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Σύλλογος “Ἅγιος Ἰωάννης           Ἀλεξανδρούπολη 13–7/30–6–2009     

ὁ Θεολόγος” Ἀλεξανδρουπόλεως        Ἀρ. Πρωτ.: 204                               

Τ.Θ. 165 – Τ.Κ. 68100 - Ἀλεξ/πoλη     

      Πρός :

   Τήν Σεπτήν Ἱεράν Σύνοδον Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

Θέμα : «Εἰσήγησις διά τόν Ἀριθμό ΑΜΚΑ».

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερείς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου,

Εὐλογείτε!

Λαμβάνοντας ὑπόψη : 

1. Τὴν Ἐγκύκλιον ὕπ. ἀριθμ. πρώτ.: 431/8-7-1995 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Γ.Ο.Χ. 

Ἑλλάδος.

2. Τὴν Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος περὶ

«Θρησκεύματος καὶ νέων Ταυτοτήτων».

3.    Τὸ Βιβλίο “Bar Codes, Design, Printing & Quality Control” William H. 

Erdei Ἐκδόσεων McGraw-Hill.

4. Τὸ ὑπόμνημα τῆς Ἐπιτροπῆς Δεκατριῶν (13) Εἰδοποιῶν 

Ἐπιστημόνων στὶς 20/10/1997 πρὸς τὴν Διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

Ἑλλάδος τοῦ νέου ἡμερολογίου περὶ «γραμμωτοῦ κώδικα».

5. Τὴν Μελέτη Γ΄ στίς 23-6-1997 μέ τίτλο : «Ὁ γραμμικός κώδικας καί ὁ

ἀριθμός 666», τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.

6. Τὴν Ἐγκύκλιον ὑπ. ἀριθμ. πρωτ.: 90/19-04-1996 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους.

7. Τὴν Ἠλεκτρονικὴ Μελέτη τοῦ Κωδικοῦ συστήματος EAN 13 & 

UPC, τοῦ Γεωργίου Σαχινιᾶν Διπλωματούχου Πληροφορικῆς 

Πανεπιστημίου Βόννης, στὸ Βιβλίο «Στὴ Δύση τῆς Ἐλευθερίας» 

Ἐκδόσεις : Ἅγιον Ὅρος 1997.

8. «Ἠλεκτρονικαὶ Κάρται καὶ τὸ Ἀντίχριστον Χάραγμα» Ἀριστοτέλη 

Δελήμπαση Ἰούνιος 2000 – Φωνὴ τῶν Πατέρων.

9. Τὴν Ἐγκύκλιο ὑπ. ἀρίθμ. πρώτ. 2626/7-4-1997 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 

κρατούσης «Ἐκκλησίας» τοῦ νέου ἡμερολογίου.
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10. Τὴν ἀνακοίνωση ὑπ. ἀριθμ. πρωτ.: Φ 2/32/245 στίς 11/24-2-1997 τῆς 

Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους.

11. Τὸ Βίντεο Ντοκουμέντο τῶν δηλώσεων τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ

Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Ἀπασχόλησης, κ. Δημοσθένη Μαμμωνὰ

«περὶ τοῦ ἀριθμοῦ ΑΜΚΑ».

12. Τήν εἰσήγηση : ¨Οἱ τεχνολογίες γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ

ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ¨ - Ἀθανασίου Παϊβανᾶ

2006.

13. Τό Βιβλίο : «Τὸ Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου κατὰ τὴν Γραφὴν καὶ τοὺς 

Πατέρας» - Ἀρχιμανδρίτη Ἐμμανουὴλ Καλύβα (Θεολόγου –

Φιλολόγου – Ἱστορικοῦ) – Ἀθήνα 1989.

14. Τό Βιβλίο : «Ἡ Ἠλεκτρονικὴ Ταυτότητα τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης» -

Texe Marrs – Ἐκδόσεις Στερέωμα.

Εἰσηγεῖται : 

Τὴν μὴ λήψη τοῦ ἀριθμοῦ ΑΜΚΑ γιὰ λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως, 

λόγω τῆς ἀποδεδειγμένης συσχετίσεώς του μὲ τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ 666,  καθὼς 

ἐπίσης καὶ γιὰ λόγους ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος.

Τὸ ἀνωτέρω συμπέρασμα συνάγεται βάσει τῶν ἀποδείξεων οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν 

περὶ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀριθμοῦ ΑΜΚΑ, ἀρχικὰ ὡς ἕνα ἁπλὸ νούμερο ἀσφαλίσεως, 

ἀκολούθως ὅμως μετὰ τὴν ἀποδοχή του σὲ εὔλογο χρονικὸ διάστημα προβλέπεται ἡ

ἀποστολὴ Κάρτας Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως, στοὺς Ἀσφαλισμένους, ἡ ὁποία θὰ φέρει 

τὸν ἐν λόγῳ ἀριθμὸ μὲ μορφὴ γραμμωτοῦ κώδικα (bar code), καί μεταγενέστερα σέ 

μορφή ἔξυπνης κάρτας (smart card). Ὡς γνωστὸν ὁ γραμμωτὸς κώδικας στὴν 

λειτουργία τοῦ βασίζεται στὸν ἀριθμὸ 666, ὁ ὁποῖος συσχετίζεται μὲ τὴν λειτουργία 

τοῦ συστήματος ἀριθμήσεως, καὶ κωδικοποιήσεως τοῦ Μητρώου Κοινωνικῆς 

Ἀσφαλίσεως, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναγγελθεῖ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Κοινωνικῆς Ἀπασχόλησης, 

ὅτι θὰ λειτουργεῖ πλήρως ἀπὸ τὶς 01/10/2009 καὶ ἐντεῦθεν. Πλέον ὅμως τούτου, ἔχει 

ἀνακοινωθεῖ ἐπίσημα ἀπὸ τὸν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῆς 

Ἀπασχόλησης, κ. Δημοσθένη Μαμμωνά, ὅτι στὸ μέλλον θὰ ὑπάρχει ἐνσωμάτωση τοῦ

ΑΜΚΑ σὲ ἔξυπνη Κάρτα (Smart Card).

Ὡς ἐκ τούτου δὲν ἀπορρίπτουμε τὴν τεχνολογικὴ πρόοδο, ἡ ὁποία σὲ πολλὲς 

περιπτώσεις εἶναι πρὸς ὄφελος τῆς ἀνθρωπότητος, διαφοροποιούμεθα ὅταν καὶ

μόνο αὐτὴ ἀντιβαίνει ὅσα ἐπιτάσσει ἡ Θρησκευτική μας συνείδηση. Στὴν 

προκειμένη περίπτωση εἶναι ἡ πρώτη φορᾶ ποὺ ἐπιχειρεῖται νὰ ἀποδοθεῖ ἕνας 

ἀριθμὸς ὁ ὁποῖος θὰ χαρακτηρίζει  ἀπὸ τὸ νεογέννητο βρέφος, μέχρι καὶ τὸν 

ὑπερήλικα. Κατανοώντας ὅτι στὴν παροῦσα φάση πρόκειται γιὰ καθαρὴ
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ἀριθμοποίηση τῶν προσώπων καὶ μόνο, ὡστόσο γίνεται σαφὲς ὅτι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ

ἐξατομικευμένη αριθμοποίηση τῶν φυσικῶν προσώπων, εἶναι ἡ βάση πάνω στὴν 

ὁποία θὰ στηθεῖ ὅλο τὸ προδρομικὸ σύστημα τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου, τὰ

προεόρτια της ὁποίας τίθενται μὲ τὴν ἐφαρμογὴ καὶ τήν λειτουργία τοῦ

συστήματος Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως. 

Ἐπ’ αὐτοῦ ἀντιπαραβάλουμε καὶ τὴν γνωστὴ σὲ ὅλους μας περίπτωση τῆς 

ἀποδόσεως τοῦ Ἀριθμοῦ Φορολογικοῦ Μητρώου (ΑΦΜ), ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποδοθεῖ στὸν 

καθένα Ἕλληνα ἢ μὴ, Φορολογούμενο πολίτη, ὁ ὁποῖος ζεῖ, κινεῖται, συναλλάσσεται 

οἰκονομικᾶ ἐντὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας. Ἐὰν κάποιος φορολογούμενος 

Πολίτης θελήσει νὰ ἀλλάξει τὸν ἐν λόγῳ ἀριθμό του μὲ ἕναν ἄλλο δύναται νὰ τὸ

πράξει, μὲ δική του σχετικὴ αἴτηση γιὰ διαγραφὴ ἀπὸ τὸν ΑΦΜ ποὺ εἶχε στὴν οἰκία 

τοῦ Δημόσια Οἰκονομικὴ Ὑπηρεσία (ΔΟΥ), καὶ τὴν ἀπόδοση νέου Ἀριθμοῦ

Φορολογικοῦ Μητρώου σὲ αὐτόν. Στὴν περίπτωση ὅμως ποὺ θελήσει νὰ πράξει 

ὁμοίως γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ Μοναδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου Κοινωνικῆς 

Ἀσφαλίσεως (ΑΜΚΑ), μὲ ἄλλον δὲν δύναται! Γεγονὸς πού μας καθιστὰ εὔλογες 

ὑποψίες, ἀνησυχίες καὶ προβληματισμοὺς, γιὰ τὴν ἀπαρχὴ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν 

ὑποχρεωτικῶν πλέον ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καὶ συστημάτων ἠλεκτρονικοῦ

φακελώματος.

Ὀφείλουμε ἐπίσης νὰ σᾶς παραθέσουμε ὅτι ἀφουγκραζόμαστε καὶ ἀπὸ τοὺς 

Πιστοὺς οἱ ὁποῖοι μας ἀναφέρουν : Ἐὰν συγκρίνουμε τὶς δυὸ περιπτώσεις ἤτοι, τῆς 

λήψεως τοῦ ΑΜΚΑ, μὲ τὴν μὴ λήψη του γιὰ λόγους Πίστεως καὶ Θρησκευτικῆς 

συνειδήσεως, ποιὰ ὁδὸς εἶναι ἡ στενὴ καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν Βασιλεία 

τῶν Οὐρανῶν, καὶ ποιὰ ἡ πλαταιά καὶ εὐρύχωρος, ἢ ἄγουσα εἰς τὴν ἀπώλεια; 

Δεδομένου ὅτι βρισκόμαστε σὲ ἕνα κομβικὸ σημεῖο ὅπου ἐπιχειρεῖται ἡ

ἀριθμοποίηση τῶν πάντων, καὶ ἡ ἀπόδοση πάσης φύσεως ἠλεκτρονικῶν καρτῶν γιὰ

τὴν Κοινωνική μας Ἀσφάλεια σήμερα, γιὰ τὴν Ὑγεία μας αὔριο, μὲ τὴν μετατροπὴ

τῶν βιβλιαρίων ὑγείας μας σὲ ἠλεκτρονικὰ ἀποκλειστικά, καθώς καί στό μέλλον γιὰ

τὴν μετακίνησή μας μέσω ὑποχρεωτικῶν ἠλεκτρονικῶν διοδίων καί πάρκαρίσματος

τῶν αυτοκινήτων, μετὰ ἀπὸ κάποιο διάστημα, κ.ὁ.κ..

Βέβαια ὀφειλομένη ἀπάντηση ἀπαιτεῖται καὶ εἰς ὅσους διατείνονται, στὰ στενὰ

ὅρια τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ μόνο ἐπικαλούμενοι ὅτι : «ποιὸς θὰ χορηγήσει στοὺς 

ὑπερήλικες τὰ φάρμακά τους, καθὼς στὴν περίπτωση ἀπορρίψεως τοῦ ΑΜΚΑ θὰ

εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ πληρώνουν ἀπὸ μόνοι τους καὶ μάλιστα ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς 

Πιστοὺς εἶναι χαμηλοσυνατξιοῦχοι καὶ ἀσθενεῖς οἰκονομικά ἄνθρωποι, Πιστὰ τέκνα 

ὅμως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας». Καὶ ἀνταπαντοῦμε ἀντιπαραβάλλοντας 

ὁρισμένα θεόφθεγκτα ρήματα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ μας : Πρωταρχικὰ τὸ «ἄνευ 



4

ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεὶν οὐδέν», δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει καθόλου ἀπὸ τὸ νοῦ

μας. Ἐπίσης τὸ «οὐκ ἀπ’ ἄρτω μόνο ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐν παντὶ ρήματι 

Θεοῦ», θὰ μᾶς εἶναι πολὺ χρήσιμο μετὰ βεβαιότητος σὲ ὅλο τὸν βίο μας. Καὶ ἐν 

κατακλείδι «ἐπίβλεψον τὴν μέριμνάν σου ἐπὶ τῷ Κυρίῳ καὶ αὐτὸς σὲ διαθρέψει»,

διότι «εἰ ὁ Κύριος μεθ’ ἠμῶν οὐδεὶς καθ’ ἠμῶν». Ὅλα τὰ ἀνωτέρω εὐαγγελικὰ

καλέσματα τὰ ἀποδεχόμαστε πλήρως, τὰ ἐστερνιζόμαστε, ἢ μήπως τὰ ὁμολογοῦμε 

μόνο στὰ λόγια καὶ «ἡ καρδία μας πόρρω ἀπέχει»; Διότι ἐὰν εἴμαστε ὅπως ἀκριβῶς 

μας καλεῖ ὁ Κύριος, ζέοντες καὶ ὄχι χλιαροὶ καὶ ἀδιάφοροι, τότε σὺν Θεῶ καὶ μὲ τὶς 

σεπτὲς εὐλογίες Σας ὡς Ἀρχιερέων μας, καὶ Πνευματικῶν μας καθοδηγητῶν στὴν 

Ὀρθόδοξο καὶ Ὁμολογιακὴ Ἀμώμητο Πίστη τοῦ Πατρώου Ἑορτολογίου, ὅπου

διασφαλίζεται ἡ μία καὶ μόνη ἀλήθεια τῆς Ἀνατολικῆς, Ὀρθοδόξου του Χριστοῦ

Ἐκκλησίας μας, παρὰ τὰ ὅποια σχίσματα καὶ ἔριδες ὑπῆρξαν, τότε δὲν ἔχουμε νὰ

φοβηθοῦμε τίποτε, παρὰ μόνο τὸν Θεὸν καὶ τὴν Ἀλήθειαν, ὅποιο καὶ ἐὰν εἶναι τὸ

¨βάρος¨ ποὺ καλούμαστε νὰ ἐπιμεριστοῦμε, μιᾶς καὶ ὁ Χριστός μας γνωρίζει τὸ πόσο 

ἀντέχουμε, ἐπιθυμεῖ ὅμως νὰ δοκιμαστεῖ ἡ Πίστη μας διὰ τῆς δικῆς μας προαιρέσεως 

καὶ ἀντιστάσεως ποὺ καλούμεθα ὅλοι νὰ ἀντιτάξουμε. Βλέποντας ὁ Κύριος τὴν 

προαίρεσή μας, νὰ συμβαδίζει σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά του, μπορεῖ νὰ παρατείνει ἢ

νὰ μεταθέσει, ἀκόμη ὅμως καὶ ἐὰν ἐπιτρέψει, τότε γενηθήτω τὸ θέλημά του. Γιὰ

ἐμᾶς ὅμως τοὺς θεληματικὰ ἀκολουθοῦντες τὸν Χριστὸ ἐπιβάλλεται νὰ θεωροῦμε ὅτι : 

«ζητεῖτε δέ πρῶτον τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην Αὐτοῦ, καὶ ταῦτα 

πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. στ´, 33), παρὰ τὴν ὅποια ἐπιβουλὴ καὶ

προσπάθεια τοῦ ἄθεου καὶ ὑλιστικοῦ πνεύματος τῶν ἀφανῶν καὶ ἐμφανῶν 

σκοτεινῶν δυνάμεων, πρὸς τήν ἐπικράτηση τῶν Ἀντιχρίστων αὐτῶν συστημάτων 

ποὺ ἐπιχειροῦνται στὴν πάλαι ποτὲ Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας νὰ καθιερωθοῦν, πάση 

θυσία καί ἐπιβολῇ.  

Ὡς πρὸς τὸ Ἐπιστημονικὸ καί Τεχνολογικὸ μέρος σας ἀναφέρουμε τὰ κάτωθι :

Προκειμένου νὰ λειτουργήσει τὸ Σύστημα μέσω Ἠλεκτρονικῶν 

Ὑπολογιστῶν ποὺ ἀφορᾶ τὸν Ἀριθμὸ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως, 

ἀπαιτεῖται ὁ δυσώνυμος γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς ἀριθμὸς 666, εἴτε ἐὰν πρόκειται 

γιὰ συνδιαλλαγὴ τοῦ πολίτη μὲ τὸ σύστημα μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ κάρτα ἡ ὁποία θὰ

φέρει ἐμφανῶς τὸν ΑΜΚΑ τοῦ ἀσφαλισμένου μὲ μορφὴ Γραμωτοὺ Κώδικα (Bar 

Code), εἴτε ἐὰν πρόκειται γιὰ τὴν ἁπλὴ χρήση τοῦ 11 ψήφιου ἀριθμοῦ, μέσω 

ἀλγόριθμων καὶ συστημάτων Μηχανοργάνωσης.

Εὔλογα λοιπὸν τίθεται τὸ ἐρώτημα τὸ ὁποῖο θὰ ἀπαντηθεῖ ἀκολούθως. Γιατί 

ἐπελέγη ὁ ἀριθμὸς 666, ὁ ὁποῖος εἶναι προφητευμένος  στὴν Ἱερὰ Ἀποκάλυψη καὶ

προσβάλει βάναυσα τὴν θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν Πιστῶν καὶ ὄχι π.χ. ὁ ἀριθμὸς 
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888; Καθώς σας διαβεβαιώνουμε Τεχνικὰ πὼς ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα γιὰ τὴν ἐπιλογὴ

ὁποιουδήποτε ἄλλου ἀριθμοῦ, o ὁποῖος σημειωτέον δὲν θὰ ἀλλοίωνε τὴν 

πληροφορία τοῦ ἀριθμοῦ ΑΜΚΑ. Διότι δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς ποὺ κάνει 

ἀξιόπιστη καὶ μοναδικὴ τὴν ὅποια εἰσερχόμενη ἢ ἐξερχόμενη πληροφορία ἀπὸ καὶ

πρὸς τὸ ὁλοκληρωμένο Πληροφοριακὸ Σύστημα Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως, ὅμως εἶναι 

ὁ ἀριθμὸς ¨Κλειδὶ¨ γιὰ νὰ ὑπάρξει ὁ συντονισμὸς μποροῦμε νὰ ποῦμε σὲ τεχνικὴ

ὁρολογία, καὶ νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος γιὰ περαιτέρω ἐπεξεργασία, καταχώρηση, 

τροποποίηση καὶ πάσης φύσεως μεταβολὲς στὸ σύστημα. 

Σὲ συνέχεια τῶν ἀνωτέρω τίθεται τὸ θέμα τῆς ἀριθμοποιήσεως τοῦ

ἀνθρωπίνου προσώπου, τὸ ὁποῖο καθίσταται ἐλεγχόμενο μέσω του Συστήματος, μὲ

τὴν στέρηση τῆς ἐλευθερίας του καὶ τοῦ αὐτεξουσίου του, τὰ ὁποία ὅμως στοιχεῖα 

ἀποτελοῦν καὶ τὴν ἀληθινὴ ταυτότητα τῆς κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν ὑπάρξεως 

τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό. Παράλληλα στὸ πολὺ μεγάλο θέμα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ

φακελώματος, τὸ ὁποῖο προσλαμβάνει διαστάσεις ὁλοκληρωτικοῦ φακελώματος, 

ἐνέργεια τὴν ὁποία ἐπιτάσσει ἡ νέα ἐποχή, ἔχοντας ὡς δεδομένο καὶ τὴν 

χρησιμοποίηση τῶν προσωπικῶν μας στοιχείων καὶ δεδομένων, ἀπὸ φορεῖς 

ἀνώνυμων, ἀκόμη καὶ ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν μεταγενέστερα (π.χ. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).              

Χρήσιμη ἀναφορὰ ἀποτελεῖ καὶ τὸ γεγονὸς γιὰ τὴν ἀπόδοση στὸ μέλλον τῆς 

λεγόμενης ἔξυπνης κάρτας, στοὺς ἀσφαλισμένους ποὺ θὰ ἀποδεχθοῦν οἰκειοθελῶς 

τὸν ΑΜΚΑ, ὡς ἀρχικὸ στάδιο καὶ τὴν ἑνοποίηση ἀκολούθως ὅλων τῶν 

συστημάτων, διὰ τῆς παράλληλης λειτουργίας τους, μαζὶ μὲ τὴν χρήση τῶν 

ἔξυπνων καρτῶν σὲ ἕνα ὁμογενοποιημένο σύστημα στὸ ὁποῖο μάλιστα θὰ ὑπάρχει 

συμβατότητα τεχνικά. Ἡ συμβατότητα αὐτὴ θὰ προκύψει καὶ ἀπὸ τὴν μετάπτωση 

τῶν δεδομένων στὸ τελικὸ σύστημα, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν συνένωση ὅλων τῶν 

ἔξυπνων καρτῶν, οὕτως ὥστε νὰ μὴν ἀπαιτεῖται νὰ προσαρμοστοῦν τεχνικὰ στὸ

τελικὸ σύστημα τὰ ἐπιμέρους συστήματα, ἀλλὰ νὰ λειτουργοῦν ὅλα παράλληλα, σὰν

νὰ ἦταν ἀπὸ πρὶν κατασκευασμένα γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.       

Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἑκούσια ἀποδοχὴ τοῦ ἐν λόγῳ συστήματος καὶ ἡ ἀναγκαία 

συνεχὴς κατοχὴ καὶ χρήση τοῦ συστήματος τὸ ὁποίο ἀποδεδειγμένα καὶ ἄρρηκτα 

συνδέεται μὲ τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ 666, πρακτικὰ ἀποτελεῖ ἀναίρεση τῆς πίστης 

τοῦ ἀτόμου ποὺ τὸ ἀποδέχεται καὶ ἀποστασία ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας τῆς 

ὁποίας κεφαλὴ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ ἀποστασία αὐτὴ συνίσταται στὴν 

ἐθελουσία καταγραφὴ (πολιτογράφηση) τοῦ Πιστοῦ Χριστιανοῦ ὡς μέλος τῆς 

Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, στὸ Ἀντίχριστο Σύστημα ἐπιβολῆς τὸ ὁποῖο ἐπιχειρεῖται 

νὰ καθιερωθεῖ. Στὴν παροῦσα φάση διενεργεῖται ἡ ἀπογραφὴ ἀπὸ τοὺς Φορεῖς 

Κύριας Ἀσφάλισης τῆς Χώρας, ἡ ὁποία ἀκόμα δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ στὸ σύνολό της. 
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Μὲ τὴν ἐθελουσία παραλαβὴ ὅμως τοῦ ΑΜΚΑ, καὶ ἀκολούθως τὴν ἀποδοχὴ τῆς 

Κάρτας Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως, βρισκόμαστε στὸ πρῶτο προδρομικὸ στάδιο τῆς 

ὁδοῦ διὰ τὴν τελικὴ ἐπικράτηση τοῦ Ἀντιχρίστου, καθὼς ἐπιβάλλεται ἀρχικὰ ἡ

καθιέρωση τῶν Ἀντιχρίστων συστημάτων του, ὅσο καὶ ἐὰν νομίζει κανεὶς ὡς

ἀκραῖο, νὰ ὀνομάζουμε ὡς ἀντίχριστο ἕνα πληροφοριακὸ σύστημα μηχανοργάνωσης 

γιὰ τὴν ἀσφάλιση τῶν πολιτῶν τῆς χώρας. Μάλιστα ἐκτιμᾶται ὅτι διὰ τῆς ἀποδοχῆς 

του, εὐρισκόμεθα ἐν ἀρραβώνᾳ μὲ τὸ τελικὸ σύστημα ἐπικρατήσεως τοῦ

Ἀντιχρίστου, ὅποτε καὶ ἐὰν ἐφαρμοστεῖ αὐτό. Τοῦτο αἰτιολογεῖται, διότι διὰ τῆς 

παραδοχῆς τῆς κάρτας εἶναι ὡς νὰ εἴμαστε σὲ προδρομικὸ στάδιο γιὰ τὴν τελικὴ

ἐπικράτηση τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἀρκούμαστε στὴν ἀποδοχὴ τοῦ διὰ τῆς λήψεως τῆς 

Κάρτας Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως, ἀποδεχόμενοι ἐν μέρει τὴν λειτουργία του, ποὺ

προσβάλει τὴν συνείδησή μας διὰ τοῦ ἀριθμοῦ 666, μὲ τελικὴ ἐπιβολὴ τὸν γάμο, διὰ

τῆς λήψεως στὸ χέρι καὶ στὸ μέτωπο τῆς κατ’ οὐσίαν μετατροπῆς τῆς κάρτας ἀπὸ

ἠλεκτρονικὴ σὲ βιοτσίπ, ἤτοι μικροτσὶπ (microchip) τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι καὶ τὸ τελικὸ

σφράγισμα. 

Ὅπως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Κυρίου μας ὁ Προφήτης Πρόδρομος καὶ Βαπτιστής 

Ἰωάννης ἄνοιξε τὸν δρόμο στὸν Χριστό, ἔτσι καὶ πρὸ  τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀντιχρίστου 

προλειαίνεται τὸ ἔδαφος γιὰ τὸν ἀναμενόμενο καὶ προφητευμένο ἐρχομό του, ἀπὸ

τοὺς Προδρόμους του διαμέσων τῶν διαφόρων συστημάτων ποὺ φαινομενικὰ

ὁμοιάζουν μὲ ἀκίνδυνα, ἁπλοϊκὰ καὶ μὴ ἐπιλήψιμα. Ὡστόσο διερωτώμεθα, τὴν 

εὐαγγελικὴ ρήση ¨εἰ δυνατὸν πλανεῖσαι καὶ τοὺς ἐκλεκτούς¨, ποιοὺς ἄραγε ὁ Κύριός 

μας ὀνομάζει ἐκλεκτούς; Αὐτοὺς ποῦ εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἢ μήπως αὐτοὺς ποῦ

εἶναι κοντά, ἢ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας; Διευκρινίζεται ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρω στὸ

Πνευματικὸ σκέλος ἀποτελοῦν ἐκτίμηση καὶ προσωπική μας θέση, σεβόμενοι πάντοτε 

τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς μας, στοὺς ὁποίους ἐπαφίεται καὶ ἡ περαιτέρω ἀνάλυση καὶ

διαπίστωση ἐπὶ τῶν Πνευματικῶν θεμάτων. Ἀποκλειστικὰ ὅμως ἡ προδιάθεση καὶ ὁ

ἀγώνας γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε Πιστοῦ, ἀποτελεῖ καὶ προσωπικὴ

ὑπόθεση ἑκάστου.  

Ὁ γραμμωτὸς κώδικας (bar code), ὅπως προαναφέρθηκε, ἀποτελεῖ ἕνα 

σύστημα τὸ ὁποῖο παραγγέλθηκε ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι στὶς ἡμέρες μας 

ἐλέγχουν τὸ διεθνὲς ἐμπόριο, καθὼς καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ οἰκονομικοῦ

συστήματος τοῦ κόσμου. Κατόρθωσαν τεχνηέντως νὰ συσχετίσουν τὸν δυσώνυμο 

ἀριθμὸ 666, ὁ ὁποῖος γιὰ αὐτοὺς εἶναι Ἱερὸς ἀριθμὸς, μὲ τὸ ἐν λόγῳ σύστημα. Ὁ

ἀριθμὸς 666 εἶναι κωδικοποιημένος καὶ τίθεται ὡς ἀρχικὸς ἀριθμὸς κλειδὶ καὶ

ἀναγνωρίσεως τοῦ συστήματος. 
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Σημειωτέον ὅτι οἱ Σταυρωτές του Χριστοῦ μας, παρότι ἔχουν ἐπαληθευτεῖ

πλήρως ὅλες οἱ Προφητεῖες γιὰ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας, δὲν τὸν ἀποδέχονται 

ἀκόμη καὶ σήμερα. Γιὰ αὐτοὺς μέλλει νὰ ἔρθει ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας ὁ ὁποῖος 

μάλιστα θὰ φέρει ὡς σημάδι τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ 666, καθὼς τὰ γράμματα ποὺ θὰ

ἀπαρτίζουν τὸ ὄνομά του, θὰ ἔχουν ὡς σύνολο τους τὸν ἀριθμὸ 666. Τόν δυσώνυμο 

αὐτόν αριθμό σημειωτέον ὅτι οἱ Ἐβραίοι τόν θεωρούν ὡς ἱερό τους ἀριθμό, γι’ αὐτό 

καί δίνουν τόσο μεγάλο ἀγώνα γιά τήν ἐπικράτηση του. Συνεπῶς προετοιμάζουν τὸ

ἔδαφος καὶ καυχῶνται καὶ ἐπαίρονται γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ συστήματος, ποὺ

αὐτοὶ παρήγγειλαν νὰ ἐργάζεται μὲ τὸν δυσώνυμο ἀριθμό, λόγω του ὅτι θὰ μποροῦσε 

κάλλιστα νὰ ἐργαστεῖ μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἀριθμό. Ὡστόσο ἐπιλέχθηκε ὁ

συγκεκριμένος ἀριθμός. Παρὰ τὶς ὁποιεσδήποτε ἄλλες γνῶμες καὶ ἀπόψεις, ὅτι ἡ

συσχέτιση τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ εἶναι προτεσταντικῆς προελεύσεως, ἀπαντοῦμε 

πὼς οὐδεμία σχέση ἔχει οἱοσδήποτε προτεστάντης ἢ προτεστάντρια, οἱ ὁποῖοι ἔχουν 

παραχαράξει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ βρίσκονται ἐκτὸς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς του 

Χριστοῦ Ἐκκλησίας, μὲ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Μποροῦν νὰ γράφουν καὶ νὰ λένε ὅτι 

ἐπιθυμοῦν, ὡστόσο ἐμεῖς ἐπιβάλλεται νὰ ἀναλύουμε καὶ νὰ μελετᾶμε τὰ πάντα 

χάριτι Θεοῦ, μὲ βάσει τὴν Ἱερὰ Γραφὴ καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἦταν 

Θεόπνευστοι ἀνὰ τοὺς αἰῶνες.

Τὸ σύστημα τοῦ γραμμωτοῦ κώδικα (bar code), καθιερώθηκε ἀπὸ τὸ ἔτος

1971. O ἐπινοήσας τὸ barcode George J. Laurer, ἐργαζόταν στὴν IBM τὸ 1971, καὶ

πῆρε τὴν ἐντολὴ νὰ φτιάξει "τὸν καλύτερο κώδικα καὶ τὸ πιὸ κατάλληλο σύμβολο 

γιὰ τὴν βιομηχανία τῶν τροφίμων". Ὁ ἴδιος στήν ἱστοσελίδα του στὸ διαδίκτυο, 

ἀπαντώντας στὴν ἐρώτηση ἂν οἱ προεξέχουσες γραμμὲς στὸν κώδικα U.P.C. 

ταιριάζουν μὲ 6άρια, λέει μὲ κεφαλαία: "Ναί, ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ μὲ τὸν κωδικό του 6".

Καὶ ἀφοῦ πολὺ συνοπτικὰ ἀναλύει τὰ μέρη (modules) τοῦ 6 στὸν κώδικα, λέει: "Δὲν 

ὑπάρχει τίποτα ἐφάμαρτο σ' αὐτό. Οὔτε ἔχει καθόλου νὰ κάνει μὲ τὸ "σημάδι τοῦ

Θηρίου" (Ἀποκ. ΙΓ́-18). Εἶναι ἁπλὰ μία σύμπτωση, ὅπως τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ὄνομά μου, 

τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου καὶ τὸ ἐπώνυμό μου, ὅλα ἔχουν 6 χαρακτῆρες! 

Ἔτσι τὸ barcode τῆς IBM ἔγινε ἀποδεκτὸ ὡς πρότυπο γιὰ τὴν βιομηχανία 

τροφίμων, τὸ Μάϊο τοῦ 1973 ἀπὸ τὸ UGPCC (Uniform Grocery Product Code Council). 

Συνεπῶς ἔτσι ἐντελῶς κατὰ σύμπτωση, ἐλέγχονται σήμερα μερικῶς καὶ θὰ ἐλέγχονται 

πλήρως στὸ μέλλον, τὰ τρόφιμα μὲ τὴν ἐπινοηθεῖσα γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο 

κωδικοποίηση (τοῦ barcode - χαράγματος), ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ κανεὶς νὰ πουλάει ἢ

νὰ ἀγοράζει, ἐὰν δὲν τὴν ἔχει!

Ἐδῶ καὶ χρόνια χρησιμοποιεῖται, ἀκόμη καὶ σήμερα ἐντὸς Εὐρώπης ὁ τύπος 

τοῦ γραμμωτοῦ κώδικα ὁ EAN 13, ἐνῶ ἐντὸς Ἀμερικῆς ὁ UPC, ἐνῶ σὲ ἄλλα Κράτη 
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ἐπικράτησαν καὶ ἄλλες κατηγορίες Γραμμωτοῦ Κώδικα. Στὸ μέλλον ὅμως δὲν 

ἀποκλείεται νὰ μετατραπεῖ σὲ κατηγορία μαγνητικοῦ γραμμωτοῦ κώδικα, ὅπου θὰ

ὑπάρχει ἡ σήμανση μαύρου πλαισίου τὸ ὁποῖο θὰ ἀνιχνεύεται χωρὶς ἐμφανῆ τὸν 

γραμμωτὸ Κώδικα, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι δὲν θὰ ἐμπεριέχει τὸν δυσώνυμο 

ἀριθμὸ 666, ἐφόσον θά βασίζεται στόν ὑφιστάμενο γραμμωτό κώδικα. Ἐπίσης 

προβάλλεται συχνὰ καὶ ἡ ἄποψη ὅτι, ὁ γραμμωτὸς κώδικας (bar code), ὁ ὁποῖος ὅπως 

προείπαμε ἐμπεριέχει ἀναμφίβολα καὶ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ 666, 

πὼς εἶναι ξεπερασμένος καὶ παρωχημένος στὴν Ἀμερικὴ καί σέ ἄλλα Κράτη. Μάλιστα

σὲ πολλὲς τῶν περιπτώσεων ἔχει ἀντικατασταθεῖ. Ἀπαντοῦμε ὡς ὀφείλουμε λοιπόν, 

πὼς οὐδόλως μας ἀφορᾶ κάτι τέτοιο, διότι τόσο στὴν πατρίδα μας, ὅσο καὶ σὲ

ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, ἔχει ἐπικρατήσει καὶ ἐφαρμόζεται σήμερα ἐνεργὰ ἡ

κωδικοποίηση EAN 13 (European Article Numbering Association – Εὐρωπαϊκὴ

Ἀρίθμηση Ἐμπορευμάτων), ἐνῶ ἀντίστοιχα στὶς Η.Π.Α., ἔχει ἐπικρατήσει ἡ

κωδικοποίηση UPC (Universal Product Code – Παγκόσμια Κωδικοποίηση 

Προϊόντων). Μάλιστα οἱ δυὸ (2) κωδικοποιήσεις προέκυψαν ἀπὸ τὰ UCC (Uniform 

Code Council – Συμβούλιο Ὁμοιόμορφου Κώδικα), καὶ ἀπὸ τὸ EAN (International 

Article Numbering Association – Διεθνὴς Ἕνωση Ἀρίθμησης Ἐμπορευμάτων).  Οἱ δυὸ

ἀνωτέρω ὁμάδες ἔχουν ὁλοκληρώσει τὸν σχεδιασμὸ τῶν νέων προτύπων ραβδωτῶν 

κωδικῶν, ποὺ εἶναι ἤδη σὲ χρήση στὴν παγκόσμια ἀγορὰ κὰ διανομὴ λιανικῶν καὶ

χονδρικῶν πωλήσεων ἐμπορικῶν, βιομηχανικῶν, φαρμακευτικῶν καὶ ἄλλων 

προϊόντων. Γιὰ ὅσους δὲν ἔγινε ἀντιληπτὸ ὀφείλουμε νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι ὅπως ἔχει 

τεθεῖ σὲ ἰσχὺ πρὸ ἐτῶν, ἡ ἀρίθμηση τῶν προϊόντων, κάτι ἀντίστοιχο ἐπιχειρεῖται 

σήμερα μὲ τὴν ἀπόδοση τοῦ ἀριθμοῦ ΑΜΚΑ. Ἐν κατακλείδι τὰ συστήματα ποὺ

ἀναφέρθηκαν εἶναι ἤδη σὲ ἰσχὺ καὶ φέρουν τὸν ἀριθμὸ 666. Ἐὰν ἀντικατασταθοῦν 

ὅμως μὲ κάποια ἄλλα συστήματα στὸ μέλλον, τότε θὰ ἐξεταστοῦν Ἐπιστημονικὰ καὶ

Τεχνικὰ ἐκ νέου. Σήμερα ὅμως συναλλασσόμαστε μὲ τὸ σύστημα ποὺ περιγράφηκε καὶ

δυστυχῶς συσχετίζεται καὶ μὲ τὸν ἀριθμὸ ΑΜΚΑ, βάσει τοῦ ὁποίου ἐπιθυμοῦν νὰ

ἀριθμήσουν ὅλους τους Πολίτες.                

Σχετικὰ μὲ τὴν ὕπαρξη τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ 666, τόσο στὸν γραμμωτὸ

κωδικό, ὅσο καὶ στὰ συστήματα ποὺ ἐπιχειροῦνται ἀπὸ τὴν νέα τάξη πραγμάτων νὰ

καθιερωθοῦν μέσω τῶν Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν, ὅπως αὐτὸ τοῦ ΑΜΚΑ, εἶναι 

εὐρέως γνωστὸ στὸ σύνολο σχεδὸν τοῦ Πολιτικοῦ κόσμου τῆς χώρας μας, ὅτι 

συνδέονται ἄρρηκτα μὲ τὸ προφετευμένο ἀριθμὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως, τὸ ὁποῖο 

μας παραγγέλεται νὰ μὴν δεχθοῦμε παντοιοτρόπως. Ὡστόσο οἱ Πολιτικοί μας σὲ

διάφορες τοποθετήσεις τοὺς κατὰ περιόδους, ὅπως καὶ σὲ διεκδικήσεις συλλογικὲς 

περισσότερο, ἀλλὰ καὶ ἀτομικὲς ἀπὸ μέρους διαφόρων Πολιτῶν οἱ ὁποῖοι ἀντιτίθεται 

εἴτε γιὰ λόγους θρησκευτικῆς πεποιθήσεως, εἴτε γιὰ λόγους ἠλεκτρονικοῦ

φακελώματος ἐκφράζουν διαχρονικὰ τὴν ἑξῆς θέση : «Γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει καὶ
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κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ συστήματα ὁ ἀριθμὸς 666, ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ γίνει 

διαφορετικά, διότι μόνο μὲ τὸ ἐν λόγῳ νούμερο ἐργάζονται οἱ Ἠλεκτρονικοὶ

Ὑπολογιστὲς καὶ κατ’ ἐπέκταση τὰ συστήματα». Ὑπονοώντας ὅτι δὲν ὑπάρχει ἡ

δυνατότητα νὰ λειτουργήσει τὸ ὅποιο σύστημα, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα γίνεται, 

ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως θὰ ἀπαιτοῦνταν ἀρκετὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ νὰ

ἀντικατασταθοῦν ὅλα τὰ ἀνωτέρω συστήματα μὲ τὴν καθιέρωση ὁποιουδήποτε 

ἄλλου ἀριθμοῦ. Πλέον ὅμως τούτων ὑπῆρξαν καὶ συγκροτημένες προτάσεις, σὲ

καθήλην πρώην ἁρμόδιο Ὑπουργὸ γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα ὁ ὁποῖος ἀνέφερε ὅτι : «Δὲν 

θὰ ὑποδείξουμε ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες ποὺ εἴμαστε πολὺ λίγοι, μπροστὰ στὸ σύνολο 

τῆς Εὐρώπης, δηλαδὴ τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν τὴν γραμμὴ ποὺ θὰ ἀκολουθηθεῖ»,

ποὺ συνεπάγεται ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖται γιὰ τοὺς Πολιτικούς μας οὔτε ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ

λύση τῆς προτάσεώς μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω συμβαίνουν 

στὴν, ὑποτίθεται, Εὐρώπη τῆς Δημοκρατίας, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν κοιτίδα τοῦ

Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Δημοκρατίας, τὴν θεωρητικὰ Ἑλληνορθόδοξη πατρίδα μας. 

Συνεπῶς ἡ ἐνδεδειγμένη λύση εἶναι ἡ ἄρνησή μας μετὰ βδελυγμίας, τῆς παραλαβῆς 

τοῦ ἀριθμοῦ ΑΜΚΑ καὶ ἡ διεκδίκησή μας παράλληλά της ἐξαιρέσεως ἀπὸ τὸν Νόμο 

3655/2008, εἴτε μὲ ψήφιση νέας τροπολογίας στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, εἴτε ἡ

προσβολὴ τοῦ ἀνωτέρω νόμου ὡς ἀντισυνταγματικοῦ ὅπως θὰ ἀναλυθεῖ κατωτέρω, 

προσφεύγοντας ἀκόμη καὶ στὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καθὼς ὅλοι 

μας εἴμεθα Ἕλληνες νομοταγεῖς καὶ φορολογούμενοι Πολίτες, οἱ ὁποῖοι δὲν 

ἀρνούμαστε τὶς πάσης φύσεως ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς πού μας ἀναλογοῦν, ὅμως δὲν 

ἀποδεχόμαστε τὴν καταπάτηση τῶν θρησκευτικῶν μας ἐλευθεριῶν καὶ

πεποιθήσεων διὰ τῆς ἐπιβολῆς Ἀντιχριστιανικῶν νόμων μὲ τὴν καθυποβολὴ τῆς 

ὑποχρεωτικῆς ἀπόδοσης τοῦ ἀριθμοῦ.               

     Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε ὅτι κατὰ ἀποκλειστικὲς δηλώσεις τοῦ Γενικοῦ

Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως κ. Δημοσθένη Μαμωνά, ὁ

Ἀριθμὸς ΑΜΚΑ, ποὺ σήμερα ἀποδίδεται σὲ ὅλα τὰ φυσικὰ πρόσωπα ἐντὸς 

Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας, μέλει νὰ μετατραπεῖ μετὰ ἀπὸ κάποια ἔτη σὲ μορφὴ ἔξυπνης 

κάρτας (smart card), ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει ἐντὸς τῆς σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὶς 

ἑξῆς τέσσερις (4) πληροφορίες :

 Φυσικὰ στοιχεῖα Ἀσφαλισμένου.

 Στοιχεῖα Ἀσφαλισμένου γιὰ τὴν Ὑγεία του.

 Στοιχεῖα Ἀσφαλισμένου γιὰ τὶς πληρωμὲς καὶ τὶς συναλλαγές του μὲ τὸν 

Φυσικό του Φορέα π.χ. ΙΚΑ, Δημόσιο, κ.ἅ..

 Στοιχεῖα Ἀσφαλισμένου γιὰ τὶς πληρωμές του, τὶς συναλλαγές του, καὶ

τὶς σχέσεις του μὲ τὸν ὑπόλοιπο Δημόσιο Τομέα καὶ τὶς Ὑπηρεσίες. 
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Ὅλα τὰ ἀνωτέρω θὰ καταχωροῦνται σὲ τσιπάκι (chip) ποὺ θὰ φέρει ἐπάνω 

τῆς ἡ ἐν λόγῳ κάρτα, τὸ ὁποῖο ὅπως καλὰ γνωρίζουν οἱ ἐπαμφοτερίζοντες 

ἐπιστήμονες, σὲ αὐτὸ καθαυτὸ μεμονωμένα δὲν ὑφίσταται τεχνολογικὰ κάποιος 

λόγος ἢ κάποιο πρόβλημα, οὔτε ἀρνούμαστε τὴν ἀλματώδη Τεχνολογικὴ πρόοδο, 

ὅπως ἐπίσης δὲν δαιμονοποιοῦμε τὴν Τεχνολογικὴ ¨ἐπανάσταση¨ ποὺ λαμβάνει 

χώρα στὶς ἡμέρες μας. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ὀφείλουμε νὰ διαφυλάξουμε ὡς κόρη 

ὀφθαλμοῦ, εἶναι ἡ μία καὶ μοναδικὴ ἀθάνατη ψυχή μας, ἡ ὁποία γίνεται θεληματικᾶ

συνένοχη καὶ συνακόλουθη στὰ ἀντίχριστα κελεύσματα τῆς ἐποχῆς μας. Διότι 

τίθεται καὶ τὸ ἑξῆς ἐρώτημα. Δὲν πρόκειται μὲ τὴν πάροδο κάποιου χρόνου, διὰ τῆς 

ἐπικρατήσεως καὶ διαδόσεως τοῦ συστήματος ΕΜΑΕΣ/ΑΜΚΑ, ὅταν πρῶτα ἀποδοθεῖ

καὶ ἡ ἔξυπνη κάρτα (παρότι στὴν δεδομένη καὶ παροῦσα φάση δὲν καλούμαστε νὰ

ἀποδεχθοῦμε τὴν ἔξυπνη κάρτα, ἀλλὰ ἕναν καὶ μόνο ἀριθμό, γεγονὸς ποὺ εὔλογα μᾶς 

προδιαθέτει ὅτι δὲν εἴμαστε στὸ τελικὸ στάδιο), ὅτι βρισκόμαστε σὲ προγενέστερο 

προοιμιακό στάδιο, διὰ τοῦ ἀρραβώνα μας μὲ ἕνα Ἀντιχριστολογικὸ σύστημα ποὺ ἡ

ἄρνησή του γιὰ ἐμᾶς ἐπιβάλλεται νὰ γίνει, καθὼς ἀνοίγεται ὁ δρόμος γιὰ τὴν 

μελλοντικὴ στυγνὴ ἐπικράτηση τοῦ Ἀντίχριστου, τόσο μέσω τῶν Προδρόμων του, ὅσο 

καὶ τῶν Προδρομικῶν του Συστημάτων ποὺ μετὰ βεβαιότητας θὰ χρησιμοποιήσει 

ὅταν καὶ ἐφόσον ἐμφανιστεῖ; Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ παραμικρὴ ἀμφιβολία, ὅτι τόσο ἡ

συλλογὴ καὶ ἡ ἐπεξεργασία στοιχείων τῶν διαφόρων συστημάτων ἠλεκτρονικοῦ

φακελώματος, ὅσο καὶ ὁ ΑΜΚΑ ὡς ἀριθμὸς διὰ τῆς ἀποδόσεως τοῦ σήμερα, καὶ

ἔξυπνης κάρτας αὔριο, ὅτι δὲν θὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς βάση καὶ ὑπόστρωμα γιὰ τὸ

τελικὸ σφράγισμα ὅποτε καὶ ἐὰν ἐπικρατήσει αὐτό; Ἐπίσης σήμερα μπορεῖ νὰ

βρισκόμαστε σὲ δυὸ στάδια στὴν Πατρίδα μας μόνο, γιατί στὸ Ἐξωτερικὸ

βρισκόμαστε σὲ ἕνα μόνο στάδιο πρὶν τὸ τελικὸ σφράγισμα, ὅμως πρέπει 

παντοιοτρόπως νὰ ἀγωνιστοῦμε ἀκόμη καὶ ὑπερβάλλοντας ἑαυτούς, ζητώντας 

ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν βοήθεια τοῦ ἀγωνοθέτη Χριστοῦ μας, καὶ φροντίζοντας 

εὐλόγως καὶ ἐπαξίως νὰ διεκδικήσουμε ὅλα ὅσα δικαιούμαστε ὡς Ἕλληνες 

Ὀρθόδοξοι πολίτες καὶ Χριστιανοί.

Τὸ Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό μας κράτος καὶ οἱ Ἕλληνες Χριστιανοὶ Πολιτικοί μας 

ὀφείλουν νὰ μεριμνήσουν γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως, κατόπιν καί δικού μας 

αἰτήματος καί διεκδικήσεως. Καὶ ἀναφερόμαστε πάλι σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ἄρθρα τοῦ

Νόμου 3655/2008 ποὺ ψήφισαν, τὸ ὁποῖο προβλέπει τὰ ἑξῆς : Τὴν κάλυψη τῶν 

Νοσοκομειακῶν Νοσηλίων, ἤτοι Χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως, Ἰατρικῆς θεραπείας, καὶ

ἄλλων Νοσοκομειακῶν παροχῶν ἀνὰ ἔτος, μὲ μέγιστο ποσὸ τὶς 2000€. Σὲ μία καὶ μόνο 

περίπτωση ὑπάρχει ἐξαίρεση σημειωτέον, καὶ αὐτὴ εἶναι τῆς Ἀντιχριστιανικῆς 

Ἀμβλώσεως. Αὐτὸ ψηφίστηκε τὸν Αὔγουστο τοῦ 2008 στὸ θερινὸ Τμῆμα τῆς Βουλῆς 

μας, καθὼς πολλὰ Νομοσχέδια ποὺ ἐκτιμᾶται ὅτι δύναται νὰ ἐπιφέρουν γενικευμένη 

ἀντίδραση τῶν Πολιτῶν, ψηφίζονται στὰ τρία (3) θερινὰ τμήματα τῆς Βουλῆς καὶ ὄχι 
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στὴν ὁλομέλειά της. Ποιὰ εἶναι ἡ πρέπουσα καὶ ὀρθὴ θέση και στάση ἀπὸ τὴν δική 

μας μεριά, εἰδικὰ πρὸς τοὺς Βουλευτὲς τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος καίτοι περαιτέρω˙

διότι κύρια αὐτοὶ φέρουν τὴν εὐθύνη διαχρονικὰ διὰ τῆς ἀρχῆς τῆς δεδηλωμένης 

πλειοψηφίας καὶ τῆς Νομοθετήσεώς τους. Ἐμεῖς ἐπιβάλλεται νὰ τοὺς ὑπομνήσουμε ὅτι 

δὲν τοὺς στείλαμε διὰ τῆς ψήφου μας στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, γιὰ νὰ ψηφίζουν 

τέτοιους νόμους, καὶ πὼς ἂν δὲν ὑπάρξει παραδειγματισμός τους καὶ συμμόρφωση, 

τότε αὐτὸ θὰ ἔχει ὡς συνέπεια τὴν μὴ μελλοντικὴ στήριξή μας. Καὶ ἀντιπαραβάλουμε 

ὅτι στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, γιὰ μία χούφτα ἀντιρρησίες συνειδήσεως, ἤτοι 

ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, ἔχει θεσπιστεῖ νόμος διὰ ἄοπλη θητεία. Μάλιστα 

προσέρχονται στὸ μεγαλύτερο Νοσοκομεῖο τῆς χώρας μας, στὸ Πανεπιστημιακὸ

Γενικὸ Νοσοκομεῖο τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως κατὰ δεκάδες καὶ ὑπηρετοῦν τὴν 

λεγομένη ἐναλλακτικὴ θητεία, γνωστὴ καὶ ὡς Κοινωνικὴ θητεία. Ἐπίσης ἔχει 

θεσπιστεῖ καὶ εἰδικὸς Νόμος γιὰ τὴν πρόσληψη τοὺς στὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο, ὅπως 

ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν Μουσουλμανικὴ μειονότητα ἡ ὁποία στὴν Περιφέρεια τῆς Θράκης 

ὑπολογίζεται στὸν ἀριθμὸ τῶν 220.000 ἕως 250.000 περίπου πολιτῶν, καὶ χαίρει 

ἄκρων ἐλευθεριῶν. Ἐὰν ὑποθέσουμε ὅμως ὅτι ὁ Νόμος 3655/2008 ποὺ γίνεται 

προσπάθεια νὰ ἐφαρμοστεῖ, ἀντιτίθονταν στὴν δική τους Μωαμεθανικὴ Πίστη. 

Ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ ἀμφιβολία πῶς δὲν θὰ ξεσηκώνονταν, διεκδικώντας λύση, σὲ

αὐτὸ ποῦ ἀντιβαίνει στὰ δικά τους πιστεύω; Ἄλλωστε γίναμε ὅλοι μάρτυρες, σὲ ὅσα 

ἐπακολούθησαν ἔπειτα ἀπὸ ἕνα ἀτυχὲς συμβάν, μὲ κάποιες σελίδες ἀπὸ τὸ κοράνι 

τους. Καὶ ἐρωτᾶμε, ὑπῆρχε περίπτωση νὰ ἀντιδράσουμε ἐμεῖς κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, 

ἔχοντας καὶ ὡς κίνητρο τὴν πίστη μας στὸν Ἕνα καὶ Μοναδικὸ Ἀληθινὸ Θεό, ἐάν μας 

ἔσκιζαν κάποιες σελίδες ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιό μας;      

 Συνάγεται πασιφανῶς τὸ συμπέρασμα, ὅτι καὶ γιὰ ὅλους ὅσους ἀρνηθοῦν τὴν 

παραλαβὴ τοῦ ΑΜΚΑ Ἕλληνες Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, δύναται νὰ ἀπαιτηθεῖ

κάποια εἰδικὴ τροπολογία ἀκόμη καὶ διὰ σχετικῆς Ὑπουργικῆς καὶ μόνο 

ἀποφάσεως. Σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση ἡ Κυβερνώσα παράταξη ἂς γνωρίζει ὅτι 

σπέρνει ἀνέμους καὶ θὰ θερίσει θύελλες, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ἐὰν ἀναλάβει τὴν 

διακυβέρνηση τοῦ τόπου μας, ἡ σημερινὴ ἀντιπολίτευση πὼς θὰ ἀντιστραφοῦν 

πλήρως ὅλα τὰ δεδομένα καὶ οἱ Νόμοι, καθώς καί ὅτι θὰ ὑπάρξει ἀπαραίτητα 

καλυτέρευσή τους. Ἁπλὰ ἐμεῖς στοὺς χαλεποὺς καιροὺς ποὺ ζοῦμε, καλούμαστε νὰ

παρακολουθοῦμε εἰ δυνατὸν πολὺ προσεκτικὰ καί ἀκραιφνῶς, κάθε ἐπιβολὴ εἰδικὰ

εἰς τὰ θέματα τῆς Πίστεως, πολλῶ δὲ μᾶλλον τῶν θεμάτων ποὺ ἀντιβαίνουν στὴν 

Ὀρθόδοξη καὶ Ὁμολογιακὴ Πίστη τῶν Πατέρων μας, ποὺ εἶναι ἐντολὴ καὶ

Πνευματική μας παρακαταθήκη, νὰ τὰ παραδώσουμε κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνόθευτα 

στὰ παιδιά μας. Ἀφήνοντάς τους καί ὡς πνευματική μας παρακαταθήκη, νὰ μὴν 

ἀποδεχθοῦν καὶ αὐτὰ καθετὶ ποὺ ἔρχεται ἐνάντιο μὲ τὰ κελεύσματα τοῦ Εὐαγγελίου 

καὶ τῆς Ὀρθοδόξου καὶ Ἀμωμήτου Πίστεώς μας.
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Στῶμεν καλώς, στῶμεν μετὰ φόβου, πρόσχωμεν τὴν Ἁγίαν Ἀναφοράν.   

Μή πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας, ἐπί ὑιούς ἀνθρώπων οἷς οὔκ ἔστι σωτηρία.

Ἄνω σχώμεν τας κάρδιας.

Δεχθεῖτε τὴν εἰλικρινή μετάνοιά μας

Μέ τίς εὐχές τοῦ εὐλογούντος καί Ἁγιάζοντος ἡμᾶς,

Πνευματικοῦ Πατρός  Ἡμῶν κ.κ. Μεθοδίου

Ἠλίας  Κ.  Νάσσος

Ἠλεκτρονικὸς Μηχανικὸς

Προϊστάμενος  Βιοϊατρικῆς

Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ

Νοσοκομείου Ἀλεξανδρουπόλεως

Πρόεδρος Συλλόγου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»

Ἀλεξανδρουπόλεως.



13

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Τὸ μόνο τὸ ὁποῖο εἶναι σίγουρο, εἶναι πὼς ἡ τεχνολογία - ἡ γνώση - ἡ ἐπιστήμη 

στὰ χέρια καλοπροαίρετων ἀνθρώπων εἶναι πρὸς ὄφελος τῆς κοινωνίας. Στὰ χέρια 

ὅμως ἀδίστακτων ἀνθρώπων εἶναι ὀλέθρια γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Αὐτό εἶναι βέβαιο 

πώς θά συμβεῖ καί στά χρόνια τῆς επικρατήσεως τόσο μέν πρίν, ὅσο δε πολύ 

περισσότερο καί κατά τήν εμφάνιση, τοῦ τελικοῦ Ἀντίχριστου. Τό ὄνομα τοῦ ὁποίου 

δέν πρέπει νά μᾶς φοβίζει, διότι κατά τήν Ὀρθόδοξη θεολογία μας, καί τούς Ἅγιους 

μας Πατέρες οἱ ὁποίοι εἶναι τό στόμα τοῦ Θεοῦ ἀνά τούς αἰώνας, γιά τό καλό μας θά 

ἔρθει ὁ Ἀντίχριστος. Καί αὐτό γιά νά ξεχωρίσουν τά πρόβατα ἀπό τά ἐρίφια, ήτοι 

αὐτοί πού δέν θά ἀποδεχθούν νά λάβουν τό σημάδι του (τό χάραγμα τοῦ δηλαδή), 

καί αὐτοί πού θά τό δεχθούν καί θά τό λάβουν, ἀποδεχόμενοι καί ἀσπαζόμενοι κατ’ 

ουσίαν τόν ἰδιο τόν Ἀντίχριστο (διά τῆς βούλας τους) απορρίπτοντας διά τῆς 

ἀρνήσεως τους τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, συντασσόμενοι μέ τόν Ἀντίχριστο.   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ   ΣΗΜΑΝΣΗ

Ἡ ἠλεκτρονικὴ σήμανση συνίσταται στὴν τοποθέτηση εἰδικοῦ τσὶπ στὸ

στομάχι τῶν αἰγοπροβάτων καὶ ἀντικαθιστᾶ τὴν παραδοσιακὴ πρακτική της ἐνώτιας 

σήμανσης 

Πρόκειται γιὰ μία πρωτοποριακὴ μέθοδο ποὺ δίνει τὴ δυνατότητα στὸν 

παραγωγό, μὲ τὴ χρήση ἑνὸς σαρωτῆ (scanner), νὰ λαμβάνει ὅλες τὶς πληροφορίες 

σχετικὰ μὲ τὴν ταυτότητα ἑνὸς ζώου. Δημιουργεῖται μία βάση δεδομένων ἀπὸ τὴν 

ὁποία θὰ ἀντλοῦνται πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν πορεία τοῦ ζώου σὲ ὅλα της τὰ

στάδια μέχρι καὶ τὸ σφαγεῖο. 

Ὁ παραγωγὸς ἔχει τὴν δυνατότητα ἀνὰ πάσα ὥρα, νὰ ἀνιχνεύσει ἐάν κάποιο 

ἀπὸ τὰ ζῶα του ἀσθενεῖ καὶ νὰ τὸ ἀποκόψει ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο κοπάδι προκειμένου νὰ

ἀποφύγει τήν μετάδοση τῆς ἀσθένειας. 

Ταυτόχρονα εἶναι σὲ θέση νὰ ἐλέγξει τὴ διαδικασία ἀναπαραγωγῆς τῶν ζώων,

καθὼς καὶ τὴν παραγωγὴ γάλακτος γεγονὸς ποὺ συμβάλλει καθοριστικὰ στὴν 

ἐξασφάλιση ὁμαλῆς ροῆς τῶν προϊόντων στὴν ἀγορά.

Ἐπισημαίνεται ὅτι ἀπὸ τὸ 2011 καὶ μετὰ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ ἠλεκτρονικὴ

σήμανση τῶν ζώων σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
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Στὴν ἀρχὴ εἰσάγουν μὲ τὰ νέα διαβατήρια τὴν RFID (Radio Frequency 

Identification – Ταυτοποίηση μέσω Ραδιοσυχνοτήτων). Κατόπιν ἀποδίδουν ἕναν 

μοναδικὸ ἀριθμὸ ποὺ θὰ μᾶς συνοδεύει ἀπὸ τὴν γέννησή μας, μέχρι καὶ τὸν θάνατό 

μας (ΑΜΚΑ). Ἀκολούθως, κατὰ δήλωση των ὑπευθύνων, θὰ συνδυαστεῖ ὁ ΑΜΚΑ μὲ

τὸ RFID σὲ μία καὶ μόνη ἔξυπνη κάρτα. Καὶ στὸ τέλος αὐτὴ ἡ ἔξυπνη κάρτα θὰ

μετατραπεῖ σὲ νανοτσὶπ ἢ ἠλεκτρονικὸ τατουὰζ τὸ ὁποῖο θὰ μπορεῖ νὰ τοποθετηθεῖ

σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ σώματός μας, ὅπως γίνεται ἤδη σὲ κάθε εἶδος ζώου, ἀπὸ πουλιὰ

μέχρι ἐλέφαντες. 

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ τελικὸς στόχος καὶ σκοπὸς τῶν σχεδιαστῶν τοὺ  ΑΜΚΑ 

εἶναι, αὐτὴ ἡ πλαστικὴ κάρτα, νὰ μετατραπεῖ σὲ ἔξυπνη κάρτα ποὺ θὰ περιέχει τὰ

πάντα σχετικὰ μὲ τὸν ἐργασιακὸ καὶ ἀσφαλιστικὸ βίο τοῦ πολίτη, ἤτοι : σὲ ποιὲς 

δουλειὲς δούλεψε καὶ ποιὲς χρονικὲς περιόδους, σὲ ποιὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα 

ἀσφαλίστηκε καὶ πότε, πού, πότε, πόσο καὶ γιὰ ποιο λόγο νοσηλεύτηκε, ποιοὺς 

γιατροὺς ἐπισκέφτηκε καὶ τὶς διαγνώσεις τους, τί ἐξετάσεις ἔκανε καὶ τὰ

ἀποτελέσματά τους, τί φάρμακα πῆρε κ.ὁ.κ 

Τό μήνυμα εἶναι σαφές, ὅτι τώρα σας δίνουμε ἕναν ἀριθμὸ ἢ μία κάρτα ποὺ θὰ

γράφει αὐτὸ τὸν ἀριθμό. Σὲ λίγο, ὅπου νὰ ναί, θὰ σᾶς ξαναφωνάξουμε νὰ πάρετε μία 

κάρτα μὲ ἐνσωματωμένο τὸ τσὶπ (chip),  ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ εἶναι καταγεγραμμένα 

ὅλα ὅσα ἀφορούν  τὴν ἐργασία, τὴν ἀσφάλιση καὶ τὴν ὑγεία σας καὶ ποιὸς ξέρει τί 

ἄλλο, ἐφόσον σὲ αὐτὰ δὲν θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἐλέγχου ἀπὸ τὸν πολίτη. Λίγο 

ἀργότερα θὰ σᾶς φωνάξουμε νὰ σᾶς τοποθετήσουμε ἕνα σχεδὸν ἀόρατο μὲ τὸ μάτι 

(πολὺ μικρό), μὲ τὴν πρόοδο τῆς νανοτεχνολογίας καὶ τῆς Ἰατρικῆς τσιπάκι 

(nanochip) στὸ σῶμα σας. Ἕνα βῆμα τὴ φορὰ ποὺ λένε καὶ οἱ Ἄγγλοι. Οἱ μικρὲς 

δόσεις δηλητηρίου εἶναι καλύτερες γιὰ νὰ τὸ συνηθίσει ὁ ὀργανισμός. Ὁμοίως καὶ μὲ

τὰ πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν της Σιῶν, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι θὰ ἐργάζονται ἀργὰ ἄλλα 

σταθερὰ (βῆμα –βῆμα), πρὸς ἐπίτευξη τῶν στόχων τους. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εἶναι ἕνας νέος δόλιος τρόπος παρακολούθησης τὸ ἴδιο παρεισφρητικὸς μὲ τὴν 

ὑποκλέπτουσα μαγνητοσκόπηση. Εἶναι ἡ συλλογὴ πληροφοριῶν ἀπὸ διάφορες πηγὲς 

γιὰ τὶς δραστηριότητες ἑνὸς μὴ ταυτοποιημένου προσώπου. Ἡ παρακολούθηση 

προσωπικῶν δεδομένων γίνεται δυνατὴ μὲ τοὺς ὑπολογιστές, ἡ πλειονότητα τῶν 



15

ὁποίων ἔχουν προγραμματιστεῖ νὰ ἀποθηκεύουν, νὰ ἐντοπίζουν καὶ νὰ ἐπαναφέρουν 

αὐτομάτως κάθε πληροφορία. 

Κύριος παράγοντας ποὺ προωθεῖ τὴν παρακολούθηση δεδομένων εἶναι ἡ

ἀνταλλαγή, ἀκόμη καὶ ἐμπορευματοποίηση, τῶν προσωπικῶν πληροφοριῶν ἀπὸ

ἑταιρεῖες. Ἀκολούθως μετὰ τὴν κυριαρχία τῆς τεχνολογίας, διαμέσου τῶν 

ὑπολογιστῶν, ποὺ ἔκανε πολὺ εὔκολή τη συλλογὴ πληροφοριῶν γύρω ἀπὸ τὸ τί 

ἀγοράζουν, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τί κάνουν οἱ χρῆστες στὸ Διαδίκτυο, καὶ οἱ ἑταιρεῖες 

συνειδητοποίησαν τὴ χρησιμότητα αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν. Ἔτσι, δαπάνησαν 

χρήματα γιὰ νὰ μάθουν ὅσα περισσότερα μποροῦσαν γιὰ τοὺς καταναλωτὲς ὥστε νὰ

ἐπικεντρωθοῦν στοὺς πιὸ πιθανοὺς νέους πελάτες τους, ἐπισημαίνουν Διευθυντικὰ

Στελέχη διαφόρων Προγραμμάτων Τεχνολογίας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δεκάδες τρόποι 

ἐφευρέθηκαν γιὰ τὴ συλλογὴ προσωπικῶν πληροφοριῶν. Στὶς ἐπιχειρήσεις σήμερα 

ἐπικρατεῖ ἡ ἀντίληψη, πὼς κάθε κίνηση τοῦ καταναλωτῆ ποὺ δὲν καταγράφεται εἶναι 

χαμένα χρήματα. 

Κάθε κλὶκ τοῦ χρήστη μὲ τὸ ποντίκι στὸ Διαδίκτυο, μπορεῖ νὰ καταγραφεῖ καὶ

ἡ δημιουργία προφὶλ τοῦ καταναλωτῆ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ διαδεδομένη, 

ὑποστηρίζουν. Τὰ web sites δὲν καταγράφουν ἁπλὰ τί ἀγοράζουν οἱ καταναλωτές, 

ἀλλὰ καὶ τί ἐπισκέπτονται, γιὰ πόση ὥρα, τί παραγγέλνουν δεδομένου ὅτι οἱ πολίτες 

δὲν χρησιμοποιοῦν τὸ Διαδίκτυο μόνο γιὰ νὰ κάνουν ἀγορές, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ

ἐρευνήσουν θέματα ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρουν, νὰ συζητήσουν πολιτικὰ θέματα, νὰ βροῦν 

στήριξη σὲ προσωπικὰ τοὺς προβλήματα καὶ ἄλλους τόσους λόγους ποὺ παρέχουν 

πληροφόρηση τῶν σκέψεών τους, τῶν ἐνδιαφερόντων τους, τοῦ τρόπου ζωῆς τους,

τῶν συνηθειῶν τους καὶ τῶν δραστηριοτήτων τους.

Σας κάνουμε ἐπίσης γνωστό, ὅτι στήν Χώρα μᾶς ὑφίσταται πρό ἐτῶν, τό Σώμα 

Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, στό ὁποίο προΐσταται ὁ κ. Μάνος Σφακιανάκης. 

Τόν ἐρωτήσαμε λοιπόν, ἐάν οἱ πάσης φύσεως ἠλεκτρονικές συναλλαγές εἶναι ἤ ὄχι 

ἀσφαλείς. Ἀπάντησε πώς φυσικά δέν εἶναι πλήρως, καθώς επίσης καί ὅτι μας 

προτρέπει νά γίνονται μόνο μέ προπληρωμένες κάρτες (pre pay card), ἀς 

προβληματιστούμε λιγάκι, γιατί…..   
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ΑΛΛΕΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝ. ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ὁ ἐντοπισμὸς τῆς τοποθεσίας ἀπὸ κινητὸ τηλέφωνο. 

Ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἔδωσε ἐντολὴ στὶς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας νὰ

κατασκευάζουν κινητὰ τηλέφωνα ἱκανὰ νὰ ἀναφέρουν αὐτόματα τὴν τοποθεσία τοῦ

ἰδιοκτήτη τοὺς ὅταν ἐκεῖνος καλέσει τὸ 100. Τὰ κινητὰ τηλέφωνα ὅμως μὲ τὴν 

τεχνολογία αὐτὴ μποροῦν νὰ ἀναφέρουν τὶς συντεταγμένες τους καὶ σὲ ἄλλες 

περιπτώσεις. Ἔτσι ἀντὶ νὰ προστατεύουν τὸν ἰδιοκτήτη τους νὰ συλλέγουν καὶ νὰ

μοιράζουν πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ κινεῖται. 

Βιομετρικὲς τεχνολογίες 

Μᾶς ἀναγνωρίζουν ἀπὸ μοναδικὰ στοιχεῖα τοῦ σώματός μας, ὅπως εἶναι τὰ

ἀποτυπώματα, τὸ πρόσωπο, ἡ ἴριδα τῶν ματιῶν ἢ τὸ DNA καὶ ἔχουν ἤδη προταθεῖ

γιὰ νὰ συμπεριλαμβάνονται στὶς ταυτότητες. Ἡ ἀνάγνωση ἀποτυπωμάτων εἶναι ἤδη 

ἕνας τρόπος ἀσφάλειας σὲ κτίρια, φοιτητικὲς ἑστίες, σοῦπερ μάρκετ, δημόσια καὶ

κυβερνητικὰ κτίρια, ἀκόμη καὶ σὲ ἑστιατόρια fast food. Μερικὲς μάλιστα ἑταιρεῖες 

ἑτοιμάζουν DNA μικροτσίπ, ποὺ θὰ μποροῦν ἄμεσα νὰ ἀναγνωρίζουν ἄτομα ἀπὸ τὸ

DNA ποὺ ἀφήνουν πίσω τους.

Μαῦρα κουτιὰ

Ὅλα τὰ νέας τεχνολογίας αὐτοκίνητα περιλαμβάνουν ὑπολογιστές, ὁρισμένοι 

ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔχουν προγραμματιστεῖ μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ δὲν ὠφελοῦν τὸν 

ἰδιοκτήτη τους. Εἶναι αὐτοκίνητα ποὺ περιέχουν συσκευὲς οἱ ὁποῖες θυμίζουν τὰ

μαῦρα κουτιὰ τῶν ἀεροσκαφῶν, καταγράφουν δηλαδὴ τὶς κινήσεις τοῦ αὐτοκινήτου. 

Τέτοιες συσκευὲς στὰ αὐτοκίνητα θὰ δίνουν τοὺς ἰδιοκτῆτες τους στὴν Ἀστυνομία καὶ

ἐὰν ἀπαιτηθεῖ στὶς ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες. Ἤδη κάποιες ἑταιρεῖες ἐνοικίασης 

αὐτοκινήτων προσπάθησαν νὰ χρεώσούν τους πελάτες τους, γιὰ ὑπερβολικὴ

ταχύτητα, ἀφοῦ ἡ συσκευὴ GPS μετέδωσε τὴν παράβασή τους στὶς ἑταιρεῖες.
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RFID  μικροτσὶπ (microchip)

Εἶναι τὰ τσὶπ ποὺ ἤδη χρησιμοποιοῦνται σὲ ἠλεκτρονικὲς κάρτες ἢ σὲ πάσο γιὰ

τὰ διόδια. Ἐκπέμπουν ἕνα περιορισμένης ἐμβέλειας σῆμα, τὸ ὁποῖο περιέχει ἕναν 

μοναδικὸ κωδικὸ ποὺ ἀναγνωρίζει κάθε μικροτσίπ. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ κόστος τῶν 

μικροτσὶπ αὐτῶν μειωθεῖ, ὑπάρχουν σχέδια νὰ βρίσκονται σὲ κάθε προϊὸν στὰ

καταστήματα, ἀπὸ κονσέρβες μέχρι ὀδοντόκρεμες. Αὐτὸ θὰ ἐπιτρέψει στὰ μικροτσὶπ 

νὰ ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους καὶ σὲ ὅποιον ἄλλο ἀκούει. Ἐπίσης θὰ ἐπιτρέπει γιὰ

παράδειγμα  στὶς βάσεις τῶν δεδομένων νὰ βλέπουν τὸ περιεχόμενο τῆς τσάντας, ἢ

τοῦ αὐτοκινήτου τοῦ πολίτη ἀπὸ ἕνα χιλιόμετρο ἢ στοὺς ἀστυνομικοὺς ἑνὸς 

περιπολικοῦ νὰ καταγράφουν ὅτι μόλις πέρασε ὁ τάδε μὲ τὸ αὐτοκίνητό του πρὸς τὴν 

τάδε κατεύθυνση.

Ἐμφυτευμένα GPS 

Εἶναι Μικροτσὶπ ποὺ καταγράφουν καὶ ἀναφέρουν τὴν τοποθεσία τους. 

ΤΟ  ΧΑΡΑΓΜΑ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Τὸ τελικὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁτιδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι (barcode ἢ τσὶπ 

RFID), ἀπαγορεύεται σαφέστατα νὰ ληφθεῖ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους στὸ σῶμα 

τους. Τὰ διάφορα 666 ποὺ ὁλοένα καὶ θὰ πληθαίνουν στὰ διάφορα Προδρομικὰ

συστήματα, ὅσο πλησιάζουμε τὴ συντέλεια θὰ ἀποτελοῦν «σημεῖο» ἐσχατολογικό.

Ισχύει καί τό εξῆς μεταξύ ἄλλων γιά τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου. Μόνον 

αὐτὰ ποὺ δέχονται ἁγιασμό, αὐτὰ μόνον ἁγιάζονται. Ὅπως τὸ νερό, δέχεται ἁγιασμὸ

καὶ γίνεται Ἁγιασμός. τὰ οὐρὰ δὲ δέχονται ἁγιασμό. Ἡ πέτρα μὲ θαῦμα γίνεται ψωμί. 

Ἡ ἀκαθαρσία δὲν δέχεται ἁγιασμό. Ἑπομένως, ὁ διάβολος, ὁ ἀντίχριστος, ὅταν εἶναι 

στὴν ταυτότητά μας ἡ στὸ χέρι, ἡ στὸ κεφάλι μας, μὲ τὸ σύμβολό του, δὲν ἁγιάζονται, 

μὲ τὸ νὰ βάλουμε καὶ ἕνα Σταυρό. (Παραπομπή : Βιβλίο «Παραχάραξη τοῦ 

Χαράγματος», Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, 1997).

Τί γίνεται ὅμως ἐὰν ὁ ΑΜΚΑ μετατραπεῖ ὡς ἑνιαῖος ἀριθμὸς ποὺ θὰ μᾶς 

ἐκπροσωπεῖ παντοῦ, ἀρχικὰ μέσω ἔξυπνης κάρτας καὶ ἐσχατολογικὰ ὡς χάραγμα;

Καταρχήν κυκλοφοροῦν πολλῶν εἰδῶν κάρτες στὴν ἀγορά, καὶ οἱ συνήθεις 

τεχνολογίες ποὺ ὑποστηρίζονται εἶναι: α) μαγνητικὲς ταινίες ἐνσωματωμένες στὶς 

κάρτες, στὶς ὁποῖες ἀποθηκεύονται κάποια βασικὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου,   β) 

ἠλεκτρονικὸ κύκλωμα στὸ ἐσωτερικό της κάρτας ποὺ ἐκπέμπει ἕναν κωδικὸ, κάθε 

φορὰ ποὺ διέρχεται μέσα ἀπὸ συγκεκριμένο ἠλεκτρομαγνητικὸ πεδίο, καὶ

ὀνομάζονται ἐπαγωγικὲς (proximity) κάρτες καὶ γ) ἐνσωματωμένο chip μνήμης ἢ
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ἐπεξεργαστῆ στὶς ὀνομαζόμενες ἔξυπνες κάρτες (smart cards) ὅπως προβλέπεται γιὰ

τὸ ΑΜΚΑ.

Τὸ σφράγισμα ἐπιδιώκεται ἤδη ἀπὸ τὴν παγκόσμια "ἐλίτ" σύμφωνα μὲ δήλωση 

τοῦ Henry Kissinger πρὸς τὸν Δρ Sanders, ἀρχηγὸ τῆς ὁμάδας ποὺ ἐφεῦρε τὰ

ὑποδόρια τσίπς, τὰ ὁποία νὰ σημειωθεῖ ὅτι μετατράπηκαν ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ

τεχνολογία (βιοϊατρικά) στὴν τεχνολογία ταυτότητας!

Ὅλα τά ἀνωτέρω αναφέρονται γιὰ νὰ μὴν καταλήξουμε σὰν τοὺς 

νεωτερίζοντες ¨Ὀρθοδόξους¨, οἱ ὁποῖοι γιὰ νὰ ἀποκοιμίσουν τὶς συνειδήσεις τῶν 

Πιστῶν λένε τὰ ἑξῆς : «τὸ 666 δὲν ἔχει καμία πρακτικὴ σημασία, ὅτι τὸ χάραγμα στὸ

χέρι εἶναι ἁπλὰ οἱ κακὲς πράξεις καὶ τὸ χάραγμα στὸ μέτωπο οἱ κακὲς σκέψεις». Δὲν

θὰ ὑπάρξει υποστηρίζουν, κανένα χάραγμα ἢ σφράγισμα στὴν πράξη καὶ ὅτι τὸ

τσιπάκι ἔχει πληροφορίες, οι οποίες μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ κάτι πάρα πολὺ καλὸ καὶ νὰ

βγεῖ τελικὰ σὲ ὄφελός μας, ἂν τὸ πάρουμε στὸ χέρι. Ἐπειδὴ ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ποὺ

διαδίδουν αὐτὲς τὶς ψυχοφθόρες κακοήθειες μεταξὺ τῶν «ἡγητόρων Χριστιανικῆς 

Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος», καλὰ θὰ κάνουμε ὅλοι μας νὰ εἴμαστε ἰδιαίτερα 

προσεκτικοὶ μὲ τὸ εἶδος τῶν συμβουλῶν ποὺ ἀκοῦμε.

Ἐπίσης ὑπάρχει ἡ δυνατότητα συγκροτημένης καί συλλογικῆς ἀντιδράσεως 

μας, διά ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Συνόδου μας, ἡ ὁποία καλείται μέ αἰσθημα 

εὐθύνης, νά ἀποφασίσει ἐν πρώτοις ἐάν συμφωνεί ἤ μή μέ τήν ἀποδοχή καί τήν λήψη 

τοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως. Ἀκολούθως καλείται νά ἐξετάσει 

διά ἔγκριτων της Νομικῶν, τό Νομικό πλαίσιο μέσα στό οποίο ὑπάρχει ἡ δυνατότητα 

νά συστήσει διά ἀνάλογης ἐγκυκλίου της, πρός ἄπαν τό Πιστό πλήρωμά της, τήν 

ἐξαίρεση καί μή ἀποδοχή τοῦ ἀριθμοῦ ΑΜΚΑ, συστήνοντας καί προτρέποντας τήν μή 

λήψη του. Ἐνέργεια ἡ ὁποία δέν θά στερεῖ παράλληλα στά Πιστά της τέκνα 

Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τίς Ἀσφαλιστικές καί Νοσηλευτικές καλύψεις τους, λόγω 

προσβολῆς τοῦ ψηφίσαντος Νόμου, συνολικά ἀπό μεγάλο ἀριθμό Πολιτῶν τῆς 

Χώρας, τόσο στά Ελληνικά ὅσο καί στά Εὐρωπαϊκά Δικαστήρια, μέ αἴτηση 

ἀναστολῆς τοῦ Νόμου 3655/2008.    

Ἀναμένοντας τίς δικές σας ἐνέργειες καί ἀποφάσεις πάντοτε ἐν Πνεύματι Ἁγίω. 

Μετά προσηκούσης τιμῆς καί υἱϊκοῦ σεβασμοῦ


