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Προς την Ιερά Σύνοδο Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος 

 

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 

Χρυσόστομε, 

Σεβασμιότατοι και Θεοφιλέστατοι Αρχιερείς, 

Πριν ξεκινήσω την επιστολή – γνωμοδότησή μου σχετικά με τον 

Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνατε αναθέτοντάς μου 

αυτή την έρευνα. 

Αφού μελέτησα με προσοχή τα κείμενα που μου στείλατε στις 2 

Ιουλίου 2009 και έχοντας υπ’ όψιν την ελληνική βιβλιογραφία περί του 

ΑΜΚΑ καθώς και την ξενόγλωσση για το λεγόμενο ηλεκτρονικό 

φακέλωμα θα μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου καθώς και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν. 

Εισαγωγικά (Από το www.amka.gr)  

 «Ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι 

ουσιαστικά η ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης κάθε εργαζόμενου, 

συνταξιούχου και προστατευόμενου μέλους της οικογένειάς τους στη 

χώρα μας. Με τον ΑΜΚΑ θα εξυπηρετήστε πιο εύκολα και γρήγορα σε 

όλες σας τις συναλλαγές που αφορούν την εργασία και την ασφάλιση 

όπως: να προχωρήσετε σε έναρξη απασχόλησης και ασφάλισης, να 

καταβάλετε τις ασφαλιστικές σας εισφορές, να εκδώσετε ή να 

ανανεώσετε το βιβλιάριο ασθένειας, να πάρετε τη σύνταξή σας ή τις 

οποιεσδήποτε παροχές, επιδόματα και βοηθήματα και όλα αυτά με πολύ 

λιγότερες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Ο ΑΜΚΑ αντικαθιστά τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) που μέχρι 

σήμερα χορηγούν οι Ασφαλιστικοί Φορείς στους ασφαλιζόμενους 

και στους συνταξιούχους. 

http://www.amka.gr


 2

Θα είναι απαραίτητος από τον Οκτώβριο του 2009. Η απόδοσή 

του γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ και τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε 

Ασφαλιστικά Ταμεία. 

 

Γιατί είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ; 

Με τον ΑΜΚΑ και τους 13 νέους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

μπαίνουν οι βάσεις μιας νέας, λειτουργικής δομής του ασφαλιστικού 

συστήματος, προωθώντας και ισχυροποιώντας την ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση. Έτσι: 

• Μπαίνουν τα θεμέλια για σύγχρονες, απλοποιημένες 

παροχές σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας του πολίτη, 

όπως: 

§ Στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

δρώντας άμεσα ενάντια στην κατασπατάληση των πόρων 

των Ταμείων, ώστε να μπορούν να βελτιώνονται οι παροχές. 

§ Στον τομέα της εργασίας και της ασφάλισης του 

εργαζόμενου, αφού εξασφαλίζονται τα δικαιώματά του, 

καταπολεμώντας την εισφοροδιαφυγή. 

§ Στον συνταξιοδοτικό τομέα, μειώνοντας αισθητά το 

χρόνο έκδοσης και απονομής της σύνταξης 

 Εκσυγχρονίζονται οι αρμόδιοι φορείς και 

βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, διευκολύνοντας τις 

συναλλαγές όλων μας 

 Μειώνεται ο χρόνος απονομής της σύνταξης, 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης 

 Τέλος, υποστηρίζοντας τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης διευκολύνεται η ασφάλιση, η ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και η συνταξιοδότηση των πολιτών που εργάζονται 

σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Σας παραθέτω κάποιες βασικές ερωτήσεις για τον ΑΜΚΑ καθώς 

και τις απαντήσεις που δίνει το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Εργασίας. 

1. Τι είναι ο ΑΜΚΑ; 

• Είναι ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για την εργασία 

και την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική 

ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το 

Νόμο για όλους από τον Οκτώβριο του 2009. 

2. Ποιοι πρέπει να πάρουν ΑΜΚΑ; 

• Όλοι όσοι ασφαλίζονται (άμεσα ή έμμεσα), 

εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και όσοι λαμβάνουν 

σύνταξη ή επίδομα ανεργίας 

3. Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ και τα προστατευόμενα μέλη 

οικογένειας-έμμεσα ασφαλισμένοι (παιδιά, σύζυγοι, γονείς, κλπ.); 

• Ναι, είναι υποχρεωτικός για όλα τα έμμεσα μέλη. 

4. Σε τι θα μου χρησιμεύσει ο ΑΜΚΑ; 

• Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει σταδιακά τους παλιούς 

αριθμούς μητρώου όλων των ασφαλιστικών ταμείων και θα 

βοηθήσει στο να γίνονται οι συναλλαγές με τα ασφαλιστικά 

ταμεία πιο εύκολα και πιο γρήγορα. 

5. Πώς μπορώ να δω αν έχω ΑΜΚΑ; 

• Μπορείτε να τον δείτε στην ιστοσελίδα www.amka.gr 

6. Πού και από πότε μπορώ να πάρω ΑΜΚΑ; 

• Μπορείτε να λάβετε τον προσωπικό σας αριθμό σε 

οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα 125 γραφεία ΑΜΚΑ ασφαλιστικών 

ταμείων. 

7. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση του ΑΜΚΑ; 

• Για Έλληνες υπηκόους 

http://www.amka.gr
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§ Απαιτείται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας. 

§ Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει 

το 12ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν αστυνομική 

ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού 

οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο 

εκπρόσωπό του. 

 Για ξένους υπηκόους 

§ Απαιτείται το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή 

§ Δελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής 

αστυνομικής) ή 

§ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει 

δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο 

§ Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην 

Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. 

 Μπορώ να αλλάξω τα προσωπικά μου στοιχεία αν είναι 

λάθος; 

 Ναι, μπορείτε, όπως: την ημερομηνία γέννησής σας, 

τον αριθμό ταυτότητας, το επώνυμο, το όνομα, κλπ., αλλά δεν 

αλλάζει από 01.06.2009 ο ΑΜΚΑ όταν υπάρχει διόρθωση στην 

ημερομηνία γέννησης. 

 Τι είναι η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης; 

 Είναι ένα παραστατικό του προσωπικού σας ΑΜΚΑ 

και θα αποσταλεί από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

 Πρέπει να έχω μαζί μου την Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης; 

 Δεν είναι υποχρεωτικό να την έχετε μαζί σας, αρκεί να 

γνωρίζετε τον αριθμό σας. 

 Αντικαθιστά η κάρτα το βιβλιάριο ασθενείας; 
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 Όχι, θα πρέπει όμως να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ στο 

βιβλιάριο ασθενείας, προκειμένου αυτό να ισχύει. 

 Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών; 

 Ναι, γιατί ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός για όλους από 

τον Ιούλιο του 2009. 

 Είναι δυνατή η απόκτηση ΑΜΚΑ τηλεφωνικά; 

 Όχι, θα πρέπει να πάει ο ίδιος ο πολίτης σε κάποιο 

ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που δεν μπορεί ο ίδιος, 

μπορεί να πάει εκπρόσωπός του, έχοντας μαζί του τις 

ταυτότητες του εκπροσώπου και του εκπροσωπούμενου. 

 Διαδικασία μεταβολής και επικαιροποίησης στοιχείων 

 Υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής ή επικαιροποίησης 

οποιουδήποτε στοιχείου (όπως π.χ. ταυτότητα, δ/νση κατοικίας, 

κλπ.). Μπορεί να γίνει οποτεδήποτε επιθυμείτε με την επίσκεψη σε 

κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. 

 ΑΜΚΑ από δύο ασφαλιστικά Ταμεία ποιος αριθμός θα 

διαγραφεί; 

 Θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση 

διπλοεγγραφής σε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. Σε αυτήν την 

περίπτωση, θα διατηρηθεί ένας μόνο ΑΜΚΑ, τον οποίο θα 

επιλέξει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ και θα σας τον γνωστοποιήσει αργότερα. 

 Διορθώνοντας την ημερομηνία γέννησης αλλάζει ο ΑΜΚΑ; 

 Από 01.06.2009, οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία 

ημερομηνίας γέννησης δεν θα αλλάζει τον ΑΜΚΑ. Υπάρχει 

όμως η δυνατότητα μέχρι την 31.05.2009 να υποβάλετε σχετική 

αίτηση «επιθυμίας αλλαγής ΑΜΚΑ» σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή 

γραφείο ΑΜΚΑ. Ωστόσο, ο ΑΜΚΑ δεν αλλάζει αμέσως και θα 

ενημερωθείτε για το νέο ΑΜΚΑ σας όταν αλλάξει. Μέχρι την 

αλλαγή, ο ΑΜΚΑ που έχετε εξακολουθεί να ισχύει κανονικά. 

 Πώς και πότε θα αποσταλεί η Κάρτα Κοινωνικής 

Ασφάλισης; 
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 Θα αποσταλεί στη δ/νση κατοικίας ή εργασίας σας. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, εφόσον οι κάρτες 

αποστέλλονται μαζικά. Ωστόσο, όσο και να καθυστερήσει δεν 

υπάρχει πρόβλημα, εφόσον γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. 

 Απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω εκπροσώπου. 

 Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου, εκτός 

των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο σημείο 7, απαιτείται 

επιπλέον η ταυτότητα του εκπροσώπου και μια υπεύθυνη 

δήλωση ότι εκπροσωπεί τον υπόχρεο, την οποία υποβάλετε 

εκείνη τη στιγμή στο ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ. 

 Έχει οριστεί διαδικασία διαγραφής λόγω θανάτου; 

 Για το θέμα αυτό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο 

Τμήμα Μητρώου του ασφαλιστικού σας φορέα. 

 Όσοι έχουν απογραφεί στα ΚΕΠ από 01.07.2007 έως 

31.12.2008, χρειάζεται να ξαναπάνε στα ΚΕΠ; 

 Μόνο σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη ή δεν μπορείτε 

να βρείτε τον ΑΜΚΑ σας από το www.amka.gr 

 Αν δω τον ΑΜΚΑ μου στο www.amka.gr , πρέπει να πάω 

σε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ; 

 Όχι, δεν απαιτείται. Σε περίπτωση όμως που έχετε 

μεταβολή σε κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως 

π.χ.ταυτότητα, δ/νση κατοικίας, κλπ.) θα πρέπει να απευθυνθείτε 

σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ ασφαλιστικών 

φορέων. 

 Αν έρθει στο σπίτι μου η κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, 

πρέπει να πάω σε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ; 

 Όχι, δεν απαιτείται. Σε περίπτωση όμως που έχετε 

μεταβολή σε κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως 

π.χ.ταυτότητα, δ/νση κατοικίας, κλπ.) θα πρέπει να απευθυνθείτε 

σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ ασφαλιστικών 

φορέων» 

http://www.amka.gr
http://www.amka.gr
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Προβληματισμοί 

Πολλοί αδελφοί ρωτούν τί πρέπει να κάνουν με τις νέες κάρτες 

ασφαλίσεως, οι οποίες φέρουν τον ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφαλίσεως). Διερωτώνται αν πρέπει να τις παραλάβουν ή 

αν πρέπει να αρνηθούν την παραλαβή τους. Προβληματίζονται αν ο 

ΑΜΚΑ περιέχει τον αριθμό-σύμβολο του Αντιχρίστου, το 666, ή έστω αν 

με την παραλαβή του συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του 

«ηλεκτρονικού φακελλώματος» που θα διευκολύνει την μελλοντική 

επιβολή του Χαράγματος του Αντιχρίστου. 

Μελετώντας τα κείμενα που υπάρχουν στο Διαδίκτυο και ιδιαίτερα αυτά 

της Ιεράς κοινότητας του Αγίου όρους που έχουν κατά καιρούς 

δημοσιευθεί και πιο συγκεκριμένα κατά τα έτη 1987 και 1997, όταν είχε 

τεθή το ζήτημα εξ αφορμής του ΕΚΑΜ και της κυρώσεως της Συνθήκης 

Σένγκεν αντίστοιχα, καταλαβαίνουμε πως το ζήτημα έχει δύο όψεις, για 

κάθε μία από τις οποίες έχουν δοθεί (σε αυτά τα κείμενα) ικανοποιητικές 

απαντήσεις. 

Η πρώτη όψη του ζητήματος είναι ότι με τον ΑΜΚΑ πραγματοποιείται μία 

μορφή «ηλεκτρονικού φακελώματος». Κάθε φυσικό πρόσωπο συνδέεται 

με έναν αριθμό που λέγεται ότι θα τον συνοδεύει σε όλη του την ζωή, θα 

τον χαρακτηρίζει σε όλες τις συναλλαγές, τις δικαιοπραξίες και σε όλες 

τις σχέσεις του με τις κρατικές υπηρεσίες.  

 «Το ηλεκτρονικόν αρχείον, του οποίου η δημιουργία εσχάτως 

προωθείται και με την εξαγγελθείσαν “ενιαίαν κάρταν ασφαλιζομένου”, 

είναι βέβαιον ότι θα ανοίξη την είσοδον εις μίαν πράγματι ‘Νέαν’ και 

εφιαλτικήν εποχήν» (Ανακοίνωσις Ιεράς Κοινότητος, 5/18 Μαρτίου 1993). 

«Έχει γίνει πολύς λόγος για το δημοκρατικό έλλειμμα αυτής της 

σύμβασης [Συνθήκης Σένγκεν] … Με την Σύμβαση και το Σύστημα 
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Πληροφοριών Σένγκεν διευκολύνεται η παραβίαση του προσωπικού 

απορρήτου και πλήττεται ουσιαστικά το τεκμήριο της αθωότητος του 

πολίτη… Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους οικονομικά ισχυρούς που 

θα έχουν νόμιμη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των 

εργαζομένων να τους εκμεταλλεύονται ποικιλοτρόπως» (Ανακοίνωσις 

Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, 11/24 Φεβρουαρίου 1997). 

 «Διακηρύττουμε άλλη μια φορά ότι το θεμελιώδες καθήκον της 

ομολογίας της πίστεως, αλλά και η πίστης στα όσα ο Παράκλητος 

παρέδωσε ως προφητεία στην Χριστιανική Εκκλησία, μας υποχρεώνουν 

να αρνηθούμε να παραλάβουμε κάθε είδος ηλεκτρονικού δελτίου με 

ΕΚΑΜ, ως προσβάλλοντος την ελευθερία του προσώπου και την 

χριστιανική μας συνείδησι» (Ανακοίνωσις ΕΔΙΣ 21.8/3.9.1997). 

Αποτέλεσμα όλων των προσπαθειών ήταν ο ΕΚΑΜ να μην  δοθεί ποτέ. 

Προέκυψαν όμως οι νέες κάρτες ασφαλίσεως, οι οποίες φέρουν τον 

ΑΜΚΑ και μας προβληματίζουν. Αναμφίβολα, αυτός καθεαυτός  ο 

αριθμός δεν είναι κακός. Κάθε πολιτεία χρησιμοποιεί όλα τα δυνατά 

μέσα για να εξυπηρετήσει, τους πολίτες της. Θα ήταν παράλογη η 

απαίτηση να μη χρησιμοποιούνται τα νεώτερα τεχνολογικά μέσα για 

καλό σκοπό. Εν τούτοις η σύγχρονη τεχνολογία, ενώ σε μία 

ευνομούμενη πολιτεία προσφέρει θαυμαστές δυνατότητες 

εξυπηρετήσεως και προστασίας των πολιτών της, σε τυραννικά 

καθεστώτα παρέχει τρομακτικές δυνατότητες ελέγχου, 

παρακολουθήσεως και δυναστεύσεως των ανθρώπων. Υπό την έννοια 

αυτή το «ηλεκτρονικό αρχείο», ενώ μπορεί να γίνει χρήσιμο εργαλείο στα 

χέρια τιμίων ανθρώπων για να υπηρετήσουν έντιμους πολίτες, στα χέρια 

επίδοξων τυράννων ή σε μη ευνομούμενες πολιτείες μπορεί να 

λειτουργήσει ως επικίνδυνο εργαλείο. 

Η εποχή μας δεν είναι η χειρότερη της Ιστορίας, αλλά οπωσδήποτε είναι 

μία από τις πιο δύσκολες. Τα κοινωνικά προβλήματα, όπως η ανεργία, η 

λαθρομετανάστευση, η διαφθορά, η αδιαφάνεια, η κατακόρυφη 
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αύξηση της εγκληματικότητας, η παρανομία σε όλα τα επίπεδα της 

κοινωνικής ζωής κ.ά. δημιουργούν ανασφάλεια και αμηχανία. Οι πολίτες 

διερωτώνται αν ο τόπος, στον οποίο μεγάλωσαν και ζουν, στην Πατρίδα 

που με θυσίες μαρτύρων και ηρώων θεμελιώθηκαν οι πνευματικές και 

ηθικές αρχές του ευσεβούς λαού μας και η ελληνορθόδοξος παράδοσή 

του, κυβερνάται ακόμη από τον νόμο του Θεού και το ευαγγελικό ήθος ή 

αν σκοτεινά κέντρα εξουσίας έχουν επιβάλει την επικυριαρχία τους σε 

όλες τις δομές του κοινωνικού, εθνικού και πνευματικού μας βίου και 

επαγγέλλωνται ένα αντιευαγγελικό ήθος, το ήθος της Νέας Εποχής του 

κοσμοκράτορος του σκότους του αιώνος τούτου. Καθημερινώς 

διαπιστώνουμε ότι γκρεμίζονται και τα τελευταία πνευματικά και ηθικά 

ερείσματα, τα οποία η κοινωνία μας είχε θεμελιώσει με τον φόβο του 

Θεού και με πολύ πόνο και ήλπιζε ότι θα αποτελέσουν τα στηρίγματα 

των παιδιών της. Μέσα σε αυτό το κλίμα της αβεβαιότητος, της 

συγχύσεως και αμοραλισμού κάποιοι επαγγέλλονται και οικοδομούν τον 

«νέο άνθρωπο», τον άνθρωπο χωρίς πρόσωπο, χωρίς καρδιά, χωρίς 

ψυχή, χωρίς αγάπη, χωρίς αιώνια προοπτική, τον άνθρωπο που θα 

είναι ένας αριθμός ανάμεσα στά δισεκατομμύρια των αριθμών. Η 

αριθμοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου, η απροσωποποίησή του, 

είναι η ανομολόγητη αγωνία όσων διαθέτουν ακόμη μέσα τους 

πνευματικές αντιστάσεις. 

Η αριθμοποίηση στην κοινωνική ασφάλιση μπορεί να έχει  απρόβλεπτες 

και οδυνηρές συνέπειες για την αξιοπρέπεια των ασθενών και 

εμπεριστάτων συνανθρώπων μας. Μπορεί να σημάνει το τέλος της 

χριστιανικής αγάπης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, στο όνομα της 

άνετης και γρήγορης εξυπηρετήσεώς των. Η ιδιωτικοποίηση των 

κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. της υγείας) σε ένα περιβάλλον, όπως το 

διαμορφώνει η παγκοσμιοποίηση, καταργεί το κράτος-πρόνοια. Η 

φιλανθρωπία στον τομέα της υγείας καθίσταται αδύνατη, καθώς η 

(απρόσωπη και αριθμοποιημένη πλέον) κοινωνία δεν θα νομιμοποιήται 

ούτε θα έχει την δυνατότητα να σήκωση, τα έξοδα από τις ανάγκες 
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νοσηλείας και περιθάλψεως αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας. Η 

υγεία άλλωστε είναι ευαίσθητο δεδομένο, το οποίο δεν πρέπει να 

παραχωρηθεί στα αδιάκριτα μάτια τρίτων, και μάλιστα αγνώστων και 

απρόσωπων υπαλλήλων ενός απρόσωπου και ανάλγητου φορέως 

υγείας. 

Δικαίως λοιπόν ανησυχούν για μία τέτοια κατάχρηση του ΑΜΚΑ οι 

αδελφοί και πρέπει να απαιτήσουν με κάθε δημοκρατικό και νόμιμο 

τρόπο την διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων και του απορρήτου 

της προσωπικής τους ζωής, το οποίο ευθέως καταστρατηγείται με την 

αριθμοποίηση. Ο ΑΜΚΑ θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβληθεί από 

την Πολιτεία για τον έλεγχο εκείνων που παρανομούν. Η κοσμική εξουσία 

κατά τον Απόστολο Παύλο, «ου γαρ εική την μάχαιραν φορεί. Θεού γαρ 

διάκονος εστίν, έκδικος εις οργήν τω το κακόν πράσσοντι» (Ρωμ. ιγ’ 4). 

Ποτέ όμως δεν θα έπρεπε ο ΑΜΚΑ να χορηγηθεί για μία γενικευμένη 

αριθμοποίηση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, και μάλιστα με την 

συγκατάθεσή τους. 

Η δεύτερη όψη του ζητήματος είναι η συσχέτιση του ΑΜΚΑ με τον 

αριθμό 666. 

Ο ΑΜΚΑ όμως είναι ένας αριθμός πού τυπώνεται στην κάρτα 

ασφαλίσεως με τον γραμμωτό κωδικό CODE 39, ο οποίος δεν 

σχετίζεται με τον αριθμό 666 και πολύ περισσότερο δεν είναι ο 

δυσώνυμος αυτός αριθμός. Τουλάχιστον στο σημείο αυτό η Πολιτεία 

σεβάσθηκε την ευαισθησία του ορθοδόξου λαού μας και δεν περιέλαβε 

στον ΑΜΚΑ τις προδιαγραφές του ΕΚΑΜ. Εάν συσχετίζουμε τον ΑΜΚΑ 

με τον αριθμό 666 και δημιουργούμε πανικό, επειδή δήθεν κάθε μορφή 

γραμμωτού κωδικού εμπεριέχει τον αριθμό του Αντιχρίστου, 

υπερβάλλουμε και δεν οικοδομούμε κανένα. 

Θεωρώ πως  θα ήταν άκαιρο να ζητήσουμε από τον συνάνθρωπο μας, 

ο οποίος έχει λόγους να κινηθεί μέσα στην σύγχρονη κοινωνία (θέματα 
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υγείας, παιδείας, μετακινήσεως, δοσοληψιών κ.λπ.) χρησιμοποιώντας 

τον ΑΜΚΑ, να μη τον παράλαβει και να μπεί σε δοκιμασίες. 

Η παραλαβή του ΑΜΚΑ εν τούτοις δεν καταργεί την καλή ανησυχία μας, 

την οποία είχαμε τόσα χρόνια και αγωνισθήκαμε κατά του ΕΚΑΜ. Η καλή 

ανησυχία και τότε και τώρα έχει ουσιαστικό νόημα. Βεβαιώνει ότι 

τοποθετούμεθα σωστά έναντι της ελεύσεως του Αντιχρίστου. Δεν 

πανικοβαλλόμαστε, αλλά ούτε απαξιώνουμε την προφητεία. Ανέκαθεν οι 

Χριστιανοί περίμεναν τον Αντίχριστο και συνδύαζαν την έλευσή του με 

δύσκολες για την Εκκλησία καταστάσεις, όπως την παρουσία διωκτών 

του Χριστιανισμού (Νέρων), την εμφάνιση και δράσι νέων αιρέσεων 

(αρειανισμός κ.λπ.), την επέλαση και επικράτηση αντιχρίστων δυναστών 

και τυραννικών καθεστώτων (Ισλάμ, Σταλινικός αθεϊσμός). Αυτές ήσαν 

οι προδρομικές καταστάσεις, για τις οποίες ο ευαγγελιστής Ιωάννης 

γράφει: «και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν. όθεν γινώσκομεν ότι 

εσχάτη ώρα εστίν» (Α’ Ιω. β’ 18). Ο Μέγας Βασίλειος, για να 

χρησιμοποιήσουμε ένα αυθεντικό παράδειγμα, ζώντας σε μία τέτοια 

δύσκολη περίοδο παροτρύνει τον εξόριστο Ορθόδοξο επίσκοπο 

Εδέσσης Βάρση, να υπομείνει καρτερικά την εξορία διότι θα περάσει 

σύντομα, εκτός πια και αν είναι, συμπληρώνει, στα πρόθυρα ο καιρός 

του Αντιχρίστου, οπότε πρέπει να προσεύχεται να αποσόβηση ο Κύριος 

τις θλίψεις ή να τους διαφύλαξη άπταιστους εν μέσω των θλίψεων (Μεγ. 

Βασιλείου, Επιστολή 264). 

Η καλή ανησυχία και το ενδιαφέρον των Χριστιανών, καθ’ όλες τις 

περιόδους της εκκλησιαστικής Ιστορίας, για το ότι ο «αντίχριστος 

έρχεται» (Α’ Ιω. β’ 18), ήταν  απόλυτα δικαιολογημένα και είχαν την 

θεμελίωσή τους στον λόγο του Κυρίου, ότι «εάν άλλος έλθη εν τω 

ονόματι τω ιδίω, εκείνον λήψεσθε» (Ιω. ε’ 43), και στην αποστολική 

παράδοσι (Ματθ. κδ’ 25, Μάρκ. ιγ’ 14, Β’ Θεσ. β’ 1-12, Α’ Ιω. β’ και δ’, Β’ 

Ιω. ε’, ζ’ 3). Η κατηχητική γραμματεία της αρχαίας Εκκλησίας μαρτυρεί 

ότι μεταξύ των βασικών διδασκαλιών προς τους νεοφώτιστους 

Χριστιανούς ήταν και η διδασκαλία περί της Δευτέρας Παρουσίας του 
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Κυρίου και περί της ελεύσεως του Αντιχρίστου (αγ. Κυρίλλου 

Ιεροσολύμων, Κατήχησις 15η). 

Συνέβησαν όμως ενίοτε παρανοήσεις των αγιογραφικών κειμένων, οι 

οποίες δημιούργησαν προβληματικές αντιδράσεις των πιστών. 

Καταστάσεις και γεγονότα πού θεωρήθηκαν σημεία παρουσίας του 

Αντιχρίστου έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, όπως το εξακισχιλιοοτό έτος 

από κτίσεως κόσμου (βλ. αγ. Ειρηναίου Λουγδούνου, Κατά Αιρέσεων, 

κεφ. 22 και 24) η πτώση της Ρώμης, η κυριαρχία των Οθωμανών κ.λπ.) 

και ο Αντίχριστος δεν έχει κάνει ακόμη την εμφάνισή του. Γι’ αυτό, όπως 

γράφει ο άγιος Ιππόλυτος Ρώμης, «αναφανέντος γαρ αυτού δείξει ο 

καιρός το ζητούμενον» (Περί Χριστού και Αντιχρίστου, 49) και, όπως 

σημπληρώνει ο Ανδρέας Καισαρείας, «ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα 

τοις νήφουσι» (Ερμηνεία εις την Αποκόλυψιν, 38). 

Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αν θα παραλάβουμε σε ένα δημόσιο 

έγγραφο έναν αριθμό, έστω μέσα σε ένα κλίμα ούτως ή άλλως 

προβληματικό και ενδεικτικό των «σημείων των καιρών», αλλά αν θα τον 

δεχθούμε ως σημείο προσκυνήσεως του Αντιχρίστου και ως Χάραγμά 

του, όταν αυτός ο ίδιος έλθει. Υπό την έννοια αυτή ο ΑΜΚΑ, ως αριθμός 

πού θα διευκόλυνε την Πολιτεία να επιτέλεση το καθήκον της έναντι των 

πολιτών, είναι ηθικώς και πνευματικώς ουδέτερη. Η παρουσία όμως του 

ΑΜΚΑ στην ζωή μας, μας υπενθυμίζει το καθήκον μας και μπορεί να 

είναι το καλύτερο μήνυμα του Θεού σε όλους μας, να εντείνουμε την 

καθημερινή μας μετάνοια, να προσέχουμε τους εαυτούς μας «μήποτε 

βαρυνθώσιν ημών αι καρδίαι έν κραιπάλη και μέθη, και μερίμναις 

βιωτικαίς, και επιστή εφ’ ημάς αιφνίδιος η ημεέρα εκείνη, ως παγίς γαρ 

επελεύσεται επί πάντας τους καθήμενους επί πρόσωπον πάσης της 

γης» (πρβλ. Λουκ. κα’ 34-35). Εφ’ όσον λάβαμε εντολή από τον Κύριο να 

προσέχουμε τα «σημεία των καιρών» (Ματθ. ιστ’ 3), και εφ’ όσον 

βλέπουμε ότι η παγκοσμιοποίηση σε πολιτικό, οικονομικό και 

θρησκευτικό επίπεδο προχωρεί, η αποστασία από το θέλημα του Θεού 

αυξάνει, και ο πολύς κόσμος ζει σε μία αδιαφορία για την πνευματική 
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ζωή, μπορούμε να ιδούμε τις καταστάσεις αυτές ως «σημεία των 

καιρών» και να καλλιεργήσουμε την πίστη μας, την μετάνοια μας, την 

αγάπη μας προς τον Κύριο, και το μαρτυρικό μας φρόνημα. Έτσι θα 

μπορέσουμε να ετοιμασθούμε για να αντιμετωπίσουμε την πλάνη του 

Αντιχρίστου, αν πρόκειται να έλθει στις ήμερες μας «ίνα κατισχύσωμεν 

εκφυγείν ταύτα πάντα τα μέλλοντα γίνεσθαι [τον κατατρεγμό του 

εναντίον της Εκκλησίας], και σταθήναι έμπροσθεν του Υιού του 

ανθρώπου» (πρβλ. Λουκ. κα’ 36) με ελπίδα στην αιώνια ζωή μαζί Του 

στην Βασιλεία του Πατρός. 

Συμπερασματικά και με βάση τα ανωτέρω, θεωρώ πως η Ιερά Σύνοδος 

της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος θα πρέπει να προτείνει την κατά βούληση 

παραλαβή του ΑΜΚΑ. Δηλαδή όσοι για λόγους συνείδησης δεν 

επιθυμούν να παραλάβουν την κάρτα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση 

εξαίρεσης για μη παραλαβή της κάρτας τους . Οι υπόλοιποι μπορούν 

να παραλάβουν κανονικά την κάρτα τους. Θα πρέπει όμως όλοι να 

κατανοήσουν, ότι ο ΑΜΚΑ δεν είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου και σε 

καμία περίπτωση δεν αφαιρεί τη Χριστιανική ιδιότητα, το βάπτισμα 

δηλαδή, από κανένα πιστό. 

 

Μετά σεβασμού και τιμής 

Νικόλαος Δ.Καλοσκάμης 
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