Ἀ
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Σή με ρα δέν θά πρέ πει νά μᾶς ἀ φή νει ἀ προ
βλη μά τι στους καί ἐ φη συ χά ζον τες τό πνεῦ μα 
κα τάρ ρευ σης καί σή ψης τῆς ἐ πο χῆς μας. Ὁ 
κα τα να λω τι σμός, οἱ τε χνι κές εὐ κο λί ες, ἡ αὐ
τάρ κεια ἀ πό τήν οἰ κο νο μι κή πρό ο δο καί εὐ
η με ρί α, ἡ συ νε χής προ σπά θεια ἐ ξα σφά λι σης 
τῶν ὑ λι κῶν ἀ γα θῶν, οἰ κο νο μι κές συ νερ γα
σί ες, συ σχε τι σμοί καί συν θῆ κες ἀ πο βλέ πουν 
στήν ἑ δραί ω ση ἑ νός κα θε στῶ τος εὐ μά ρειας 
καί εὐ δαι μο νί ας, χω ρίς πνευ μα τι κό τη τα καί 
χωρίς Θεό.

Ἡ κλι μά κω ση, ἀ πό τήν ἄλ λη με ριά, τῆς ἐ ξά
πλω σης τῶν αἱ ρέ σε ων καί τοῦ πνεύ μα τος τῆς 
νέ ας ἐ πο χῆς, ἡ δι α βρω τι κή ἐ πέ κτα ση τοῦ θρη
σκευ τι κοῦ «συγ κρη τι σμοῦ», καί τοῦ νέ ου οἰ
κου με νι σμοῦ ἐ νι σχύ ουν τό πνεῦ μα σύγ χυ σης 
καί πλά νης καί πα ρα χω ρεῖ ὅ λο καί πε ρισ σό τε
ρο ἔ δα φος στόν Δι ά βο λο. 

Ἡ ἀν τί θε η, ἐ ξάλ λου, καί ἑ ω σφο ρι κή παγ κό
σμια κο σμο κρα το ρί α πού δι α μορ φώ νε ται στίς 
μέ ρες μας εἶ ναι φα νε ρό ὅ τι δέν εἶ ναι κα τά Θε
όν, ἀλ λά ἀν τί θε τα ἐ πι δι ώ κει νά ἀλ λοι ώ σει καί 
νά ἐ ξο βε λί σει κά θε τί χρι στι α νι κό καί ἀ λη θι νό 
ἀ πό τήν ζω ή τῶν ἀν θρώ πων.

Γιά τήν σύγ χρο νη ἀ πο στα σί α καί τήν σύν δε
σή της μέ τήν ἱ ε ρά Ἀ πο κά λυ ψη πα ρα τη ρεῖ σχε
τι κά ὁ Σε βα σμι ώ τα τος Μη τρο πο λί της Ναυ πά
κτου κ. Ἱ ε ρό θε ος:

«Δένὑπάρχεικαμμιάἀμφιβολίαὅτιβρισκό
μαστεσέἀποκαλυπτικούςκαιρούς.Ὁἀντίχρι
στοςὑπάρχει,ἐνεργεῖ,ἀλλάκαίἔρχεται...Ζοῦ
με,λοιπόν,σέἀποκαλυπτικούςκαιρούς.Καθη
μερινάφανερώνεταιἡἐνέργειακαίτόπρόσω
ποτοῦἀντιχρίστου»(Ἀρχιμ.ἹεροθέουΒλάχου,
Ἀνατολικά, τ. Α΄, σελ. 151).

Καί ὁ Ἅ γιος Ἰ γνά τιος Μπρι αν τσι α νί νωφ πα
ρατηρεῖ:

«Ὁἀντίχριστοςθὰἔλθηστὸνκαιρότου·τὴν
ἐποχὴποὺτοῦκαθωρίσθη.Θὰπροηγηθῆμιὰ
γενικὴ ἀποστασία. Τὸ μέγιστο μέρος τῶν ἀν
θρώπων θὰ ἐγκαταλείψουν τὴν χριστιανικὴ
πίστη. Ἡ ἀποστασία θὰ εἶναι τὸ προστάδιο.
Θὰπροετοιμάση τὸν κόσμο νὰδεχθῆ τὸνἀν
τίχριστο...Ὁἀντίχριστοςθὰεἶναιἀπόλυταεὐ
θυγραμμισμένοςμὲτὴνγενικὴἠθικὴκαὶπνευ
ματικὴκατεύθυνσητῶνἀνθρώπωντῆςἐποχῆς
του» (Ἁ γί ου Ἰ γνα τί ου Μπρι αν τσι α νί νωφ, Θαύ
ματα καί σημεῖα, Ἱ. Μ. Νι κο πό λε ως, Πρέ βε ζα 
1987).

Ἄς μήν πα ρα μένουμε, λοιπόν, ἀ δι ά φο ροι 
ὅ ταν βλέ που με νά δι α μορ φώ νε ται γύ ρω μας 
μιά τέ τοι α κα τά στα ση οὔ τε νά ὑ πο τι μοῦ με 
τούς κιν δύ νους πού κυ ο φο ροῦν ται ἐμ πι στευ ό
με νοι τήν πνευ μα τι κή μας αὐ τάρ κεια.
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Σ
έ αὐ τό τό πνεῦ μα τῆς σύ χρο νης ἀ πο στα
σί ας ἐν τάσ σε ται καί τό γε νι κώ τε ρο παγ

κό σμιο πο λι τι κό, οἰ κο νο μι κό, κοι νω νι κό σύ στη
μα, τό ὁ ποῖ ο ἐ ξυ πη ρε τεῖ ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη καί 
οἱ κά θε  λο γῆς ἠ λε κτρο νι κές κάρ τες καί ταυ τό τη
τες. Ἕ να τέ τοι ο πα νί σχυ ρο συγ κεν τρω τι κό ἠ λε
κτρο νι κό σύ στη μα πλη ρο φο ρι ῶν καί ἐ λέγ χου, 
πού θε με λι ώ νε ται μέ τήν ἐ πι βο λή τῶν ἠ λε κτρο
νι κῶν καρ τῶν καί ταυ το τή των, δέν ἀ πο τε λεῖ 
μο νο με ρή ἐ πι λο γή καί ἐ φαρ μο γή, ἀλ λά ἐν τάσ
σε ται στό πλαί σιο μί ας γε νι κώ τε ρης πο λι τι κῆς 
καί σκο πι μό τη τος τήν ὁ ποί α ἐ ξυ πη ρε τεῖ. Γι’ αὐ
τό καί θά ἀ να φερ θοῦ με καί θά πε ρι γρά ψου με 
σέ ἀδρ ές γραμ μές τίς κλει στές ὁ μά δες προ ω
θή σε ως ἐ ξου σί ας καί ἐ λέγ χου, τήν παγ κό σμια 
δι α κυ βέρ νη ση πού ἐ πι χει ροῦν νά ἐ πι βά λουν, 
τήν κυ ρί αρ χη ἰ δε ο λο γί α τῆς παγ κο σμι ο ποί η σης 
καί τῆς Νέ ας Ἐ πο χῆς, τήν ἐ πε κτα τι κή πο λι τι κή 
τῆς Νέ ας Τά ξης Πραγ μά των, πού ἔ χουν ὡς συ
νέ πεια τόν χα ρα κτη ρι σμό καί τήν ἐ νο χο ποί η ση 
τῶν πο λι τῶν, τήν κα τά λυ ση τῆς ἰ δι ω τι κό τη τας, 
τόν ἐκ φο βι σμό καί τήν τρο μο κρά τη σή τους, τήν 
πα γί δευ σή τους σέ τε χνη τά δι λήμ μα τα ἀ νά με
σα στήν ἀ σφά λεια καί τήν ἐ λευ θε ρί α καί τήν 
συ νε χή πα ρα κο λού θη σή τους μέ ὅ πλο τίς ἠ λε
κτρο νι κές κάρ τες καί ταυ τό τη τες.

✓  Οἱ κλει στές ὁ μά δες προ ω θή σε ως 
καί ἐ λέγ χου ἐ ξου σί ας

Εἶ ναι γνω στές ἀ πό πο λύ πα λιά οἱ πρα κτι κές 
καί οἱ μέ θο δοι αὐ τῶν πού κι νοῦν τά νή μα τα τῆς 
ἱ στο ρί ας τοῦ πλα νή τη, τῶν δι α φό ρων κλει στῶν 
ὁ μά δων προ ω θή σε ως καί ἐ λέγ χου τῆς ἐ ξου σί
ας μέ πρω το πό ρους τόν δι ε θνή σι ω νι σμό, τήν 
μασ ωνί α, τά οἰ κο νο μι κά λόμ πυ τῶν πο λυ ε θνι
κῶν, τίς λέ σχες ἐ πι λεγ μέ νων ἀ τό μων, ὅ πως ἡ 
Μπίλ ντεμ περγκ, πού κα τα σκευά ζουν ἡ γέ τες 
μα ρι ο νέ τες, πει θή νια ἐ κτε λε στι κά ὄρ γα να δι κά 
τους. Χρη σι μο ποι οῦν τά ἐ λεγ χό με να ἀ πό τούς 

ἴ διους εἰ δη σε ο γρα φι κά δί κτυ α, τη λε ο πτι κούς 
σταθ μούς, δι ε θνοῦς κυ κλο φο ρί ας ἐ φη με ρί δες 
καί μί α πλειά δα ἱ δρυ μά των, φο ρέ ων, φι λο σο
φι κῶν, κοι νω νι κῶν, ἀ θλη τι κῶν καί φι λαν θρω πι
κῶν δῆ θεν κι νή σε ων καί σω μα τεί ων καί μέ τόν 
τρό πο αὐ τό προ βάλ λουν καί ἀ να δει κνύ ουν, ἐν 
τέ λει, οἱ ἴ διοι τούς «ἐ κλε κτούς» τῶν λα ῶν. Προ
ε πι λέ γουν καί κα τα σκευά ζουν ἡ γέ τες, πρίν ἀ κό
μη οἱ λα οί τούς ἐ πι λέ ξουν καί τούς ψη φί σουν. 
Προ ε πι λέ γουν καί προ κα τα σκευά ζουν, ἔ τσι, τό 
πο λι τι κό, κοι νω νι κό, οἰ κο νο μι κό σύ στη μα, τό 
σύγ χρο νο παγ κό σμιο κα τε στη μέ νο πού ἐ πι βάλ
λουν στόν κό σμο.

Μέ σῳ αὐ τῶν τῶν ἐ κλε κτῶν καί δο τῶν ἡ γε
τῶν κυ βερ νᾶ τόν κό σμο μιά πα νί σχυ ρη πο λι
τι κή, οἰ κο νο μι κή, κοι νω νι κή καί θρη σκευ τι κή 
ὀ λι γαρ χί α, πού προ ο ρί ζε ται νά γί νει ἡ τό σο 
προ βαλ λό με νη καί ἐ πι δι ω κό με νη Παγ κό σμια 
Κυ βέρ νη ση.

✓ Παγ κό σμια δι α κυ βέρ νη ση
Ὅ σο δέν κα θί στα ται ἀ κό μη ἐ φι κτή ἡ παγ κό

σμια κυ βέρ νη ση, ἡ ὀ λι γαρ χί α αὐ τή δρα στη ρι ο
ποι εῖ ται καί ἀ σκεῖ τήν ἐ ξου σί α της μέ σα ἀ πό τήν 
λε γό με νη παγ κό σμια δι α κυ βέρ νη ση, μί α σει ρά 
δη λα δή ἀ πό κη δε μο νευ ό με νους καί κα θο δη
γού με νους ἀ πό τήν ἴ δια δι ε θνεῖς ὀρ γα νι σμούς, 
φο ρεῖς, κι νή σεις, ὀρ γα νώ σεις, ἱ δρύ μα τα, σχη
μα τι σμούς καί ὁ μά δες πα ρα γω γῆς ἰ δε ο λο γί ας.

Κα θώς δέν πα ρέ χε ται ἀ κό μη του λά χι στον, 
λό γῳ τῆς σθε να ρῆς ἀν τί δρα σης τῶν ἐ θνῶν 
καί τῶν λα ῶν τους ἡ δυ να τό τη τα μί ας παγ κό
σμιας κυ βέρ νη σης, ὅ πως θά τήν ἐ πι θυ μοῦ σαν 
οἱ θι α σῶ τες της, ἐ πι χει ρεῖ ται ἡ ἐ πι βο λή τῶν 
ἐ πι λεγ μέ νων πο λι τι κῶν μέ σῳ τῶν μη χα νι σμῶν 
τῆς παγ κό σμιας δι α κυ βέρ νη σης καί σέ πρώ τη 
φά ση μέ σῳ τῶν γνω στῶν Παγ κό σμι ων Ὀρ γα
νι σμῶν πού ἐ πι βάλ λουν ἀ πο φά σεις μέ δι ε θνή 
ἐ φαρ μο γή. Ἔ χου με ἔ τσι τήν Παγ κό σμια Τρά πε

Τό ἰδεολογικό ὑπόβαθρο
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ζα, τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, τόν Παγ κό
σμιο Ὀρ γα νι σμό Ὑ γεί ας, τόν Παγ κό σμιο Ὀρ γα
νι σμό Ἐμ πο ρί ου, τήν Παγ κό σμια Δι ά σκε ψη γιά 
τό Πε ρι βάλ λον καί πολ λούς ἄλ λους ἀ νά λο γους 
ὀρ γα νι σμούς κα θο λι κῆς ἰ σχύ ος.

Σέ οἰ κο νο μι κό ἐ πί πε δο πο λυ ε θνι κές ἑ ται ρεῖ
ες, οἰ κο νο μι κοί κο λοσ σοί, ἑ ται ρεῖ ες κα τα σκευ
ῆς ὁ πλι κῶν συ στη μά των, πα νί σχυ ρα οἰ κο νο
μι κά συμ φέ ρον τα καί νε ό κο ποι κροῖσοι, οἰ κο
γέ νειες πού συγ κεν τρώ νουν καί ἐ λέγ χουν τό 
με γα λύ τε ρο μέ ρος τοῦ παγ κό σμιου πλού του, 
ὅ πως οἱ Ρό θτσιλντ, οἱ Ροκ φέ λερ, ὁ Σό ρος κ.ἄ. 
ἔ χουν ἤ δη ἀ να λά βει καί δι εκ πε ραι ώ νουν τήν 
οἰ κο νο μι κή παγ κο σμι ο ποί η ση, κα θώς ἐ πί σης 
καί ἡ γε τι κές ὁ μά δες ὅ πως ἡ G8 καί ἡ G 20. Καί ἡ 
οἰ κο νο μι κή αὐ τή παγ κο σμι ο ποί η ση πραγ μα το
ποι εῖ ται μέ σῳ τῆς οἰ κο νο μι κῆς ἐκ με τάλ λευ σης 
καί ἐ ξα θλί ω σης τῶν ἀ σθε νέ στε ρων ἀ πό τούς 
οἰ κο νο μι κά ἰ σχυ ρούς. 

✓ Παγ κο σμι ο ποί η ση
Κυ ρί αρ χη τά ση γιά τήν ἔκ φρα ση καί τήν 

δρα στη ρι ο ποί η ση ὅ λου αὐ τοῦ τοῦ μη χα νι σμοῦ 
ἀ πο τε λεῖ στίς μέ ρες μας ἡ παγ κο σμι ο ποί η ση. 

Στά πλαί σια τῆς παγ κο σμι ο ποί η σης «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 ἰσχύοςστίς διεθνεῖςσχέσεις.Οἱ
δημοκρατικοί θεσμοί διακυβεύονται, καθώς
σημαντικέςἀποφάσειςδένλαμβάνονταιπλέον
σέ ἐθνικό ἐπίπεδο ὅπουἡ ἐκπροσώπηση τῶν
πολιτῶν, τουλάχιστον στίς ἀνεπτυγμένες χῶ
ρες,εἶναικατοχυρωμένημέδημοκρατικέςδια
δικασίες,ἀλλάσέὑπερεθνικάὄργανα». (Ἐγκυ
κλοπαίδειαΔΟΜΗ, τ. 28).

Ἡ παγ κο σμι ο ποί η ση ἀ πο τε λεῖ τήν κυ ρί αρ χη 
ἰ δε ο λο γί α τῆς ἐ πο χῆς μας καί τήν βα σι κή ἐ πι
λο γή τῶν ἰ σχυ ρῶν τῆς γῆς καί τῶν δι ε θνῶν κέν
τρων ἐ ξου σί ας. Εἶ ναι θά μπο ρού σα με νά ποῦ
με τό πο λυ ερ γα λεῖ ο τῆς παγ κό σμιας δι α κυ βέρ
νη σης. Εἶ ναι ὁ κεν τρι κός ἀ γω γός, ἡ γι γαν τια ία 
αὐ τή πο λι τι στι κή, θρη σκευ τι κή, οἰ κο νο μι κή, 
ἐ θνι κή καί οἰ κο νο μι κή χο ά νη πού ὁ μο γε νο-
ποι εῖ, νω θεύ ει, με ταλ λάσ σει, πα ρα λύ ει, ἀ πο-
δυ να μώ νει καί ἀ πο συν θέ τει θε σμούς, πι στεύ-
μα τα, πα ρα δό σεις, πο λι τι σμούς, ἤ θη, ἀρ χές, 
ἀ ξί ες, ἐ θνό τη τες, λα ούς καί πα τρί δες καί ἐ λέγ-
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χει καί πο δη γε τεῖ τίς ἐ πι λο γές, τίς ἀ πο φά σεις 
καί τίς δρα στη ρι ό τη τες τῶν πο λι τῶν.

✓ Ἡ ἐπεκτατική πολιτική τῆς Νέας 
Τάξης Πραγμάτων

Γιά τήν ἐ πί τευ ξη τῶν στό χων αὐ τῶν σχε δι
ά ζον ται, ὀρ γα νώ νον ται καί ὑ λο ποι οῦν ται μί α 
σει ρά ἀ πό ἐ νέρ γει ες καί πο λι τι κές σέ ἐ θνι κό καί 
παγ κό σμιο ἐ πί πε δο, πού ἐν τάσ σον ται στήν γε νι
κώ τε ρη ἐ πι δί ω ξη τῆς πο λυ πο θού με νης καί πο
λυ προ βαλ λό με νης παγ κό σμιας δι α κυ βέρ νη σης.

Ἡ παγ κο σμι ο ποί η ση, ἡ νέ α τά ξη πραγ μά των, 
ἡ παγ κό σμια δι α κυ βέρ νη ση ἔν νοι ες πα ρά γω
γες καί ἀλ λη λο ε ξαρ τώ με νες μέ τήν μορ φή πού 
ἔ χουν σή με ρα, ἄρ χι σαν νά δι α μορ
φώ νον ται στίς ἀρ χές τῆς δε κα ε τί
ας τοῦ ’ 90 μέ τήν κα τάρ ρευ ση 
τῶν κομ μου νι στι κῶν κα θε
στώ των στήν Σο βι ε τι κή 
Ἕ νω ση καί τήν ὑ πό λοι πη 
ἀ να το λι κή Εὐ ρώ πη. Ἡ 
λή ξη τοῦ Ψυ χροῦ Πο λέ
μου ἀ νέ τρε ψε τούς συ
σχε τι σμούς καί ἀ νέ δει ξε 
νέ α δε δο μέ να στήν παγ
κό σμια ἰ σορ ρο πί α.

Ἡ ἀ που σί α τοῦ ἀν τί πα λου 
δέ ους, πού ἐν σάρ κω νε ὁ κομ μου
νι στι κός κίν δυ νος ἀ πε λευ θε ρώ νει 
δυ νά μεις, οἱ ὁ ποῖ ες δι ο χε τεύ ον ται στήν 
ἀ πό πει ρα γιά τήν ἑ δραί ω ση τῆς ἀ με ρι κα
νι κῆς μο νο κρα το ρί ας. Γιά νά στη ρι χθεῖ ἡ νέ α 
αὐ τή μο νο κρα το ρί α ἀ παι τεῖ ται τό ἀ νά λο γο ἰ δε
ο λο γι κό, πο λι τι κό, πο λι τι στι κό, οἰ κο νο μι κό καί 
στρα τι ω τι κό ὑ πό βα θρο.

Στά πλαί σια αὐ τά κα τα σκευ ά ζε ται καί προ
βάλ λε ται τό ἰ δε ο λο γι κό κα τα σκεύ α σμα τῆς δι
ε θνοῦς ἀ σφά λειας, τῆς ἐ κτό νω σης τῶν ἐν τά
σε ων, τῆς ἐ ξο μά λυν σης τῆς ἀν τι πα λό τη τας, τῆς 
ἐ πί λυ σης τῶν δι α φο ρῶν καί τῆς ἐ πι κρά τη σης 
τῆς παγ κό σμιας εἰ ρή νης.

Τό ΝΑ ΤΟ με τά καί τήν ἀ θρό α προ σχώ ρη ση σέ 

αὐ τό πολ λῶν κρα τῶν τοῦ πά λαι πο τέ Συμ φώ
νου τῆς Βαρ σο βί ας, τό ὁ ποῖ ο δι α λύ θη κε, δέν 
εἶ χε οὐ σι α στι κά λό γο ὑ πάρ ξε ως. Γιά τόν λό γο 
αὐ τό ἀ πο κτᾶ «νέ α δο μή» στόν στρα τι ω τι κό του 
σχε δια σμό καί με τα σχη μα τί ζε ται σέ παγ κό σμιο 
στρα τό ἐ πι βο λῆς τῆς Νέ ας Τά ξης Πραγ μά των. 
Με τα τρέ πε ται σέ αὐ τό κλη το κρι τή καί ρυθ μι
στή τῆς ἱ στο ρί ας τῶν λα ῶν καί τῶν ἐ θνῶν τους 
καί ἀ πο φα σί ζει τήν διαίρεση καί τόν ἀκρωτη
ριασμό κρατῶν καί λαῶν καί ποι οί ἀ πό αὐ τούς 
θά πα ρα μεί νουν ἤ θά δι α γρα φοῦν ἀ πό τόν 
παγ κό σμιο χάρ τη. Τά ἀ με ρι κα νι κά καί να το ϊ κά 
στρα τεύ μα τα βα πτί ζον ται δυ νά μεις ἀ σφα λεί
ας καί ξε κι νοῦν τίς «εἰ ρη νευ τι κές» ἐ πι χει ρή σεις 
τους ἀ νά τήν ὑ φή λιο.

Ἡ συν τα γή εἶ ναι, ἄλ λω στε, δο κι μα
σμέ νη καί ἐ πι τυ χη μέ νη, γι’ αὐ τό καί 

δέν τήν ἀλ λά ζουν. Εἶ ναι ἡ γνω
στή μέ θο δος τῆς Νέ ας Τά ξης 

Πραγ μά των καί τῆς P ax A m
e r i c a na, πού στη ρί ζε ται στό 
γνω στό τρί πτυ χο «δη μι
ουρ γῶ τό πρό βλη μα, προ
κα λῶ ἀν τί δρα ση, καί προ
σφέ ρω τήν λύ ση πού ἐ γώ 

θέ λω». Προ κα λοῦν δη λα δή 
τε χνη τές καί προ κα τα σκευ α

σμέ νες πε ρι φε ρεια κές πο λι τι
κές, οἰ κο νο μι κές, κοι νω νι κές καί 

στρα τι ω τι κές κρί σεις ἀ νά τήν ὑ φή λιο 
καί ἔρ χον ται κα τό πιν ὡς αὐ τό κλη τοι σω

τῆ ρες γιά νά τίς ἀν τι με τω πί σουν. Στη ρί ζουν 
δι κτά το ρες, συν τη ροῦν ὁ λο κλη ρω τι κά κα θε

στῶ τα, ὑ πο κι νοῦν τα ρα χές, ὑ πο θάλ πουν τήν 
βί α καί τόν φα να τι σμό καί ἐ ξω θοῦν τε χνη έν τως 
τίς κα τα στά σεις ἐ κτός ἐ λέγ χου, ὥ στε νά δι και ο
λο γοῦν τήν ἐ πέμ βα σή τους. Χα ρα κτη ρι στι κά πα
ρα δείγ μα τα: τό Ἰ ράκ, ἡ Λι βύ η, ἡ Συ ρί α, ἡ Ὑ ε μέ
νη, ἡ Τυ νη σί α, τό Ἀφ γα νι στάν καί γε νι κά ἡ Μέ
ση Ἀ να το λή, μί α σει ρά ἀ πό ἀ ρα βι κές χῶ ρες καί 
φυ σι κά οἱ ἀ πί στευ τες βι αι ό τη τες καί ὁ ἄ κρα τος 
θρη σκευ τι κός φα να τι σμός τῶν τζι χαν τι στῶν τοῦ 
ἰσ λα μι κοῦ κρά τους, τό ὁ ποῖ ο οἱ ἴ διοι δη μι ούρ
γη σαν, ἐ ξέ θρε ψαν καί συν τη ροῦν.
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Ἀ νά λο γη καί ἀκόμη πιό παράλογη τα κτι κή 
ἀ κο λου θεῖ ται ἀ πό τούς δυ τι κούς καί στήν πε ρί
πτω ση τῆς Συ ρί ας γιά τήν ἀ να τρο πή τοῦ κα θε
στῶ τος Ἄσ σαντ. Ἡ κα τά στα ση στήν Συ ρί α ἀ να
ζω πύ ρω σε τόν ψυ χρό πό λε μο μέ τήν Ρω σί α, 
ἡ ὁ ποί α ἔ χει ἐ πα να κτή σει τήν ἰ σχυ ρή της θέ
ση στό δί πο λο Δύ σηἈ να το λή. Ἡ  Ρω σί α, στήν 
σφαί ρα ἐ πιρ ρο ῆς τῆς ὁποίας ἀ νή κει ἡ Συ ρί α, 
ἐ πι χει ρεῖ νά δι α τη ρή σει τά κε κτη μέ να της καί 
νά ὑ πε ρα σπι στεῖ τά δι κά της συμ φέ ρον τα στήν 
πε ρι ο χή στη ρί ζον τας τό κα θε στώς Ἄσ σαντ.

Ἔ χου με, ἔ τσι, μί α ἔν το νη καί πρωτοφανή κλι
μά κω ση τῶν ἀν τι πα ρα θέ σε ων, τήν συσ σώ ρευ ση 
πληθώρας στρα τι ω τι κῶν δυ νά με ων ἀ πό δι ά φο
ρες χῶ ρες, τόν συ νω στι σμό εἰ δι κῶν ἐ πί λε κτων 
τμημάτων δι α φό ρων ἐ θνι κο τή των, τήν χρή ση 
τῶν πλέ ον προ ηγ μέ νων ὁ πλι κῶν συ στη μά των 
καί τήν καλ λι έρ γεια ἑ νός ἔντονου πο λε μι κοῦ κλί
μα τος μέ σκο πό τόν ἔ λεγ χο καί τήν ἐκ με τάλ λευ
ση τῶν πε τρε λα ϊ κῶν πη γῶν τῆς πε ρι ο χῆς.

Εἶ ναι, λοιπόν, ὁ λο φά νε ρο ὅ τι ἡ δι εθνής 
αὐ τή ὀ λι γαρ χί α δαι μο νι κῆς ἐμ πνεύ σε ως καί 
ἐ νερ γεί ας, πού ἐ λέγ χει καί κυ βερ νᾶ τόν κό σμο 
ἐ πι λέ γει συ στη μα τι κά αὐ τή τήν τα κτι κή για τί 
ἀ κρι βῶς θέ λει τούς ἀν θρώ πους ὑ πό δου λους, 
κα τα πι ε σμέ νους, φο βι σμέ νους, τρο μο κρα τη
μέ νους, ἀ να σφα λεῖς, ἐ λεγ χό με νους, χει ρα γω
γού με νους καί κα τευ θυ νό με νους· τούς θέ λουν 
ἄ βου λη μά ζα, τό «ζα λι σμέ νο κο πά δι» τῆς Νέ ας 
Ἐ πο χῆς, σταυ λι σμέ νους στό «παγ κό σμιο μαν
τρί» τῆς κυ ρι αρ χί ας τους. 

Ἐ κτός ἀ πό τόν πό λε μο τῶν ὅ πλων δι ε ξά γε ται 
ταυ τό χρο να ἕ νας οἰ κο νο μι κός, ἀλ λά καί ἕ νας 
ἠ λε κτρο νι κός πό λε μος, πού εἶ ναι ὁ πλέ ον σκλη
ρός καί ἀ δυ σώ πη τος καί μέ τήν χρή ση τῆς σύγ
χρο νης τε χνο λο γί ας γί νε ται συ νε χῶς πιό ἐ πι κίν
δυ νος καί πιό κα τα στρε πτι κός γιά τούς πο λί τες.

Μέ τόν ἠλεκτρονικό αὐτό πόλεμο ἑδραιώνε
ται τό παγ κό σμιο σύ στη μα ἐ ξου σί ας μέσῳ τῆς 
πο δη γέ τη σης τῶν πο λι τῶν καί τοῦ ἐ λέγ χου τῶν 
φρο νη μά των, τῶν ἐ πι λο γῶν καί τῶν δρα στη ρι
ο τή των τους, πού ὀ φεί λουν νά συμ μορ φώ νον
ται στά κε λεύ σμα τά τους.

Ὁ ἔ λεγ χος τῶν προ σω πι κῶν δε δο μέ νων τους 
μέ σῳ τοῦ ἠ λε κτρο νι κοῦ φα κε λώ μα τος ἀ πό τήν 
χρή ση ἠ λε κτρο νι κῶν καρ τῶν καί ταυ το τή των 
εἶ ναι τό «κλει δί» στήν ὅ λη ὑ πό θε ση, εἶ ναι ὁ 
ἀ κρο γω νια ῖος λί θος πού στη ρί ζει τό παγ κό σμιο 
οἰ κο δό μη μα ἐ ξου σί ας καί ἐ λέγ χου.

✓ Χα ρα κτη ρι σμός καί ἐ νο χο ποί η ση

Τό ἠ λε κτρο νι κό φα κέ λω μα λει τουρ γεῖ, ἐ πί
σης, κα τα λυ τι κά γιά τήν ἑ δραί ω ση ἑ νός συγ κεν
τρω τι κοῦ συ στή μα τος ἀ στυ νό μευ σης, χα ρα κτη
ρι σμοῦ, στιγ μα τι σμοῦ καί ἐ νο χο ποί η σης τῶν 
ἀν τι φρο νούν των. Αὐ τῶν πού δέν ἀ κο λου θοῦν 
τό συγ κε κρι μέ νο πρό τυ πο, πού κά νουν ἄλ λες 
ἐ πι λο γές γιά τήν ζω ή τους. Εἶ ναι ὅ λοι οἱ «ἄλ
λοι», ἀ νά με σά τους καί ἐ μεῖς, πού ἀρ νοῦν ται 
νά ἀρ νη θοῦν τόν ἑ αυ τό τους, τήν ἰ δι ο προ σω πί α 
τους, τήν πα ρά δο σή τους. Ἀρ νοῦν ται νά συρ
θοῦν ὁ μο γε νο ποι η μέ νοι καί πολ το ποι η μέ νοι 
ἰ δε ο λο γι κά, θρησκευτικά, ἠ θι κά καί κοι νω νι κά 
στό ἅρ μα τῆς παγ κο σμι ο ποί η σης καί τῆς Νέ ας 
Τά ξης Πραγ μά των καί γιά τόν λό γο αὐ τό πε ρι
θω ρι ο ποι οῦν ται, ἐ νο χο ποι οῦν ται καί χα ρα κτη
ρί ζον ται, γί νον ται οἱ «ἀ προ σάρ μο στοι», οἱ «δύ
σκαμ πτοι», οἱ «δύ στρο ποι», οἱ «ἀ να τρε πτι κοί», 
οἱ «αὐ το νο μη μέ νοι», οἱ «τρο μο κρά τες».

Ὅ λοι αὐ τοί οἱ «ἄλ λοι» ἀν τι με τω πί ζον ται ἀ πό 
τήν Νέ α Τά ξη Πραγ μά των μέ δι ά φο ρους τρό
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πους, εἴ τε μέ εὐ θεί α κα τα στο λή μέ σῳ στρα τι ω
τι κῶν ἐ πεμ βά σε ων, ὅ πως στήν Γι ουγ κοσ λα βί α 
καί τήν μέ ση Ἀ να το λή, εἴ τε μέ τήν οἰ κο νο μι κή 
καί κοι νω νι κή τους ἀ πο δυ νά μω ση, τήν πε ρι στο
λή τῶν ἐ θνι κῶν τους δι καί ων, τήν ἀλ λοί ω ση καί 
τήν δι ά βρω ση τῆς ἱ στο ρί ας καί τῆς πα ρα δό σε
ώς τους, εἴ τε μέ τήν πε ρι στο λή τῶν ἀ το μι κῶν 
τους ἐ λευ θε ρι ῶν μέ σῳ τῆς ἠ λε κτρο νι κῆς πα ρα
κο λου θή σε ως, τῶν ἠλ εκτρο νι κῶν καρ τῶν, τῆς 
κάρ τας τοῦ πο λί τη, τοῦ πλα στι κοῦ χρή μα τος καί 
ἄλ λων με θό δων πού πρό σφα τα ἐ ξαγ γέλ θη καν 
ἀ πό τήν ἑλ λη νι κή Κυ βέρ νη ση.

✓ Ἡ κα τά λυ ση τῆς ἰ δι ω τι κό τη τας

Ἡ πε ρι χα ρά κω ση, ἄλ λω στε, εἶ ναι σα φής: 
κυ ρί αρ χο πρό τυ πο ἐ πι λο γῆς ζω ῆς καί συμ πε ρι
φο ρᾶς εἶ ναι αὐ τό πού πα ρά γει ἡ ἀ με ρι κα νι κή 
ἠ θι κή καί ὁ προ τε σταν τι κός φον τα μεν τα λι σμός 
πού τήν τρο φο δο τεῖ. 

Εἶ ναι τό γνω στό χο λι γουν τια νό πρό τυ πο τοῦ 
πλού σιου πε τυ χη μέ νου μέ τίς κοι νω νι κές εὐ
αι σθη σί ες, πού κυ νη γᾶ καί κερ δί ζει τίς εὐ και
ρί ες, πού ἀ γω νί ζε ται γιά τήν δι και ο σύ νη, πού 
ἐμ φο ρεῖ ται ἀ πό ἕ ναν ἀ νέ ρα στο καί συ ναι σθη
μα τι κό ἀν θρω πι σμό, πού ἀ γω νιᾶ γιά τήν οἰ κο
λο γι κή κα τα στρο φή καί δα κρύ ζει μπρο στά στό 
δρά μα τῆς θα λάσ σιας χε λώ νας πού κιν δυ νεύ ει 
μέ ἀ φα νι σμό, τοῦ χα μο γε λα στοῦ καί λαμ πε ροῦ 
πού ἀ πο τε λεῖ τήν πρώ τη εἴ δη ση στό l i f e s t y le 
καί τό δι ε θνές j et s et (δι ε θνή ἀ ρι στο κρα τί α τοῦ 
χρή μα τος). 

Τό πρό τυ πο τοῦ ἀν θρώ που, πού τε λι κά δέν 
ἔ χει κα νέ να πρό βλη μα ἄν πα ρα κο λου θεῖ ται 
ἠ λε κτρο νι κά καί ἄν γί νε ται ἐ πε ξερ γα σί α τῶν 
προ σω πι κῶν του δε δο μέ νων, ἀ φοῦ ὁ ἴ διος τά 
κοι νο ποι εῖ καί τά προ βάλ λει, δη μο σι ο ποι εῖ τήν 
προ σω πι κή του ζω ή στό δι α δί κτυ ο, «ἀ νε βά
ζει» φω το γρα φί ες μέ προ σω πι κές του στιγ μές 
καί κά νει γνω ρι μί ες καί «φί λους» στό f a c e b o ok 
καί τό t w i t t er, συ νο μι λεῖ μέ ἀ γνώ στους στά δι
ά φο ρα c h at, ἐκ μυ στη ρεύ ε ται τά προ σω πι κά καί 

οἰ κο γε νεια κά του προ βλή μα τα σέ τη λε ο πτι κές 
ἐκ πομ πές «κοι νω νι κοῦ προ βλη μα τι σμοῦ» καί 
κά νει τήν προ σω πι κή του ζω ή δη μό σιο θέ α μα 
καί προ ϊ όν συ να γω νι σμοῦ στά r e a l i ty s h ow. 

Τό πρό τυ πο τοῦ ἀν θρώ που πού ἀ πο ζη τᾶ τήν 
εὐ δαι μο νί α καί τήν ἄ νε ση, τόν κα τα να λω τι σμό 
καί τήν εὐ μά ρεια, πού ἀ πο ζη τᾶ ψυ χω τι κά τήν 
ἀ το μι κή του ἀ σφά λεια καί εὐ τυ χί α ἔ στω καί 
ψευ δε πί γρα φη, ἔ στω καί ἐ φή με ρη γιά χά ρη 
τῆς ὁ ποί ας μέ με γά λη εὐ κο λί α ἐκ χω ρεῖ τήν προ
σω πι κή του ἐ λευ θε ρί α.

✓ Ἐλευθερία ἤ ἀσφάλεια;  
Ἕνα τεχνητό δίλημμα

Ἕ νας ἀ πό τούς πα τέ ρες τοῦ ἀ με ρι κα νι κοῦ 
ἔ θνους καί συν τά κτες τῆς δι α κή ρυ ξης τῆς ἀ με
ρι κα νι κῆς ἀ νε ξαρ τη σί ας, ὁ Βε νια μίν Φραγ κλί
νος εἶ χε πεῖ ὅ τι «ὅσοιθυσιάζουνστοιχειώδεις
ἐλευθερίες τους γιὰ λίγη ἀσφάλεια, δὲν ἀξί
ζουνοὔτεἐλευθερίαοὔτεἀσφάλεια» (h t tp: //
w ww.g n o m i k o l o g i k on.gr/c a t q u o t es.p hp?c a t
eg=1660). 

Με ρι κούς αἰ ῶ νες ἀρ γό τε ρα οἱ ἐ πί γο νοι τοῦ 
με γά λου αὐ τοῦ πολιτικοῦ καί φιλοσόφου, οἱ 
σύγ χρο νοι ἡ γή το ρες τῆς P AX A M E R I C A NA καί 
τῆς Νέ ας Τά ξης Πραγ μά των, στό ὄ νο μα τῆς δῆ
θεν ἀ σφά λειας κα τα στρα τη γοῦν κά θε ἔν νοι α 
ἐ λευ θε ρί ας καί προ σω πι κοῦ ἀ πορρή του. 

«Μέχριποῦμπορεῖνὰφτάσειτὸκράτοςγιὰ
νὰ ἐγγυηθεῖ τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν του;
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Νο εμ βρί ου, ἡ ὁ ποί α στό ὄ νο μα αὐ τοῦ τοῦ πο λέ
μου τέ θη κε ἀ πό τόν πρό ε δρό της σέ κα τά στα ση 
ἐ κτά κτου ἀ νάγ κης γιά πολ λούς μῆ νες, πού ση
μαί νει βί αι η πε ρι στο λή τῶν ἐ λευ θε ρι ῶν καί τῶν 
δι και ω μά των τῶν πο λι τῶν της, ὑπό τό καθεστώς 
τοῦ φόβου καί τῆς ἀνασφάλειας πού ὑπάρχει.

Ὁ ἐκ φο βι σμός ἀ πο τε λεῖ, ἄλ λω στε, ἀ νά τούς 
αἰ ῶ νες, ἕ να ἀ πό τά κλα σι κά μέ σα χει ρα γώ γη
σης τῶν ἀν θρώ πων καί τῆς ἱ στο ρί ας τους. Τίς 
πε ρισ σό τε ρες φο ρές ὁ φό βος αὐ τός εἶ ναι κα
τα σκευ α σμέ νος καί στο χευ μέ νος καί γί νε ται τό 
ἀ ναγ καῖ ο συμ πλή ρω μα τῆς ἐ ξου σί ας καί τοῦ 
ἐ λέγ χου πού αὐ τή ἀ σκεῖ. Ὁ φό βος δι αν θί ζε ται 
μέ τήν ἀ ναγ και ό τη τα καί μέ μιά ἐ πί φα ση νο
μι μό τη τας, ὥ στε «στό ὄνομα τοῦ ἐπείγοντος
χαρακτήρα καί τῆς ἐπικινδυνότητας τῆς κατά
στασης»,τό μέ ρος τῶν πο λι τῶν πού ἀν τι δρᾶ νά 
εὐ θυ γραμ μι στεῖ τε λι κά στά κε λεύ σμα τα καί τίς 
βου λή σεις τῆς ἐ ξου σί ας.

✓ Παρακολούθηση χάριν 
τῆς ἀσφάλειας

Στό ἴ διο μῆ κος κύ μα τος κι νοῦν ται καί μί α 
σει ρά ἄλ λες ἐ πι λο γές καί συμ φω νί ες πού πα
ρα βιά ζουν συ στη μα τι κά τά προ σω πι κά δε δο
μέ να τῶν πο λι τῶν ὑ πό τόν φό βο τῆς τρο μο κρα
τί ας καί ὑ πό τό πρό σχη μα τῆς ἀ σφά λειας.

Στίς 23 Ἰ ου λί ου 2007, πα ρά τίς ἀν τιρ ρή σεις 
πού ἐκ φρά στη καν, ἐγ κρί θη κε μέ τήν ἀ πό φα ση 
2007/551/ΚΕΠ ΠΑ/ΔΕ τοῦ Εὐ ρω πα ϊ κοῦ Κοι νο
βου λί ου ἡ Συμ φω νί α με τα ξύ Ε Ε καί Η ΠΑ «γιά
τήνἐπεξεργασίακαίτήνδιαβίβασηδεδομένων
ἀπό τίς καταστάσεις μέ τά ὀνόματα τῶν ἐπι
βατῶν (PNR) ἀπό τούς ἀερομεταφορεῖς στό
ὙπουργεῖοἘσωτερικῆςἈσφάλειαςτῶνΗΠΑ(D
HS)»,γνωστήὡς«Συμφωνία2007PNR».

Μέ τήν συμ φω νί α αὐ τή, καί μέ τό φό βη τρο 
τῆς τρο μο κρα τί ας, δί νε ται ἡ δυ να τό τη τα στήν 
δι οί κη ση τῶν Η ΠΑ νά ἔ χουν πρό σβα ση σέ πλη
θώ ρα προ σω πι κῶν δε δο μέ νων εὐ ρω παί ων πο
λι τῶν πού τα ξι δεύ ουν στίς Η ΠΑ.

Πόσηποσότηταἐλευθερίαςεἶναιοἱσημερινοὶ
πολίτες ἕτοιμοι νὰ ἐκχωρήσουν γιὰ νὰ ἀπο
λαύσουν τὴν ἀσφάλειά τους;»ἀ να ρω τι έ ται ὁ 
Κα θη γη τής κ. Δο νά τος Πα πα γιά ννης (Δο νά τος 
Πα πα γιά ννης, Ἀναζητώνταςτήνἀσφάλεια,ἐγ
καταλείπουμετήνἐλευθερία;ἐ φημ. Ἐ λευ θε ρο
τυ πί α, 582009). 

Τὸ ἴ διο ἐ ρώ τη μα εἶ χε τε θεῖ νω ρί τε ρα καί ἀ πό 
τόν δι α κε κρι μέ νο νο μι κό καί ἀ κα δη μα ϊ κό Ἰ ω άν
νη Μα νω λε δά κη: «Εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ
δεχτοῦμε τὴν ἀλλοίωση τοῦ νομικοῦ μας πο
λιτισμοῦ σὲ βάρος τοῦφιλελεύθερου καὶ ἀν
θρωπιστικοῦχαρακτήρατουυἱοθετώνταςρυθ
μίσεις περιοριστικὲς τῆς ἐλευθερίας μας γιὰ
χάρη μιᾶς ἀντίστοιχης ἐνδυνάμωσης τῆς ποι
νικῆςκαταστολῆς;Μιᾶςἐνδυνάμωσηςποὺθὰ
καθιστοῦσε τὸν κοινωνικὸ χῶρο περισσότερο
ἀσφαλῆἢἔστωλιγότεροἀνασφαλῆ;» (Τρομο
κρατίακαὶδικαιώματα,ἀπὸτὴνἀσφάλειατοῦ
κράτους στὴν ἀνασφάλεια τοῦ δικαίου,  ἐκδ. 
Σά κου λα, 2004, σελ. 24).

Στό ὄ νο μα τῆς ἀσφάλειας καί μέ πρόσχημα 
τήν τρο μο κρα τί α, πού ἡ ἴ δια ἐ ξέ θρε ψε, ἡ Νέ α 
Τά ξη Πραγ μά των κα τα σκεύ α σε τόν νέ ο «ἐσω
τερικό ἐχθρό» ἐ νάν τια στόν ὁ ποῖ ο κή ρυ ξε τόν 
πό λε μο, τόν γνω στό «πόλεμο κατά τῆς τρομο
κρατίας». Πρό σφα το πα ρά δειγ μα αὐ τό τῆς Γαλ
λί ας, με τά τό  τρο μο κρα τι κό κτύ πη μα τῆς 15ης 
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Ἡ πα ρα κο λού θη ση τῶν πο λι τῶν, ἄλ λω στε, 
εἶ ναι ἕ να ξε κά θα ρο καί κλα σι κό πα ρά δειγ μα 
ὅ που συγ κρού ε ται ἡ ἔν νοι α τῆς ἐ λευ θε ρί ας μέ 
ἐ κεί νη τῆς ἀ σφά λειας. Σύμ φω να μέ τόν Κα θη
γη τή καί Ὑ πουρ γό κ. Κα τρούγ κα λο: «ἡαἴσθηση
καὶμόνοὅτιτελοῦνὑπὸκαθεστὼςἠλεκτρονικῆς
παρακολούθησηςμπορεῖβάσιμανὰἐπηρεάσει
τοὺςπολίτεςὡςπρὸςτὴνἄσκησητῶνδικαιω
μάτωντους». (Γ. Κα τρούγ κα λος στό Ὄψειςτῆς
νέαςπαρακολούθησης, Συλ λο γι κό). Δυ στυ χῶς, 
ὅ μως, ἐ νῶ ὡς Κα θη γη τής δι α τύ πω νε ἀ νά λο γες 
ἀ πό ψεις, ὡς Ὑ πουρ γός ὁ κ. Κα τρούγ κα λος εἶ ναι 
αὐ τός πού θε σμο θέ τη σε τήν ἠ λε κτρο νι κή δι α
σύν δε ση προ σω πι κῶν στοι χεί ων τῶν πο λι τῶν 
με τα ξύ δη μο σί ου καί ἰ δι ω τι κοῦ το μέ α. Ἀ νή ρε
σε ἔ τσι τόν ἴ διο τόν ἑ αυ τό του προ φα νῶς κά τω 
ἀ πό ἰ σχυ ρές ἐ ξω τε ρι κές πι έ σεις τῶν γνω στῶν
ἄ γνω στων ἐ πεμ βα τι κῶν κύ κλων.

Ἡ πα ρα κο λού θη ση τῶν πο λι τῶν συ νή θως 
προ βάλ λε ται ὡς ὁ ἐν δε δειγ μέ νος πρα κτι κός 
τρό πος γιά τήν ἐ ξι χνί α ση καί τήν ἀ πο τρο πή 
σο βα ρῶν ἐγ κλη μα τι κῶν πρά ξε ων. Κύ ριο μέ λη
μα ἀ πο τε λεῖ ἡ «ἀ πό σπα ση πλη ρο φο ρι ῶν», μέ 
ὁ ποι ο δή πο τε τί μη μα. Τό κρά τος δι καί ου πα ρα
με ρί ζε ται σκο πί μως καί στή θέ ση του ὑ πει σέρ
χε ται ἡ λο γι κή τοῦ φα κε λώ μα τος. 

Σύμ φω να μέ τόν Κα θη γη τή τῆς ἐγ κλη μα το λο
γί ας καί πρώ ην ὑ πουρ γό Προ στα σί ας τοῦ Πο
λί τη κ. Γιά ννη Πα νού ση «ἡλογικὴτοῦφακελώ
ματοςἐπεκτείνεταισὲπολλὲςδραστηριότητες
τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.Φακέλωμα στὰ σχολεῖα,
στοὺς ἀθλητικοὺς χώρους, στοὺς μετανάστες,
στὸνΤύπο,στὰτρένα,στὸμετρό,στ’ἀεροπλά
να,στὶςκαφετέριες,στὸDNA,σὲγενετικὸὑλι
κό, σὲπαιδιά, σὲ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες, σὲ em
ails» (Πα νού σης Γ., ὉμεγάλοςἈδελφὸςκαὶοἱ
μικροὶἀνάδελφοιἐχθροίτουἢτὸδίλημματοῦ
ἐπιτηρούμενου, ἐκδ. Ἀντ. Σάκκουλα, ἈθήναΚο
μοτηνή 2008, σελ. 1718).

Ἐ σχά τως δέ, ἡ ἀ στρα πια ία δι ά χυ ση τῶν πλη
ρο φο ρι ῶν καί ὁ ἄ με σος ἠ λε κτρο νι κός ἔ λεγ χος 
ὁ λο έ να καί με γα λύ τε ρων ἐκ φάν σε ων τῆς κα

θη με ρι νῆς ζω ῆς κα θι στᾶ κά θε ἄ το μο δυ νη τι κά  
ἐ λεγ χό με νο καί ἐ πι κίν δυ νο, κα θι στών τας τά 
ὅ ρια τοῦ νο μι μό φρο να πο λί τη, τοῦ πρό ἐγ κλη
μα τί α καί τοῦ ἐγ κλη μα τί α δυσ δι ά κρι τα. Ὁ ἄν
θρω πος αἰχ μα λω τί ζε ται χρο νι κά καί το πι κά σέ 
μιά πα γί δα ὑ περ πραγ μα τι κό τη τας. «Ἡ προεγ
κληματικὴἐπικινδυνότητακαὶἡὑπερπραγματι
κότηταἐπιχειροῦννὰὑπερβοῦντὸπραγματικό,
καὶμέσῳτῶνεἰκόνωνκαὶτῶνφαντασιώσεων
νὰκατασκευάσουνψευδογεγονόταποὺδικαιο
λογοῦνκατασταλτικὰμέτρα» (Πα νού σης 2010, 
"Καμεροφοβία καί καμερο΄λατρεία: Δημο
κρατική ἀνασφάλεια;" σέ Σαματάς Μ. (ἐπιμ.) 
Ὄψειςτῆςνέαςπαρακολούθησης.Διεθνεῖςκαί
Ἑλληνικές Προσεγγίσεις, σελ. 211231, Ἀθή
να:Βιβλιόραμα). 

Μέ πρό σχη μα τήν κα τα πο λέ μη ση τοῦ ἐγ κλή
μα τος, πού εἶ ναι καί τό κυ ρι ό τε ρο ἐ πι χεί ρη μα 
τῶν ὀ πα δῶν τῆς πα ρα κο λού θη σης, ἡ κα τά
στα ση γί νε ται ὁ λο έ να καί πιό ἐ πι κίν δυ νη γιά 
τίς ἐ λευ θε ρί ες τῶν πο λι τῶν. «Τὸ τεκμήριο τῆς
ἀθωότητας,τὸδικαίωμαστὴσιωπὴκαὶοἱἀπα
ράγραπτεςἀρχὲςτοῦκράτουςδικαίουδὲνμπο
ροῦννὰἀνατρέπονταιβάσειτῶνδυνατοτήτων
τῆς τεχνολογίας παρακάμπτοντας ἔτσι ὅλους
τοὺς δικονομικοὺς κανόνες ἢ δημιουργώντας
νομικὲς κατασκευές, μόνο καὶμόνο,μὲσκοπὸ
τὴν ἀνεύρεση τῆς οὐσιαστικῆς ἀλήθειας χρη
σιμοποιώνταςκατὰτὸδοκοῦνμεσαιωνικοῦτύ
πουἀποδεικτικὰμέσα» (Μαυ ρί δης Συ με ών, Τὸ
δίλημμαἐλευθερίαἢἀσφάλειαστὴνἀνάπτυξη
τῆςκοινωνικῆςζωῆςκαὶἡπεριστολὴδικαιωμά
τωνκαὶἐλευθεριῶν, δι δα κτο ρι κή δι α τρι βή).

Γί νε ται λοι πόν σα φές ὅ τι ἡ ἠ λε κτρο νι κή πα
ρα κο λού θη ση τῶν πο λι τῶν εἶ ναι ἡ συ νι στῶ σα 
ὅ λων τῶν δυ νά με ων πού λει τουρ γοῦν γιά τήν 
ὁ μο γε νο ποί η σή τους, τήν ἀ πο δυ νά μω σή τους, 
τήν κα τα στο λή καί τόν ἔ λεγ χό τους. Εἶ ναι ὁ κα τα
λύ της γιά τήν ὑ πα γω γή καί τήν ἀ φο μοί ω σή τους 
στό «σύ στη μα». Εἶ ναι ἡ αἰχ μή τοῦ δό ρα τος στήν 
φαλ κί δευ ση τῶν ἐ λευ θε ρι ῶν τους, στήν δί ω ξη 
τῶν δρα στη ρι ο τή των τους, στήν ἐ νο χο ποί η ση 
τῶν φρο νη μά των τους καί στήν τε λι κή χει ρα γώ
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γη σή τους καί τήν ὑ πο δού λω σή τους στήν παγ
κό σμια ἠ λε κτρο νι κή δι κτα το ρί α, στόν σταυ λι
σμό τους στό «παγ κό σμιο ἠ λε κτρο νι κό μαν τρί». 

Αὐ τή ἀ κρι βῶς τήν ἐ πι δί ω ξη τοῦ συ στή μα τος 
ἐ ξυ πη ρε τοῦν, ὅ πως προ α να φέ ρα με, οἱ ποι κί
λες ἠλε κτρο νι κές κάρ τες, ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη, 
τό πλα στι κό χρῆ μα καί ἀ νά λο γες ἄλ λες μέ θο
δοι καί τα κτι κές, πού σχε δι ά ζον ται ἀ πό τήν Νέα 
Τάξη Πραγμάτων καί καλεῖται νά ὑλοποιήσει ἡ 
ἑλ λη νι κή Κυ βέρ νη ση. Ὁ ὀ ρυ μα γδός ὅ λων αὐ
τῶν τῶν γε γο νό των καί τῶν κα τα στά σε ων, ἀ πό 
τά ὁ ποῖ α ἕ να μι κρό μό νον δεῖγ μα πα ρου σι ά
σα με, προ κα λεῖ πραγ μα τι κό δέ ος καί γεν νᾶ τήν 
δί και η ἀ γα νά κτη ση καί τήν σφο δρή ἀν τί δρα σή 

μας σέ ὅ λα ὅ σα ἀ πάν θρω πα, ἀν τί χρι στα καί 
ἀν θελ λη νι κά τε κταίνον ται σέ βά ρος μας. 

Κα τα δει κνύ εται, ἔ τσι, ὅ τι τό ζή τη μα τῶν 
ταυ το τήτων, ἐ κτός ἀ πό θέ μα πί στε ως καί ὁ μο
λο γί ας, εἶ ναι καί ἕ να κα τε ξο χήν θε ο λο γι κό, 
πνευ μα τι κό καί ἐ θνι κό ζή τη μα πού πρέ πει νά 
ἀν τι με τω πι στεῖ μέ θάρ ρος, ἀ πο φα σι στι κό τη
τα καί ἀ γω νι στι κό τη τα. Ἐ πι βάλ λε ται, λοι πόν, 
ἡ ἀν τί θε σή μας καί ἡ ἄρ νη ση πα ρα λα βῆς ἠ λε
κτρο νι κῆς ταυ τό τη τας ἤ κάρ τας, ἀ κό μη καί ἄν 
δεν πε ρι έ χει τόν ἀ ριθ μό 666, κα θώς οὕτως ἤ 
ἄλ λως, μᾶς εἰ σά γει καί μᾶς δε σμεύ ει στό ἴ διο 
ἀ νε λεύ θε ρο καί ἀν τί θε ο σύ στη μα μέ ποικίλες 
πνευματικές προεκτάσεις καί συνέπειες.

Στό ὄ νο μα τῆς ἀσφάλειας καί μέ πρόσχημα τήν τρο μο κρα τί α, πού ἡ ἴ δια ἐ ξέ θρε ψε, ἡ Νέ α Τά ξη Πραγ μά των 
κα τα σκεύ α σε τόν νέ ο «ἐ σω τε ρι κό ἐχθρό» ἐ νάν τια στόν ὁ ποῖ ο κή ρυ ξε τόν πό λε μο, τόν γνω στό 

«πό λε μο κα τά τῆς τρο μο κρα τί ας».
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Ἡ 
κάρ τα τοῦ πο λί τη ἐ πα νῆλ θε καί 
πά λι στό προ σκή νιο μέ τίς ἐ ξαγ γε
λί ες τοῦ Ὑ πουρ γοῦ Ἐ σω τε ρι κῶν κ. 

Πα να γι ώ τη Κου ρουμ πλῆ, στό πλαί σιο τῶν προ
γραμ μα τι κῶν δη λώ σε ων τῆς νέ ας Κυ βέρ νη σης 
στήν Βου λή, στίς 8 Ὀ κτω βρί ου 2015. Χα ρα κτη
ρι στι κό εἶ ναι ὅ τι ὁ κ. Κου ρουμ πλής ὑ πο στή ρι ξε 
μέ θέρ μη τήν κα θι έ ρω ση τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη 
καί ἐ νώ πιον τοῦ Ἀρ χι ε πι σκ ό που κ. Ἱ ε ρω νύ μου, 
ὁ ὁ ποῖ ος ἀ πέ φυ γε νά το πο θε τη θεῖ γιά τό συγ
κε κρι μέ νο ζή τη μα.

Ἕ να βα σι κό στοι χεῖ ο τῆς ὅ λης ὑ πο θέ σε ως 
τό ὁ ποῖ ο ἔ χει με γά λη ση μα σί α καί φα νε ρώ νει 
πολ λά, εἶ ναι ἡ ἀ δι α φά νεια πού τη ρεῖ ται ἀ πό 
τήν πλευ ρά τῆς Κυ βερ νή σε ως σέ σχέ ση μέ τίς 
τε χνι κές προ δι α γρα φές τῆς κάρ τας, πού δέν 
ἔ χουν ἀ να κοι νω θεῖ ἀ κό μη ἐ πι σή μως, πα ρό τι τό 
νομικό πλαίσιο γιά τήν ἠ λε κτρο νι κή δι α κυ βέρ
νη ση –στό ὁ ποῖ ο ἐν τάσ σον ται καί οἱ δι α τά ξεις 
γιά τήν κάρ τα τοῦ πο λί τη– ἔχει ἤδη ὁλοκληρω
θεῖ.

• Τό ἱστορικό τῆς κάρτας 
τοῦ πολίτη

Τό ὅ λο ἐγ χεί ρη μα, ἄλ λω στε, δέν εἶ ναι και
νούρ γιο, κα θώς ἐ πι χει ρή θη κε καί ἀ πό τίς προ η
γού με νες κυ βερ νή σεις καί ὑ πουρ γούς, τίς προ
σπά θει ες τῶν ὁ ποί ων ἐ πι σή μα νε θε τι κά ὁ νῦν 
Ὑ πουρ γός Ἐ σω τε ρι κῶν καί Δι οι κη τι κῆς Ἀ να συγ

κρό τη σης κ. Κου ρουμ πλής στήν ὁ μι λί α του στήν 
Βου λή. 

Ὁ ἔ λεγ χος καί ἡ χει ρα γώ γη ση τῶν πο λι τῶν 
μέ σα ἀ πό ἕ να κεν τρι κό ἠ λε κτρο νι κό σύ στη
μα ἐ λέγ χου ἔ χει ἐκ δη λω θεῖ ἤ δη τήν τε λευ ταί α 
τρι α κον τα ε τί α καί στήν χώ ρα μας μέ ποι κί λες 
μορ φές καί ἐκ φάν σεις. Ἡ ἀ φε τη ρί α του βρί σκε
ται στήν θέ σπι ση τοῦ νό μου 1599/1986 (ὅ πως 
τρο πο ποι ή θη κε μέ τόν νό μο 1988/1991) γιά  τήν 
ἔκ δο ση νέ ου δελ τί ου ταυ τό τη τας καί τήν κα θι έ
ρω ση τοῦ Ἑ νια ίου Κω δι κοῦ Ἀ ριθ μοῦ Μη τρώ ου 
(Ε ΚΑΜ), τόν γνωστό ὡς «νόμο Κουτσόγιωργα» 
ἐπί Κυβερνήσεως Ἀνδρέα Παπανδρέου. Ὁ νό
μος προ έ βλε πε ὅ τι ὁ Ε ΚΑΜ θά «σχη μα τί ζε ται 
ἀ πό δε κα τρί α (13) ψη φί α καί σύμ βο λα», τό δι
α δε δο μέ νο τό τε γραμ μω τό κώ δι κα (b a r c o de) 
τύ που Ε ΑΝ 13, πού πε ρι εῖ χε ὡς κω δι κό του τόν 
δυ σώ νυ μο ἀ ριθ μό 666.

Ἡ κα θι έ ρω ση τοῦ Ε ΚΑΜ ἦ ταν ἡ πρώ τη ἀ πό
πει ρα γιά τήν συμ πε ρί λη ψη σέ ἕ ναν ἑ νια ῖο 
κω δι κό ὅ λων τῶν ἐ πι μέ ρους κω δι κῶν ἀ ριθ
μῶν, πού δι α θέ τει ὁ κά θε πο λί της. Στήν ἴ δια 
λο γι κή κι νεῖ ται καί ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη, κα θώς 
ἑ νο ποι εῖ καί αὐ τή τούς ἐ πι μέ ρους κω δι κούς 
τοῦ κά θε πο λί τη (ΑΜ ΚΑ, ΑΦΜ, Ἀ ριθ μό Ταυ
τό τη τας, Ἀ ριθ μό Δη μο το λο γί ου). Μέ τήν χρή
ση τοῦ ἑ νια ίου κω δι κοῦ κα θί στα ται δυ να τή ἡ 
δι α σύν δε ση ἀρ χεί ων καί προ σω πι κῶν δε δο
μέ νων τῶν πο λι τῶν καί δη μι ουρ γεῖ ται, ἔ τσι, 
τό λε γό με νο προφίλ τοῦ κά θε πο λί τη καί τό 

Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη

Γ .́ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 
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ὁ λο κλη ρω τι κό του ἠ λε κτρο νι κό φα κέ λω μα.

Μέ βά ση τόν νό μο 1599/1986 ἐκ δό θη κε ἡ 
21385/11246 Ὑ πουρ γι κή Ἀ πό φα ση (Ἐ σω τε ρι
κῶν) τῆς 12/7/1992, τοῦ Ὑ πουρ γοῦ κ. Κλεί του 
ἐ πί Κυ βερ νή σε ως Κων σταν τί νου Μη τσο τά κη, 
πού κα θό ρι ζε «τόντύποκαίτίςπροδιαγραφές
τοῦ δελτίου ταυτότητας» ἡ ὁ ποί α προ βλε πό
ταν νά φέ ρει «εἰδικήλευκήλωρίδαπάχους16
χιλιοστῶντοῦμέτρουστόκάτωμέροςτῆςπρό
σθιαςὄψης,προοριζόμενηνάχρησιμοποιηθεῖ
γιάμηχανικήὀπτικήἀνάγνωση».

Ὅ πως εἶ ναι γνω στό, τά σύγ χρο να μι κρο τσίπ, 
πού προ βλέ πε ται νά χρη σι μο ποι η θοῦν στήν 
κάρ τα τοῦ πο λί τη, τύ που R F ID ἤ ὅ ποι α ἄλ λα 
θά προ σφέ ρει ἡ ρα γδαί α τε χνο λο γι κή πρό ο
δος στόν το μέ α αὐ τό, εἶ ναι σέ τε ρά στιο βαθ μό 
πιό ἐ πι κίν δυ να ἀ πό τήν «λευκή λωρίδα»πού 
προ βλε πό ταν στίς ταυ τό τη τες τῶν ἀρ χῶν τῆς 
δε κα ε τί ας τοῦ ‘90 καί πού δέν ἐ πι βλή θη καν λό
γῳ τῆς σθε να ρῆς ἀν τί δρα σης πού προ βλή θη κε 
τό τε.

Τό ὅ λο ζή τη μα ἐ πα νῆλ θε τό 1997 μέ τήν κύ
ρω ση τῆς Συμ φω νί ας Σέν γκεν καί ἀρ γό τε ρα, 
στήν διά ρκεια τῆς δε κα ε τί ας τοῦ 2000 ἄρ χι σε 
νά δι α μορ φώ νε ται ἡ ὑ πο δο μή γιά τήν θέ σπι ση 

τῆς «κάρ τας τοῦ πο λί τη», ὅ πως ἔ χει ἐ πι κρα τή
σει νά ὀ νο μά ζε ται πλέ ον ἡ ἠ λε κτρο νι κή ταυ τό
τη τα μέ ἑ νια ῖο κω δι κό ἀ ριθ μό καί δυ να τό τη τα 
ἠ λε κτρο νι κῆς ἀ πο θή κευ σης καί δι α σύν δε σης 
προ σω πι κῶν δε δο μέ νων τοῦ κα τό χου της.

Ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη ἐν τάσ σε ται στά πλαί σια 
τῆς ἠ λε κτρο νι κῆς δι α κυ βέρ νη σης πού θε σπί ζε
ται μέ τόν νό μο 3839/2010 (νό μος Ραγ κού ση) 
καί ἐ ξαγ γέ λλε ται ἐ πί ση μα ἀ πό τόν τό τε Πρω
θυ πουρ γό κ. Γ. Πα παν δρέ ου στήν ΔΕΘ τόν Σε
πτέμ βριο τοῦ 2011.

Ἡ δι α βε βαί ω ση τοῦ τότε Ὑ πουρ γοῦ Ἐ σω τε
ρι κῶν κ. Ραγκούση πρός τήν Ἱ ε ρά Σύ νο δο, ὅ τι 
«ἡΚάρτατοῦΠολίτηδένθάπεριλαμβάνειεὐ
αίσθηταπροσωπικάδεδομένακαίδένθάπε
ριλαμβάνει γραμμωτόκώδικα (barcode),οὔτε
ὁποιονδήποτεσυμβολικόἀριθμό» (Ἀ να κοι νω
θέν Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου 1562011), ἀ πο τε λεῖ σα φή 
ἐμ παιγ μό τῆς τό τε Κυ βέρ νη σης πρός τήν Ἱ ε ρά 
Σύ νο δο. Κι αὐ τό για τί εἶ ναι φα νε ρό, ἀ κό μη καί 
στούς ἀ δα εῖς, ὅ τι ἡ τε χνο λο γί α R F ID εἶ ναι πο
λύ πιό προ ηγ μέ νη καί πιό ἐ πι κίν δυ νη γιά τήν 
ἀ σφά λεια τῶν δε δο μέ νων ἀ πό αὐ τή τοῦ b arc o
de, ἡ ὁ ποί α καί ἐγ κα τα λή φθη κε. 

Εἶ ναι γνω στό καί δε δο μέ νο, ἄλ λω στε, ὅ τι οἱ 
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πο λι τι κοί μᾶς θε ω ροῦν καί μᾶς συμ πε ρι φέ ρον
ται ὡς ἀ φε λεῖς καί ἀ νό η τους, θεωρώντας ὅτι 
μπο ροῦν μέ χα ρα κτη ρι στι κή εὐ κο λί α νά μᾶς 
ἐ ξα πα τοῦν, νά μᾶς ὑ πο τι μοῦν καί νά μᾶς ἐμ
παί ζουν. 

Ἀ νά λο γη στά ση τη ρεῖ καί ἡ πα ροῦ σα Κυ βέρ
νη ση τοῦ κ. Ἀ λέ ξη Τσί πρα, ὁ ὁ ποῖ ος στίς 2611
2010, ὡς ἀρ χη γός τῆς ἀ ξι ω μα τι κῆς ἀν τι πο λί τευ
σης, ὑ πέ βα λε ἐ ρώ τη ση πρός τόν τό τε Ὑ πουρ γό 
Ἐ σω τε ρι κῶν καί Ἠ λε κτρο νι κῆς Δι α κυ βέρ νη
σης ὅ που ἔ θε τε δι ά φο ρα ζη τή μα τα, ὅ πως τῆς 
ἀ σφά λειας τῶν προ σω πι κῶν δε δο μέ νων καί 
ἐ πι κα λεῖ το τό πα ρά δειγ μα τῆς Γερ μα νί ας ὅ που 
«παράτήνὑψηλήτεχνικήπροετοιμασία,ὁμά
δαχάκερς,κατάφερεμέτήνἔναρξηλειτουργίας
τῆςκάρταςνάτροποποιήσειστοιχεῖατηςκαίνά
τήνκαταστήσειεὐάλωτη,μέλογισμικόπούβρί
σκεταιδωρεάνστόδιαδίκτυο».

Ἐ πι κα λεῖ ται, ἐ πί σης, στήν ἐ ρώ τη σή του ὁ κ. 
Τσί πρας τό γε γο νός ὅ τι «στόδιαδίκτυοἡδια
βούλευση τοῦ σχετικοῦ κειμένου ἔχει δεχθεῖ
ἑκατοντάδες ἀρνητικά σχόλια μέσα σέ λίγα
μόλις εἰκοσιτετράωρα». Ἀ νά λο γο, ὅ μως, φαι
νό με νο κα ται γι σμοῦ ἀρ νη τι κῶν σχο λί ων στήν 
δι α βού λευ ση δέ χτη κε καί τό σχέ διο νό μου τῆς 
δι κῆς του Κυ βερ νή σε ως, αὐτό δηλαδή τοῦ τότε 
Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Κατρούγκαλου. Πα ρά 
τήν ἀρ νη τι κή ἔκ φρα ση, ὅ μως, τῶν πο λι τῶν ἡ 
Κυ βέρ νη ση, διά στό μα τος σήμερα τοῦ κ. Κου
ρουμ πλῆ ἐ πι μέ νει στήν ἔκ δο ση τῆς κάρ τας τοῦ 
πο λί τη.

Δι ε τύ πω νε, ἐ πί σης, ὁ κ. Τσί πρας τό τε τόν προ
βλη μα τι σμό «ἄνπροκύπτειὄφελοςγιάτούςπο
λίτεςκαίτούςθεσμούςτοῦκράτους»πα ρό τι καί 
ἡ δι κή του Κυ βέρ νη ση χρη σι μο ποι εῖ σή με ρα 
τήν ἴ δια προ πα γαν δι στι κή τα κτι κή ἐ κεί νης τήν 
ὁ ποί α ἐγ κα λοῦ σε. Προ πα γαν δί ζει, δη λα δή, τήν 
ἀ ξί α καί τήν χρη σι μό τη τα τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη 
καί ἐ πι κεν τρώ νε ται στίς δι ευ κο λύν σεις πού αὐ
τή θά πα ρέ χει στούς πο λί τες στίς συ ναλ λα γές 
τους μέ τό δη μό σιο καί ὄ χι μό νο, πα ρα βλέ πον
τας τόν κίν δυ νο γιά τήν πε ρι στο λή τῆς ἐ λευ θε

ρί ας τῶν πο λι τῶν, πού πάν το τε βρι σκό ταν στό 
ἐ πί κεν τρο τῶν ἀ γώ νων καί τῶν δι εκ δι κή σε ων 
τῆς ἀ ρι στε ρᾶς.

Εἶ ναι, ὅ μως, δε δο μέ νο καί γί νε ται ἀν τι λη
πτό ἀ πό ὅ λους ὅ τι δέν ἀ ξί ζει ἡ δι α κύ βευ ση τῶν 
προ σω πι κῶν δε δο μέ νων καί τῶν ἐ λευ θε ρι ῶν 
τῶν πο λι τῶν πρός χά ριν τῆς ὑ πο τι θέ με νης ἐ ξυ
πη ρε τή σε ως πού ἀ πα τη λά ὑ πό σχε ται ἡ κάρ τα 
τοῦ πο λί τη, ἀ φοῦ σέ τε λι κή ἀ νά λυ ση δέν θά 
βελ τι ώ σει τήν κα θη με ρι νό τη τα καί τήν ποι ό τη
τα τῆς ζω ῆς τῶν πο λι τῶν.

Ὅ πως ἀ πο δει κνύ ε ται ἀ πό τήν τρι α κον τα ε τή 
πο ρεί α τοῦ ζητήματος τῶν ἠ λε κτρο νι κῶν ταυ
το τή των καί τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη, αὐ τή ἦ ταν 
ἀ νέ κα θεν στίς στο χεύ σεις ὅ λων τῶν Κυ βερ νή
σε ων, χω ρίς νά γνω ρί ζου με μέ βε βαι ό τη τα ἄν 
συ νι στοῦ σε δι κή τους κυ ρί αρ χη ἐ πι λο γή ἤ ἄν 
ἀ πο τε λοῦ σε ἔ ξω θεν ἐ πι βο λή μέ βά ση τούς νε
ο τα ξι κούς σχε δια σμούς τῆς παγ κο σμι ο ποί η σης.

• Ἡ διαμόρφωση τοῦ νομικοῦ 
καθεστῶτος

Ὁ νό μος γιά τήν ἠ λε κτρο νι κή δι α κυ βέρ νη ση, 
στήν ὁ ποί α θά στη ρί ζε ται ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη 
καί εἶ χε ψη φι σθεῖ ἀ πό τό 2011 (ν. 3979/2011) 
τρο πο ποι ή θη κε πρό σφα τα καί συμ πλη ρώ θη κε 
μέ τόν νό μο 4325/2015.

Στό ἀρ χι κό σχέ διο τοῦ νό μου αὐ τοῦ εἶ χε ἐ πι
χει ρη θεῖ ἀ πό τόν τό τε Ὑ πουρ γό Ἐ σω τε ρι κῶν καί 
Δι οι κη τι κῆς Ἀ να συγ κρό τη σης κ. Κα τρούγ κα λο ἡ 
κα θι έ ρω ση καί τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη (ἄρ θρο 
16 σχε δί ου νό μου πού τέ θη κε πρός δι α βού λευ
ση ἀ πό 17 ἕ ως 24 Μαρ τί ου 2015). Λό γῳ τοῦ 
πλή θους τῶν ἀρ νη τι κῶν σχο λί ων πού συγ κέν
τρω σε τό συγ κε κρι μέ νο ἄρ θρο στή δι α βού λευ
ση (98% τοῦ συ νό λου), ἀ πο σύρ θη κε ἡ πρό βλε
ψη γιά τήν κάρ τα τοῦ πο λί τη ἀ πό τό νο μο σχέ διο 
πού τε λι κά ψη φί σθη κε (ἄρ θρο 10 Ν. 4325/11
52015). Πα ρέ μει νε, ὅ μως, καί ἀ πο τε λεῖ πλέ ον 
νό μο τοῦ κρά τους ὅ λο τό ἀ να γ καῖ ο ὑ πό βα θρο 
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γιά τήν λει τουρ γί α της ὡς μέ σο ἠ λε κτρο νι κῆς 
ταυ το ποί η σης τῶν πο λι τῶν. Ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη 
θά ἐ ξα σφα λί ζει «τήνἀναγκαία τεχνικήδιαλει
τουργικότητα τῆς ὑπηρεσίας τῆς ἠλεκτρονικῆς
διακυβέρνησηςμέσυστήματαφορέωντοῦδη
μοσίουἤτοῦ ἰδιωτικοῦτομέα ...».Αὐ τό, ἡ δι
α σύν δε ση ἀρ χεί ων δη λα δή, συ νι στᾶ τήν οὐ σί α 
τῆς κάρ τας καί τόν με γα λύ τε ρο κίν δυ νο πού αὐ
τή ἐγ κυ μο νεῖ. Τά ὑ πό λοι πα χα ρα κτη ρι στι κά τῆς 
κάρ τας θά μπο ροῦν νά ρυθ μι στοῦν καί μέ μιά 
ἁ πλή Ὑ πουρ γι κή Ἀ πό φα ση, κα θώς πα ρέ χε ται ἡ 
ἀ πα ραί τη τη νο μι κή ἐ ξου σι ο δό τη ση: «Μέκοινή
ἀπόφαση τοῦὙπουργοῦἘσωτερικῶνκαίΔιοι
κητικῆςἈνασυγκρότησης,τῶνκατάπερίπτωση
ἁρμόδιων Ἀναπληρωτῶν Ὑπουργῶν Ἐσωτερι
κῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης καί τοῦ
κατά περίπτωση ἁρμoδίου Ὑπουργοῦ καθορί
ζονται τάεἰδικότερα τεχνικάκαί λεπτομερεια
κάζητήματαπούἀναφέρονταιστήδιασύνδεση
τῶνδιαπιστευτηρίωνκαίτῶνἀναγνωριστικῶν
μέβασικάμητρῶατῶνφορέωντοῦδημόσιου
τομέα» (ν. 4325/1152015 ἄρ θρο 10).

Μέ τήν προσθήκη αὐ τή τοῦ νόμου γιά πρώ-
τη φο ρά γί νε ται δι α σύν δε ση ἀρ χεί ων ἀ πό 
δη μο σί ους καί ἰ δι ω τι κούς φο ρεῖς καί συ νε-
πῶς ἀ νοί γει ὁ δρό μος γιά σφαι ρι κό ἠ λε κτρο-
νι κό φα κέ λω μα τῶν πο λι τῶν, πού θά γίνεται 
μέσῳ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη. Γιά πρώ τη φο-
ρά ἡ ἄ σκη ση συν ταγ μα τι κῶς κα το χυ ρω μέ νων 
δι και ω μά των τοῦ πο λί τη, ἀ στι κῶν, ἀ το μι κῶν 
καί πο λι τι κῶν, θά ἐ ξαρ τᾶ ται πλέ ον ἀ πό τήν 
πα ρα λα βή ἤ ὄ χι μιᾶς Κάρ τας.

• Τά χαρακτηριστικά καί τό 
περιεχόμενο τῆς κάρτας

Ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη, σύμ φω να μέ τά ἐ λά χι
στα πού ἔ χουν ἀ να κοι νω θεῖ, θά πε ρι λαμ βά νει τόν 
ΑΜ ΚΑ, τόν ΑΦΜ, τόν ἀ ριθ μό δη μο το λο γί ου καί 
τόν ἀ ριθ μό τῆς ἀ στυ νο μι κῆς ταυ τό τη τος τοῦ κά θε 
πο λί τη. Θά φέ ρει, ἐ πί σης, ἕ να «ἔ ξυ πνο» μι κρο τσίπ 
κατά πᾶσα πιθανότητα τε χνο λο γί ας R F ID.

Ἡ τε χνο λο γί α R F ID εἶ ναι ἡ πιό προ ηγ μέ νη, 
πού χρη σι μο ποι εῖ ται στίς μέ ρες μας καί ἔ χει 
τήν δυ να τό τη τα ἐν το πι σμοῦ τοῦ R F ID τσίπ καί 
ἐξ ἀ πο στά σε ως. Ὁ κά το χος τῆς κάρ τας τοῦ πο
λί τη θά μπο ρεῖ νά ἐν το πί ζε ται, λοι πόν, ἀ νά πᾶ
σα στιγ μή καί ὅ που καί ἄν βρί σκε ται, γι’ αὐ τό 
καί οἱ ταυ τό τη τες πού χρη σι μο ποι οῦν R F ID 
ἀ πο κα λοῦν ται δι ε θνῶς «ταυτότητεςκαταδό
τες».Τό πιό ἐ πι κίν δυ νο στοι χεῖo εἶ ναι ὅ τι τά 
πιό προ ηγ μέ να R F ID πού χρη σι μο ποι οῦν ται 
εἶ ναι ἐ πα να προ γραμ μα τι ζό με να, ἔ χουν τήν 
δυ να τό τη τα ἐ πα νεγ γρα φῆς, τῆς προ σθή κης, 
δη λα δή, καί τῆς ἀ φαι ρέ σε ως δε δο μέ νων σέ 
αὐ τά.

Εἶναι πασιφανές ὅτι ἡ κάρτα τοῦ πολίτη  δέν 
ἀφορᾶ τόσο στήν κα τα πο λέ μη ση τῆς γρα φει ο
κρα τί ας καί τῆς διαφθορᾶς, ὅ πως προ σχη μα τι
κά ὑ πο στη ρί ζε ται. Οἱ στό χοι αὐ τοί μπο ροῦν νά 
ἐ πι τευ χθοῦν καί μέ ἄλ λα μέ σα.

Τό βα σι κό ζη τού με νο τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη 
θά εἶ ναι νά λει τουρ γή σει ἀ πο τε λε σμα τι κά μί α 
«κοινὴ βάση γιὰ ἠλεκτρονικὲς ἀλληλεπιδρά
σεις μεταξὺ πολιτῶν, ἐπιχειρήσεων καὶ δημο
σίωνἀρχῶν», τό κα θο λι κό, δη λα δή φα κέ λω μα 
τῶν πο λι τῶν. Κι αὐ τό για τί μέ τὴν ἐ φαρ μο γή 
τῆς πο λυ χρη στι κῆς αὐ τῆς ἔ ξυ πνης κάρ τας, τῆς 
κάρ τας τοῦ Πο λί τη, τά στοι χεῖ α τῶν ἐ πα φῶν καί 
συ ναλ λα γῶν θά ἀ πο θη κεύ ον ται στό ἑ ξῆς σέ 
μί α κοι νή βά ση δε δο μέ νων, μέ κω δι κούς πού 
θά ἀν τι στοι χοῦν στόν κα θέ να ἀ πό ἐ μᾶς. 

• Κίνδυνοι καί ἀπειλές
Ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη δέν θά εἶ ναι μί α ἁ πλή 

κάρ τα, ὅ πως οἱ ὑ πό λοι πες πού κυ κλο φο ροῦν. 
Δέν θά πι στο ποι εῖ ἁ πλῶς τό πρό σω πο ἤ κά ποι α 
ἰ δι ό τη τα τοῦ κα τό χου της, ἀλ λά ταυ τό χρο να θά 
πα ρα χω ρεῖ ὅ λα τά στοι χεῖ α καί τίς συ ναλ λα γές, 
πού μέ σῳ αὐ τῆς πραγ μα το ποι οῦν ται, στήν 
ἠ λε κτρο νι κή βά ση δεδομένων τῶν ὑ πο λο γι
στῶν τοῦ συ στή μα τος. Ὅ λα αὐ τά τά δε δο μέ να 
θά ἀ πο στέλ λον ται ἀ πό τό μι κρο τσίπ τῆς κάρ
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τας καί θά κα τα γρά φεται πλη θώ ρα πλη ρο φο ρι
ῶν γιά τήν προ σω πι κή ζω ή καί τήν δρα στη ρι ό
τη τα τῶν πο λι τῶν, πα ρα βι ά ζον τας κά θε ἔν νοι α 
ἀ πορ ρή του καί ἰ δι ω τι κό τη τος.

Τίς πλη ρο φο ρί ες αὐ τές θά τίς δι α χει ρί ζον ται 
ἐν τε ταλ μέ να ἄ το μα ὑ ψη λοῦ κύ ρους, ὑ πε ρά νω 
πά σης ὑ πο ψί ας καί «ἀ δι ά φθο ρα», ὅ πως ἰ σχυ
ρί ζον ται αὐ τοί πού θά τά ὁ ρί σουν. Εἶ ναι, ὅ μως, 
πα σι φα νές ὅ τι τέ τοι α ἄ το μα δέν μπο ρεῖ νά 
ὑ πάρ ξουν σέ καμμιά ἐποχή, πολύ περισσότερο 
δέ σέ μιά ἐ πο χή σάν τήν δική μας, πού ἡ δι α
φθο ρά κυ ρια ρχεῖ στήν δη μό σια ζω ή καί ὅ που 
«ὅ λα πω λοῦν ται καί ὅ λα ἀ γο ρά ζον ται». Ἀ πο
τε λεῖ, ἄλ λω στε, κα θη με ρι νό φαι νό με νο ἡ πα
ρά νο μη δι ά θε ση κα τα λό γων (οἱ λε γό με νες «λί
στες») μέ προ σω πι κά δε δο μέ να τῶν πο λι τῶν, 
πού πω λοῦν ται σέ τρά πε ζες, σέ ἑ ται ρεῖ ες, σέ 
ἀ σφα λι στι κά γρα φεῖ α, σέ πο λυ κα τα στή μα τα, 
ἀ κό μη καί σέ s u p er m a r k e ts.

Κα μμί α ἀ πο λύ τως ἐγ γύ η ση δέν ὑ πάρ χει, 

ἐ πί σης, καί γιά τήν ἀ σφά λεια τῶν δε δο μέ νων 
ἀ πό ἄλ λους πα ρά νο μους χρῆ στες, κα θώς ἔ χει 
ἀ πο δει χθεῖ δι ε θνῶς ὅ τι κα νέ νας κω δι κός, ὅ σο 
ἀ σφα λής καί ἄν εἶ ναι αὐ τός, δέν εἶ ναι ἱ κα νός νά 
ἐμ πο δί σει τούς χά κερς νά τόν «σπά σουν». Οἱ 
χά κερς, ἄλ λω στε, ἔ χουν σπά σει τούς κω δι κούς 
καί ἔ χουν μπεῖ στά ἀρ χεῖ α τοῦ ἀ με ρι κα νι κοῦ 
πεν τα γώ νου, τῆς ΝΑ ΣΑ, τοῦ F BI, τοῦ γερ μα νι
κοῦ συ στή μα τος ἠ λε κτρο νι κῶν ταυ το τή των κ.ἄ.

• Ἡ ἀναξιοπιστία 
τοῦ πολιτικοῦ συστήματος

Πα ρά τήν τε ρά στια ση μα σί α τοῦ ὅ λου ζη
τή μα τος καί τίς συ νέ πει ες πού θά ἔ χει ἡ κάρ
τα στήν προ σω πι κή ἐ λευ θε ρί α καί τήν ἰ δι ω τι κή 
ζω ή τῶν πο λι τῶν τη ρεῖ ται ἀ πό λυ τη μυ στι κό τη
τα ἀ πό τήν πλευ ρά τῶν ὑ πευ θύ νων γιά τά  χα
ρα κτη ρι στι κά της καί τίς ἀ κρι βεῖς δυ να τό τη τες 
πού θά πε ρι έ χει. 

«Βλέπειςτίδικτατορίασκέφθηκεὁδιάβολος!ΣτίςΒρυξέλλεςἔχουνὁλόκληρομέγαρομέτό666,ὅπουστεγάζουντόκομπιοῦ
τερ.Αὐτότόκομπιοῦτερμπορεῖνάἐλέγξηδισεκατομμύριαἀνθρώπους...Ἐξομολόγησηὅλοιμέἕνακουμπί!ΜερικοίΕὐρωπαῖοι
ἀντέδρασαν,γιατίφοβοῦνταιπαγκόσμιαδικτατορία.ἘμεῖςοἱὈρθόδοξοιἀντιδροῦμε,γιατίδένθέλουμετόνἈντίχριστο,ἀλλά
φυσικάοὔτετήνδικτατορία»». (Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου Ἁ γι ο ρεί του Λό γοι Β΄, Πνευμ. Ἀ φύ πνι ση, ἐκδ. Ἱ. Ἡ συ χα στη ρί ου «Εὐ αγ γε λι στής 
Ἰ ω άν νης ὁ Θε ο λό γος», Σου ρω τή Θεσ σα λο νί κης, 1999,  σελ. 182).
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Κα λού μα στε δη λα δή νά πα ρα λά βου με ἠ λε
κτρο νι κές ταυ τό τη τες, χω ρίς νά ἔ χου με ἐ νη με
ρω θεῖ ἐ πι σή μως σέ ποι ά τε χνο λο γί α θά στη ρί
ζον ται, τί δυ να τό τη τες θά ἔ χουν, τί κιν δύ νους 
θά ἐγ κυ μο νοῦν καί ἄν καί μέ ποι όν τρό πο θά 
μπο ροῦ με νά δι α φυ λα χθοῦ με ἀ πό τούς κιν δύ
νους αὐ τούς. Δέν θά ἔ χου με, ἄλ λω στε, τήν δυ
να τότη τα νά γνω ρί ζου με τό πε ρι ε χό με νο τῶν 
προ σω πι κῶν μας δε δο μέ νων καί τῶν πλη ρο
φο ρι ῶν πού θά πε ρι έ χον ται στήν κάρ τα αὐ τή 
καί δέν θά μπο ροῦ με νά δι α πι στώ σου με τήν 
ἀ κρί βειά τους.

Αὐ τό ἐν τεί νει ἀ κό μη πε ρισ σό τε ρο τούς φό
βους καί τίς ἀ νη συ χί ες μας καί κα θι στᾶ ἀ κό μη 
πιό ἀ ναγ καί α καί ἐ πι τα κτι κή τήν ἐ να σχό λη ση 
τῆς Ἐκ κλη σί ας μας καί τήν ἔγ και ρη καί ὑ πεύ

θυ νη το πο θέ τη σή της πά νω στό τό σο κρί σι μο 
αὐ τό ζή τη μα, χω ρίς νά ἐ πα να παύ ε ται στίς με
γα λό στο μες δι α βε βαι ώ σεις τῶν πο λι τι κῶν. Εἶ
ναι χα ρα κτη ρι στι κή, ἄλ λω στε, ἡ ἀ δι α φά νεια 
πού πα γί ως τη ρεῖ ται ἀ πό ὅ λους τούς κυ βερ
νη τι κούς πα ρά γον τες ὡς πρός τό ζή τη μα αὐ τό. 
Οὐ δέ πο τε δό θη καν στίς ἁρ μό δι ες συ νο δι κές 
ἐ πι τρο πές, πού κα τά και ρούς συγ κρο τή θη καν, 
τά ἀ κρι βή στοι χεῖ α καί χα ρα κτη ρι στι κά, οἱ τε-
χνι κές προ δι α γρα φές τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη, 
πα ρά μό νον γε νι κό τη τες καί τά συ νή θη εὐ χο-
λό για. Οὐ δέ πο τε, ἐ πί σης, δη λώ θη κε μέ σα φή-
νεια ἄν θά πε ρι έ χε ται σ’ αὐ τή, μέ ὁ ποι α δή πο-
τε μορ φή, ὁ ἀ ριθ μός τοῦ Ἀν τι χρί στου 666.

Γι’ αὐ τό θά πρέ πει ἡ Ἐκ κλη σί α μέ δι κή της 
εὐ θύ νη καί πρω το βου λί α νά ἀ να θέ σει σέ εἰ δι

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

Διαφημιστικό σπότ ἐναντίον τῶν ἠλεκτρονικῶν καρτῶν:
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κούς ἐ πι στή μο νες, κα ταρ τι σμέ νους, ἀ νε ξάρ τη
τους, ἀν τι κει με νι κούς καί ἀ ξι ό πι στους, νά με λε
τή σουν τίς τε χνι κές προ δι α γρα φές τῆς κάρ τας 
τοῦ πο λί τη, ἀλ λά καί δεῖγ μα τῆς ἴ διας τῆς κάρ
τας, καί νά ἀ πο φαν θοῦν μέ ἀ πό λυ τη βε βαι ό τη
τα ἄν πε ρι έ χε ται ὁ ἀ ριθ μός 666.

 Σέ δι α φο ρε τι κή πε ρί πτω ση δέν θά πρέ πει 
νά δεί ξου με καμ μιά ἐμ πι στο σύ νη στίς ὅ ποι ες 
κυ βερ νη τι κές ἐγ γυ ή σεις καί ὑ πο σχέ σεις. Ἔ χει, 
ἄλ λω στε, κα τα στεῖ τό σο ἀ να ξι ό πι στο τό πο λι
τι κό μας σύ στη μα στό σύ νο λό του, πού ὁ ποι
α δή πο τε κυ βερ νη τι κή δέ σμευ ση δέν μπο ρεῖ σέ 
καμ μί α πε ρί πτω ση νά λη φθεῖ σο βα ρά ὑ πό ψη.

• Ἀν τι δρά σεις τῆς Ἐκ κλη σί ας 
καί ἐ πι σή μων ἐκ κλη σι α στι κῶν 

φο ρέ ων καί προ σώ πων
Ἡ  Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος, οἱ κλη ρι κοί καί μο

να χοί, ὁ θε ο λο γι κός κό σμος καί συ νο λι κά τό ὀρ
θό δο ξο πλή ρω μα, κα θ’ ὅ λη τήν διά ρκεια αὐ τῶν 
τῶν ἐ τῶν, προ έ βα λαν σθε να ρή ἀν τί δρα ση στήν 
σχε δι α ζό με νη φαλ κί δευ ση τῶν ἐ λευ θε ρι ῶν, 
στόν ὑ πο βι βα σμό καί τήν ἀ ριθ μο ποί η ση τοῦ 
ἀν θρω πί νου προ σώ που, τήν ἐ πι βο λή τοῦ ἠ λε
κτρο νι κοῦ φα κε λώ μα τος καί πρω τί στως στήν 
σύν δε ση ὅ λων αὐ τῶν μέ τήν χρή ση τοῦ ἀ ριθ
μοῦ 666 στίς νέ ες ἠ λε κτρο νι κές ταυ τό τη τες καί 
τήν κάρ τα τοῦ πο λί τη.

Ἡ  Ἱ ε ρά Σύ νο δος τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά
δος μέ τήν ὑ π’ ἀ ριθ. 2461/1998 ἐγ κύ κλιό της 
τό νι ζε με τα ξύ ἄλ λων πώς «ἐάν ἑπομένως καί
ἐφ’ὅσονοἱνέεςταυτότητεςμέλλουννάχρησι
μοποιήσουν σάν κωδικό ἀριθμό ἀναγνώσεώς
τους ἀπό ἠλεκτρονικά μηχανήματα τό δυσώ
νυμοκαίἀπαράδεκτοἀριθμό666,τότεἡἹερά
Σύνοδος θεωροῦσα ὅτι παραβιάζεται ἡ θρη
σκευτική συνείδηση τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν,
συ νι στᾶ στούς πι στούς νά μήν δε χθοῦν τίς νέ
ες ταυ τό τη τες».

Ἀλ λά καί σέ πιό πρό σφα τη ἀ να φο ρά της γιά 

τό ἴ διο ζή τη μα ἡ Ἱ ε ρά Σύ νο δος, στό Ἀ να κοι νω
θέν τῆς 17112010 τό νι ζε κα τη γο ρη μα τι κά:

«Ἡ  Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νά δια
φυλάττῃτήνἐλευθερίατοῦπροσώπουκαίνά
ὑπερασπίζεταιτήνἀκεραιότητατῆςπίστεως.Γι᾿
αὐτό:

α) Ἡ “Κάρτα τοῦ Πο λί τη ” δέν πρέ πει νά πε
ρι έ χῃ κατ᾿ οὐ δέ να τρό πο, ἐμ φα νῆ ἤ ἀ φα νῆ, 
τόν ἀ ριθμό “666”.

β) Ἐ πί σης κατ᾿ οὐ δέ να τρό πο πρέ πει μέ αὐ
τή νά πα ρα βι ά ζον ται οἱ προ σω πι κές ἐ λευ θε
ρί ες».

Τήν ἴ δια ἀν τί θε ση ἐ ξέ φρα σε ἐ πα νει λημ μέ νως 
μέ ἀ να κοι νώ σεις της καί ἡ Ἱ ε ρά Κοι νό τη τα τοῦ 
Ἁ γί ου Ὄ ρους ἐκ φρά ζον τας ἀ πό τό 1997 ἀκόμα 
τήν ἀν τί θε σή της στό ἠ λε κτρο νι κό Σύ στη μα Πλη
ρο φο ρι ῶν Σέν γκεν καί τό ἠ λε κτρο νι κό φα κέ λω
μα σέ συν δυα σμό μέ τήν χρή ση τοῦ ἀ ριθ μοῦ 
666, κα θώς ἔ χει τήν δυ να τό τη τα «νὰχρησιμο
ποιηθεῖ καὶ ἀπὸ ἀντιχριστιανικὲς δυνάμεις μὲ 
ἀ πώ τε ρο σκο πὸ τὴν ἐ πι βο λὴ μί ας παγ κό σμιας 
πο λι τι κῆς, οἰ κο νο μι κῆς καὶ κα τό πιν πνευ μα τι
κῆς δι κτα το ρί ας, ὅ πως αὐ τὴ πε ρι γρά φε ται καὶ 
στὸ δέ κα το τρί το κε φά λαι ο  τῆς Ἀ πο κα λύ ψε
ως.Ἀντίθεταμᾶλλον,ἡσημερινὴπρόοδοςτῆς
τεχνολογίας καὶ πληροφορικῆς καὶ ἡ διεθνὴς
προώθηση τέτοιωνσυστημάτωνπληροφοριῶν
εἶναιαὐτὰποὺκάνουνκατανοητὴκαὶπραγμα
τοποιήσιμητὴνὄντωςἐφιαλτικὴαὐτὴπεριγρα
φὴ τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη» (Ἀ πο φά σεις τῆς 
Ε ΔΙΣ τῆς 20ῆς Μα ΐ ου καί 2ας Ἰ ου νί ου 1997).

Ἐπιθυμεῖ, ἐπίσης, μέ τήν ἴδια ἀνακοίνωσή 
του, τό Ἅγιον Ὄρος, «νὰδιαμηνύσειτὴζωηρὴ
ἀνησυχίατουγιὰτὸνἁπτὸπλέονκίνδυνοἑνὸς
θεσμοθετημένουκαὶγενικοῦἠλεκτρονικοῦφα
κελώματοςμὲὅλεςτὶςπροαναφερθεῖσεςἀρνη
τικὲςσυνέπειεςγιὰτὴθεόσδοτηἐλευθερίατοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὴν "ἐν Χριστῷ"
σωτηρίατου».

Ὅ πως γί νε ται ἀντιληπτό ἀ πό τό πε ρι ε χό με
νο καί τό γε νι κό πνεῦ μα τῶν ἐγ κυ κλί ων καί τῶν 
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ἀ να κοι νώ σε ων το νί ζε ται ἐ ξί σου ὁ κίν δυ νος τό
σο τῆς χρή σης τοῦ ἀ ριθ μοῦ 666 ὅ σο καί αὐ τός 
τοῦ ἠ λε κτρο νι κοῦ φα κε λώ μα τος καί τῆς πε ρι
στο λῆς τῶν ἐ λευ θε ρι ῶν. Ἡ γε νι κή αὐ τή ἀρ χή 
δι έ πει ὅ λο τό φά σμα τῶν ἀν τι δρά σε ων πού ἐκ
δη λώ θη καν τίς τε λευ ταῖ ες τρεῖς δε κα ε τί ες.

Τό νι ζε, με τα ξύ ἄλ λων, ἡ Ἱ ε ρά Σύ νο δος τῆς 
Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος στό Ἀ να κοι νω θέν τῆς 
9ης Μαρ τί ου 1993 ἀ να δει κνύ ον τας τούς κιν δύ
νους τῶν ἠ λε κτρο νι κῶν ταυ το τή των, ὅ ταν ἀ κό
μη πε ρι εῖ χαν ἠ λε κτρο νι κές μα γνη τι κές λω ρί δες 
καί ὄ χι τά ἔ ξυ πνα μι κρο τσίπ (R F ID) τε λευ ταί ας 
τε χνο λο γί ας:«....ἐνὄψειμάλιστατῶνἀπεριο
ρίστωνδυνατοτήτωντῆςνέαςἠλεκτρονικῆςτε
χνολογίαςεἴτεπρόςὑποκλοπήνστοιχείων,εἴτε
πρόςσυνδυασμόντων,. ..ὑ πάρ χει ἡ δυ να τό της 
μιᾶς ἐ φι αλ τι κῆς ἀ πει λῆς κα τά τῶν ἀ το μι κῶν 
ἐ λευ θε ρι ῶν τοῦ πο λί του. Ἡἀπειλήαὐτήκαθί
σταται εὐκολοδιάκριτοςἄν ληφθῆὑπ’ ὄψινἡ
ὕπαρξιςτῆςνέαςἠλεκτρονικῆςλωρίδοςεἰςτό
κάτωμέροςτῶννέωνταυτοτήτων,ἡμέλλουσα
νά περιλαμβάνη προσωπικά στοιχεῖα τοῦ κα
τόχου,ἀόραταδιάγυμνοῦὀφθαλμοῦκαίἑπο
μένωςἄγνωσταεἰςτόνκάτοχον,δυνάμενανά
ἀναγνωσθοῦνμόνονἀπότάεἰδικάἠλεκτρονι
κάὄργανατοῦκράτους.

Ἐνὄψει τῶνἀνωτέρωἡἘκκλησίαἐκφράζει
λίανσοβαράςἐπιφυλάξειςὡςπρόςτήνἀναγ
καιότητα τῆς ἐκδόσεως τῶν τοιούτων ἐπικιν
δύνωνδιά τάςἀτομικάς ἐλευθερίας ταυτοτή
των....».

Στό ἴ διο μῆ κος κύ μα τος κινεῖται καί ἡ Ἱ ε ρά 
Κοι νό τη τα τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους:

«ὉἉγιορειτικόςΜοναχισμός,ὡςπνευματική
ἐμπροσθοφυλακήτῆςἘκκλησίαςκαίθεματοφύ
λαξτῶνἱερῶνπαραδόσεωντοῦἜθνους,θεωρεῖ
χρέοςτουνάδιαμηνύσειτήνζωηράνἀνησυχίαν
καίἀγωνίαντουδιά τόν κίν δυ νον τῆς πνευ μα τι
κῆς ἀλ λο τρι ώ σε ως, τόν ὁ ποῖ ον δι α τρέ χει ἡ Ὀρ
θό δο ξος πα τρίς μας, καί διά τήν κα τα χθό νιαν 
ἀ πει λήν κα τά τῆς θε οσ δό του ἐ λευ θε ρί ας τοῦ 
ἀν θρω πί νου προ σώ που, τήν ὁ ποί αν ἀ περ γά
ζε ται ἡ σύγ χρο νος ὀ λέ θριος σύμ πρα ξις μα μω

νᾶ καί πλη ρο φο ρι κῆς». (Ἀ να κοί νω σις τῆς Ἱ ε ρᾶς 
Κοι νό τη τος τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους 5/1831993).

Ἀλ λά καί οἱ Ἱ ε ρές Μο νές τῶν Ἁ γί ων Με τε ώ
ρων σέ ψή φι σμά τους στίς 1361997 δι α κη
ρύσ σουν:

«...ΑΡΝΟΥΜΕΘΑνάπαραλάβουμετίςνέου
τύπουἠλεκτρονικές ταυτότητες μέ ἑνιαῖο κω
δικοποιημένο ἀριθμό, εἴτε ὑπάρχει σ’ αὐτές
ὁδυσώνυμοςἀριθμός666εἴτεδένὑπάρχει… 
Προ τρέ που με ἐπί σης καί συμ βου λεύ ου με νά 
ἀρ νη θεῖτε, ὅταν κλη θεῖτε, νά πα ρα λά βε τε τίς 
ἠ λε κτρο νι κές ταυ τό τη τες νέ ου τύ που, για τί 
προ ε τοι μά ζουν καί δι ευ κο λύ νουν τό δρό μο 
γιά τό τε λι κό σφράγι σμα. Σφρά γι σμα πού ἰσο
δυ να μεῖ μέ ἄρ νη ση τοῦ Χρι στοῦ, προ σχώ ρη
ση στό στρα τό πε δο τοῦ Σα τα νᾶ χω ρίς δυ να
τό τη τα ἐπι στρο φῆ ς καί πνευ μα τι κό θά να το. 
Γι΄αὐτό καί ἡ Γρα φή τό ἀ πα γο ρεύ ει.                               

Τέλοςσᾶς καλοῦμε νάἀναλάβετε τόν καλό
ἀγώνατῆςψύχραιμηςκαίσωστῆςἐνημερώσε
ωςκάθεψυχῆςπούδένγνωρίζειτήνἀλήθεια,
ἀντιστεκόμενοι σθεναρῶς στίς ἐπικείμενες
ἐξελίξεις, συμπαρατασσόμενοι στό κάλεσμα
τῆςἘκκλησίας» (Ψήφισμα Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίων 
Μετεώρων, 1361997).

Ὁ λό γιος καί ὁ μο λο γη τής μα κα ρι στός Γέ ρον
τας ἀρχιμ. Γε ώρ γιος Κα ψά νης ἔ γρα φε:

«Θέλουν λοιπόν νά μᾶς ἐπιβάλουν τό 666,
καί μάλιστα σέ ἔγγραφο ἀπολύτως προσωπι
κόμαςπούτόφέρουμεπάνταμαζίμας,ὅπως
εἶναιτόδελτίονταυτότητόςμας.

Λέγουνμερικοίἀφελῶςὅτιτό666τῆςταυτό
τητοςἤκαίτόπιθανολογούμενοχάραγμαστό
χέριἤστόμέτωποδένμποροῦννάμᾶςἀφαι
ρέσουν τήν ἀνεξίτηλη σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ
πούἐλάβαμεμέτόἍγιοΒάπτισμακαίτόἍγιο
Χρίσμα.

Πράγματιδένμποροῦννάμᾶς τήνἀφαιρέ
σουν,ὅτανβιαίωςμᾶς τάἐπιβάλουν,δηλαδή
ὅτανμᾶςδέσουνκαίμᾶςσφραγίσουν,ἤπρο
σαρτήσουνἐπάνωμαςτίςἠλεκτρονικέςταυτό
τητες.
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Ὅ ταν ὅ μως μέ τήν θέ λη σή μας τά ἀ πο δε
χθοῦ με, τό τε βε βα ί ως θά ἀ πο στῇ ἀ πό ἐ μᾶς ἡ 
Χάρις τοῦ Θε οῦ, δι ό τι δέν ὡ μο λο γή σα με τόν 
Χρι στό καί δι ό τι ἀ πό δει λί α ἤ συμ φέ ρον ἤ ἀ δι
α φο ρί α ἤ καί ἀ πό πνευ μα τι κή ὀ λι γω ρί α δε
χθή κα με τό σύμ βο λο τοῦ Ἀν τι χρί στου.

Ὅ σοι λέ γουν στόν εὐ σε βῆ λα ό “δέν πει ρά ζει 
τό 666, πά ρε τε τίς ἠ λε κτρο νι κές ταυ τό τη τες”, 
δέν σκέ πτον ται τί εὐ θύ νη ἀ να λαμ βά νουν. Δέν 
προ βλη μα τί ζον ται μή πως ἔ χουν λά θος καί 
ἔ τσι γί νουν ἠ θι κοί αὐ τουρ γοί ἀ πο στα σί ας τῶν 
Χρι στια νῶν.

Δένθάδεχθοῦμεἠλεκτρονικήταυτότητα,δι
ότιθεωροῦμεὅτιἐξευτελίζειτάπρόσωπάμας.
Πῶς θά φέρουμε μαζί μας ἕνα ἔγγραφο πού
θά γράφῃπλῆθοςπληροφοριῶν γιάμᾶς,πού
θάμποροῦν νάδιαβάσουνἝλληνες καί ξένοι,
ἐκτόςἀπόἐμᾶς,καίμάλισταπούθάμποροῦν
ἀπό ἐπιτηδείους νά διαστραφοῦν εἰς βάρος
μας; Καί ἀκόμη διότι, ἐάνπεριέχῃ τό 666, θά
τό θεωρήσουμε ἄρνησι τοῦ Χριστοῦ. Κανείς
δένἐπιτρέπεταινάδιακινδυνεύῃτήνσωτηρία
του». (Ἠ λε κτρο νι κές ταυ τό τη τες. Ὧ ρα γιά ὁ μο
λο γί α ἤ ἄρ νη σι, ἐ φημ. ἘνΣυνειδήσει, ἔκδ. Ἱ. Μ. 
Με γά λου Με τε ώ ρου, Αὔ γου στος 1997, Ἅ για 
Με τέ ω ρα, σελ. 13). 

Κα τά ἀ νά λο γο τρό πο ἔ χουν ἐκ φρά σει, ἐ πί
σης, τήν ἀ πο φα σι στι κή ἀν τί θε σή τους στό ἠ λε
κτρο νι κό φα κέ λω μα καί στήν χρή ση τοῦ ἀ ριθ
μοῦ 666 στίς ἠ λε κτρο νι κές ταυ τό τη τες ἡ συν
τρι πτι κή πλει ο ψη φί α τοῦ ἐκ κλη σι α στι κοῦ καί 
θε ο λο γι κοῦ χώ ρου, πλειά δα Μη τρο πο λι τῶν, 
Ἱ ε ρῶν Μο νῶν, κλη ρι κῶν, γε ρον τά δων καί μο να
χῶν ἀ πό τό Ἅ γιο Ὄ ρος καί ἀ πό Ἱ ε ρές Μο νές τῆς 
Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, φο ρέ ων καί συλ λό γων 
ὅ πως ἡ ΠΕΘ, ὁ Ι ΣΚΕ, ἡ ἀδελφότης θεολόγων ὁ 
ΣΩΤΗΡ, ἡ Ἑ νω μέ νη Ρω μηο σύ νη, ἡ Ἑ στί α Πα τε ρι
κῶν Με λε τῶν καί πολ λοί ἄλ λοι.

Ἰ δι αί τε ρα ἡ Ἑ στί α Πα τε ρι κῶν Με λε τῶν, ὑ πό 
τήν συ νε τή καί ἐμ πνευ σμέ νη κα θο δή γη ση τοῦ 
Πα νο σι ο λο γι ω τά του Ἀρ χι μαν δρί του Σα ράν τη 
Σα ράν του, δρα στη ρι ο ποι εῖ ται ἔν το να καί μέ 

με γά λη ἐ πι τυ χί α τά τε λευ ταῖ α χρό νια ἐ νάν τια 
στό ἠ λε κτρο νι κό φα κέλω μα καί τήν ἔκ δο ση 
ποι κί λων ἠ λε κτρο νι κῶν καρ τῶν καί τῆς κάρ τας 
τοῦ πο λί τη. Ἔ χει δέ προ χω ρή σει στήν συλ λο
γή 100.000 καί πλέ ον ὑ πο γρα φῶν ἀ πό πο λί τες 
πού ἀρ νοῦν ται τήν πα ρα λα βή τῆς κάρ τας τοῦ 
πο λί τη. Σέ πρό σφα το (7102015) κεί με νό τους 
μά λι στα κα λοῦ νε «τόν Ἑλληνικό λαό  νά ὑπε
ρασπιστεῖμέκάθενόμιμομέσοτίςἐλευθερίες
του,νάμήνὑποκύψειστόνἐκβιασμότῆς"Κάρ
τας"καίνάἀρνηθεῖτήνπαραλαβήτηςγιατίτά
διακυβευόμεναἀγαθάεἶναιπολλά».

Ἡ  Ἑ στί α Πα τε ρι κῶν Με λε τῶν, στη ριγ μέ νη σέ 
ἕ να ἄρ τιο ἐ πι στη μο νι κό ἐ πι τε λεῖ ο ὑ πευ θύ νων 
καί συ νερ γα τῶν, πραγ μα το ποί η σε συ νέ δρια, 
ἡ με ρί δες, ὁ μι λί ες, ἐκ δό σεις ἐ νη με ρω τι κῶν κει
μέ νων, πα ρεμ βά σεις στήν Ἱ ε ρά Σύ νο δο, στήν Κυ
βέρ νη ση κ.ἄ. Ταυ τό χρο να ἀ να λαμ βά νει ἀ νά λο
γη δρα στη ρι ό τη τα καί σέ ἄλ λους κα θο ρι στι κούς 
το μεῖς πού ἀ φο ροῦν τήν ὀρ θό δο ξη πί στη καί τήν 
πα τρί δα μας, ὅ πως τά ζη τή μα τα τοῦ οἰ κου με νι
σμοῦ, τῆς ὁ λι στι κῆς ἰ α τρι κῆς καί τῶν ἐ ναλ λα κτι
κῶν θε ρα πει ῶν, τῶν ἀ πο κρυ φι στι κῶν αἱ ρέ σε ων 
καί πρα κτι κῶν, τῆς δι δα σκα λί ας τοῦ μα θή μα τος 
τῶν θρη σκευ τι κῶν στά σχο λεῖ α κ.λπ.

• Ταυτότητες ὑψηλῆς 
ἀσφάλειας

Καί ἐ νῶ βρί σκε ται σέ ἐ ξέ λι ξη ἡ δι α δι κα σί α 
ἔκ δο σης τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη, ἡ προ ε τοι μα
σί α τῆς ὁ ποί ας σύμ φω να μέ τόν Ἀ να πλη ρω τή 
Ὑ πουρ γό Ἐ σω τε ρι κῶν κ. Μπα λά φα θά ὁ λο κλη
ρω θεῖ στό τέ λος τοῦ 2016, τί θε ται αἰφ νι δι α στι
κά (!) ζή τη μα ἔκ δο σης νέ ων ταυ το τή των ἀ πό τό 
Ὑ πουρ γεῖ ο Προ στα σί ας τοῦ Πο λί τη καί ὄ χι ἀ πό 
τό Ὑ πουρ γεῖ ο Ἐ σω τε ρι κῶν καί Δι οι κη τι κῆς Ἀ να
συγ κρό τη σης, πού σχε διά ζει τήν κάρ τα τοῦ πο
λί τη.

Τό ὅ λο ζή τη μα προ έ κυ ψε κα τά τήν πρό σφα τη 
ἐ πί σκε ψη στήν Ἀ θή να, στίς 4 Δε κεμ βρί ου 2015, 
τοῦ  Ὑ πουρ γοῦ ἐ ξω τε ρι κῶν τῶν Η ΠΑ Τζόν Κέ ρι, ὁ 
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ὁποῖος φέ ρε ται νά ἄ σκη σε πι έ σεις πρός τήν ἑλ
λη νι κή κυ βέρ νη ση γιά νά κι νή σει τίς δι α δι κα σί
ες ἔκ δο σης νέ ων ταυ το τή των ὑ ψη λῆς ποι ό τη τας 
καί ἀ σφά λειας, πού θά πε ρι έ χουν βι ο με τρι κά 
χα ρα κτη ρι στι κά τοῦ κα τό χου καί μι κρο τσίπ.

Οἱ Ἀμερικανοί προβάλλουν τόν φό βο γιά δι
ε λεύ σεις τζι χαν τι στῶν σέ Εὐ ρώ πη καί Η.Π.Α. 
μέ πλα στά ἔγ γρα φα καί ἐπικαλοῦνται στοι χεῖ α 
πού δεί χνουν ὅ τι πε ρί που 300 ἄ το μα προ σπά
θη σαν νά εἰ σέλ θουν στήν Ἀ με ρι κή τό 2013 καί 
τὸ 2014 μέ πα ρα χα ραγ μέ να ἑλ λη νι κά δι α βα τή
ρια. Οἱ ἁρ μό διοι Ἀ με ρι κα νοί ἀ ξι ω μα τοῦ χοι θε
ω ροῦν ὅ τι τά πλα στά ἑλ λη νι κά δι α βα τή ρια πού 
ἐν το πί ζον ται κα τά και ρούς στά ἀ με ρι κα νι κά 
σύ νο ρα κα τα σκευ ά ζον ται μέ τή χρή ση πα ρα χα
ραγ μέ νων ἀ στυ νο μι κῶν ταυ το τή των.

Σύμφωνα μέ δηλώσεις ἀξιωματούχου τοῦ 
ὑ πουρ γεί ου Προ στα σί ας τοῦ Πο λί τη οἱ ἀμερι
κάνοι «ἐκτιμοῦν ὅτι ὅλα αὐτά τά διαβατήρια
φτιάχνονταιμέπλαστέςταυτότητες.Ἡἀλήθεια
εἶναι ὅτι εἴμαστε ἀπό τά λίγα κράτημέλη τῆς
Ε.Ε.πούδένἔχουμεταυτότητεςὑψηλῆςποιό
τηταςπούνάδιασφαλίζουντήγνησιότητατοῦ
ἐγγράφου.Εἶναιἕναζήτημαπούἐκκρεμεῖπολ
λάχρόνιακαίἀπασχολεῖἔντονατούςἈμερικα
νούς.Εἶναιστίςπροθέσειςμαςνάτόδρομολο
γήσουμε ἀλλά χρειάζεται χρόνος καί χρήματα
γιάἕνατόσομεγάλοἐγχείρημα.Μέχριστιγμῆς
δένἔχουνσυσταθεῖἐπιτροπέςγιάνάτότρέξουν
ἀλλάδένἀποκλείεταιαὐτόνάγίνεισύντομα». 
(http://www.thetoc.gr/politiki/article/piezoun
gianeestautotitesupsilisasfaleiasoiipa).

Οἱ ταυ τό τη τες ὑ ψη λῆς ἀ σφά λειας, πού ἔ χουν 
υἱ ο θε τή σει οἱ πε ρισ σό τε ρες χῶ ρες τῆς Ε.Ε. πε ρι
έ χουν τσι πά κι μέ μο να δι κό κω δι κό προ σω πι κῆς 
ταυ το ποί η σης (ID). Γιά τήν κα τα σκευ ή τους χρη

σι μο ποι εῖ ται μή πλα στο γρα φήσι μη τε χνο λο γί α, 
κα θώς δη μι ουρ γεῖ ται ἕ να εἰ δι κό φω το γρα φι κό 
μο τί βο ἐ κτύ πω σης μέ τή χρή ση εἰ δι κοῦ τύ που 
με λά νης. Εἶ ναι ἀ πό λυ τα συμ βα τές μέ ὅ λους 
τούς κα νό νες ἀ σφα λεί ας σέ Εὐ ρώ πη καί Η ΠΑ 
καί ἔ χουν ὅ μοι ο μέ γε θος μέ αὐ τό τῶν νέ ων ἑλ
λη νι κῶν δι πλω μά των ὁ δή γη σης.

Σχε τι κά δη μο σι εύ μα τα ἀ να φέ ρουν, ἐ πί σης, 
ὅ τι ἡ νέ α αὐ τή ταυ τό τη τα θά ἔ χει στό πί σω 
μέ ρος της καί b a r c o de στό ὅ ποῖ ο «θάἀναγρά
φονταιπροσωπικάδεδομέναὅπωςἡδιεύθυν
σηκατοικίας,τόποινικόμητρῶο,τυχόνπαρα
βιάσεις τοῦκώδικακυκλοφορίας,πληροφορί
εςἀεροπορικοῦ ταξιδιοῦ τόν τελευταῖο καιρό
καί τυχόν μεταναστευτικό στάτους» (h t tp: //
w ww.c nn.gr/n e ws/e l l a da/s t o ry/18118/d e kae
y rot has t o i x i z o ynoin e estaytotites).

Εἶ ναι γνω στό, βε βαί ως, ὅ τι τό b a r c o de (γραμ
μω τός κώ δι κας) πε ρι έ χει ὡς κω δι κό του τόν 
δυ σώ νυ μο ἀ ριθ μό 666 καί ἀ κρι βῶς αὐ τό εἶ χε 
προ κα λέ σει τίς ἔν το νες καί μα ζι κές ἀν τι δρά σεις 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού πε ρι γρά ψα με συ νο πτι κά 
στό προ η γού με νο κε φά λαι ο.

Εἶ ναι πραγ μα τι κά πα ροι μι ώ δης ἡ ἀ να κο λου
θί α τῆς ἑλ λη νι κῆς κυ βέρ νη σης, κα θώς καί ὅ λων 
τῶν προ η γού με νων κυ βερ νή σε ων, ἡ ἀ πό λυ τη 
σύγ χυ ση στίς ἀ πο φά σεις, ἡ ἔλ λει ψη στοι χει ώ
δους ὀρ γά νω σης καί ἡ ἐν τυ πω σια κή εὐ κο λί α 
μέ τήν ὁ ποί α δέ χε ται καί ἐ κτε λεῖ τίς ὅ ποι ες νε
ο τα ξι κές ἐν το λές τῶν Ἀ με ρι κα νῶν καί τῶν ὑ πο
λοί πων κο σμο κρα τό ρων. Τό γε γο νός αὐ τό μᾶς 
κά νει ἀ κό μη πιό ἐ πι φυ λα κτι κούς καί δύ σπι
στους στίς ἐ ξαγ γε λί ες καί τίς ὅ ποι ες δι α βε βαι
ώ σεις τῶν ἑ κά στο τε κυ βερ νών των καί εἰ δι κά 
ὅ ταν ἀ φο ροῦν τό σο κρί σι μα πνευ μα τι κά ζη τή
μα τα.
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Τ
ίς τε λευ ταῖ ες δε κα ε τί ες πα ρα τη ρεῖ
ται, τό σο σέ εὐ ρω πα ϊ κό ὅ σο καί σέ 
παγ κό σμιο ἐ πί πε δο, μί α ρα γδαί α 

αὔ ξη ση τῶν ἠ λε κτρο νι κῶν συ ναλ λα γῶν καί μί α 
ἀν τί στοι χη ἐγ κα τά λει ψη τῆς χρή σε ως με τρη
τῶν. Τό γε γο νός αὐ τό ἀ να τρέ πει οἰ κο νο μι κές 
συ νή θει ες καί δε δο μέ να, πού κα θι ε ρώ θη καν 
ἱ στο ρι κά καί ἰ σχύ ουν ἐ δῶ καί δυ ό μι συ χι λι ε τί ες 
καί μᾶς εἰ σά γει μέ γορ γούς ρυθ μούς σέ μί α ἐν
τε λῶς νέ α κα τά στα ση, σ’ αὐ τή τῆς ἀ χρή μα της 
οἰ κο νο μί ας καί κοι νω νί ας.

Τήν προ ο πτι κή τῆς βί αι ης αὐ τῆς ἐ πι βο λῆς τῆς 
ἀ χρή μα της κοι νω νί ας βι ώ σα με ἔν το να καί βι ώ
νου με ἀ κό μη ὡς χώ ρα μέ τόν ἔ λεγ χο κε φα λαί
ων, τά λε γό με να capital controls, πού ἐ πι βλή
θη καν ἐ δῶ καί με ρι κούς μῆ νες καί συ νε χί ζουν 
νά βρί σκον ται σέ ἐ φαρ μο γή. 

Δέν εἶ ναι, ἄλ λω στε, τυ χαῖ ο ὅ τι τήν ἐ φαρ μο γή 
τῶν capital controls δι α δέ χτη κε μί α σει ρά μέ
τρων τοῦ Ὑ πουρ γεί ου Οἰ κο νο μι κῶν –πρω το φα
νής σέ πυ κνό τη τα καί τα χύ τη τα–, πού ἐ πι φέ ρει 
σα ρω τι κές ἀλ λα γές στόν τρό πο καί τά μέ σα οἰ
κο νο μι κῶν συ ναλ λα γῶν τῶν πο λι τῶν μέ ἀ πώ τε
ρο σκο πό τήν κα τάρ γη ση τῶν με τρη τῶν καί τήν 
κα θο λι κή χρή ση τοῦ πλα στι κοῦ χρή μα τος.

Ὅ λα αὐ τά τά μέ τρα ἐν τάσ σον ται στό γε νι κό
τε ρο πλαί σιο τῆς λε γό με νης ἠ λε κτρο νι κῆς δι α
κυ βέρ νη σης, στήν συλ λο γή καί δι α σταύ ρω ση 
τῶν προ σω πι κῶν δε δο μέ νων, πλη ρο φο ρι ῶν 
καί στοι χεί ων τῶν πο λι τῶν πού θά ἀ πο τυ πω
θοῦν συ νο λι κά καί θά εἶ ναι δι α χει ρί σι μα μέ
σῳ τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη, ἡ ὁ ποί α πρό σφα τα 
ἐ ξαγ γέλ θη κε ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν καί 
προ ε τοι μά ζε ται μέ ταχεῖς ρυθμούς.

Πρό σφα τα, καί με τά ἀ πό ἀλ λε πάλ λη λες ἀλ
λα γές, ἐ πα να το πο θε τή σεις, ὑ πα να χω ρή σεις, 
ἀν τι φά σεις, δι α ψεύ σεις καί ἀ θε τή σεις δη λώ σε
ων, δη λωτικές τῆς σύγ χυσης καί τῆς ἀ να ξι ο πι
στί ας τῶν κυ βερ νών των, ἀ να κοι νώ θη καν ἀ πό 
τό Ὑ πουρ γεῖ ο Οἰ κο νο μι κῶν τά νέ α μέ τρα γιά τήν 
δι α σύν δε ση τοῦ ἀ φο ρο λό γη του ὁ ρί ου εἰ σο δή
μα τος τῶν μι σθω τῶν καί τῶν συ νταξι ού χων μέ 
τίς δα πά νες πού ἐ ξο φλοῦν ται μόνον μέ πλα
στι κό χρῆ μα (πι στω τι κές καί χρε ω στι κές κάρ
τες) ἤ ἠλε κτρο νι κή τρα πε ζι κή συ ναλ λα γή, πού 
προβλέπεται νά ἰσχύσουν τελικά ἀπό τό 2017.

Ἡ ἐ πι βο λή αὐ τή τοῦ νέ ου μον τέ λου οἰ κο νο μι
κῶν συ ναλ λα γῶν ἐ πι φέ ρει βα ρύ τα τες συ νέ πει
ες καί πα ρα βιά ζει βά ναυ σα τίς ἀ το μι κές ἐ λευ
θε ρί ες, θίγει συν ταγ μα τι κά δι και ώ μα τα τῶν 
πο λι τῶν καί ὁ δη γεῖ στόν κα θο λι κό ἔ λεγ χο τῆς 
ἰ δι ω τι κῆς τους ζω ῆς. 

Δ.́ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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

σύγχρονου ἀνθρώπου.
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λι τῶν καί τήν πλή ρη ἀν τι κα τά στα σή τους μέ 
ἄυ λα καί ἠ λε κτρο νι κά μέ σα, δη λα δή μέ συ ναλ
λα γές μέ σῳ τῶν ποι κί λων καρ τῶν (πι στω τι κῶν, 
χρε ω στι κῶν, προ πλη ρω μέ νων), ἐ πι τα γῶν, συ
ναλ λαγ μα τι κῶν, ebanking λο γα ρια σμῶν κ.λπ. 
Δέν χρη σιμ ο ποιο ῦ με δη λα δή νο μί σμα τα γιά 
τίς συ ναλ λα γές μας, ἀλ λά ἡ ἀν τί στοι χη ἀ ξί α 
τῶν νο μι σμά των αὐ τῶν εἶ ναι κα τα τεθει μέ νη 
καί συμ πε ρι λαμ βά νε ται σέ ἕ να ψη φια κό μέ σο 
(κάρ τα, κι νη τό τη λέ φω νο, ἠ λε κτρο νι κό ὑ πο λο
γι στή κ.ἄ), τό λε γό με νο ψη φια κό πορ το φό λι. 
Στήν ἐ ξέ λι ξή τους ὅ λα αὐ τά πρα κτι κά ση μαί
νουν ὅ τι αὐ τό πού ἀ πο κα λοῦ με πραγ μα τι κό 
χρῆ μα καί οἱ ἄλ λες οἰ κο νο μι κὲς ἀ ξί ες (χρυ σός, 
ἀ σή μι, τί τλοι, ὁ μό λο γα κ.λπ.) στα δια κά ἀ δρα
νο ποι οῦν ται καί ἀν τι κα θί σταν ται μέ τό λε γό με
νο πλα στι κό χρῆ μα καί μελ λον τι κά μέ ἕ να εἰ κο
νι κό ψη φια κό νό μι σμα, ὡς τό μό νο ἀ πο δε κτό 
μέ σο συ ναλ λα γῆς σέ παγ κό σμιο ἐ πί πε δο.

Στήν ἴ δια φι λο σο φί α κι νεῖ ται καί τό λε γό με
νο ψη φια κό πορ το φό λι μέ εὐ ρύ τα τη δι ά δο ση 
στήν χρή ση του τά τε λευ ταῖ α χρό νια, κα θώς 
ἐ πί σης καί ἡ εἰ σα γω γή καί στα δια κή κα θι έ ρω
ση τοῦ λε γό με νου ψη φια κοῦ ἤ εἰ κο νι κοῦ νο μί
σμα τος.

Οἱ ἀ γο ρές καί συ ναλ λα γές μέ σῳ δι α δι κτύ ου 
ἔ χουν, ἄλ λω στε, αὐ ξη θεῖ μέ γε ω με τρι κή πρό ο
δο καί τό ψη φια κό νό μι σμα φαν τά ζει ὡς ἡ ἀ πό
λυ τη ἐ πι λο γή τοῦ μέλ λον τος. Ὁ λο έ να καί πε
ρισ σό τε ροι οἰ κο νο μο λό γοι καί ἀ να λυ τές ἀ σχο
λοῦν ται μέ τήν πε ρί πτω ση αὐ τό τό νέ ο μέ σο 
συ ναλ λα γῶν νά ἀν τι κα τα στή σει τά συμ βα τι κά 
νο μί σμα τα, ἀ κό μη καί τά πλέ ον ἰ σχυ ρά, ὅ πως 
τό δο λά ριο καί τό εὐ ρώ. 

Τό ση μαν τι κό μά λι στα εἶ ναι ὅ τι ἡ ἀ χρή μα
τη κοι νω νί α ἐ πι βάλ λε ται τε χνη τά, πα ρό τι δέν 
ἀ πο τε λεῖ τήν πρώ τη καί κύ ρια προ τί μη ση τῶν 
κα τα να λω τῶν. Ὅ πως βε βαι ώ νει ὁ ΚαρλΛούν
τβιχ Τί λε, μέ λος τοῦ δι οι κη τι κοῦ συμ βου λί ου 
τῆς κεν τρι κῆς τρά πε ζας τῆς Γερ μα νί ας «σχε
δὸν τὸ 80% τῶν συναλλαγῶν ἐξακολουθεῖ νὰ
γίνεταιμὲμετρητά,ἐνῶἡἀξία τῶνμετρητῶν

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

✓ Τί εἶναι ἡ ἀχρήματη κοινωνία
Μέ τόν ὅ ρο ἀ χρή μα τη κοι νω νί α ἐννοοῦμε 

τήν ὁ λο κλη ρω τι κή κα τάρ γη ση τῆς χρή σε ως με
τρη τῶν στίς οἰ κο νο μι κές συ ναλ λα γές τῶν πο
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Δείγματα ἀπό ἐμφυτεύσιμα chips πού ἤδη ἔχουν 
δοκιμαστεῖ καί σέ ἀνθρώπινο σῶμα.

αὐτῶν ἀντιστοιχεῖ στὸ 53% ὅλων τῶν συναλ
λαγῶν σὲ χρῆμα. Τὰ μετρητά, σημείωσε ὁ Τί
λε, εἶναι καὶθὰπαραμείνουνἡμέθοδοςπλη
ρωμῆςποὺπροτιμοῦνκάποιοικαταναλωτές.Ὁ
κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέγει
τὸἐργαλεῖοποὺἀνταποκρίνεταικαλύτεραστὶς
ἀνάγκες του. Ὅπως εἶπε ὁ Ντοστογιέφσκι τὸ
1861: “Τὸ χρῆ μα εἶ ναι ἐ λευ θε ρί α κομ μέ νη σὲ 
νο μί σμα τα”, κατέληξεὁΓερμανὸςτραπεζίτης». 
(h t tp: //w ww.n o oz.gr/e c o n o my/k aion t o s t o g i
e f s kis tae p i x e i r i m a tau p ert onm e t r i t on)

✓ Τό ψηφιακό νόμισμα - BitCoin
Ἕ να ἀ πό τά πιό δι α δε δο μέ να ψη φια κά εἰ

κο νι κά νο μί σμα τα καί τό με γα λύ τε ρο σέ ὄγ κο 
συ ναλ λα γῶν εἶ ναι τό BitCoin. Ἀν τί γιά τίς κεν
τρι κές τρά πε ζες, οἱ ἐ κτυ πω τι κές μη χα νές τῶν 
BitCoin βρί σκον ται σέ κά θε ὑ πο λο γι στή πού 
ἔ χει συγ κε κρι μέ νες δυ να τό τη τες. Ὁ ὑ πο λο γι
στής «κό βει» νό μι σμα ἐ πι λύ ον τας ἐ ξαι ρε τι κά 
δύ σκο λα μα θη μα τι κά προ βλή μα τα, τά ὁ ποῖ α 
γί νον ται ὅ λο καί πιό δύ σκο λα γιά νά δι α σφα λί
ζε ται ἡ νο μι σμα τι κή κυ κλο φο ρί α. 

Τά BitCoin δέν ἔ χουν ὑ λι κή ὑ πό στα ση καί 
φυ λάσ σον ται στό ψη φια κό “πορ το φό λι” κά
θε χρή στη. Τό βα σι κό τους χα ρα κτη ρι στι κό εἶ
ναι ταυ τό χρο να καί ἡ βα σι κή τους δι α φο ρά μέ 
τά συμ βα τι κά νο μί σμα τα: δέν ἔ χουν κεν τρι κό 
ἔ λεγ χο καί ἡ λει τουρ γί α τους βα σί ζε ται στήν 
ἐ πι κοι νω νί α τῶν ὑ πο λο γι στῶν με τα ξύ τους, μέ
σῳ τοῦ δι α δι κτύ ου.

✓ Τά ἐμφυτεύσιμα chips
Πι στεύ ου με πώς δέν εἶ ναι πλέ ον δύ σκο λο 

νά φαν τα στοῦ με τήν συ νέ χεια στήν πο ρεί α καί 
τήν ἐ ξέ λι ξη τῆς ἀ χρή μα της κοι νω νί ας. Τό ψη
φια κό πορ το φό λι θά με ταλ λα χθεῖ καί θά ἐν
σω μα τω θεῖ σέ ἕ να ἐμ φυ τευ μέ νο σέ κά θε χρή
στη ὑ πο δό ριο μι κρο τσίπ. Ἤ δη ἀ πό τά τέ λη τοῦ 
2004 ὁ Ἀ με ρι κα νι κός Ὀρ γα νι σμός Τρο φί μων καί 

Φαρ μά κων (F DA) ἐ νέ κρι νε τήν ἐμ πο ρι κή ἐκ με
τάλ λευ ση τοῦ V e r i C h ip, ἑ νός μι κρο τσίπ πού θά 
το πο θε τεῖ ται ὑ πο δό ρια καί θά πε ρι έ χει ὅ λο τό 
ἰ α τρι κό ἱ στο ρι κό τοῦ ἀ τό μου πού τό φέ ρει.«Ἡ
ADigitalSolutions,κατασκευάστριατοῦVeriC
hipἀναφέρειὅτιτὸτσὶπμπορεῖνὰσώσειζωὲς
καὶ νὰπεριορίσει τὰ ἰατρικὰλάθη. Ταυτόχρο
να,εὐελπιστεῖὅτιἡ ἰατρικὴχρήσητοῦμικρο
τσὶπθὰκάνειτὴνκοινὴγνώμηπιὸδεκτικὴστὴν
ἰδέατῆςὑποδόριαςτοποθέτησηςἠλεκτρονικῶν
ταυτοτήτωνγιὰλόγουςἀσφάλειαςκαὶἐλέγχου
τῆςπρόσβασηςσὲὁρισμέναμέρηποὺχρήζουν
ἀπόλυτηςἀσφάλειας». (Ἐγκρίθηκετόὑποδόριο
τσίπ,Ἡ Καθημερινή, 15102015 h t tp: //w ww.
k a t h i m e r i ni.gr/197477/a r t i c le/e p i k a i r o t h ta/k o
s m os/e g k r i 8 h ketoy p o d o r iot s ip).

Τά ὑ πο δό ρια μι κρο τσίπ ταυ το ποί η σης μέ σω 
ρα δι ο συ χνο τή των (RFΙD) θά μπο ροῦ σαν, σύμ
φω να μέ τούς εἰ δι κούς, ἐ κτός ἀ πό τήν κά λυ ψη 
ἰ α τρι κῶν ἀ ναγ κῶν νά προ σφέ ρουν δι ευ κο λύν
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σεις καί στόν ἐρ γα σια κό ἤ ἀ κό μη καί στόν προ
σω πι κό χῶ ρο τῶν χρη στῶν τους. Μπο ροῦν δέ 
κυ ρί ως νά χρη σι μο ποι η θοῦν ὡς μέ σο εἰ σό δου, 
ὡς κλει δί γιά τήν εἴ σο δο σέ ψη φια κά δε δο μέ να. 

Εἶ ναι, ἄλ λω στε εὐ ρύ τα τα πα ρα τη ρη μέ νο 
στόν χῶ ρο τῆς ψη φια κῆς τε χνο λο γί ας καί ἰ δι
αί τε ρα τῶν ἠ λε κτρο νι κῶν συ ναλ λα γῶν ἡ στα
δια κή ἐγ κα τά λει ψη τῶν κω δι κῶν ἀ σφα λεί ας 
εἰ σό δου στά δε δο μέ να καί ἡ ἀν τι κα τά στα σή 
τους μέ βι ο με τρι κούς ἐ λέγ χους ἀ σφα λεί ας καί 
μέ χρή ση μι κρο τσίπ ταυ το ποί η σης μέ σῳ ρα δι
ο συχνο τή των (RFID).

✓ Τά ἠλεκτρονικά ἐγκλήματα
Οἱ ἠ λε κτρο νι κές συ ναλ λα γές καί ἡ ἀ χρή μα

τη κοι νω νί α προ πα γαν δί ζον ται κα τά κό ρον ὡς 
τό πιό πρό σφο ρο μέ σο γιά τόν πε ρι ο ρι σμό τῶν 
κλο πῶν καί τῶν κιν δύ νων πού δι α τρέ χουν οἱ 
χρῆ στες τῶν με τρη τῶν.

Πρό κει ται γιά ἕ να με γά λο καί κα λά ὀρ γα νω
μέ νο ἀ λη θο φα νές ψέ μα. Κι αὐ τό για τί εἶ ναι 
γνω στή καί δε δο μέ νη ἡ τε ρά στια ἀ να σφά λεια 
καί τά ἠ λε κτρο νι κά ἐγ κλή μα τα πού ἀ πο τε λοῦν 
πλέ ον κα τε στη μέ νο στίς μέ ρες μας.

Πρό σφα τα μά λι στα «ἡ ὁμάδα hacker Arm
ada Collective ἔχει ἀναστατώσει τό σύστημα
ebanking τριῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν... Ὡστό
σοαὐτή δέν εἶναι ἡ πρώτηφοράπούἡ συγ
κεκριμένη ὁμάδα ἀπειλεῖ τράπεζες. Οἱ Arm
ada Collective ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους τόν
Ὀκτώβριο, ὅταν μέσῳ email ζητοῦσαν λύτρα
σέbitcoinsπροκειμένουνάμήν χακάρουνἑλ
βετικέςἑταιρεῖες».(h t tp: //w ww.e n i k os.gr/e c o
n o my/355593,E p i 8 e s e isa pot o ysh a c k erA r m
a daC o l l e c t i ved e x e t aitoeb a n k i nge l l h n i k wn
t ra.h t ml).

Εἶ ναι, ἄλ λω στε, παγ κο σμί ως γνω στό καί παν
θο μο λο γού με νο ὅ τι κα νέ να σύ στη μα ἀ σφα
λεί ας τῶν πλη ρο φο ρι ῶν πού πε ρι έ χει ἕ νας 
Η/Υ δέν εἶ ναι ἀ πό λυ τα ἀ σφα λές. Δέν ὑ πάρ χει 

οὔ τε ἕ να «κλει δί ἀ σφα λεί ας», οὔ τε ἕ να «φίλ
τρο προ στα σί ας» (F i re W a ll) πού νά μήν ἔ χει 
«σπά σει» ἀ πό εἰ σβο λεῖς (H a c k e rs). Μιά πο
λύ ση μαν τι κή με λέ τη σέ ἐ πί πε δο δι ευ θυν τῶν 
ἀ σφα λεί ας ἀ νω νύ μων ἑ ται ρει ῶν στίς Η ΠΑ γιά 
τά ἐγ κλή μα τα τῶν Η/Υ μᾶς ἐ πι βε βαι ώ νει πό σο 
τρω τές εἶ ναι οἱ ἠ λε κτρο νι κές «Τράπεζες Πλη
ροφοριῶν» (D a ta B a n ks). «Τό98,5%τῶνἐρω
τηθέντωνἀναφέρειὅτιεἶχεπέσειθύμακαίτό
43,3%δέχεται ὅτι εἶχεπέσειθύμαπάνωἀπό
25 φορές»! Στήν ἴ δια με λέ τη ἀ να φέ ρε ται ὅ τι 
ἐ πι βε βαι ώ νε ται ὁ μελ λον το λό γος A l v in T o f f l er 
ὅ τι «τό πλέον συχνά κλεπτόμενο ἐμπόρευμα
εἶναιοἱπληροφορίες» (ἈστυνομικήἘπιθεώρη
ση, Φε βρουά ριος 1997, σελ. 7277). Εἶ ναι δέ 
γνω στό ὅ τι ἔ χουν «σπά σει» κω δι κοί ἀ σφα λεί
ας τῆς ΝΑ ΣΑ, τοῦ ἀ με ρι κα νι κοῦ Πεν τα γώ νου, 
Ἑλ λη νι κῶν Τρα πε ζῶν, Ἑ ται ρει ῶν κ.λπ.

Μέ βά ση ὅ λα αὐ τά, πού ἐν τε λῶς δειγ μα
το λη πτι κά μό νον ἀ να φέ ρα με, ἀ πο δει κνύ ε ται 
ξε κά θα ρα τό πό σο ὑ πο κρι τι κή καί προ σχη μα
τι κή εἶ ναι ἡ ἐ πί κλη ση τῆς κα τα πο λέ μη σης τῆς 
ἐγ κλη μα τι κό τη τας καί τῆς ἀ σφά λειας τῶν συ
ναλ λα γῶν γιά τήν σχε δι α ζό με νη ἀ ναγ κα στι κή 
ἐ πι βο λή τοῦ πλαστικοῦ χρήματος καί τῆς ἀ χρή
μα της κοι νω νί ας. 

✓ Ἡ δῆθεν πάταξη τῆς 
φοροδιαφυγῆς

Ἕ να ἐ ξί σου σα θρό ἐ πι χεί ρη μα, πού ἐ πί σης 
χρη σι μο ποι εῖ ται κα τά κό ρον εἶ ναι ἡ πε ρι βό η τη 
πά τα ξη τῆς φο ρο δι α φυ γῆς, πού δῆ θεν θά ἐ πι
τευ χθεῖ μέ σῳ τῆς χρή σης τοῦ πλα στι κοῦ χρή
μα τος. Εἶ ναι ὅ μως σα φές ὅ τι οἱ ρυθ μί σεις ἀ φο
ροῦν τούς ἁ πλούς κα τα να λω τές, μι σθω τούς 
καί συν τα ξι ού χους πού ση κώ νουν πάν τα ὅ λο 
τό φο ρο λο γι κό βά ρος καί ὑ φί σταν ται τε ρά στι
ες πε ρι κο πές στά εἰ σο δή μα τά τους. Ἀν τί θε τα 
τά με γά λα ἀ δή λω τα ἀ φο ρο λό γη τα εἰ σο δή μα-
τα, πού βρί σκον ται κα τα τε θει μέ να σέ τρά πε-
ζες τοῦ ἐ ξω τε ρι κοῦ καί πε ρι λαμ βά νον ται στίς 
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ποι κί λες «λί στες» οὐ δέ πο τε ἀ νι χνεύ ον ται καί 
οὐ δέ πο τε τι μω ροῦν ται οἱ κά το χοί τους. Τά νέ α 
μέ τρα θά ἀ φο ροῦν καί πά λι τά μι κρά καί με-
σαῖ α εἰ σο δή μα τα, ἐ νῶ οἱ με γα λο κα τα θέ τες, οἱ 
κε φα λαι οῦ χοι, οἱ κά το χοι τῶν o f f s h o re ἑ ται-
ρει ῶν, οἱ το κο γλύ φοι καί οἱ με γα λο α πα τε ῶ-
νες θά βρί σκουν καί πά λι τούς τρό πους γιά νά 
φο ρο δι α φεύ γουν.

Εἶ ναι φα νε ρό ὅ τι μέ ἕ ναν τε χνη τό καί προ
σχη μα τι κό τρό πο ἐ πι χει ρεῖ ται νά ταυ τι στοῦν οἱ 
χρῆ στες με τρη τῶν μέ τούς φο ρο δι α φεύ γον τες 
καί οἱ χρῆ στες πλα στι κοῦ χρή μα τος μέ τούς ἔν
τι μους πο λί τες, πού ἀ πο δί δουν τούς φό ρους 
τους. Πρό κει ται ὁ λο κά θα ρα γιά τήν νε ο ε πο χί
τι κη τα κτι κή τῆς ἀν τι στρο φῆς τῆς ἀ λή θειας καί 
τῆς προ βο λῆς τοῦ ψεύ δους ὡς μί ας νέ ας τε χνη
τῆς ἀ λή θειας. Εἶ ναι ἡ ἴ δια αὐ τή νε ο ε πο χί τι κη 
τα κτι κή τῆς στο χο ποί η σης καί τῆς ἐ νο χο ποί η
σης, τοῦ χα ρα κτη ρι σμοῦ καί τοῦ στιγ μα τι σμοῦ 
ὅ λων τῶν ἀν τι φρο νούν των μέ στό χο τήν τε λι κή 
ἐ ξου δε τέ ρω σή τους. Εἶ ναι ἡ γνω στή νε ο ε πο χί
τι κη τα κτι κή τῆς δη μι ουρ γί ας εἰ κο νι κῶν κα τα
στά σε ων καί τε χνη τῶν πα ρα δεί σων, πού κρύ

βουν στό βά θος τους μιά ἀ λη θι νή κό λα ση.

Ἡ ση με ρι νή τραγική παγ κό σμια οἰ κο νο μι κή 
κρί ση, ἄλλωστε, δέν εἶ ναι παρά τό ἀ πο τέ λε
σμα τῆς θε ω ρη τι κῆς εὐ η με ρί α ς πού ἔ φε ρε τό 
πλα σμα τι κό χρῆ μα. Μί α σει ρά ἀ πό εἰ κο νι κές 
κα τα στά σεις λο γι στι κοῦ τύ που, χω ρίς πραγ μα
τι κό ἀν τί κρυσμα, δη μι ούρ γη σαν χάρ τι νους οἰ
κο νο μι κούς πύρ γους καί πυ ρα μί δες, τήν κα τάρ
ρε υσ η τῶν ὁ ποί ων βι ώ νου με σή με ρα. Παν τοῦ 
πλα σμα τι κές κα τα στά σεις, παν τοῦ «ἀ έ ρας» καί 
«φοῦ σκες», στά χρη μα τι στή ρια, στά ὁ μό λο γα, 
στίς ὑ πε ρα ξί ες. Και νο φα νεῖς ὅ ροι καί ἔν νοι
ες δη μι ουρ γοῦν ται, ἀ κα τα νό η τες ὡς πρός τόν 
τρό πο λει τουρ γί ας τους. Ἀ κοῦ με γιά τίς πε ρι βό
η τες ἀ γο ρές, γιά τά πε ρί φη μα Funds (φάντς), 
γιά ἀ μοι βαῖα κε φά λαι α, γιά πα ρά γω γα, γιά 
σπρέν τς, γιά swaps (σου άπς), γιά ἀ σφά λι στρα 
κιν δύ νου καί γιά τό σα ἄλ λα πού κα τα λή γουν νά 
κά νουν βα θύ πλου τους καί πα νί σχυ ρους τούς 
ἐμ πνευ στές τους καί νά φτω χο ποι οῦν τά κρά τη 
καί τούς λα ούς, ὥ στε νά δε χθοῦν πιό εὔ κο λα 
καί πιό γρή γο ρα τίς ἠ λε κτρο νι κές ἁλυ σί δες τῆς 
χει ρα γώ γη σής 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
Εἶ ναι δε δο μέ νο ὅ τι ἡ αἰφ νι δι α στι κή ἐκ δή λω

ση τῆς ση με ρι νῆς τρα γι κῆς κρί σης πού βι ώ νου
με εἶ ναι ἡ ἀ πο κο ρύ φω ση μί ας ὁ λό κλη ρης σει
ρᾶς σχε δι α σμέ νων καί στο χευ μέ νων με θό δων 
πού ἐ φαρ μό στη καν τίς τε λευ ταῖ ες δε κα ε τί ες 
στήν πα τρί δα μας. Ἡ κα θο λι κή, δη λα δή, ἀ πα ξί
ω ση τῶν πα ρα δό σε ων, ἡ ἀ πο χρι στι α νο ποί η ση 
τοῦ κρά τους καί τῆς κοι νω νί ας μας, ἡ νο μι μο
ποί η ση τῶν ἠ θι κῶν πα ρε κτρο πῶν, ἡ ἐ πι χεί ρη
ση τῆς ἐ θνι κῆς καί ἐ θνο λο γι κῆς μας με ταλ λά
ξε ως, ἡ ἐ πι βο λή τῆς πο λυ πο λι τι σμι κό τη τας καί 
τοῦ συγ κρη τι σμοῦ εἶ ναι ὅ λα ὅ σα προ η γή θη
καν, ὥ στε νά ἀμ βλυν θοῦν οἱ συ νει δή σεις καί 
νά καμ φθοῦν οἱ πνευ μα τι κές ἀν τι στά σεις καί 
τά ἀν τι σώ μα τα τοῦ λα οῦ μας.

Εἶ ναι, ὅ μως, ἀ λή θεια ὅ τι στά ἀλ λό τρια αὐ τά 
κε λεύ σμα τα ἔ χου με ἐν δώ σει ἀ συγ χώ ρη τα καί 
ἐ μεῖς οἱ ἴ διοι. Πα γι δευ τή κα με ἀ δι ά κρι τα στά 
ψευ δο δι λήμ μα τα τῆς εὐ η με ρί ας, τῆς ἀ να πτύ
ξε ως, τῆς προ ό δου, τῆς ἀ σφά λειας. Ἀ πο δε χτή
κα με αὐ τά ρε σκα τήν εὐ μά ρεια, τήν ἄ νε ση, τήν 
πο λυ τέ λεια, τήν εὐ δαι μο νί α καί τήν ἐ πί πλα στη 
εὐ τυ χί α πού μᾶς προ σέ φε ραν. Ἐ πεν δύ σα με 
στίς εὔ κο λες λύ σεις, στίς εὐ και ρί ες τῆς στιγ μῆς, 
στόν γρή γο ρο καί ἄ κο πο πλου τι σμό, στόν τζό
γο. Καί με τα τρέ ψα με τήν κοι νω νί α καί τήν χώ
ρα μας σέ ἕ να ἀ πέ ραν το ἀν ταλ λα κτή ριο στοι
χη μά των ἀ νά γον τας τό τζάκπότ τοῦ ΛΟΤΤΟ σέ 
ὕ ψι στο ὅ ρα μα καί ἐ πι δί ω ξη. Γί να με ὑ λό φρο νες 
καί εὐ δαι μο νι στές καί θέ σα με τόν οἰ κο νο μι κό 
πα ρά γον τα, τήν οἰ κο νο μι κή εὐ η με ρί α ὡς τήν 
μό νη ἐ να σχό λη ση, τήν ἀ πό λυ τη προ τε ραι ό τη
τα στήν ζω ή μας.

Χά σα με τήν αἴ σθη ση τοῦ μέ τρου στήν ζω
ή, στίς ἀ πο λαύ σεις, στίς δρα στη ρι ό τη τες, στίς 
ἐκ δη λώ σεις, στίς ἐ πι δι ώ ξεις, στά κέρ δη. Ξε χά
σα με τήν πα ρά δο σή μας, ξε χά σα με τήν πί στη 
μας, ξε χά σα με τήν πα τρί δα μας, τήν Ἑλ λά δα 
μας! Για τί, ὅ πως μᾶς λέ ει ὁ Φώτης Κόν το γλου:
«Ὅποιος μετρᾶ τήν εὐτυχία καί τήν χαρά τῆς

ζωῆςμέτάχοντροειδῆμέτρατῆςὑλικῆςκαλο
πέρασης,δένθάκαταλάβειτίποταἀπ’τήνἙλ
λάδα».

Βι ώ νον τας αὐ τήν τήν τό σο τρα γι κή καί ὀ δυ
νη ρή πραγ μα τι κό τη τα, εἶ ναι κα τε πεί γου σα 
ἀ νάγ κη, σύν Θε ῷ καί διά πρε σβει ῶν τῆς Κυ ρί
ας ἡ μῶν Θε ο τό κου, γιά τόν ἐ πα νευ αγ γε λι σμό 
καί τήν ἀ νά νη ψή μας, γιά τήν ὑ παρ ξια κή με τά
νοι ά μας ὥ στε νά ἑλ κύ σου με τήν χά ρη καί τόν 
ἁ για σμό τοῦ Θε οῦ. Εἶ ναι κα τε πεί γου σα ἀ νάγ κη 
νά βροῦ με τήν δύ να μη καί τό κου ρά γιο νά ἀν τι
τα χθοῦ με, νά ἀν τι δρά σου με, νά ἀν τι στα θοῦ με 
γεν ναῖ α, νά ἀ να νε ώ σου με καί πά λι τίς ἀ πο φά
σεις μας καί νά μεί νου με ἀ με τα κί νη τοι στίς πα
τρο γο νι κές μας ρί ζες. Νά ἐ πι στρέ ψου με στόν 
πα τρο πα ρά δο το τρό πο ζω ῆς, στήν κο πι α στι κή 
καί ἔν τι μη ἐρ γα σί α, στόν λι τό καί ὀ λι γαρ κή βί ο, 
στήν εὐ συ νει δη σί α καί τήν ἀ κε ραι ό τη τα ἀ πέ
ναν τι στούς συ ναν θρώ πους μας, στούς συμ πο
λί τες μας, στήν κοι νω νί α καί τήν πο λι τεί α. Νά 
ἐ πι στρέ ψου με στά στα ρά τα λό για, τήν ντομ
προ σύ νη καί τήν εἰ λι κρί νεια τῶν σχέ σε ων, στήν 
συμ φω νί α κυ ρί ων, στίς ἀ λη θι νές φι λί ες, στά 
κα θα ρά μά τια, στό φι λό τι μο καί τήν ἀν δρει ο
σύ νη, τόν πό θο γιά τήν ἐ λευ θε ρί α καί τήν ἀ λη
θι νή δη μο κρα τί α.

Μό νον ἔ τσι θά εἴ μα στε σω στοί καί εὐ συ νεί
δη τοι πο λί τες ἐκ πλη ρώ νον τας τίς ὑ πο χρε ώ σεις 
μας πρός τό κρά τος. Μό νον ἔ τσι κα τα πο λε μᾶ
ται ἡ δι α φθο ρά, πού τό σο μᾶς ἔ χει κα τα κλύ σει, 
ἡ ἐγ κλη μα τι κό τη τα, ἡ φο ρο δι α φυ γή καί τό σες 
ἄλ λες νο ση ρές κα τα στά σεις, πού ὑ πο τί θε ται 
ὅ τι θά ἀν τι με τω πι σθοῦν μέ τήν κα θι έ ρω ση τῆς 
ἀ χρή μα της κοι νω νί ας.

Στίς με θό δους, λοι πόν, καί τίς πρα κτι κές συ
νή θει ες τῆς ἀ χρή μα της κοι νω νί ας θά πρέ πει μέ 
κά θε τρό πο νά ἀρ νη θοῦ με νά εἰ σέλ θου με. Νά 
ἀ πο φεύ γου με μέ κά θε τρό πο τήν χρή ση τῶν 
ποι κί λων ἠ λε κτρο νι κῶν καρ τῶν καί τῶν ἠ λε
κτρο νι κῶν συ ναλ λα γῶν καί νά προ τι μοῦ με τίς 
πα ρα δο σια κές με θό δους συ ναλ λα γῶν.
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E .́ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου

Τ
ό ὅ λο ζή τη μα δέν εἶ ναι βε βαί ως 
μό νο οἰ κο νο μι κό, πο λι τι κό, ἀν θρω
πι στι κό καί κοι νω νι κό. Εἶ ναι πρω τί

στως θε ο λο γι κό καθότι ἡ ἐ λευ θε ρί α τοῦ προ
σώ που εἶ ναι τό ὕ ψι στο ἀ γα θό πού δω ρή θη κε 
ἀ πό τόν Θε ό στόν ἄν θρω πο πού τόν δη μι ούρ
γη σε κα τ’ εἰ κό να Του.

Ἡ ἔν νοι α τοῦ προ σώ που στήν ὀρ θό δο ξη δι
δα σκα λί α καί πα ρά δο ση, ἀ πο τε λεῖ ἕ να ἀ πό τά 
βα σι κό τε ρα στοι χεῖ α γιά τήν πνευ μα τι κό τη τα 
καί τήν σω τη ρί α τοῦ ἀν θρώ που. Ὁ  Θε ός ἔ πλα
σε τόν ἄν θρω πο «κα τ’ εἰ κό να καί κα θ’ ὁ μοί ω
σίν» Του, γι’ αὐ τό καί τοῦ δώ ρη σε ἕ να ἀ πό τά 
με γα λύ τε ρα ἀ γα θά, τό ἀ γα θό τῆς ἐ λευ θε ρί ας. 
Τό αὐ τε ξού σιο τοῦ ἀν θρώ που καί ἡ ἐ λεύ θε ρη 
προ αί ρε σή του στίς ἐ πι λο γές καί τίς πρά ξεις 
του τόν κα θι στᾶ κύ ριο κρι τή τῶν ἀ πο φά σε ών 
του καί ὑ πεύ θυ νο τῆς σω τη ρί ας του.

Μέ σα στό σύγ χρο νο ἠ λε κτρο νι κό ὁ λο κλη ρω
τι σμό πού ἐ πι χει ρεῖ ται οἱ πο λί τες ἀν τι με τω πί
ζον ται ὡς ἀν τι κεί με να μέ προ κα θο ρι σμέ νη καί 
ἐ λεγ χό με νη τήν ποι ό τη τα καί τήν χρή ση τους. 
Κα ταρ γεῖ ται, ἔ τσι, τό πρό σω πο καί ἐ πι βάλ λε ται 
ἡ ἀ ριθ μο ποί η σή του. Ὁ ἀν θρώ πι νος πα ρά γον
τας ἐκ μη δε νί ζε ται, ὁ ἄν θρω πος χά νει τήν ἰ δι ο
προ σω πί α του, κα θώς τό σύ στη μα ἀ να γνω ρί ζει 
μό νον ἀ ριθ μούς καί στοι χεῖ α, iban. Παύ ου με, 
δη λα δή, νά εἴ μα στε προ σω πι κό τη τες μέ ἐ λεύ
θε ρη βού λη ση καί δρά ση καί γι νό μα στε ἀν τι κεί
με να πλη ρο φο ρι ῶν καί συλ λο γῆς δε δο μέ νων.

Στήν οὐ σί α μέ τόν τρό πο αὐ τό ἐ πι βάλ λε ται 
ἕ νας ἰ δι ό τυ πος μο νο φυ σι τι σμός, ὅ που ὁ ἄν
θρω πος δέν ἀν τι με τω πί ζε ται ὡς ψυ χο σω μα
τι κή ἑ νό τη τα, ὡς δι φυ ής ὀν τό τη τα ψυ χῆς καί 
σώ μα τος, ἀλ λά ὑ πο τι μᾶ ται καί ὑ πο βαθ μί ζε
ται. Ἀν τι με τω πί ζε ται μο νο με ρῶς μό νο ὡς πρός 
τήν ὑ λι κή του δι ά στα ση, ἐ νῶ πα ρα θε ω ρεῖ ται 
κά θε πνευ μα τι κό στοι χεῖ ο πού τόν χα ρα κτη ρί
ζει.

Αὐ τό πού ἐ πι χει ρεῖ ται εἶ ναι νά συν θλι βεῖ 
τό ἀν θρώ πι νο πρό σω πο, νά συν θλι βεῖ καί νά 
ἐ ξου δε τε ρω θεῖ ἡ ἀ θά να τη ψυ χή του. Αὐ τό 
πού ἐ πι θυ μοῦν εἶ ναι νά δη μι ουρ γή σουν με-
ταλ λαγ μέ νους ἀν θρώ πους, ἄ ψυ χους, ἀ πνευ-
μά τι στους καί ἀ νερ μά τι στους, χω ρίς πνο ή, 
χω ρίς θέ λη ση, χω ρίς ἐλ πί δα καί σκο πό, χω ρίς 
νά βλέ πουν καί νά προσ δο κοῦν τόν Οὐ ρα νό. 
Νά δη μι ουρ γή σουν ἀν θρώ πους πού θά λει-
τουρ γοῦν ὡς μα ρι ο νέ τες, ὡς ἄ ψυ χες μο νά δες 
πα ρα γω γῆς, ὡς οἰ κο νο μι κά ἀ να λώ σι μα με γέ-
θη.

Εἶ ναι ὁ λο φά νε ρο ὅ τι αὐ τό πού ἐ πι θυ μοῦν 
καί ἐ πι χει ροῦν οἱ παγ κο σμι ο κρά τες καί τό σύ
στη μα ἐ ξου σί ας πού ἐ λέγ χουν εἶ ναι νά μᾶς 
ὁ δη γή σουν ὡς ἀ γέ λη στό με γά λο παγ κό σμιο 
ἠ λε κτρο νι κό μαν τρί. Εἶ ναι πο λύ χα ρα κτη ρι στι
κό, ἄλ λω στε, τό σύν θη μα τῶν Βρε τα νῶν πο λι
τῶν τό 2010 ἐ νάν τια στήν πα ρα λα βή τῆς κάρ τας 
τοῦ πο λί τη: «δένθάγίνουμεσφραγισμέναμο
σχάρια στόν σταῦλο τῆς παγκοσμιοποίησης». 
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Σ
τά πλαί σια τοῦ γε νι κό τε ρου δι α λό γου, 
πού ἀ να πτύ χθη κε μέ ἀ φορ μή τήν κα θι

έ ρω ση τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη, δι α τυ πώ θη καν 
μί α σει ρά ἀ πό προ βλη μα τι σμούς, ἐ ρω τή μα τα 
καί ἐ πι χει ρή μα τα ἀ πό θε ο λό γους, κλη ρι κούς, 
πνευ μα τι κούς, ἀ κό μη καί ἐ πι σκό πους πού 
πολ λές φο ρές καλ λι ερ γοῦν ἕ να κλί μα ἐ φη συ
χα σμοῦ καί ὑ πο τι μή σε ως τῶν πνευ μα τι κῶν 
κιν δύ νων πού ἐλ λο χεύ ουν γιά τήν ζω ή καί τήν 
σω τη ρί α τῶν πι στῶν.

• Ὁ  Σταυρός δέν ἐξαλείφει 
τό χάραγμα - 666

Ἕ να ἐ πι χεί ρη μα πού πο λύ συ χνά προ βά λλε
ται εἶ ναι ὅ τι ἀ φοῦ ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη δέν εἶ ναι 
τό χά ραγ μα τοῦ Ἀν τι χρί στου πού μᾶς πε ρι γρά
φει ἡ Ἀ πο κά λυ ψη, τό τε ποι ός ὁ λό γος νά μήν 
τήν πα ρα λά βω; Μπο ρῶ λέ νε πολλοί, ἀ κό μη 
καί κλη ρι κοί καί μο να χοί  νά πά ρω τώ ρα τήν 
κάρ τα καί ὅ ταν φθά σου με στό χά ραγ μα, στό 
χέρι ἤ στό μέτωπο, τό τε νά τό ἀρ νη θῶ καί νά 
μαρ τυ ρή σω γιά τόν Χρι στό.

Ὁ  Ἅ γιος Πα ΐ σιος ὁ Ἁ γι ο ρεί της, ὅ μως, χα ρα
κτη ρί ζει ὡς πτώ ση γιά τούς πι στούς, ὡς ἄρ
νη ση τοῦ Χρι στοῦ μας, καί τήν πα ρα λα βή τῆς 

ταυ τό τη τας μέ τόν ἀ ριθ μό 666. Τήν χα ρα κτή
ρι ζε μά λι στα ὡς «εἰ σα γω γή τοῦ σφρα γί σμα
τος». Ἔ λε γε χα ρα κτη ρι στι κά: «Τό σφρά γι σμα 
εἶ ναι ἄρ νη ση. Ἀ κό μη καί ἡ ταυ τό τη τα εἶ ναι 
ἄρ νη ση.Ὅτανἔχουνπάνωστήνταυτότητατό
σύμβολο τοῦ διαβόλου 666 καί ὑπογράφω, 
ἄ ρα τό ἀ πο δέ χο μαι αὐ τό τό πρᾶγ μα. Εἶναιἄρ
νηση, ξεκάθαρα πράγματα. Ἀρνεῖσαι τό Ἅγιο
Βάπτισμα,βάζειςἄλλησφραγίδα,ἀρνεῖσαιτήν
σφραγίδατοῦΧριστοῦκαίπαίρνειςτοῦδιαβό
λου» (Ἱ ε ρομ. Ἰ σα άκ, Βί ος Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου τοῦ 
Ἁ γι ο ρεί του, Ἅ γιον Ὄ ρος 2004, σελ. 301). «Ταυ
τότητασημαίνειὅ,τικαίἡλέξη·ταυτίζεταιδη
λαδήκανείςμ’αὐτάπούδηλώνει.Βάζουντόν
διάβολοκαίὑπογράφωὅτιτόνἀποδέχομαι...Ἡ 
ταυ τό τη τα δέν εἶ ναι τό σφρά γι σμα· εἶ ναι ἡ εἰ
σα γω γή τοῦ σφρα γί σμα τος. .. ἄν πά ρουν τήν 
ταυ τό τη τα, αὐ τό θά εἶ ναι πτώ ση» (Γέ ρον τος 
Πα ϊ σί ου Ἁ γι ο ρεί του ΛόγοιΒ΄,ΠνευματικήἈφύ
πνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡ συ χα στη ρί ου «Εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω
άν νης ὁ Θε ο λό γος», Σου ρω τή Θεσ σα λο νί κης, 
1999,  σελ. 183184). 

Γί νε ται, λοι πόν, σα φές ὅ τι οἱ πνευματικές συ
νέ πει ες τοῦ χα ράγ μα τος πού μᾶς πε ρι γρά φουν 
οἱ Πα τέ ρες καί θά πα ρου σι ά σου με ἀ να λυ τι κά 
σέ ἑ πό με νο κε φά λαι ο, μπο ροῦν νά ἔ χουν, κα τά 
ἀν τι στοι χί α, ἀ νά λο γες πνευματικές συ νέ πει ες 

Πνευματικά διλήμματα καί ἀπαντήσεις

Αὐ τόν ἀ κρι βῶς τόν σταυ λι σμό μας ἐ πι δι ώ κουν 
σή με ρα. Ἀ φοῦ μᾶς ἐ ξαν δρα πο δί σουν, ἀ φοῦ 
μᾶς ἀ πο νευ ρώ σουν ψυ χι κά καί πνευ μα τι κά 
ἀ φαι ρών τας καί τήν τε λευ ταί α ἰκ μά δα ζω ῆς καί 
ἐλ πί δας μέ σα μας, τό τε θά κα τα φέ ρουν νά μᾶς 
σταυ λί σουν σάν σφρα γι σμέ να μο σχά ρια, πού 
θά ἀρ κοῦν ται στήν ἐ ξα σφά λι ση τῆς τρο φῆς 
τους καί θά πα ρά γουν τά προ ϊ όν τα τους πρός 
χά ριν τῶν ἀ φεν τι κῶν τους, στά ὁ ποῖ α μά λι στα 
θά εἶ ναι καί εὐ γνώ μο νες πού τούς πα ρέ χουν τά 
πρός τό ζῆν.

Τό εἶ χε, ἄλ λω στε, δι α τυ πώ σει τό σο εὔ στο χα 
καί προ φη τι κά, πο λύ πρίν, ὁ με γά λος Ρῶ σος 
ὀρ θό δο ξος συγ γρα φέ ας Φι ον τόρ Ντο στο γι-
έφ σκυ στόν ἀ πα ρά μιλ λο μύ θο του, τόν μύ θο 
τοῦ Με γά λου Ἱ ε ρο ε ξε τα στῆ: «Καμ μιά ἐ πι στή
μη δέν θά τούς δώ σει ψω μί ὅ σο θά μέ νουν 
ἐ λεύ θε ροι, μά στό τέ λος θάρ θουν νά κα τα θέ
σουν τήν ἐ λευ θε ρί α τους στά πό δια μας καί 
θά μᾶς ποῦν: “Κάν τε μας σκλά βους, μά χορ
τᾶστε μας”  » (Φ. Ντο στο γι έφ σκυ, ἈδελφοίΚα
ραμαζόβ, ἐκδ. Γκο βό στη, τ. Β, σελ. 107).
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μέ τήν πα ρα λα βή τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη πού θά 
πε ρι έ χει τόν ἀ ριθ μό 666.

Ὁ ἅ γιος Πα ΐ σιος 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
μέτό666καίθάβάλωκαίἕνανΣταυρό’’.Ἄλλος:
‘‘Ἐγώ θά δεχθῶ τό σφράγισμα στό μέτωπο καί
θάκάνωκαίἕνανσταυρόστόμέτωπο...’’καίἕνα
σωρόπαρόμοιεςἀνοησίες.Νομίζουνὅτιθάἁγια
σθοῦνμέαὐτόντόντρόπο,ἐνῶαὐτάεἶναιπλά
νες...Τόβρώμικοδένἁγιάζεται.Τόκαθαρόνερό
δέχεταιτήνΧάρηκαίγίνεταιἁγιασμός.Τάοὖρα
δένγίνονταιἁγιασμός.Ἡπέτραμέθαῦμαγίνεται
ψωμί.Ἡἀκαθαρσίαδένδέχεταιἁγιασμό.Ἑπομέ
νως,ὁδιάβολος,ὁἈντίχριστος,ὅτανεἶναιστήν
ταυτότητάμαςἤστόχέριἤστόμέτωπόμας,μέτό
σύμβολότου,δένἁγιάζεται,ἄνβάλουμεκαίἕναν
σταυρό.ἜχουμετήνδύναμητοῦΤιμίουΣταυροῦ,
τοῦἉγίουΣυμβόλου,τήνθείαΧάρητοῦΧριστοῦ,
μόνονὅτανδιατηροῦμετήνΧάρητοῦἉγίουΒα
πτίσματος,μέτόὁποῖοἀπαρνούμαστετόνσατα
νᾶ,συντασσόμαστεμέτόνΧριστόκαίδεχόμαστε
τό ἅγιο Σφράγισμα· «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύμα
τοςἉγίου» (Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου Ἁ γι ο ρεί του Λόγοι
Β΄,ΠνευματικήἈφύπνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡ συ χα στη ρί ου 
«Εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω άν νης ὁ Θε ο λό γος», Σου ρω τή 
Θεσ σα λο νί κης, 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″
φασκιώνουντάπνευματικάτουςτέκνασάντά
μωρά,δῆθενγιάνάμήστενοχωριοῦνται.″Δέν
πειράζει αὐτό· δέν εἶναι τίποτε ἐκεῖνο. Ἀρκεῖ

νάπιστεύετε″!Ἤλένε:″Μήμιλᾶτεγι’αὐτότό
θέμαγιάτίςταυτότητες,τόσφράγισμα,γιά
νάμήστενοχωριοῦνταιοἱἄνθρωποι″. Ἐ νῶ, ἄν 
τούς ποῦν ″νά προ σπα θή σου με νά ζοῦ με πιό 
πνευ μα τι κά, νά εἴ μα στε κον τά στό Χρι στό, καί 
μή φο βᾶ στε τί πο τε, στό κά τω κά τω θά πᾶ με 
καί μάρ τυ ρες″, θα τούς προ ε τοι μά σουν κά
πως.Ἄνκανείςγνωρίσητήνἀλήθεια,προβλη
ματίζεται καί ταρακουνιέται. Πονάει γιά τήν
σημερινή κατάσταση,προσεύχεται καίπροσέ
χεινάμήνπέσησέπαγίδα»(Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου 
Ἁ γι ο ρεί του ΛόγοιΒ΄,Πνευμ.Ἀφύπνιση, ἐκδ. Ἱ. 
Ἡ συ χα στη ρί ου «Εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω άν νης ὁ Θε
ο λό γος», Σου ρω τή Θεσ σα λο νί κης, 1999,  σελ. 
191192). 

«Δυστυχῶς, καί πάλι ″ὁρισμένοι γνωστικοί″
θάφασκιώνουντάπνευματικάτουςπαιδιάσάν
τά μωρά, δῆθεν γιά νά μήν στενοχωροῦνται·
″δένπειράζειαὐτό,δένεἶναιτίποτα,ἀρκεῖἐσω
τερικάνάπιστεύετε!″Κι’ἐνῶβλέπουμετόνἀπ
όστολοΠέτροπούἐξωτερικάἀρνήθηκετόνΧρι
στό, καίἦτοἄρνησις,αὐτοίἀρνοῦνται τόἍγιο
σφράγισμα τοῦ Χριστοῦ πού τούς δόθηκε στό
Ἅγιο Βάπτισμα· ″Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος
Ἁγίου″μέτόνάδέχονταιτήσφραγίδατοῦἈν
τιχρίστου,λένεκαίὅτιἔχουνμέσατουςτόνΧρι
στό!!». (Γέροντος Παϊσίου, Σημεῖατῶνκαιρῶν).

• Τό συνολικό φακέλωμα- 
διασύνδεση ἀρχείων

 Ἕ να ἐ πι χεί ρη μα πού πο λύ συ χνά ἀ κού γε ται 
εἶ ναι ὅ τι «ἔ τσι κι ἀλ λι ῶς φα κε λω μέ νοι εἴ μα στε, 
τί ἐ νο χλεῖ ἕνα φακέλωμα παραπάνω ἤ μί α κάρ
τα πα ρα πά νω;».

Αὐ τό, λοι πόν, τό «κά τι πα ρα πά νω», πού ὄ χι 
ἁ πλῶς ἐ νο χλεῖ στήν κάρ τα τοῦ πο λί τη, ἀλ λά τήν 
κα θι στᾶ ἄ κρως ἐ πι κίν δυ νη γιά τήν προ σω πι κή 
μας ἐ λευ θε ρί α, εἶ ναι ἡ συγ κέν τρω ση ὅ λων τῶν 
στοι χεί ων μας, ὅ λων τῶν ἐ πι μέ ρους φα κέλων 
μας σέ ἕ ναν γι γαν τια ῖο ἠ λε κτρο νι κό ὑ περ φά κε
λο μέ ἀ πε ρι ό ρι στες δυ να τό τη τες ἐ πε ξερ γα σί ας. 
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Αὐ τός ὁ ἠ λε κτρο νι κός ὑ περ φά κε λος εἶ ναι φυ
σι κά κά τι ἐν τε λῶς δι α φο ρε τι κό ἀ πό τούς ἐ πι
μέ ρους φα κέλ ους, χει ρό γρα φους ἤ ἠ λε κτρο νι
κούς, πού τη ροῦν ται μέ χρι τώ ρα στίς δι ά φο ρες 
κρα τι κές ὑ πη ρε σί ες καί οἱ ὁ ποῖ οι πε ρι έ χουν 
τμή μα τα μό νον τῶν προ σω πι κῶν δε δο μέ νων 
τῶν πο λι τῶν καί ὄ χι τό σύ νο λο τῶν πλη ρο φο ρι
ῶν πού τούς ἀ φο ροῦν.

«Σέλίγο»ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος,«ὅσοιἔχουν
τηλεόρασηθάπαρακολουθοῦνκαίθάπαρακο
λουθοῦνται.Θάἐλέγχουνοἱἄλλοιμέτόκομπι
οῦτερὅλητήζωήτους,τίλένε,τίκάνουν,ὅλα.
Βλέπεις τί δικτατορία σκέφθηκε ὁ διάβολος!
Στίς Βρυξέλλες ἔχουν ὁλόκληρομέγαρομέ τό
666, ὅπου στεγάζουν τό κομπιοῦτερ. Αὐτό τό
κομπιοῦτερμπορεῖνάἐλέγξηδισεκατομμύρια
ἀνθρώπους  ἕξι δισεκατομμύρια εἶναι σχε
δόνὅλος ὁ κόσμος. Ἐξομολόγησηὅλοι μέ ἕνα
κουμπί!Με ρι κοί Εὐ ρω παῖ οι ἀν τέ δρα σαν, για
τί φο βοῦν ται παγ κό σμια δι κτα το ρί α. Ἐ μεῖς οἱ 
Ὀρ θό δο ξοι ἀν τι δροῦ με, για τί δέν θέ λου με τόν 
Ἀν τί χρι στο, ἀλ λά φυ σι κά οὔ τε τήν δι κτα το
ρί α» (Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου Ἁ γι ο ρεί του Λόγοι Β΄,
Πνευμ.Ἀφύπνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡ συ χα στη ρί ου «Εὐ αγ
γε λι στής Ἰ ω άν νης ὁ Θε ο λό γος», Σου ρω τή Θεσ
σα λο νί κης, 1999,  σελ. 182).

Ἡ κα θι έ ρω ση, ὅ μως, τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη 
δί νει τήν δυ να τό τη τα τῆς δι α σύν δε σης ὅ λων 
αὐ τῶν τῶν στοι χεί ων, κα θώς θά εἶ ναι μί α κάρ
τα πού θα χρη σι μο ποι εῖ ται σέ ὅ λες τίς ὑ πη ρε
σί ες καί γιά ὅ λες τίς συ ναλ λα γές τοῦ πο λί τη μέ 
τό δη μό σιο, ἀλλά καί τόν ἰδιωτικό φορέα. Μέ 
τήν χρή ση δέ τοῦ ἀ ριθ μοῦ τῆς κάρ τας ὡς μο
να δι κοῦ παγ κό σμιου ἀ ριθ μοῦ θά δη μι ουρ γεῖ
ται τό προ σω πι κό μας «στίγ μα», τό προ σω πι
κό μας προ φίλ, ὅ,τι δη λα δή μᾶς χα ρα κτη ρί ζει 
ὡς πρό σω πα, ὡς πο λί τες, ὡς κα τα να λω τές, ὡς 
ἐ παγ γελ μα τί ες, ὡς οἰ κο γε νειά ρχες, ὡς κοι νω νι
κές μο νά δες γε νι κό τε ρα.

Τό πρό βλη μα, βε βαί ως, θά εἶ ναι ἀ κό μη με
γα λύ τε ρο γιά τίς εὐ πα θεῖς κοι νω νι κά ὁ μά δες 
τίς ὁ ποῖ ες ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη πα ρα δί δει βο ρά 
στά συμ φέ ρον τα τῆς ἀ γο ρᾶς καί τῶν τρα πε

ζῶν θέ τον τάς τους οὐ σι α στι κά στό πε ρι θώ ριο 
τῆς κοι νω νι κῆς καί οἰ κο νο μι κῆς ζω ῆς, 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»
Ἕ να ἄλ λο ἐ πι χεί ρη μα πού προ βάλ λε ται εἶ

ναι ὅ τι κα νείς νο μι μό φρων πο λί της, κα νείς 
τί μιος καί ἠ θι κός ἄν θρω πος, κα νείς σω στός 
ἐ παγ γελ μα τί ας καί οἰ κο γε νειά ρχης δέν ἔ χει νά 
φο βη θεῖ τί πο τε ἀ πό τήν κάρ τα τοῦ πο λί τη, δέν 
ἔ χει νά φο βη θεῖ τί πο τε ἀ πό τήν κα τα γρα φή καί 
τήν δι α σύν δε ση τῶν προ σω πι κῶν του δε δο
μέ νων, ἀ φοῦ δέν ἔ χει τί πο τε νά κρύ ψει. Πο λύ 
πε ρισ σό τε ρο, ἰ σχυ ρί ζον ται κά ποι οι, δέν ἔ χει νά 
φο βη θεῖ τί πο τε ὁ χρι στια νός, ἡ ζω ή τοῦ ὁ ποί ου 
εἶ ναι σάν γυ ά λι νος πύρ γος.

Αὐ τό πού ἀ παν τοῦ με εἶ ναι ὅ τι, πα ρό τι κα
νείς μας δέν εἶ ναι τέ λει ος καί ἀ να μάρ τη τος καί 
γυ ά λι νος πύρ γος πα ρά μό νον ὁ Χρι στός μας, ὁ 
λό γος γιά τόν ὁ ποῖ ο ἀρ νού μα στε τό ἠ λε κτρο
νι κό μας φα κέ λω μα καί τήν ἠ λε κτρο νι κή μας 
πα ρα κο λού θη ση δέν εἶ ναι ἐ πει δή ἔ χου με κά τι 
νά κρύ ψου με, ἀλ λά για τί ἐ πι θυ μοῦ με νά δι α-
τη ρή σου με γιά τόν ἑ αυ τό μας τό δι καί ω μα νά 
ὁ ρί ζου με τήν προ σω πι κή μας ζω ή, τίς ἐ πι λο-
γές μας καί τίς προ τι μή σεις μας καί νά μήν γι-
νό μα στε ὑ πο χεί ριο στίς ἐ πι θυ μί ες καί τίς ἐ πι-
βου λές τῶν δι ε θνῶν κέν τρων ἐ ξου σί ας, πού 
ἐ πι δι ώ κουν τήν χει ρα γώ γη σή μας. 

Καί ἄς μήν λη σμο νοῦ με ὅ τι αὐ τό πού γιά μᾶς 
θε ω ρεῖ ται ἠ θι κό καί τί μιο, αὐ τό πού γιά μᾶς 
ἀ πο τε λεῖ ἀ ξί α καί ἰ δα νι κό, ἡ πί στη μας, δη λα
δή, ἡ πα τρί δα μας, ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ πα ρά δο σή 
μας, τά ἰ δα νι κά τῆς φυ λῆς μας, γιά τήν ἀν τί θε η 
παγ κό σμια ὀ λι γαρ χί α πού κα θο ρί ζει τίς τύ χες 
τοῦ κό σμου εἶ ναι ἀ κρι βῶς αὐ τό πού πρέ πει νά 
ἀ λλοι ω θεῖ καί νά ἐ κλεί ψει. Αὐ τό ση μαί νει ὅ τι 
οἱ Ἕλ λη νες ρω μιοί, οἱ ὀρ θό δο ξοι πι στοί εἴ μα στε 
«ἀ σύμ βα τοι» μέ τό παγ κό σμιο σύ στη μα ἐ ξου
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σί ας καί ἐ λέγ χου καί μέ τό ὁ μο γε νο ποι η μέ νο 
μον τέλο πού ἐ πι βά λλουν παν τοῦ. Εἴ μα στε δη
λα δή οἱ πε ρι θω ρια κοί, οἱ δύ σκο λοι, οἱ δύ σκαμ
πτοι καί οἱ ἀ νυ πά κου οι (ὅ πως ἐ δῶ καί πολ λά 
χρό νια πρίν μᾶς χα ρα κτή ρι ζε ὁ ἑ βραι ο μασῶ νος 
πρώ ην Ὑ πουρ γός Ἐ ξω τε ρι κῶν τῶν Η ΠΑ Χέν ρι 
Κί σιν γκερ, κο ρυ φαῖ ο στέ λε χος τῆς παγ κό σμιας 
ὀλιγαρχίας καί τῆς Λέσχης Μπίλτεμπεργκ).

• Ἡ ἐ λευ θε ρί α ὡς 
δῆ θεν πο λι τι κό μόνο ζή τη μα. 

Ἕνας ἰ δι ό τυ πος μο νο φυ σι τι σμός

Ἕ να ἄλ λο ἐ πι χεί ρη μα πού προ βάλ λε ται εἶ
ναι ὅ τι τό ζή τη μα τῶν ἐ λευ θε ρι ῶν, πού πε ρι
στέλ λον ται μέ τήν κάρ τα τοῦ πο λί τη, εἶ ναι ἕ να 
πο λι τι κό ζή τη μα καί ὄ χι θε ο λο γι κό καί κα τά συ
νέ πεια δέν εἶ ναι μεῖ ζον γιά τούς χρι στια νούς.

Πρό κει ται οὐ σι α στι κά γιά ἕ να κα τα σκευ α
σμέ νο δί λημ μα καί ἕ ναν τε χνη τό δι χα σμό ὡ σάν 
νά ἀ πο τε λοῦν δι α φο ρε τι κές με τα ξύ τους ὀν τό
τη τες ὁ χρι στια νός ἀ πό τόν Ἕλ λη να πο λί τη. Αὐ
τός ὁ μο νο φυ σι τι κοῦ τύ που δι χα σμός, ὅ μως, σέ 
κα μμί α πε ρί πτω ση δέν μπο ρεῖ νά ὑ φί στα ται, 
κα θώς Ὀρ θο δο ξί α καί Ἑλ λη νι σμός εἶ ναι ἄρ ρη
κτα συν δε δε μέ να καί ταυ τι σμέ να στήν συ νεί
δη ση τοῦ λα οῦ, ἔ τσι ὅ πως ἀ νά τούς αἰ ῶ νες ἐκ
φρά ζον ται μέ τόν ὅ ρο Ρω μιο σύ νη.

Ἡ σπουδαιότητα τῆς ἑλληνορθοδόξου 
ἀγωγῆς καί συνειδήσεως.

Τό ὅ τι σκο πός τῆς ζω ῆς τῶν χρι στια νῶν εἶ ναι 
νά γί νουν οὐ ρα νο πο λί τες δέν ση μαί νει ὅ τι δέν 
εἶ ναι πο λί τες καί αὐ τοῦ τοῦ κό σμου, δέν ση μαί
νει ὅ τι δέν ἔ χουν πα τρί δα πού τήν νοι ά ζον ται 
καί τήν ὑ πε ρα γα ποῦν. Δέν ση μαί νει ὅ τι δέν ἐν
δι α φέ ρον ται καί δέν προ σπα θοῦν γιά τήν δι α
μόρ φω ση τῶν ἀ παι τού με νων συν θη κῶν, πού 
ἐ πι τρέ πουν τήν ἐ λεύ θε ρη ἔκ φρα ση τῆς θρη
σκευ τι κῆς καί ἐ θνι κῆς τους συ νει δή σε ως.

Χα ρα κτη ρι στι κό καί ἐν τυ πω σια κό εἶ ναι τό γε
γο νός ὅ τι ὁ Ἅ γιος Πα ΐ σιος θε ω ροῦ σε ὅ τι θά κρι
θοῦ με ἀ πό τόν Θε ό καί γιά τό τί κά να με γιά τήν 
πα τρί δα μας τήν Ἑλ λά δα καί τό ἔ λε γε μά λι στα 
αὐ τό σέ ἁ γι ο ρεί τη μο να χό καί ὄ χι σέ ἕ να λα ϊ κό: 

«Τό19851990περίπου,τότεπούἡπροπα
γάνδαγιάτήνΜακεδονίαἦτανμεγάλη,ὁἍγιος
Παΐσιοςἦτανπολύστενοχωρημένοςκαίἀγανα
κτισμένοςμέ τήνσυμπεριφορά τῶνπολιτικῶν
μας καί τῶν ἀνθρώπων πού ἔπαιζαν ἄσχημο
παιχνίδιεἰςβάροςτῆςπατρίδοςμας.Μέπόνο
μοῦ ἔλεγε αὐτά πού γίνονταν. Κάποια στιγμή
μέσοβαρόὕφοςμοῦλέει: “Ἄ κου σε, πά τερ, ἐν 
ἡ μέ ρᾳ Κρί σε ως ὁ Θε ός ἐ κτός ἀ πό μο να χούς 
πῶς ζή σα με, θά μᾶς κρί νη καί γιά τό τί κά
να με γιά τήν πα τρί δα μας τήν Ἑλ λά δα· βρέ τί 
κά νουν προ δί δουν τά πάν τα” » (Μαρ τυ ρί α Φι
λό θε ου Κου τλου μου σια νοῦ ἀ πό τό βι βλί ο "Ὁ
ὅσιοςΠαΐσιος", ἔκδ. Ἑ νω μέ νη Ρω μη ο σύ νη [ὀρ
θό δο ξο βί ω μα 3], 2015, σελ. 125).

Ἡ ἀποδοχή ἀνάλογων ἐπιχειρημάτων 
ἀ κυ ρώ νει οὐ σι α στι κά ὅ λη τήν ἱ στο ρί α 

μας καί τήν ἐ θνι κή μας πο ρεί α, ἀ κυ ρώ νει τούς 
ἀ γῶ νες τοῦ λα οῦ μας γιά τήν ἐ λευ θε ρί α καί τήν 
ἀ πο τί να ξη τοῦ ξέ νου ζυ γοῦ. Ἀ κυ ρώ νει τήν ἴ δια 

τήν συ νεί δη ση καί τήν βι ο θε ω ρί α τῶν ὀρ θο
δό ξων Ἑλ λή νων, πού δέν ἔ κλι ναν πο τέ γό νυ σέ 
κα νέ ναν δυ νά στη, πού δέν ἀ νέ χτη καν πο τέ νά 
ζοῦν σέ συν θῆ κες δου λεί ας, πού στά 400 χρό
νια τῆς τουρ κι κῆς σκλα βιᾶς ἀ γω νί ζον ταν «γιά 
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τήν ὑ λι στι κή βι ο θε ω ρί α, ἀλ λα ξο πι στί ες, ἐ ξισ
λα μι σμούς, ἐ ξου νι τι σμούς καί τό σα ἄλ λα.

Τί νό η μα ἔ χει, ἄλ λω στε, ἡ ποι μαν τι κή τῆς Ἐκ
κλη σί ας μας, ἡ κα τή χη ση, ἡ χρι στι α νι κή ἀ γω
γή καί παι δεί α; Τί νό η μα ἔ χει ἡ δι α σφά λι σή 
μας ἀ πό τίς ποι κί λες αἱ ρέ σεις, τίς ἀ θε ϊ στι κές 
καί ὑ λι στι κές ἰ δε ο λο γί ες, τά ἀν τί θε α κοι νω νι
κά ρεύ μα τα, τήν εὐ μά ρεια καί τόν εὐ δαι μο νι
σμό ἄν ὅ λα αὐ τά δέν ἀ πο τε λοῦν ἐμ πό δια στόν 
ἀ γώ να τῆς σω τη ρί ας μας; Τί νό η μα ἔ χουν οἱ δι
α μαρ τυ ρί ες μας γιά τόν δι ωγ μό τῆς Ἐκ κλη σί ας, 
γιά τήν πε ρι θω ρι ο ποί η σή της, γιά τήν προ σπά
θει α κα ταρ γή σε ως τῶν χρι στι α νι κῶν συμ βό
λων, τοῦ μα θή μα τος τῶν θρη σκευ τι κῶν καί τῆς 
ἱ στο ρί ας ἀ πό τά σχο λεῖ α καί τό σα ἄλ λα ἀν τορ
θό δο ξα μέ τρα; 

Θά τά θε ω ρή σου με ὅ λα αὐ τά ἁ πλά πο λι τι
κά ζη τή μα τα μό νο καί μό νο ἐ πει δή δέν ἔ χουν 
δογ μα τι κό χα ρα κτή ρα καί δέν ἀ φαι ροῦν τόν 
Χρι στό ἀ πό τήν καρ διά μας; Δέν εἶ ναι ὅ λα αὐ τά 
πρω τί στως πνευ μα τι κά καί θε ο λο γι κά ζη τή μα
τα; Καί σέ τε λευ ταί α ἀ νά λυ ση τί νό η μα ἔ χει νά 
ἀ γω νι ζό μα στε γιά τήν ἀ λή θεια τῆς πί στε ώς μας 
καί νά κα τα δι κά ζου με τόν οἰ κου με νι σμό καί τίς 
ἄλ λες αἱ ρέ σεις ὅ ταν οἱ ἴ διοι δε χό μα στε θε λη
μα τι κά καί ἀ μα χη τί νά ἐν τα χθοῦ με στήν χο ά νη 
τῆς παγ κο σμι ο ποί η σης, τῆς παν θρη σκεί ας, τῆς 
Νέ ας Τά ξης Πραγ μά των καί τῆς Νέ ας Ἐ πο χῆς μέ 
χει ρα γω γό τό ἠ λε κτρο νι κό φα κέ λω μα καί τήν 
κάρ τα τοῦ πο λί τη;

Ἐ θε λού σια ὑ πα γω γή σέ δου λεί α δέν νο εῖ ται 
καί δέν ἐ πι τρέ πε ται. Δέν νο εῖ ται καί δέν ἐ πι-
τρέ πε ται ἐ θε λού σια ἐκ χώ ρη ση τῆς θε οσ δό του 
ἐ λευ θε ρί ας μας. Δέν νο εῖ ται καί δέν ἐ πι τρέ πε-
ται ἐ θε λού σια ἐγ κα τά λει ψη τῆς ζω η φό ρου ἑλ-
λη νορ θο δό ξου πα ρα δό σε ώς μας. Δέν νο εῖ ται 
καί δέν ἐ πι τρέ πε ται αὐ το χει ρια σμός τῆς ἐ θνι-
κῆς καί θρη σκευ τι κῆς ἰ δι ο προ σω πί ας μας. Δέν 
νο εῖ ται καί δέν ἐ πι τρέ πε ται πα ρε κτρο πή ἀ πό 
τήν ἐν το λή τοῦ Εὐ αγ γε λί ου «μή δῶ τε τό ἅ γιον 
τοῖς κυ σί, μη δέ βά λη τε τούς μαρ γα ρί τας ὑ μῶν 
ἔμ προ σθεν τῶν χοί ρων» (Ματθ. 7,6).

τοῦ Χρι στοῦ τήν πί στη τήν ἁ γί α καί τῆς πα τρί
δας τήν ἐ λευ θε ρί α», πού εἶ χαν γιά σύν θη μα 
καί ἰ δα νι κό τους τό «ἐ λευ θε ρί α ἤ θά να τος» καί 
ὄ χι τό «σφά ξε με ἀ γά μου ν’ ἁ γιά σω».

Βα ρύ γδου πες δη λώ σεις καί με γα λό στο μες 
δι α κη ρύ ξεις, καί ἀ πό ρα σο φό ρους ἀ κό μη, τοῦ 
τύ που «ὅ ταν ἔ χω τόν Χρι στό στήν καρ διά μου 
δέν ἔ χω νά φο βη θῶ τί πο τε» ἤ «δέν μέ ἐ νο χλεῖ 
κα μμί α δου λεί α νά πι στεύ ω στόν Θε ό καί ὅ πο
τε χρεια στεῖ θά μαρ τυ ρή σω θυ σι ά ζον τας καί 
τήν ζω ή μου», ἄς μᾶς συγ χω ρέ σουν ὅ σοι τίς δι
α τυ πώ νουν, ἀλ λά φα νε ρώ νουν μί α ἐ πι κίν δυ νη 
πνευ μα τι κή αὐ τάρ κεια καί μί α ἄ με τρη ἀ λα ζο
νεί α καί ἐμ πι στο σύ νη στίς ἀ το μι κές τους δυ νά
μεις.

Ἐ κτός, ὅ μως, ἀ πό τούς «πνευ μα τι κά δυ να
τούς» πού εἶ ναι σί γου ροι γιά τήν πί στη τους 
καί γιά τό μαρ τύ ριό τους ὅ ταν χρεια σθεῖ, εἴ μα
στε καί ὅ λοι ἐ μεῖς οἱ ἁ πλοί πι στοί, πού ἔ χου με 
ἀ νάγ κη ἀ πό πνευ μα τι κή στή ρι ξη καί κα θο δή γη
ση. Πού ἐ πι θυ μοῦ με καί φρον τί ζου με γιά τήν 
ἐ ξα σφά λι ση τῶν ἀ παι τού με νων πνευ μα τι κῶν 
συν θη κῶν καί τοῦ ἀ νά λο γου πε ρι βάλ λον τος 
γιά τήν πνευ μα τι κή μας πο ρεί α. Πού θέ λου με 
νά προ στα τεύ σου με τόν ἑ αυ τό μας, ἀλ λά καί 
τά παι διά μας καί τούς οἰ κεί ους μας καί ὅ λους 
τούς ἐν Χρι στῷ ἀ δελ φούς μας, κα θώς καί τίς 
ἐ περ χό με νες γε νι ές τῶν ὀρ θο δό ξων Ἑλ λή νων 
καί ὄ χι μό νον, ἀ πό θα νά σι μους κιν δύ νους καί 
ποι κί λες ἀ πει λές, πού θά τούς στε ρή σουν τό 
εὔ κρα το κλί μα γιά τήν καλ λι έρ γεια τῆς ἐν Χρι
στῷ ζω ῆς καί σω τη ρί ας.

Ἡ ἴ δια ἡ ἱ στο ρί α μᾶς ἔ χει δι δά ξει, ἄλ λω στε, 
ὅ τι σέ πε ρι ό δους δου λεί ας, σέ ἀ νε λεύ θε ρα καί 
ἀ θε ϊ στι κά κα θε στῶ τα, σέ συν θῆ κες πού δέν 
εὐ νο οῦ σαν καί δέν ἐ πέ τρε παν τήν ἐ λεύθε ρη 
ἔκ φρα ση τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς καί λα τρευ τι κῆς 
ζω ῆς, εἴ χα με, βε βαί ως, τήν ἀ νά δει ξη μαρ τύ ρων 
καί ἁ γί ων τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, εἴ χα με ὅ μως καί 
σέ πο λύ με γά λο πο σο στό ἄμ βλυν ση τῶν συ
νει δή σε ων, ἄρ νη ση τῆς πί στε ως, ἀ πο κο πή ἀ πό 
τήν Ἐκ κλη σί α, προ σχώ ρη ση στόν ἀ θε ϊ σμό καί 
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Εἶ ναι, ἄλλωστε, ἀ βά σι μα ὅ λα αὐ τά τά ἐ πι
χει ρή μα τα για τί αὐ τοί πού θά δι α χει ρί ζον ται 
τό σύ νο λο τῶν προ σω πι κῶν μας στοι χεί ων, 
αὐ τοί πού μπο ρεῖ νά τούς ἐ λέγ χουν ἤ νά τούς 
δω ρο δο κή σουν ἤ αὐ τοί πού μπο ρεῖ νά εἰ σέλ
θουν πα ρά νο μα στό ἠ λε κτρο νι κό σύ στη μα καί 
στίς γι γαν τια ῖες βά σεις συλ λο γῆς πλη ρο φο ρι

ῶν, ἔ χουν τήν δυ να τό τη τα (μέ τό πά τη μα ἑ νός 
κουμ πιοῦ καί μό νο) ὄ χι ἁ πλά νά γνω ρί ζουν καί 
νά κοι νο ποι ή σουν τά προ σω πι κά μας δε δο μέ
να, ἀλ λά καί νά μᾶς ἐ νο χο ποι ή σουν, νά ἀλ λοι
ώ σουν καί νά πα ρα ποι ή σουν τήν νο μι κή, οἰ κο
νο μι κή καί κοι νω νι κή μας ὑ πό στα ση, ἀ κό μη καί 
νά μᾶς «ἐ ξα φα νί σουν» ὡς πο λί τες.

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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Ἡ 
κάρ τα τοῦ πο λί τη, ἡ χρή ση τοῦ 
ἀ ριθ μοῦ 666, ἡ δι α μορ φού με νη 
ἀν τί θε η παγ κό σμια κυ ρι αρ χί α, ὁ 

ἐ πα πει λού με νος οἰ κο νο μι κός ἀ πο κλει σμός γιά 
ὅ σους ἀρ νη θοῦν νά ὑ πο κύ ψουν στά κε λεύ
σμα τά της προσ δί δουν στό ὅ λο ζή τη μα ἔν το
νες ἐ σχα το λο γι κές δι α στά σεις καί μᾶς ἀ νά γουν 
ἄ με σα στά γε γο νό τα τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως.

• Τό πε ρι ε χό με νο 
καί οἱ συμ βο λι σμοί 
τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως

Εἰσαγωγικά
Τό ἱερό Βι βλί ο τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως εἶ ναι τό τε

λευ ταῖ ο βι βλί ο τῆς Και νῆς Δι α θή κης. Γρά φη κε 
στό νη σί τῆς Πά τμου, ἀ πό τόν Εὐ αγ γε λι στή Ἰ ω
άν νη πρίν ἀ πό 1900 χρό νια. Ἀ πο τε λεῖ τήν κα τα
κλεί δα τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς καί ἔ χει ἀν τι στοι χί α μέ 
τό πρῶ το Βι βλί ο, τήν Γέ νε ση.

Με τα ξύ Γε νέ σε ως καί Ἱ ε ρᾶς Ἀ πο κα λύ ψε ως 
δη μι ουρ γεῖ ται ὁ ἄ ξο νας Πτώ σηΣω τη ρί α. Ἡ  Γέ
νε ση ἀ να φέ ρε ται στήν Δη μι ουρ γί α τοῦ κό σμου, 
τοῦ Ἀν θρώ που καί τήν πτώ ση του. Ἡ  Ἀ πο κά
λυ ψη πε ρι γρά φει μέ προ φη τι κό τρό πο τήν πο
ρεί α τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τῆς Δη μι ουρ γί ας μέ σα 
στήν ἱ στο ρί α, τήν ἀ να γέν νη ση τοῦ ἀν θρώ που, 

τήν ἀ να δη μι ουρ γί α τοῦ κτι στοῦ κό σμου καί τήν 
αἰ ώ νια δό ξα τους.

Ἡ ἱ στο ρί α τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως πε ρι έ χει, σέ 
συν το μί α, τό Μυ στή ριο τῆς Θεί ας Οἰ κο νο μί ας, 
ἀ πό τήν Ἐ ναν θρώ πηση τοῦ Θε οῦ Λό γου μέ χρι 
τήν ἔν δο ξη Δευ τέ ρα τοῦ Χρι στοῦ Πα ρου σί α. Ἡ 
ἀ να φο ρά αὐ τή ἀ πο τε λεῖ καί τήν κεν τρι κή ἰ δέ α 
τοῦ Ἱ ε ροῦ Βι βλί ου.

Ἡ  Ἀ πο κά λυ ψη δέν εἶ ναι ἕ να ἁ πλό προ φη τι κό 
βι βλί ο μέ τήν στε νή ἔν νοι α τοῦ ὅ ρου. Ἀν τί θε
τα, τά ὅ σα ἀ να φέ ρον ται σ’ αὐ τή ἔ χουν σκο πό 
τήν ἐ νί σχυ ση τοῦ θρη σκευ τι κοῦ φρο νή μα τος 
τῶν πι στῶν καί μά λι στα σέ μιά ἐ πο χή ὑ πο βάθ
μι σης καί δι ά βρω σής του, ὅ πως ἡ ση με ρι νή. 
Δέν εἶναι, ἐπίσης, ἕνα βιβλίο πού πε ρι γρά φει 
τήν ἔ λευ ση τοῦ Ἀν τι χρί στου, ὅ πως λαν θα σμέ
να πι στεύ ουν οἱ πε ρισ σό τε ροι. Κεν τρι κό ση μεῖ ο 
ἀ να φο ρᾶς της ἀ πο τε λεῖ ἡ πο ρεί α τῆς Ἐκ κλη σί
ας τοῦ Χρι στοῦ μέ σα στήν ἱ στο ρί α καί ἡ ἔν δο ξη 
Δευ τέ ρα ἔ λευ σή Του. Γι’ αὐτό καί κυριαρχεῖται 
ἀπό ἕνα καθαρό χρι στο κεν τρι κό καί ἐλ πι δο φό
ρο πνεῦ μα.

Ἡ ὅ λη ἀ να φο ρά στίς δο κι μα σί ες καί τά δει νά 
πού θά πλή ξουν τούς πι στούς τῆς Ἐκ κλη σί ας καί 
τήν παγ κό σμια κυ ρι αρ χί α τοῦ Ἀν τι χρί στου, δέν 
ἔ χει σκο πό τόν πα νι κό καί τήν τρο μο κρά τη ση 
τῶν πι στῶν. Ἀν τί θε τα, ἐ πι θυ μεῖ νά τούς προ ει
δο ποι ή σει γιά τούς ἐ περ χό με νους πει ρα σμούς, 
ὥ στε νά ἀ πο φευ χθεῖ ὁ πι θα νός σκαν δα λι σμός 

Ἡ  Δευτέρα Παρουσία  Μέλλουσα Κρίση. Τοιχογραφία ἀπό τό νάρθηκα τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων. Ἔργο Βλασίου Τσοτσώνη, 1999.

ΣΤ .́ Η ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
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τόν ἴ διο τόν Ἀν τί χρι στο ὡς ἱ στο ρι κό πρό σω πο, 
ὅ ταν αὐ τός θά ἔρ θει καί θά ζή σει μέ σα στήν 
ἱ στο ρί α. Εἶ ναι ἡ μά χη ἐ νάν τια καί σέ ὅ λες τίς 
ἀν τί χρι στες δυ νά μεις, τίς προ δρο μι κές τοῦ 
Ἀν τι χρί στου. 

Κύ ριο θέ μα τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως ἀ πο τε λεῖ ὁ 
ἀ γώ νας τῆς Ἐκ κλη σί ας καί ἡ τε λι κή νί κη Της κα
τά τῶν ἀν τι θέ ων δυ νά με ων, τῶν δυ νά με ων δη
λα δή τοῦ Ἀν τι χρί στου, ἐ νῶ σκο πός της εἶ ναι ἡ 
προ πα ρα σκευ ή τῶν πι στῶν γιά τίς θλί ψεις πού 
θά ἀ κο λου θή σουν καί ἡ πα ρη γο ρί α τους γιά 
τήν θε τι κή ἔκ βα ση τοῦ ἀ γώ να.

Κύ ρια χα ρα κτη ρι στι κά τοῦ Βι βλι κοῦ κει μέ
νου εἶ ναι ὁ προ φη τι κός λό γος, ὁ συμ βο λι κός 
χα ρα κτή ρας καί ὁ ἀ πο κα λυ πτι κός τρό πος μέ 
τόν ὁ ποῖ ο γί νον ται γνω στά αὐ τά τά ὁ ποῖ α θά 
συμ βοῦν. Τά ἐ ξι στο ρού με να γε γο νό τα πε ρι

τους καί ἡ ἀ δυ να μί α τους στίς κρί σι μες ὧ ρες 
τῆς θλί ψης καί τοῦ δι ωγ μοῦ τῆς Ἐκ κλη σί ας, κα
θώς, ἐ πί σης καί νά τούς δι α βε βαι ώ σει γιά τήν 
τε λι κή νί κη τοῦ Χρι στοῦ καί τήν συν τρι βή τοῦ 
Ἀν τι χρί στου.

Τό γε νι κό τε ρο νό η μα πού προ βάλ λε ται ἀ πό 
τήν ἀ νά γνω ση τοῦ ἱ ε ροῦ κει μέ νου εἶ ναι ἡ 
ἀ νάγ κη γιά πνευ μα τι κή ἐ γρή γορ ση καί ἑ τοι
μό τη τα τῶν πι στῶν, ἡ ἐν δυ νά μω ση τῆς σχέ σης 
τους μέ τόν Θε ό καί ἡ καλ λι έρ γεια ὁ μο λο για κοῦ 
καί μαρ τυ ρι κοῦ φρο νή μα τος. Εἶ ναι τό πνεῦ μα 
ἐ γρη γόρ σε ως, νή ψε ως καί ἀ φυ πνί σε ως πού 
πρέ πει νά ἔ χου με ὡς χρι στια νοί καί ἡ ἀν τί θε σή 
μας στίς δυ νά μεις τῆς ἀ πο στα σί ας καί ἡ ἄρ νη
ση συ σχη μα τι σμοῦ μας μέ αὐ τές. 

Ἡ μά χη αὐ τή τῶν πι στῶν μέ τίς ἀν τί θε ες 
δυ νά μεις δέν ἀ φο ρᾶ ἀ πο κλει στι κά καί μό νον 

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.
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γρά φον ται μέ σα ἀ πό ὁ ρά μα τα, πα ρα στά σεις 
καί εἰ κό νες.

✓ Ἡ πο ρεί α τῶν γε γο νό των 
πρός τά ἔ σχα τα

Ἡ πε ρι γρα φή τῶν γε γο νό των τῆς Ἀ πο κα λύ ψε
ως γί νε ται μέ σα ἀ πό τρεῖς κύ κλους ὀ πτα σια κῶν 
εἰ κό νων, τίς ἀ πει κο νί σεις τῶν ἑ πτά σφρα γί δων, 
τῶν ἑ πτά σαλ πι σμά των καί τῶν ἑ πτά φια λῶν.

Ἔ χουν δι α τυ πω θεῖ δι ά φο ρες θε ω ρί ες γιά τήν 
ἑρ μη νεί α τῆς χρο νι κῆς σχέ σης τῶν γε γο νό των 
αὐ τῶν. Ἡ πρώ τη, ἡ κυ κλι κή θε ω ρί α, ὑ πο στη ρί
ζει τήν πα ράλ λη λη ἐ πα νά λη ψη τῶν ἴ δι ων γε γο
νό των μέ σα στόν ἱ στο ρι κό χρό νο. Ἡ δεύ τε ρη, ἡ 
χρο νο λο γι κή, ὑ πο στη ρί ζει τήν εὐ θύ γραμ μη ἤ 
πε ρι ο δι κή ἐ ξέ λι ξη τῶν γε γο νό των, δη λα δή τό 
κά θε γε γο νός προ ϋ πο θέ τει τήν ὁ λο κλή ρω ση 
τοῦ προ η γου μέ νου.

Σύμ φω να μέ τόν Καθ. Π. Μπρα τσι ώ τη «Ἡπι
θανωτέρα ... γνώμηεἶναιἡσυνδυάζουσαἀμ
φοτέραςτάςμνημονευθείσαςθεωρίαςκαίπα
ραδεχομένητήνἐνδιαφόροιςπαραλλήλοιςκύ
κλοιςἐπανάληψιντῶναὐτῶνγεγονότων,ἀλλά
μετάπροϊούσηςεὐρύτητοςκαίσαφηνείας» (Π. 
Μπρα τσι ώ του, ἩἈποκάλυψιςτοῦἈποστόλου
Ἰωάννου, Ἀ θή να 1950, σελ. 910). 

Ὁ  Σεβ. Μη τρο πο λί της Γόρ τυ νος καί Κα θη γη
τής τῆς Εἰ σα γω γῆς καί Ἑρ μη νεί ας τῆς Πα λαι ᾶς 
Δι α θή κης στή Θε ο λο γι κή Σχο λή τοῦ Πα νε πι στη
μί ου Ἀ θη νῶν, κ. Ἰ ε ρε μί ας, πα ρα τη ρεῖ σχε τι κά: 
«Σέ μία ἐποχή συμβαίνουν τά γεγονότα τῆς
Ἀποκάλυψης κατά ἕνα μικρό κύκλο, κατά κά
ποιαἔνταση.Ἀλλάκαίσὲἄλληἐποχὴθὰσυμ
βοῦντὰἴδιαγεγονότακατὰμεγαλύτεροκύκλο,
κατὰμεγαλύτερηἔνταση.Καὶτελικά,σὲμίαἄλ
ληἐποχὴθὰσυμβοῦντὰγεγονότααὐτά,τὰση
μεῖααὐτὰτῆςἈποκάλυψης,κατὰπολὺἰσχυρὴ
ἔνταση,σὲπολὺπολὺεὐρύτεροκύκλο,ὁπότε
εἴμαστεστὶςπαραμονὲςτῆςδεύτερηςπαρουσί
αςτοῦΧριστοῦ» (h t tp: //w ww.a g i a z o ni.gr/ ).

✓ Οἱ πρό δρο μοι τοῦ 
Ἀν τι χρί στου

Ἡ ἔ λευ ση τοῦ «Ἀν τι χρί στου», πού πε ρι γρά
φε ται στήν ἱ ε ρά Ἀ πο κά λυ ψη, εἶ ναι αὐ τή πού θά 
ση μά νει τό τέ λος τοῦ πα ρόν τος κό σμου.

Πολ λές φο ρές μέ σα στήν ἱ στο ρί α ἔ χουν 
πραγ μα το ποι η θεῖ γε γο νό τα πού θυ μί ζουν τίς 
ἐ σχα το λο γι κές εἰ κό νες τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως. Με
γά λα δει νά γιά τήν ἀν θρω πό τη τα, δι ωγ μοί κα τά 
τῆς Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ, με γά λη ἀ πο στα σί α 
τῶν ἀν θρώ πων. Ἐ πί σης πολ λοί «ἀν τί χρι στοι» 
ἔ χουν γεν νη θεῖ καί ἔ χουν βυ θί σει τήν ἀν θρω
πό τη τα στόν πό νο καί τήν ὀ δύ νη. Ἔ τσι νο εῖ ται 
καί τό «παιδία,ἐσχάτηὥραἐστί,καθώςἠκού
σατεὅτιὁἀντίχριστοςἔρχεται,καίνῦνἀντίχρι
στοιπολλοίγεγόνασι» (Α΄Ἰω. 2,18).

Ὁ  Ἅγ. Ἰ ω άν νης ὁ Δα μα σκη νός, ἀν τι πα ρα βάλ
λον τας τούς προ δρο μι κούς ἀν τι χρί στους μέ τόν 
Ἀν τί χρι στο ὡς ἱ στο ρι κό πρό σω πο στά ἔ σχα τα 
τῆς ἱ στο ρί ας, γρά φει στό λό γο του πε ρί τοῦ Ἀν
τι χρί στου: «Χρήγινώσκειν,ὅτιδεῖτόνἀντίχρι
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 ἐξαιρέτωςἈντίχριστος λέγεται
ὁἐπίτῇσυντελείᾳτοῦαἰῶνοςἐρχόμενος...» (Ἰ
ω. Δα μα σκη νοῦ, ΠερίἈντιχρίστου, Ε ΠΕ, τόμ. 1, 
σελ. 554).

✓ Τό ἐκ τῆς θα λάσ σης θη ρί ο 
πού εἶ ναι ὁ Ἀν τί χρι στος

«Καὶἐστάθηνἐπὶτὴνἄμμοντῆςθαλάσσης·
καὶ εἶ δον ἐκ τῆς θα λάσ σης θη ρί ον ἀ να βαῖ νον» 
(Ἀ ποκ. 13, 12). Σύμ φω να μέ τούς Ἁ γί ους Πα τέ
ρες καί τούς λοι πούς ἑρ μη νευ τές τῆς Ἀ πο κα λύ
ψε ως, τό ἐκ τῆς θα λάσ σης προ ερ χό με νο θη ρί ο 
θά εἶ ναι ὁ Ἀν τί χρι στος. Θά εἶναι ἕνας πραγ μα
τι κός ἄν θρω πος πού θά δρά σει «κατ’ἐνέργειαν
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τοῦσατανᾶ»(Β΄ Θεσ. 2, 9). «Καὶἔδωκεναὐτῷ
ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον
αὐτοῦκαὶἐξουσίανμεγάλην» (Ἀποκ. 13, 2). 

Ὁ  Ἀν τί χρι στος θά εἶ ναι πο λι τι κός ἄρ χον τας καί 
δυ νά στης, θά δι α θέ τει ἀ συ να γώ νι στη στρα τι ω τι
κή καί πο λι τι κή δύ να µ η καί θά ἱ δρύ σει ἕ να κρά
τος, ὡς πλα νη τάρ χης, πε ρι λα µ βά νον τας στούς 
κόλ πους του ὅ λους τούς λα ούς τῆς γῆς, ἀ νε ξαρ τή
τως θρη σκεύ µ α τος καί χρώ µ α τος. Ἐ πί σης θά ἐ πι
δι ώ ξει ὄ χι ἁ πλά τήν ἰ σο θε ΐ α, ὅ πως ἔ πρα ξε ὁ Ἑ ω
σφό ρος, πρίν τήν δη µ ι ουρ γί α τοῦ ἀν θρώ που, ἀλ
λά τήν ὑ περ θε ΐ α, δη λα δή θά θε λή σει ἀ λα ζο νι κά 
νά ὑ ψω θεῖ πά νω ἀ πό τόν Τρι α δι κό Θε ό.

Θά εἶ ναι «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: «αὐ τός πού ἐ πα να στα τεῖ καί ση κώ νει τό 
κε φά λι ἐ ναν τί ον κά θε ὄν τος πού λέ γε ται Θε ός 
ἤ λα τρεύ ε ται,  ὥ στε νά κα θί σει σάν Θε ός στό 
να ό τοῦ Θε οῦ μέ τήν ἀ ξί ω ση ὅ τι εἶ ναι αὐ τός Θε
ός») (Β΄ Θεσ. 2, 4).

Ὅ λη ἡ ζω ή καί ἡ δρα στη ρι ό τη τα τοῦ Ἀν τι χρί
στου θά εἶ ναι στούς ἀν τί πο δες τῆς πα ρου σί ας 
τοῦ Χρι στοῦ στήν γῆ (ἀν τίΧρι στός), τήν ὁ ποί α 
καί θά μι μεῖ ται ψευ δῶς γιά νά ἐ ξα πα τή σει τούς 
πι στούς. 

Θά εἶ ναι ἑ βραῖ ος στήν κα τα γω γή, ἀ πό τήν 
φυ λή τοῦ Δάν καί υἱ ός πόρ νης, ὅ πως μᾶς πλη
ρο φο ρεῖ ὁ Ἅ γιος Ἱπ πό λυ τος, «ὥσπερ γὰρ ἐκ
τῆς Ἰούδα φυλῆς ὁ Χριστὸς γεγένηται, οὕτως
καὶ τῆς τοῦΔὰνφυλῆςὁἈντίχριστος γενηθή
σεται»(Ἁγ. Ἱπ πο λύ του, ΒΕΠΕΣ 6, σελ. 201). Στό 
ἴ διο συμ πέ ρα σμα κα τα λή γει ὁ Ἅ γιος Ἀν δρέ ας 

Και σα ρεί ας (ΣΤ’ αι. ): «ὅτιἡφυλὴ
τοῦΔάν,ὡςἐξαὐτῆςτικτομένου
τοῦ Ἀντίχριστου, ταῖς λοιπαῖς οὐ
συντέτακται» (Ἁ γ. Ἀν δρέ ου ἀρ χι
ε πί σκο που Και σα ρεί ας, Ὑπόμνη
μα στὴν Ἀποκάλυψη, M i g ne, PG 
106, 281). 

Ὁ  Ἅ γιος Ἐ φραίμ ὁ Σύ ρος ἀ να
φέ ρε ται στή γέν νη ση τοῦ Ἀν τι
χρί στου ἀ πό πόρ νη: «Γεννᾶται
μέν ἀκριβῶς ἐκ κόρης μιαρᾶς»,
(Ἐ φραίμ Σύ ρου, Ἀσκητικά, Λό
γος εἰς τήνΔευτέρανΠαρουσίαν
τοῦ Κυρίου, Ἔκδ. Ρη γο πού λου, 
σελ. 326), ἐ νῶ ὁ Ἅ γιος Ἱπ πό λυ
τος ἀ να φέ ρε ται στήν προ σπά θεια 
νά πλα νή σει ὅ τι γεν νή θη κε ἀ πό 
παρ θέ νο: «Ἐκ μιαρᾶς γυναικός
ἐξελεύσεται ἐπί τῆς γῆς, τίκτεται
δέἐνπλάνῃἐκπαρθένου» (μτφ: 
«Θά προ έλ θει ἀ πό μι α σμέ νη γυ
ναί κα καί θά προ σποι η θεῖ ὅ τι γεν
νι έ ται ἀ πό παρ θέ νο») (Ἁ γί ου Ἱπ
πο λύ του, Πε ρί τῆς συν τε λεί ας τοῦ 
κό σμου 2225, ΒΕΠΕΣ 6, σελ 284).

Ἡ  Ἑτοιμασία τοῦ Θρόνου. Λεπτομέρεια ἀπό τή Δευτέρα Παρουσία. 
Ἱ.Ν.Ἁγίου Δημητρίου (Μητρόπολη), Μυστράς, 12701285.
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Θά ἔ χει καί ὁ Ἀν τί χρι στος τόν «Πρό δρο μό» 
του, τόν Ψευ δο προ φή τη (τό ἐκ τῆς γῆς θη ρί ον), 
ὁ ὁ ποῖ ος θά προ ε τοι μά σει τό ἔ δα φος γιά νά κα
θί σει ὁ Ἀν τί χρι στος σάν θε ός στόν Να ό τοῦ Θε
οῦ στά Ἱ ε ροσ ό λυ μα καί νά πα ρα πλα νή σει τούς 
ἀν θρώ πους ὅ τι εἶ ναι θε ός  µ εσ σί ας. 

Ὁ  Ἀν τί χρι στος θά φέ ρει στό σῶ μα του βα
θειά πλη γή καί θά προ σποι εῖ ται ὅ τι πά σχει 
γιά τή σω τη ρί α τῆς ἀν θρω πό τη τος ὅ πως καί ὁ 
Χρι στός ἔ πα θε πά νω στό Σταυ ρό. Μά λι στα θά 
θε ρα πευ θεῖ φαι νο με νι κά, κά τι πού θά κά νει 
βα θειά ἐν τύ πω ση στούς ὑ πο τε ταγ μέ νους σ’ 
αὐ τόν λα ούς καί θά ξε σπά σουν σέ δαι μο νι κές 
δο ξο λο γί ες μέ ἀ πο τέ λε σμα νά αἰχ μα λω τι στοῦν 
οἱ ψυ χές τους ἀ πό τά δε σμά τῆς σα τα νι κῆς δύ
να μης τοῦ Ἀ νό μου. «Καὶμίανἐκτῶνκεφαλῶν
αὐτοῦὡςἐσφαγμένηνεἰςθάνατον·καὶἡπλη
γὴτοῦθανάτουαὐτοῦἐθεραπεύθη,καὶἐθαύ
μασενὅληἡγῆὀπίσωτοῦθηρίου» (Ἀποκ. 13, 
34).

Σύ µ φω να µ έ τούς λό γους τοῦ Κυ ρί ου: «ὥ
στεπλανῆσαι,εἰδυνατόν,καίτούςἐκλεκτούς»
(Ματθ. 24, 24), ὁ Ἀν τί χρι στος θά χρη σι μο ποι
ή σει κά θε μέ σο μέ σκο πό νά πλα νή σει ὄ χι μό
νο τούς ἀ πί στους ἤ τούς ὀ λι γο πί στους χρι στια
νούς, ἀλ λά ἐ άν εἶ ναι δυ να τόν καί τούς ἐ κλε
κτούς καί νά τούς πα ρα σύ ρει σέ προ σκύ νη σή 
του.

Ἡ δράση του πά νω στή γῆ θά ἔ χει µ ι κρή χρο
νι κή διά ρκεια: μόνον 42 μῆνες, δηλαδή τριά μι σι 
χρό νια. «Καὶἐδόθηαὐτῷἐξουσίαπόλεμονποι
ῆσαιμῆναςτεσσαράκονταδύο»(Ἀποκ. 13,5) . 

Κα τά τό χρο νι κό δι ά στη μα τῶν τρει σή μι σι
χρό νων θά πα ρου σια στοῦν οἱ δύ ο προ φῆ τες, 
Ἠ λί ας (Μαλ. 4,4) καί Ἐ νώχ (Γέν. 5, 24, βλ. καί 
Ἁγ. Ἰ ω. Δα μα σκη νοῦ, Ἔκθεσις Ὀρθοδόξου Πί
στεως, κεφ. 6), καί θά δρά σουν προ φη τι κά 
ἐ ναν τί ον τοῦ Ἀν τι χρί στου  στήν Ἱ ε ρου σα λήμ, 

Λεπτομέρεια ἀπό φορητή εἰκόνα τῆς Ἀποκαλύψεως, 
Σπήλαιο Ἀποκαλύψεως. Ἔργο τοῦ Θωμᾶ Βαθᾶ, 1596.
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κα ταγ γέλ λον τάς τον ὡς ψευ δο µ εσ σί α. Θά εἶ
ναι ἐν δε δυ µ έ νοι µ έ σάκ κους, γιά νά δη λώ
σουν τό βα ρύ πέν θος καί τήν λύ πη τους γιά 
ὅ λους ἐ κεί νους πού θά ἐ ξα πα τῶν ται ἀ πό τόν 
Ἀν τί χρι στο καί θά κη ρύ ξουν γιά χί λι ες δι α κό
σι ες ἑ ξήν τα μέ ρες, δη λα δή τρει σή µ ι σι χρό νια 
(Ἀποκ. 11, 311). Με τά ἀ πό αὐ τό τό δι ά στη μα 
θά βα σα νι σθοῦν φρι κτά καί θά θα να τω θοῦν 
ἀ πό τόν Ἀν τί χρι στο. Τά πτώ µ α τα τους θά πα
ρα µ εί νουν ἄ τα φα, κα τά τήν δι α τα γή του, γιά 
τρει σή µ ι σι µ έ ρες στήν κεν τρι κή πλα τεῖ α τῆς 

Ἱ ε ρου σα λήµ. Ὅ σοι θά ζοῦν τό τε, θά δοῦν αὐ
τό τό φρι κτό θέ α µ α καί θά τρο µ ο κρα τη θοῦν 
ἀ κό µ η πε ρισ σό τε ρο γιά τή φαι νο με νι κή αὐ τή 
δύ να μη τοῦ Ἀν τι χρί στου: «Καὶὅταντελέσωσι
τὴνμαρτυρίαναὐτῶν,τὸθηρίοντὸἀναβαῖνον
ἐκτῆςἀβύσσου,ποιήσειμετ’αὐτῶνπόλεμον
καίνικήσειαὐτούςκαὶἀποκτενεῖαὐτούς.καὶ
τόπτῶμααὐτῶνἐπίτῆςπλατείαςτῆςπόλεως
τῆςμεγάλης...καὶβλέπουσιν ἐκ τῶνλαῶνκαὶ
φυλῶνκαὶγλωσσῶνκαὶἐθνῶντὸπτῶμααὐ
τῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα
αὐτῶνοὐκἀφήσουσι τεθῆναι εἰςμνῆμα» (Ἀ
ποκ. 11, 79, Βλ. καί Ἀν δρέ ου Και σα ρεί ας, P.G. 
106, 313: «Μετάτόδιαμαρτύρασθαιαὐτούς...
ἀνελεῖ αὐτούς κατά θείαν συγχώρησιν, καί
ἄταφααὐτῶνκαταλείψειτάσώματα,ἐναὐτῇ
τῇἹερουσαλήμ»).

✓ Τό ἐκ τῆς γῆς θη ρί ο πού εἶ ναι 
ὁ Ψευ δο προ φή της 

Τό δεύ τε ρο θη ρί ο πού πα ρου σι ά ζε ται στήν 
Ἀ πο κά λυ ψη κα τά τούς Ἁ γί ους Πα τέ ρες εἶ ναι ὁ 
Ψευ δο προ φή της. 

«Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς
γῆς,καὶεἶχεκέραταδύοὅμοιαἀρνίῳ,καὶἐλά
λειὡςδράκων. καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦπρώτου
θηρίουπᾶσανποιεῖἐνώπιοναὐτοῦ» (Ἀποκ.13, 
1114).

Τό ἔρ γο τοῦ Ψευ δο προ φή τη, ὅ πως φαί νε ται 
ἀ πό τό ἱ ε ρό κεί με νο, θά εἶ ναι ἡ µ έ κά θε τρό πο 
στή ρι ξη τῆς ἐ ξου σί ας καί δυ νά µ ε ως τοῦ Ἀν τι χρί
στου:«καίποιεῖτήνγῆνκαίτούςἐναὐτῇκατοι
κοῦντας ἵναπροσκυνήσωσιτόθηρίοντόπρῶ
τον» (Ἀποκ. 13,12). Ἐ πί σης ἀν τι πα ρα βάλ λε ται, 
ἀ πό τόν Ἅ γιο Ἀν δρέ α Και σα ρεί ας, μέ τό ἔρ γο 
τοῦ Ἁγ. Ἰ ω . τοῦ Βα πτι στοῦ ( P.G.106, 337 B).

Ἄγγελος ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου τῆς ζωῆς. Λεπτομέ
ρεια ἀπό τή Δευτέρα Παρουσία. Ἱ.Ν.Ἁγίου Δημητρίου 
(Μητρόπολη), Μυστράς, 1291/21315.
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Ο Καθ. Π. Μπρα τσι ώ της χα ρα κτη ρί ζει τόν 
Ψευ δο προ φή τη ὡς ὑ πα σπι στή τοῦ Ἀν τι χρί
στου : «Ἀσφαλῶς δέ πρόκειται ἐνταῦθα περί
τοῦ ‘‘ψευδοπροφήτου’’ ὡς ὀργάνου ἤ ‘‘ὑπα
σπιστοῦ’’τοῦἈντιχρίστου»(ΗΑποκάλυψιςτοῦ
ἈποστόλουἸωάννου,Χαρ. Π. Συ νο δι νός, Ἀ θή να 
1950, σελ. 213).

Ὁ  Ψευ δο προ φή της θά ἑ δραι ώ σει ἕ να κλί
μα σύγ χυ σης, πλά νης, χα λά ρω σης τῶν ἠ θῶν καί 
ἀ πο προ σα να το λι σμοῦ τῶν πι στῶν ἀ πό τίς πνευ
μα τι κές ἀ ξί ες. Μέ τήν ἀ πει λή δέ τοῦ οἰ κο νο μι κοῦ 
ἀ πο κλει σμοῦ θά ἐ πι βάλ λει τό χά ραγ μα, μέ τόν 
ἀ ριθ μό 666, σέ ὅ σους θά ἀ πο δε χθοῦν νά προ
σκυ νή σουν τόν Ἀν τί χρι στο (Ἀ ποκ. 13, 1418).

✓ Χά ραγ μα, Ἀ ριθ μός (666), 
ὄ νο μα τοῦ θη ρί ου 

Ἀ να φέ ρει χα ρα κτη ρι στι κά ἡ Ἀ πο κά λυ ψη: 
«Καὶποιεῖπάνταςτοὺςμικροὺςκαὶτοὺςμεγά
λους,καὶτοὺςπλουσίουςκαὶτοὺςπτωχούς,καὶ
τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵ να δῶ σιν 
αὐ τοῖς χά ραγ μα ἐ πὶ τῆς χει ρὸς αὐ τῶν τῆς δε
ξιᾶς ἢ ἐ πὶ τῶν με τώ πων αὐ τῶν, καὶ ἵναμήτις
δύνηταιἀγοράσαιἢπωλῆσαιεἰμὴὁἔχωντὸχά
ραγμα,τὸὄνοματοῦθηρίουἢτὸνἀριθμὸντοῦ
ὀνόματοςαὐτοῦ.Ὧδεἡσοφίαἐστίν·ὁἔχωννοῦν
ψηφισάτωτόνἀριθμόντοῦθηρίου,ἀριθμόςγάρ
ἀθρώπουἐστίν,καίὁ ἀ ριθ μός αὐ τοῦ χξҁ΄» (μτφ: 
«Καί ὑ πο χρέ ω σε ὅ λους, μι κρούς καί με γά λους, 
πλού σιους καί φτω χούς, ἐ λεύ θε ρους καί δού
λους, νά ἔ χουν ἕ να ση μά δι χα ραγ μέ νο στό δε ξί 
τους χέ ρι ἤ στό μέ τω πό τους, ὥ στε νά  μήν μπο
ρεῖ κα νείς νά ἀ γο ρά σει ἤ νά πω λή σει πα ρά ἐ κεῖ
νος πού ἔ χει τό χα ραγ μέ νο ση μά δι, δη λα δή τό 
ὄ νο μα τοῦ θη ρί ου ἤ τόν ἀ ριθ μό τοῦ ὀ νό μα τός 
του. Ἐ δῶ εἶ ναι ἀ ναγ καί α ἡ σο φί α. Ἐ κεῖ νος πού 
ἔ χει νό η ση ἄς λο γα ριά σει τόν ἀ ριθ μό τοῦ θη ρί
ου· εἶ ναι ἀ ριθ μός ἀν θρώ που καί ὁ ἀ ριθ μός του 
εἶ ναι χξҁ΄[666] ») (Ἀποκ. 13, 1618).

Ἀ πό τό χω ρί ο αὐ τό γί νε ται σα φές πώς τό χά-
ραγ μα τοῦ Ἀν τι χρί στου θά εἶ ναι ἤ τό ὄ νο μά του 

ἤ ὁ ἀ ριθ μός τοῦ ὀ νό μα τός του, δη λα δή ὁ ἀ ριθ-
μός 666, ἀ φοῦ κα τά τόν Καθ. Π. Μπρα τσι ώ τη 
«Ὄνοματοῦθηρίουκαίἀριθμόςτοῦὀνόματος
εἶναι συνώνυμα [ἰσοδύναμα]» (Π. Μπρα τσι ώ
του,ἩἈποκάλυψιςτοῦἈποστόλουἸωάννου, Χα
ράλ. Π. Συ νο δι νός, ἐν Ἀ θή ναις, 1950, σελ. 217). 

✓ Ὁ οἰ κο νο μι κός ἀ πο κλει σμός

Ὁ οἰ κο νο μι κός ἀ πο κλει σμός, ὡς ἱ στο ρι κό 
φαι νό με νο, δέν ἀ να φέ ρε ται σέ καμ μί α ἀ πό τίς 
ὀ πτα σια κές εἰ κό νες τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως ὡς ση
μεῖ ο πει ρα σμοῦ καί δο κι μα σί ας, πα ρά μό νο 
στό τε λευ ταῖ ο στά διο καί αὐ τό θά εἶ ναι κρι τή
ριο γιά νά δι α κρί νου με τήν ἐ πι κεί με νη κυ ρι αρ
χί α τοῦ Ἀν τι χρί στου καί τό τέ λος τῆς ἱ στο ρί ας: 
(«Ἵναμήτιςδύνηταιἀγοράσαιἤπωλῆσαιεἰμή
ὁἔχωντόχάραγμα» [Ἀποκ. 13,17] ).

Ἡ ἐ πι βο λή τοῦ οἰ κο νο μι κοῦ ἀ πο κλει σμοῦ 
προ ϋ πο θέ τει ἀ νά λο γο σύ στη μα πού θά τόν ἐ πι
βά λει. Τό σύ στη μα αὐ τό θά ἐ λέγ χε ται ἀ πό τίς 
ἀν τί θε ες δυ νά μεις πού πε ρι γρά φει ἡ Ἀ πο κά λυ
ψη, τίς δυ νά μεις, δη λα δή, τοῦ Ἀν τι χρί στου, μέ 
παγ κό σμιο κυ ρί αρ χο τόν ἴ διο.

Ὅ ποι ος ἀρ νη θεῖ νά ὑ πα κού σει σ’ αὐ τό τό 
σύ στη μα δέν θά ἔ χει τήν δυ να τό τη τα νά κά νει 
καμ μιά οἰ κο νο μι κή συ ναλ λα γή καί ἑ πο μέ νως 
δέν θά ἔ χει τήν δυ να τό τη τα ἐ ξεύ ρε σης πό ρων 
γιά τήν συν τή ρη ση καί ἐ πι βί ω σή του. 

✓ Συ νέ πει ες τοῦ χα ράγ μα τος 

Ἡ ὑ πο χώ ρη ση τῶν ἀν θρώ πων καί ἡ δου λι κή 
ἀ πο δο χή τοῦ σφρα γί σμα τος καί τοῦ χα ράγ μα
τος τοῦ Ἀν τι χρί στου στό δε ξί χέ ρι ἤ στό μέ τω πό 
τους θά ἔ χει ὀ λέ θρι ες συ νέ πει ες σω τη ρι ο λο γι
κῆς ση μα σί ας γι’ αὐ τούς. Τό κεί με νο τῆς Ἀ πο
κα λύ ψε ως ἀλ λά καί τά Πα τε ρι κά κεί με να εἶ ναι 
ξε κά θα ρα στό θέ μα αὐ τό.

■ Ἡ  Ἀ πο κά λυ ψη συγ κε κρι μέ να ἀ να φέ ρει:

«Εἴ τις προσκυνεῖ τό θηρίον καί τήν εἰκόνα
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αὐτοῦ,καίλαμβάνειτόχάραγμαἐπίτοῦμετώ
πουαὐτοῦἤἐπίτήνχεῖρααὐτοῦ,καί αὐ τός πί
ε ται ἐκ τοῦ οἴ νου τοῦ θυ μοῦ τοῦ Θε οῦ τοῦκε
κερασμένουἀκράτουἐντῷποτηρίῳτῆςὀργῆς
αὐτοῦ, καί βα σα νι σθή σε ται ἐν πυ ρί καί θεί ῳ 
ἐ νώ πιον τῶν ἁ γί ων ἀγ γέ λων καί ἐ νώ πιον τοῦ 
ἀρ νί ου.Καίὁκαπνός τοῦβασανισμοῦαὐτῶν
εἰςαἰῶναςαἰώνωνἀναβαίνει,καί οὐκ ἔ χου σιν 
ἀ νά παυ σιν ἡ μέ ρας καί νυ κτός οἱ προ σκυ νοῦν
τες τό θη ρί ον καί τήν εἰ κό να αὐ τοῦ, καί εἴ τις 
λαμ βά νει τό χά ραγ μα τοῦ ὀ νό μα τος αὐ τοῦ» 
(μτφ:« Ὅ ποι ος προ σκυ νεῖ τό θη ρί ο καί τήν εἰ
κό να του καί ἔ χει τό ση μά δι χα ραγ μέ νο στό μέ
τω πό του ἤ στό χέ ρι του, θά πι εῖ κι αὐ τός ἀ πό 
τό κρα σί τοῦ θυ μοῦ τοῦ Θε οῦ πού, ἀ νό θευ
το, πε ρι έ χε ται στό πο τή ρι τῆς ὀρ γῆς του, καί 
θά βα σα νι σθεῖ μέ φω τιά καί θειά φι μπρο στά 
στούς ἁ γί ους ἀγ γέ λους καί μπρο στά στό Ἀρ νί ο. 
Καί ὁ κα πνός τοῦ βα σα νι σμοῦ τους θά ἀ νε βαί
νει εἰς αἰ ῶ νας αἰ ώ νων καί δέν θά ἔ χουν ἀ νά
παυ ση ἡ μέ ρα καί νύ χτα ὅ σοι προ σκυ νοῦν τό 
θη ρί ο καί τήν εἰ κό να του καί ὅ ποι ος δέχεται τό 
χα ραγ μέ νο ση μά δι τοῦ ὀ νό μα τός του ») (Ἀποκ. 
14, 911).

« . ..καί ἐ γέ νε το ἕλ κος κα κόν καί πο νη ρόν 
ἐ πί τούς ἀν θρώ πους τούς ἔ χον τας τό χά ραγ μα 
τοῦ θη ρί ουκαίτούςπροσκυνοῦνταςτῇεἰκόνι
αὐτοῦ» (μτφ: «Τό τε ἦρ θε μί α ἄ σχη μη καί κα
κο ή θης πλη γή στούς ἀν θρώ πους πού εἶ χαν τό 
ση μά δι τοῦ θη ρί ου καί σέ ὅποιους προ σκυ νοῦ
σαν τήν εἰ κό να του») (Ἀ ποκ. 16, 2 ). 

Αὐ τοί πού θά πά ρουν τό χά ραγ μα τοῦ Ἀν
τι χρί στου στό δε ξί τους χέ ρι ἤ στό μέ τω πο θά 
βα σα νί ζον ται καί ἐ κεί νη τήν πε ρί ο δο, κα τά τήν 
ὁ ποί α θά προ σπα θή σουν, μέ τήν δου λι κή προ
σκύ νη ση τοῦ Ἀν τι χρί στου, νά ἀ πο φύ γουν τίς 
δο κι μα σί ες ἀλ λά καί στήν αἰ ώ νια κό λα ση ἐ νώ
πιον τῶν ἀγ γέ λων. Δέν θά μπο ροῦν νά βροῦν 
που θε νά ἀ νά παυ ση καί ἡ συ χί α ἀλ λά θά τούς 
συ νο δεύ ει ἡ ὀ δύ νη καί ὁ ἀ βά στα χτος πό νος.

■ Ὁ  Ἅ γιος Ἐ φραίμ ὁ Σύ ρος ἀ να φέ ρε ται στήν 
αἰ ώ νια ἀ πώ λεια τῶν σφρα γι σμέ νων:

«...πάντεςδέοἱλαβόντεςτήνσφραγῖδατοῦ
Ἀντιχρίστου καί προσκυνήσαντες αὐτῷ, ὡς
Θεῷτῷἀγαθῷ,οὐκ ἔ χου σι τι νά με ρί δα ἐν τῇ 
Βα σι λεί ᾳ Χρι στοῦ, ἀλλά μετά τοῦ Δράκοντος
βληθήσονται ἐν τῇ γεέννῃ». (μτφ: «ὅ λοι ὅ σοι 
θά λά βουν τήν σφρα γί δα τοῦ Ἀν τι χρί στου καί 
θά τόν προ σκυ νή σουν σάν νά εἶ ναι ὁ ἀ γα θός 
Θε ός, δέν θά ἔ χουν με ρί διο στήν Βα σι λεί α τοῦ 
Θε οῦ, ἀλ λά θά ρι χτοῦν στήν γέ εν να μα ζί με τόν 
Δρά κον τα») (Ὁσ. Ἐ φραίμ τοῦ Σύ ρου, Ἔρ γα, τό
μος 4ος, Τό πε ρι βό λι τῆς Πα να γί ας, Θεσ/νί κη 
1992, σελ. 124 ).

Ἐ πί σης ὁ Ἅ γιος Ἐ φραίμ ὁ Σύ ρος ση μει ώ νει: 
«Ἄγεται ὁ τύραννος δεδεμένος ὑπό Ἀγγέλων
σύνπᾶσιτοῖςδαίμοσινἐνώπιοντοῦβήματος.
Καίἄγονταιἅμααὐτῷοἱλαβόντεςτήνσφρα
γῖδα,καίἅπαντεςἁμαρτωλοίκαίἀσεβεῖςδεδε
μένοι.Καί δί δω σιν ὁ Βα σι λεύς τήν κα τ’ αὐ τῶν 
ἀ πό φα σιν τῆς αἰ ω νί ου κο λά σε ως ἐν τῷ πυ ρί 
τῷ ἀ σβέ στῳ». (Μτφ: «Θά ὁ δη γη θεῖ ὁ τύ ραν
νος δε μέ νος ἀ πό τούς Ἀγ γέ λους μα ζί μέ ὅ λους 
τούς δαί μο νες ἐ νώ πιον τοῦ βή μα τος. Καί μα
ζί μ’ αὐ τόν θά ὁ δη γη θοῦν δε μέ νοι καί ὅ λοι οἱ 
ἁ μαρ τω λοί καί οἱ ἀ σε βεῖς. Καί ὁ Βα σι λέ ας Χρι
στός θἀ τούς κα τα δι κά σει στήν αἰ ώ νια κό λα ση 
μέ σα στό ἄ σβε στο πῦρ»)  (Ἁ γί ου Ἐ φραίμ, ὅ.π., 
σελ. 1999). 

Ὅ σοι λά βουν τό χά ραγ μα δέν θά ἔ χουν με-
ρί δα στή Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή δέν θά 
ἔ χουν ἐλ πί δα σω τη ρί ας, ἀλ λά θά κλη ρο νο μή
σουν τήν αἰ ώ νια κό λα ση. Ἡ πύ λη τῆς αἰ ώ νιου 
μα κα ρι ό τη τος θά εἶ ναι γι ’ αὐ τούς κλει σμέ νη 
ὁ ρι στι κά.

■ Ὁ  Ἅ γιος Νεῖ λος ὁ Μυ ρο βλή της μι λᾶ γιά 
τίς ἀ πα τη λές ἐλ πί δες τῶν δε χο μέ νων τό σφρά
γι σμα πώς θά γλι τώ σουν ἀ πό τά δει νά καί τίς 
δο κι μα σί ες: 

«...ὅταν θά ἀρχίσουν οἱ συμφορές γιά τίς
ὁποῖεςἔγινελόγοςπιόπρίν,ὁἈντίχριστοςθά
ἀρχίσει νά σφραγίζει τούς ἀνθρώπους μέ τή
σφραγίδα του, δῆ θεν γιά νά τούς σώ σει ἀ π’ 
τίς συμ φο ρές καίμόνοαὐτοίπούθάἔχουντή
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πού λου, Ἐσχατολογικά, Σει ρά ‘‘Δέ η ση ’’, ἀρ. 5, 
Πά τρα 1993, σελ. 59).

Τούς σφρα γι σμέ νους, λοι πόν, θά τούς χα ρα
κτη ρί ζει ἡ ἀ ναι σθη σί α, ἡ σκλή ρυν ση καί πώ-
ρω ση τῆς καρ δί ας καί ἡ ἐγ κα τά λει ψη ἀ πό τήν 
Χά ρη τοῦ Θε οῦ ἀ φοῦ θε λη μα τι κά θά ἔ χουν 
ἀ πο δε χτεῖ τό ση μεῖ ο τοῦ Ἀν τι χρί στου.

■ Κα τά τόν Ἅ γιο Ἱπ πό λυ το οἱ σφρα γι σμέ νοι 
θά ἀν τι λη φθοῦν τήν πλά νη τους ἀλ λά ἄ και ρα 
καί ἄ σκο πα: 

«Ὅταν γάρ λάβωσι τότε οἰ ἄνθρωποι τήν
σφραγῖδακαίοὐχεὕρωσιτροφάςοὔτεὕδωρ,
προσέρχονταιαὐτῷμετάὀδυνηρᾶςφωνῆςλέ
γοντες. Δός ἡμῖν φαγεῖν καί πιεῖν ὅτι πάντες
ἐκτοῦλιμοῦκαίἀπόπάσηςἀνάγκηςἐκλείπο

σφραγίδα του, (σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη
τοῦἸωάννη,κεφ.13,17)θάμποροῦννάἀγορά
ζουνψωμί.

»Πολλοί θά πεθαίνουν στούς δρόμους καί
στά σοκάκια. Οἱ ἄνθρωποι θά γίνουν ὅμοιοι
σάντάἁρπακτικάπτηνά,πούπεριτριγυρίζουν
τόψοφίμι,καίθάφάγουνσάρκεςνεκρῶν.Αὐ
τά, δένθά τά κάνουν οἱ χριστιανοί ἄν καίὡς
ἀσφράγιστοι, δέν θά μποροῦν νά ἀγοράζουν
ψωμί,ἀλλάαὐτάθάκάνουναὐτοίπούσφρα
γίστηκανκαίδένθάτούςεἶναιἀρκετότόψωμί.
Γιατί,ἡ καρ διά τῶν ἐ σφρα γι σμέ νων θά εἶ ναι 
ἀ ναί σθη τη καίἐπειδή δέν θά εἶ ναι σέ θέ ση νά 
ὑ πο μεί νουν τήν πεί να, αὐτοί θάὁρμοῦνστίς
νεκρέςσάρκεςκαίθάτίςκατατρώγουν,καίθά
πεθαίνουν τελικά καί οἱ ἴδιοι». (Ἀλ. Πα να γο

Ἄγγελος "ἑλίσσων τὸν οὐρανόν". Λεπτομέρεια ἀπό τή Δευτέρα Παρουσία, Παρεκκλήσιο τῆς Μονῆς τῆς Χώρας,
Κωνσταντινούπολη, 1317.
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μενκαίἐπίταξοντόνοὐρανόντοῦδοῦναιἡμῖν
ὕδωρ καί ἀπέλασον τάἀνθρωποφάγαθηρία.
Τότε ὁ δόλιος ἀποκριθήσεται μυκτηρίζων αὐ
τούςἐνπολλῇἀπανθρωπίᾳλέγων.

»Ὁοὐρανόςοὐβούλεταιδοῦναιὑετόν,ἡγῆ
πάλιν οὐ βλαστάνει τά γεννήματα αὐτῆς· πό
θενἡμῖνδώσωἐγώβρώματα;Τότεἀκούσαντες
τῶνρημάτωντοῦδολίουτούτουοἱἄθλιοινοή
σουσινὅτιοὗτοςἐστινὁπονηρόςδιάβολος,καί 
κό ψον ται ὀ δυ νη ρῶς καί κλαύ σον ται με γά λως 
καί τό πρό σω πον ταῖς χερ σίν αὐ τῶν τύ ψου
σι καί τάς τρί χας αὐ τῶν δι αρ ρή ξου σι καί ταῖς 
ὄ νυ ξι τάς πα ρειάς κα τα ξα νοῦ σι λέ γον τες πρός 
ἀλ λή λους.

»Ὦ τῆς συμφορᾶς, ὦ τῆς ὀδυνηρᾶς πραγ
ματείας,ὦτοῦδολίουσυναλλάγματος,ὦτοῦ
μεγίστου πτώματος. πῶς ἐ πλα νή θη μεν τῷ 
πλά νῳ, πῶς προσηνέχθημεν αὐτῷ, πῶς τοῖς
τούτουδικτύοιςἐζωγρεύθημεν,πῶςτῇμιαρᾷ
αὐτοῦ σαγήνῃ συνειλκύσθημεν, πῶς ἀκούον
τεςτῶνγραφῶνοὐσυνῶμεν». (ΒΕΠΕΣ,Τόμ. 6ος, 
ΛόγοςΠερί συντελείας, Ἀπ. Δι α κο νί α, Ἀ θῆ ναι 
1956, σελ. 288).

■ Καί προσθέτει ὁ Ἅ γιος Ἱπ πό λυ τος ὅτι οἱ 
λαβόντες τό χάραγμα, ἐγ κα τα λε λει μμέ νοι ἀ πό 
τήν Χά ρη τοῦ Θε οῦ δέν θά ἔ χουν δυ να τό τη τα 
με τα νοί ας:

«...δώσειαὐτοῖςχάραγμαἐντῇχειρίτῇδεξιᾷ
καίἐντῷμετώπῳ,ἵναμήτιςτόντίμιονΣταυρόν
ποιήσῃἐντῷμετώπῳτῇδεξιᾷαὐτοῦχειρί,‹ἀλ
λάδέδεταιαὐτοῦἡχείρ›καίἀπότότεοὐχἕξει
ἐξουσίανσφραγίσαι τι τῶνμελῶναὐτοῦ,ἀλλά
τῷ πλάνῳ προστεθήσεται καί αὐτῷ δουλεύσει
καί με τά νοι α ἐν αὐ τῷ οὐκ ἔ στιν» (ὅ.π., σελ. 287).

Ἄς ση μει ώ σου με ἐ δῶ ὅ τι οἱ σφρα γι σμέ νοι 
στό δε ξί τους χέ ρι καί στό μέ τω πο δέν θά μπο
ροῦν νά χρη σι μο ποι ή σουν τό χέ ρι αὐ τό γιά νά 
ση μει ώ σουν πά νω στό σῶ μα τους τό ση μεῖ ο 
τοῦ σταυ ροῦ καί νά ἁ για στοῦν ἀ πό τήν δύ να μη 
τοῦ ζω ο ποι οῦ Σταυ ροῦ. Θά εἶ ναι «δε μέ να» τά 
χέ ρια τους, ἀ πο δυ να μω μέ νη ἡ βού λη ση καί 
δι ε στρα μμέ νη ἡ θέ λη σή τους.

■ Ὁ  Κα θη γη τής τῆς Θε ο λο γι κῆς Σχο λῆς τοῦ 
Πα νε πι στη μί ου τῆς Θεσ σα λο νί κης στήν ἕ δρα 
τῆς Δογ μα τι κῆς, κ. Δη μή τριος Τσε λεγ γί δης, σέ 
ἐ πι στο λή του πρός τόν τό τε Μη τρ. Πα τρῶν κ. 
Νι κό δη μο (261097), Πρό ε δρο τῆς Ἐ πι τρο πῆς 
τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος 
γιά τή Συν θή κη Σέν γκεν καί τίς ἠ λε κτρο νι κές 
ταυ τό τη τες, το νί ζει μέ σα φή νεια πώς «τό χά
ραγ μα τοῦ Ἀν τι χρί στου ἰ σο δυ να μεῖ στόν ἀ πο
δέ κτη του μέ ἑ κού σια ἄρ νη ση τῆς πί στε ως στό 
Χρι στό καί μέ συ νέ πεια τήν ἑ κού σια ἀ πο κο πή 
ἀ πό τή ζω ή τῆς Χά ρι τος τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος 
καί τόν αἰ ώ νιο χω ρι σμό ἀ πό τόν Θε ό» (Ἐφημε
ρίδα«Χριστιανική», 41297).

Ἐ πί σης κά νει ἕ ναν πο λύ ση μαν τι κό δι α χω
ρι σμό με τα ξύ τῶν ἐν νοι ῶν «ἔννομη βία» καί 
«ἄ σκη ση σω μα τι κῆς βί ας» στό θέ μα τοῦ χα ράγ
μα τος. Ὁ ὅ ρος «ἔν νο μη βί α» ἀ να φέ ρε ται στήν 
πε ρί πτω ση πού τό χά ραγ μα ἤ τό σφρά γι σμα 
τοῦ Ἀν τι χρί στου ἐ πι βάλ λε ται μέ νό μο τῆς Πο λι
τεί ας. «ΣύμφωναμέτήνἘκκλησίαμαςἡἄσκη
σηαὐτοῦτοῦεἴδουςβίαςστήνπροαίρεσητοῦ
πολίτηνομιμοποιεῖτήνἐκμέρουςτουἀποδοχή
τοῦχαράγματοςἤ τοῦἀριθμοῦτοῦὀνόματος
τοῦἈντιχρίστουχωρίςπνευματικέςσυνέπειες;
Ἀσφαλῶςὄχι.Καίτοῦτογιατίἡπροαίρεσητοῦ
ἀνθρώπου εἶναι καί παραμένει ἀπαραβίαστη
σέὁποιαδήποτεπίεση καίἀπόὁποιονδήποτε
καίἄναὐτήἀσκεῖται.Οὔτεὁἴδιοςὁδιάβολος
μπορεῖνάτήνπαραβιάσει.

»Καίστήνπερίπτωσητῆς“ἔννομηςβίας”ὁ
ἄνθρωποςἔχειτήδυνατότητανάἐπιλέγειαὐ
τοπροαίρετα. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί φέρει τήν
εὐθύνητῆςἐπιλογῆςτου.Ἀρνούμενοςτήντή
ρησητῆςἐντολῆςτοῦΘεοῦἀρνεῖταικαίτήναἰ
ώνιασχέσηκοινωνίαςμαζίτου.

»ὍτανὅμωςὁνόμοςτῆςΠολιτείαςγιάτόχά
ραγμαἤτόνἀριθμότοῦἈντιχρίστουδένπεριο
ρίζεται ἁπλῶς στήν ἄσκηση τῆς ″ἔννομης βίας″
πάνωστήνπροαίρεσητοῦπολίτη,ἀλλάπροχωρεῖ
καίστήνἄσκησησωματικῆςβίας,ὁπότεὁπολίτης
παράτήνπροαίρεσήτουδένμπορεῖνάἀντιστα
θεῖστήνἐπιβολήαὐτῆςτῆςβίας,εἶναιαὐτονόητο
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ὅτιμόνοντότετόσφράγισμααὐτό″δένεἶναιἱκα
νόνάκαταστήσειἀνενεργότήσφραγίδατοῦΧρι
στοῦ″» (Ἐφημερίδα«Χριστιανική», 41297).

 Ὁ  Ἅ γιος Πα ΐ σιος ὁ Ἁ γι ο ρεί της χα ρα κτη ρί ζει 
ὡς πτώ ση γιά τούς πι στούς ὄ χι μό νο τό χά ραγ
μα ἀλ λά καί τήν πα ρα λα βή τῆς ταυ τό τη τας μέ 
τόν ἀ ριθ μό 666, κα θώς θε ω ρεῖ ὅ τι αὐ τή εἶ ναι 
πρώ τη ὑ πο χώ ρη ση πού θά ὁ δη γή σει ἀρ γό τε ρα 
καί στό χά ραγ μα. Γι’ αὐ τό καί το νί ζει τήν ἀ νάγ
κη νά πά ρει μί α σω στή θέ ση ἡ Ἐκ κλη σί α ὥ στε 
νά προ στα τεύ σει τούς πι στούς: «Ἡ  Ἐκκλησία
πρέπεινάπάρημιάθέσησωστή.Νάμιλήση,νά
ἐξηγήσηστούςπιστούς,γιάνάκαταλάβουνὅτι,
ἄνπάρουντήνταυτότητα, αὐ τό θά εἶ ναι πτώ
ση» (Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου Ἁ γι ο ρεί του Λόγοι Β΄,
Πνευματική Ἀφύπνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡ συ χα στη ρί ου 
«Εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω άν νης ὁ Θε ο λό γος», Σου ρω τή 
Θεσ σα λο νί κης, 1999,  σελ. 184). 

 Ἡ πα ρα λα βή τῆς κάρ τας τοῦ πο λί τη ὡς μί α 
κα τά στα ση προ δρο μι κή τοῦ χα ράγ μα τος τοῦ 

Ἀν τι χρί στου, πού προ ο δο ποι εῖ (ἀ νοί γει τόν 
δρό μο) γιά τό χά ραγ μα, κυ ο φο ρεῖ τε ρά στιους 
πνευ μα τι κούς κιν δύ νους μέ σω τη ρι ο λο γι κές 
συ νέ πει ες γιά τούς πι στούς. 

Γι’ αὐτό καί μέσα ἀπό τήν συλ λο γι κή αὐ τή 
ἐρ γα σί α ἐ πι χει ρή σα με, μέ τήν χά ρη τοῦ Θε οῦ 
καί διά πρε σβει ῶν τοῦ Ἁ γί ου Πα ϊ σί ου νά κα λύ
ψου με σφαι ρι κά, ἀλ λά καί στά πε ρι ο ρι σμέ να 
ὅ ρια τοῦ πα ρόν τος ἐν τύ που, τίς πε ρισ σό τε ρες 
ἀ πό τίς πτυ χές τοῦ ὅ λου ζη τή μα τος, ὅ πως ἡ 
πο λι τι κή, ἡ γε ω πο λι τι κή, ἡ οἰ κο νο μί α, οἱ κα νό
νες δι καί ου, ἡ σύγ χρο νη τε χνο λο γί α, τά τε χνι κά 
χα ρα κτη ρι στι κά καί ὅ, τι ἄλ λο σχε τί ζε ται μέ τίς 
ἠ λε κτρο νι κές ταυ τό τη τες. Ἐ πι χει ρή σα με, ἐ πί
σης, νά ἀ να δεί ξου με τήν σύν δε ση ὅ λων αὐ τῶν 
τῶν κα τα στά σε ων καί τῆς σύγ χρο νης ἀ πο στα
σί ας μέ τό ἱ ε ρό βι βλί ο τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως καί νά 
το νί σου με τήν κρι σι μό τη τα τοῦ θέ μα τος καί τόν 
κα θα ρά ὁ μο λο για κό, πνευ μα τι κό, θε ο λο γι κό 
καί ἐ θνι κό του χα ρα κτή ρα.

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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Ἡ 
σύγχρονη ἀν τί θε η παγ κό σμια κο
σμο κρα το ρί α πού περιγράψαμε 
καί ἡ ὁποία δι α μορ φώ νε ται στίς 

μέ ρες μας εἶ ναι φα νε ρό ὅ τι δέν εἶ ναι κα τά Θε
όν, ἀλ λά ἀν τί θε τα ἐ πι δι ώ κει νά ἀλ λοι ώ σει καί 
νά ἐ ξο βε λί σει κά θε τί χρι στι α νι κό καί ἀ λη θι νό 
ἀ πό τήν ζω ή τῶν ἀν θρώ πων. Εἶ ναι ἡ προ ϊ οῦ σα 
καί στα δια κή πο ρεί α πρός τά ἔ σχα τα τῆς ἱ στο
ρί ας, γιά τήν ὁ ποία μᾶς μι λᾶ ἡ Ἀ πο κά λυ ψη. Ὁ 
Ἀν τί χρι στος, ὅπως εἴδαμε, δέν θά ἐμ φα νι σθεῖ 
καί δέν θά ἑ δραι ώ σει τήν παγ κό σμια κυ ρι αρ
χί α του ἐν τε λῶς ξαφ νι κά ἀ να τρέ πον τας ἄρ δην 
τήν πο ρεί α τῆς ἱ στο ρί ας. Ἀν τί θε τα, θά στη ρι
χθεῖ σέ μί α δι α μορ φω μέ νη ἀ πό πο λύ νω ρί τε ρα 
κα τά στα ση στήν ὁ ποί α θά ἔ χουν ἐ θι σθεῖ οἱ ἄν
θρω ποι ἔ χον τας γιά πά ρα πο λύ με γά λο χρο νι κό 
δι ά στη μα ζή σει καί δρα στη ρι ο ποι η θεῖ μέ βά ση 
τίς συ νή θει ες καί τίς πρα κτι κές ἑ νός συγ κε κρι
μέ νου ἀν τί θε ου τρό που ζω ῆς, πού θά φαν τά ζει 
πλέ ον μο νό δρο μος γιά τόν κα θέ να. 

Σέ ἕ ναν τέ τοι ο μο νό δρο μο μᾶς εἰ σά γει ἡ 
ἄ νε ση, ἡ εὐ κο λί α καί ἡ εὐ μά ρεια στήν ὁ ποί α 
ἔ χου με ἐ θι σθεῖ καί ἀ πό τήν ὁ ποί α δέν δι α νο
ού μα στε νά ἀ πεγ κλω βι στοῦ με. Ἡ ἄ νε ση ἀ σκεῖ 
μί α ἰ δι ό μορ φη βί α καί ἀ πο συν θέ τει τήν πνευ
μα τι κή μας ὑ πό στα ση ἡ ὁ ποί α, ὅ ταν δέν ἀ κο
λου θεῖ τό ὀρ θό δο ξο ἦ θος τῆς ἀ σκή σε ως, μᾶς 
ὁ δη γεῖ στήν ὑ πο δού λω ση. Ἡ ἄ νε ση, ὅ πως καί ὁ 
φό βος, δη μι ουρ γοῦν ἰ σχυ ρή καί δια ρκή ψυ χο
λο γι κή ἐ ξάρ τη ση στήν ὁ ποί α βα σί ζον ται ὅ λα τά 
συ στή μα τα ἐ λέγ χου τῶν ἀν θρώ πων. 

Ἀ πό τήν ἄλ λη πλευ ρά, ἐ ξί σου κα τα λυ τι κά καί 
ψυ χα ναγ κα στι κά γιά τήν ὑ πα γω γή μας στό ὅ λο 
σύ στη μα λει τουρ γεῖ ὁ φό βος ὅ τι σέ πε ρί πτω ση 
πού θά ἀν τι δρά σου με στό σύ στη μα, ὄ χι ἁ πλῶς 

Ζ .́ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

θά χά σου με ὅ λες τίς εὐ κο λί ες καί τίς ἀ νέ σεις 
πού μᾶς πα ρέ χει, ἀλ λά θά βρε θοῦ με ἀ πο κομ
μέ νοι καί ἀ νύ παρ κτοι κοι νω νι κά καί οἰ κο νο μι
κά, ἀ νί κα νοι νά ἐ ξα σφα λί σου με τά στοι χει ώ δη 
γιά τόν βι ο πο ρι σμό μας, ἀ κό μη καί αὐ τή τήν βι
ο λο γι κή μας ὕ παρ ξη.

Γι’ αὐ τό καί ὅ λα ὅ σα ἐ πι χει ροῦν ται νά μᾶς 
ἐ πι βλη θοῦν, τό πλα στι κό χρῆ μα, ἡ ἀ χρή μα τη 
κοι νω νί α, ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη δέν θά πρέ πει νά 
θε ω ρη θοῦν ὡς με μο νω μέ να γε γο νό τα, ἀ πο
κομ μέ να ἀ πό τήν σύγ χρο νη πραγ μα τι κό τη τα. 
Ἀν τί θε τα θά πρέ πει νά τά δοῦ με καί νά τά ἀν
τι με τω πί σου με σέ συ νάρ τη ση μέ ὅ λα ὅ σα σχε
δι ά ζον ται καί ἐ κτε λοῦν ται τό σο σέ δι ε θνές ὅ σο 
καί σέ ἐ θνι κό ἐ πί πε δο καί τά ὁ ποῖ α σέ ἁ δρές 
γραμ μές πει ρί γρα ψα με στά κε φά λαι α τοῦ πα
ρόν τος τεύ χους. 

Ἡ κάρ τα τοῦ πο λί τη, ἄλλωστε, εἶ ναι μόνο ἡ 
ἀρ χή. Εἶναι τό μέ σον, ὁ φο ρέ ας ὑ πα γω γῆς καί 
δέ σμευ σής μας σ’ αὐ τό τό συγ κεν τρω τι κό σύ
στη μα ἐ λέγ χου. Ἡ συ νέ χεια εἶ ναι ἤ δη προ δι α
γε γραμ μέ νη καί τήν βλέ που με νά ἐ φαρ μό ζε ται 
σέ ὅλους τούς τομεῖς. Ἡ τε χνο λο γι κή πρό ο δος, 
ἄλ λω στε, εἶ ναι τό σο ρα γδαί α καί ἀ να κα λύ πτει 
συ νε χῶς νέ ες με θό δους γιά τόν ἔ λεγ χο καί τήν 
χει ρα γώ γη ση τῶν πο λι τῶν.

Γι’ αὐ τό καί ἀρ νού μα στε ἐκ τῶν προ τέ ρων 
τήν εἴ σο δό μας στό συγ κεν τρω τι κό, ὁ λο κλη
ρω τι κό, ὀ λέ θριο, ἀν τί θε ο καί ἀν τί χρι στο αὐ τό 
σύ στη μα. Ἀρ νού μα στε ἐξ ἀρ χῆς ὁ ποι α δή πο τε 
δέ σμευ ση καί πα γί δευ σή μας σέ μί α ἀ δι έ ξο δη, 
ἀ νε πί στρο φη καί θα νά σι μη πνευ μα τι κά πο ρεί α 
ἀ πό τήν ὁ ποί α δέν θά ἔ χου με τήν δύ να μη καί 
τήν δυ να τό τη τα νά ἐ ξέλ θου με. Ἀρ νού μα στε νά 
εἰ σέλ θου με σέ ὀ λι σθη ρούς μο νο δρό μους χω
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ρίς ἐ πι στρο φή· ἀρ νού μα στε νά γί νου με ὄρ γα να 
τῶν ἀν τί θε ων δυ νά με ων τῆς σύγ χρο νης ἀ πο
στα σί ας· ἀρ νού μα στε τίς με θο δεῖ ες τῆς Νέ ας 
Ἐ πο χῆς, τῆς Παγ κο σμι ο ποί η σης καί τῆς Νέ ας 
Τά ξης Πραγ μά των· ἀρ νού μα στε νά ὑ πο κύ ψου
με στούς ἐκ βια σμούς τῶν δι ε θνῶν κερ δο σκό
πων καί το κο γλύ φων, τῆς παγ κό σμιας πο λι τι
κῆς, οἰ κο νο μι κῆς καί θρη σκευ τι κῆς ὀ λι γαρ χί ας 
πού δι οι κεῖ καί κα τευ θύ νει ὁ λό κλη ρο τόν πλα
νή τη.

•	 Ἀρ νού μα στε κα τη γο ρη μα τι κά τήν 

πα ρα λα βή τῶν ἠ λε κτρο νι κῶν καρ τῶν καί 

ταυ το τή των, μέ τήν κρυφή ἤ φανερή ἀνα-

γραφή τοῦ ἀ ριθ μοῦ τοῦ ὀνόματος τοῦ 

Ἀντιχρίστου, 666, γιά λόγους πίστεως καί 

ὁμολογίας, γιατί ἀποτελοῦν «εἰσαγωγή 

στό σφράγισμα», «πτώση», ἄρ νη ση τοῦ 

Χρι στοῦ καί πνευ μα τι κό θά να το.

•	 Ἀρ νού μα στε τήν πα ρα λα βή ἠ λε κτρο-

νι κῶν καρ τῶν καί ταυ το τή των καί μέ ὁ ποι-

ον δή πο τε ἄλ λο ἀ ριθ μό, για τί ἐ πι φέ ρουν 

καί αὐ τές τόν ὑ πο βι βα σμό καί τήν ἀ ριθ μο-

ποί η ση τοῦ προ σώ που μας, τήν κα τα στρα-

τή γη ση τῆς θε όσ δο της ἐ λευ θε ρί ας μας, τήν 

ἐ ξάρ θρω ση καί τήν ἀ πο δό μη ση τῆς ἑλ λη-

νορ θο δό ξου πα ρα δό σε ώς μας, τόν ἀ φελ-

λη νι σμό μας, τήν κα τά λυ ση τῆς δη μο κρα-

τί ας, πού γε ννή θη κε καί με γα λούρ γη σε 

στήν πα τρί δα μας. Ἀρ νού μα στε νά γί νου-

με ὑ πο χεί ρια τοῦ συ στή μα τος, ἁ πλοί ἀ ριθ-

μοί χω ρίς δι και ώ μα τα καί προ σω πι κό τη τα· 

ἀρ νού μα στε τόν σταυ λι σμό μας στό παγ-

κό σμιο ἠ λε κτρο νι κό μαν τρί, στόν νέ ο παγ-

κό σμιο ἠ λε κτρο νι κό ὁ λο κλη ρω τι σμό.

Ἡ ἄρ νη σή μας αὐ τή δέν πρέπει νά ἔ χει 
τόν χα ρα κτή ρα πα θη τι κῆς ἀ πο δο χῆς 

τε τε λε σμέ νων γε γο νό των. Ἀν τί θε τα θά πρέ πει 

νά λά βει τήν μορ φή ἐ νερ γη τι κῆς καί μα χη τι κῆς 
δρα στη ρι ο ποι ή σε ως, ἀ πό τήν ἀ πο φα σι στι κό τη
τα καί τήν μα ζι κό τη τα τῆς ὁ ποί ας θά κρι θεῖ καί 
τό ἀ πο τέ λε σμά της.

Ὁ  Ρῶ σος κα θη γη τής καί πρω θι ε ρέ ας Μ. 
Μολ τσά νωφ ἔ γρα φε χα ρα κτη ρι στι κά: «Γι’ αὐ
τό,εἶναιἀπαραίτητονάπολεμήσουμετώρατήν
βασιλείατοῦσκότους,πούἐγγίζει,ἐφ’ὅσονἡ
δυνατότητα τῆς ἀντίδρασης, ἀκόμα, δέν μᾶς
ἔχειἀφαιρεθεῖ.Κάθεἀποφυγήγιάμάχητώρα,
καίκάθεμικρήἀντίδρασηγιάτόκακό,χάρητῆς
συμπόρευσηςμ’αὐτό,σήμερα,θάεἶναιπιόδύ
σκοληαὔριο» (Ἀ. Παναγοπούλου, Ε ΣΧΑ ΤΟ ΛΟ ΓΙ
ΚΑ, Πάτρα 1993, σελ. 50).

Θά πρέ πει νά ἀν τι λη φθοῦ με καί νά συ νει δη
το ποι ή σου με ὅ τι οἱ σχε δια σμοί τῆς Νέ ας Τά ξης 
Πραγ μά των ἀ να τρέ πον ται μέ μα ζι κή, δυ να μι
κή, συν το νι σμέ νη καί ἀ πο φα σι στι κή ἀν τί στα
ση. Ἀ να τρέ πον ται μέ ἀ φύ πνι ση καί ἐ γρή γορ
ση, μέ ὁ μο λο για κό καί μαρ τυ ρι κό φρό νη μα. 
Ἀ να τρέ πον ται μέ ἀ γώ να, μέ κό πους, μέ θυ σί ες, 
μέ στε ρή σεις, μέ ἀν τί δρα ση καί μέ ἀν τί στα ση. 
Καί κυ ρί ως ἀ να τρέ πον ται μέ ἔν το νη καί ἔμ πο
νη προ σευ χή, εἰ λι κρι νή καί καρ δια κή τε λω νι κή 
με τά νοι α.

Ἀ νά λο γη ἀν τί θε ση ἔ χουν ἐκ φρά σει καί πλῆ
θος ἄλ λων πο λι τῶν, φο ρέ ων, κλη ρι κῶν, μο να
χῶν, νο μι κῶν, θε ο λό γων, εἰ δι κῶν ἐ πι στη μό νων 
καί ἐμ πει ρο γνω μό νων, πού μέ ἀ να λυ τι κές καί 
τεκ μη ρι ω μέ νες με λέ τες τους ἔ χουν ἀ να δεί ξει 
ποι κί λες πλευ ρές τοῦ ὅ λου ζη τή μα τος.

Καθίσταται ἐπείγουσα ἀνάγκη ἡ Διοίκηση 
τῆς Ἐκκλησίας μας, στοιχοῦσα στίς προηγού
μενες ἀποφάσεις καί ἀνακοινώσεις Της, μέ τό 
κύ ρος καί τήν βα ρύ  τη τα τῶν πα ρεμ βά σε ών Της, 
λαμ βά νον τας ὑ πό ψη καί τήν ἐκ πε φρα σμέ νη ἔν
το νη ἀν τί θε ση τῶν πι στῶν, νά ἡ γη θεῖ τῆς ἀν τι
στά σε ως καί τῆς ἀν τι δρά σε ως κα τά τῆς κάρ τας 
τοῦ πο λί τη καί τοῦ ἠ λε κτρο νι κοῦ φα κε λώ μα τος, 
ὥ στε νά ἀ πο τρέ ψει τήν ἔκ δο σή της ἀ να παύ ον
τας ἔ τσι τό ὀρ θό δο ξο πλή ρω μα. 



Ἡ  Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί τμῆμα τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Χώρας,  Πάτμος. 






