
  

    ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΟΟ ΣΣ   22 οο ::   

  

ΗΗ   ΚΚ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΑΑ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΙΙ ΤΤ ΗΗ   
«« ἡἡ   εε ἰἰ σσ αα γγ ωω γγ ήή   ττ οο ῦῦ   σσ φφ ρρ αα γγ ίί σσ μμ αα ττ οο ςς »»   

(( ἍἍ γγ ιι οο ςς   ΠΠ αα ΐΐ σσ ιι οο ςς   ὁὁ   ἉἉ γγ ιι οο ρρ εε ίί ττ ηη ςς ))   

ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΠΠ ΑΑ ΤΤ ΕΕ ΡΡ ΕΕ ΣΣ   

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, 

 ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ,  

ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.  

16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς,  

καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, 

 ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,  

17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων  

τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 

 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν·  

ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου·  

ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666″. 

(Ἀποκάλυψη Ἰωάν. 13:15-18) 

 

  

  

  

  

  

ΒΒ ΄́   ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΗΗ   ΕΕ ΚΚ ΔΔ ΟΟ ΣΣ ΗΗ     

  ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΠΠ ΑΑ ΤΤ ΕΕ ΡΡ ΩΩ ΝΝ     

ΙΙ ΟΟ ΥΥ ΝΝ ΙΙ ΟΟ ΣΣ   22 00 11 55   
 



  

 

 

 

 

Τ.Θ. 76 

ΚΑΡΥΑΙ 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
 

 

 

  

 

 

 

 

-«Βρέ, Παΐσιε καί σύ τώρα ἀσχολεῖσαι μέ τό 666; 

Τόσα χρόνια, γιατί δέν ἔλεγες τίποτε;» 

 

-«Τώρα, πού ἔκανε τήν ἐμφάνισή του ὁ ἀριθμός 666 στή ζωή μας 

καί κυκλοφορεῖ παντοῦ, 

ἔχουμε χρέος νά ἐνημερώσουμε τούς πιστούς γιά τά τεκταινόμενα. 

Προηγουμένως, κανένας δέν ἔκανε χρήση τόν ἀριθμόν 666. 

Ἤ, μήπως, πρέπει ν΄ ἀφήσουμε τόν κόσμο  

ἀπληροφόρητο καί σέ ἄγνοια;» 

……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  
 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ! 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

«Λόγῳ τῆς ταχείας ἐξαντλήσεως καί ζήτησης τοῦ Ἐντύπου: «Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ-ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος (Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης)» (Ἔκδοση 

Ἁγιορειτῶν Πατέρων Ἀπριλίου 2015), προβαίνουμε σέ Β΄ Ἐπαυξημένη Ἔκδοση, ἡ 

ὁποία περιέχει ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κρήτης, τοῦ 

Ἁγίου Ὄρους καί τῶν Μετεώρων, γιά τήν ἄρνηση ἀποδοχῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς 

κάρτας, καθώς καί ἐπιπλέον μαρτυρίες, ἀποδεικτικά στοιχεῖα καί ντοκουμέντα 

περί τῆς ὑπάρξεως τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 στό ἠλεκτρονικό σύστημα καί 

τοῦ τρόπου χαράγματος καί σφραγίσματος τῶν ἀνθρώπων.  Τό παρόν ἔντυπο 

συντάχθηκε, γιά τήν ἀφυπνιστική ἐνημέρωση τοῦ χριστεπωνύμου ποιμνίου καί 

γιά προτροπή πρός πνευματική νήψη, ἐγρήγορση καί ὁμολογία, τά ὁποῖα 

ἐπιβάλλεται-οὔτως ἤ ἄλλως-νά ἔχει κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός, πάντοτε καί 

σέ κάθε περίσταστη! Ἰδιαιτέρως δέ, ὅταν τά ἐπιτάσσουν οἱ δριμύτερες 

προκλήσεις τῶν ἐσχάτων καιρῶν-πού ἤδη διανύουμε-καί οἱ ὁποῖες 

προετοιμάζουν μέ ταχεῖς ρυθμούς: τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, τήν 

ἐγκαθίδρυση τῆς Παγκόσμιας Δικτατορίας του καί τήν ἐπιβολή τοῦ 

ψυχολέθριου χαράγματος 666 πού ἐπιφυλάσσει γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα, 

προκειμένου νά τήν σύρει διαπαντός στήν αἰώνια ἀπώλεια μαζί του! Τό Ἔντυπο 

ἀσχολεῖται ὡς ἐπί τό πλεῖστον μέ τό θεολογικό καί σωτηριολογικό μέρος τοῦ 

ζητήματος «κάρτα-πολίτη», διότι ὑπάρχει παραπληροφόρηση καί παραπλάνηση 

τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀπό πολλούς φορεῖς (ἐκκλησιαστικούς καί μή), πού εἴτε 

ἀποφεύγουν νά πάρουν ξεκάθαρη θέση ἐπί τοῦ θέματος (ἀποδοχή ἤ μή τῆς 

κάρτας), εἴτε ἀσχολοῦνται σέ «πολιτικοοικονομικό ἐπίπεδο» καί ὄχι σέ 

ὁμολογιακό καί σωτηριολογικό, εἴτε τηροῦν σιγή ἰχθύος γιά ἕνα τόσο σημαντικό 

κι ἐσχατολογικό ζήτημα». 
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Δύο πολύ σημαντικά ἀποσπάσματα  

ἀπό τό αὐθεντικό χειρόγραφο: «Σημεῖα τῶν καιρῶν»  

τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη 

 
Παρατίθενται ἐπιλεκτικά δύο πολύ σημαντικά ἀποσπάσματα ἀπό τό αὐθεντικό 

χειρόγραφο: «Σημεῖα τῶν καιρῶν» τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη, πού μποροῦν νά 

προστατέψουν τούς πιστούς ἀπό τόν κίνδυνο δύο πνευματικῶν λαθῶν, σχετικά μέ τίς 

ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί τό σφράγισμα, στά ὁποῖα πέφτουν πολλοί ἀπό αὐτούς! 

Τό πρῶτο λάθος: ὁ φόβος τοῦ «φακελώματος» τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων! 

Τό δεύτερο λάθος: ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ Τίμιος Σταυρός καί τό Σφράγισμα τοῦ Ἁγίου 

Βαπτίσματος θά «ἁγιάσουν» τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα μέ τό 666 καί τό μελλοντικό 

σφράγισμα μέσα στό ἀνθρώπινο σῶμα, ἀντίστοιχα! 

 

1ο Ἀπόσπασμα (γιά τήν ἐσφαλμένη τοποθέτηση πολλῶν πνευματικῶν 

ἀνθρώπων): 
«…Τό παράξενο ὅμως, καί πολλοί πνευματικοί ἄνθρωποι ἐκτός πού δίνουν δικές τους 

ἑρμηνεῖες, φοβοῦνται καί αὐτοί τόν κοσμικό φόβο τοῦ φακελώματος, ἐνῶ ἔπρεπε νά 

ἀνησυχοῦν πνευματικά, καί νά βοηθήσουν τούς Χριστιανούς μέ τήν καλή ἀνησυχία, καί 

νά τούς τονώνουν στήν πίστη, νά νιώθουν θεϊκή παρηγοριά». 

 

2ο  Ἀπόσπασμα (γιά τό δαιμονικόν τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων): 
«…Ἡ ἀκαθαρσία, δέν δέχεται ἁγιασμό. Ἑπομένως, ὁ διάβολος, ὁ ἀντίχριστος, ὅταν 

εἶναι στήν ταυτότητά μας, ἤ στό χέρι, ἤ στό κεφάλι μας, μέ τό σύμβολό του, δέν 

ἁγιάζονται, μέ τό νά βάλουμε καί ἕνα Σταυρό. 

 Ἔχουμε τήν δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Συμβόλου, τήν Θεία Χάρη τοῦ Χριστοῦ, 

μόνον ὅταν ἀρκούμεθα στό Ἅγιο Σφράγισμα τοῦ Βαπτίσματος, πού ἀπαρνούμεθα τόν 

σατανᾶ, καί συντασσόμεθα στόν Χριστό, καί δεχόμεθα τό Ἅγιο Σφράγισμα· «Σφραγίς 

δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου». 

 

 

 

 
 

 

 

«Ἀσφάλιζε τοίνυν σεαυτόν, ἄνθρωπε.  

Ἔχεις τὰ σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ μὴ μόνο μνημόνευε τούτων,  

ἀλλά καὶ ἀφθόνως πᾶσι μεταδίδου». 

(Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων) 

 

«Τούς καιρούς καταμάνθανε, Τόν ὑπέρ καιρόν προσδόκα». 

 (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος) 
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Τί εἶχε ἀποφασίσει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλάδας (Δ.Ι.Σ.) 

γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες 

 

 
 
«…Β. 2. Ἐάν ἑπομένως καί ἐφ’ ὅσον οἱ νέες ταυτότητες μέλλουν νά χρησιμοποιήσουν 

σάν κωδικό ἀριθμό ἀναγνώσεώς τους ἀπό ἠλεκτρονικά μηχανήματα τόν δυσώνυμο 

καί ἀπαράδεκτο ἀριθμό 666, τότε ἡ Ἱερά Σύνοδος θεωροῦσα ὅτι παραβιάζεται ἡ 

θρησκευτική συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, συνιστᾶ στούς πιστούς νά μή 

δεχθοῦν τίς νέες ταυτότητες». 

(Ἐγκύκλιος ὑπ᾿ ἀριθμ. 2641/1998) 

 

Λίγο προγενέστρα δέ, ἡ Ἱερά Σύνοδος εἶχε προειδοποιήσει ὅτι, σέ περίπτωση ἐμμονῆς τῆς 

Πολιτείας γιά παραλαβή ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, θά μετεβάλλετο «ἕνα τμῆμα τοῦ 

Ὀρθοδόξου λαοῦ, ἄν μή ὁλόκληρος, σέ ἀντιρρησίες συνειδήσεως». 

(Ἐγκύκλιος ὑπ’ ἀριθμ. 2626/97) 

 

 

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης 

γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες  

 
 

«…2. Ὁ ἀριθμός τοῦ ἀντιχρίστου ὡς κωδικός τοιοῦτος διά τάς μαγνητικάς ταυτότητας 

θεωρεῖται παντελῶς ἀπαράδεκτος». 

(Ἀπόσπασμα Ἐπιστολῆς πρός τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση, 22-3-93) 

 

Ἡ αὐτή Ἱερά Σύνοδος μεταγενέστερα, καλεῖ «ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Κρῆτες σέ συνεχῆ 

ἐπαγρύπνηση καί ἑτοιμότητα γιά πρωτοβουλίες καί νόμιμες ἀγωνιστικές 

κινητοποιοήσεις» 

(Ἐγκύκλιος ὑπ’ ἀριθμ. 100/11-8-97) 
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Ὁμολογιακό κείμενο φέρον 123 ὑπογραφές 

Καθηγουμένων Ἱ. Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων (ἀνδρικῶν καί γυναικείων), 

Κληρικῶν ἐξ ὧν καί νῦν Μητροπολιτῶν  

καί Πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν  
 

«Ἡ ἀποδοχή ἐκ μέρους τῶν πιστῶν ταυτότητος, πιστοποιητικοῦ δηλαδή τῆς 

προσωπικότητός τους, πού θά φέρη τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅπως κι ἄν 

ἀπεικονίζεται αὐτός, ἀποτελεῖ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί προσχώρηση στήν παράταξη 

τοῦ Σατανᾶ». 

(Ἀπεστάλη πρός τήν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας) 

 

 

Ἀπόσπασμα κειμένου τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῶν Ἁγίων Μετεώρων 

 

 
 

«Ἡ χρήση τοῦ ἀριθμοῦ 666 στίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἀποτελεῖ τό τελευταῖο βῆμα 

πρίν ἀπό τό χάραγμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο. Γι’ αὐτό καί ἡ παραλαβή τους ἀπό τούς 

χριστιανούς σημαίνει ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, πολιτογράφηση στήν παράταξη τοῦ Σατανᾶ καί 

πνευματικό θάνατο». 

(«Ἡ ἀλήθεια» σελ. 29-30) 

 

Μία ἀπό τίς ἀρκετές ἀνακοινώσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους 

γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες 

 
«Προειδοποιεῖ ἀκόμη ἡ Ἱερά Κοινότης ὅτι οἱ Ἁγιορεῖται Μοναχοί δέν θά δεχθοῦν νά 

παραλάβουν τίς νέες ταυτότητες, ἐφ’ ὅσον διαπιστωθῆ ὅτι φέρουν τό 666». 

(Ἀπόσπασμα τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς ΕΔΙΣ Αὐγούστου 1988) 
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Τί εἶχε διακηρύξει γιά τίς νέες ταυτότητες ἡ Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους  

τό 1997 
 

«Συμμερίζεται ἡ Ἱερά Κοινότης τήν εὐαισθησία τῶν πιστῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων 

Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπ’ οὐδενί λόγῳ ἐπιθυμοῦν νά ἔχουν στήν προσωπική τους 

ταυτότητα, πού θά φέρουν πάντα μαζί τους, τό σύμβολο-ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου, 

ἔστω καί ὑπό τήν μορφή τοῦ γραμμικοῦ συστήματος [...] Προειδοποιεῖ ἀκόμη ἡ Ἱερά 

Κοινότης ὅτι οἱ Ἁγιορεῖται Μοναχοί δέν θά δεχθοῦν νά παραλάβουν τίς νέες 

ταυτότητες, ἐφ’ ὅσον διαπιστωθῆ ὅτι φέρουν τό 666»  

(Ανακοινωθέν ΕΔΙΣ Αὐγούστου 1988). 

 

Ἀνακοινωθέντα τῆς ΕΔΙΣ καί τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους 

περί ἀρνήσεως παραλαβῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν δελτίων ΕΚΑΜ 

 
1. Ἀνακοινωθέν ΕΔΙΣ Αὐγούστου 1988.  

2. Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Κοινότητος 5/18 Μαρτίου 1993.  

3. Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Κοινότητος 11/24 -2-1997  

4. Ἀνακοίνωσις ΕΔΙΣ 20-5/2-6-1997  

5. Ἀνακοίνωσις ΕΔΙΣ 21-8/3-9-1997, ὅτι:  

 

           «Διακηρύττουμεν ἄλλη μιά φορά ὅτι τό θεμελιῶδες καθῆκον τῆς ὁμολογίας τῆς 

πίστεως, ἀλλά καί ἡ πίστις στά ὅσα ὁ Παράκλητος παρέδωσε ὡς προφητεία στήν 

Χριστιανική Ἐκκλησία, μᾶς ὑποχρεώνουν νά ἀρνηθοῦμε νά παραλάβουμε κάθε εἶδος 

ἠλεκτρονικοῦ δελτίου μέ ΕΚΑΜ ὡς προσβάλλοντος τήν ἐλευθερίαν τοῦ προσώπου καί 

τήν Χριστιανικήν μας συνείδηση.» 

 (Ἀνακοίνωσις ΕΔΙΣ 21-8/3-9-1997). 
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Ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους 

γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη  

τό 2011 
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Ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους 

γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη  

τό 2015 
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«Ἄν κανείς γνωρίζει τήν ἀλήθεια… 

προσέχει νά μήν πέσει σέ παγίδα» 

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 
 

 

 

«Δυστυχῶς καί πάλι ὁρισμένοι «γνωστικοί» 

φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, 

δῆθεν γιά νά μή στενοχωριοῦνται. 

«Δέν πειράζει αὐτό· δέν εἶναι τίποτε. 

Ἀρκεῖ ἐσωτερικά νά πιστεύετε». 

Ἤ λένε: 

«Μή μιλᾶτε γι’ αὐτό τό θέμα-γιά τίς ταυτότητες, τό σφράγισμα-, 

γιά νά μή στενοχωριοῦνται οἱ ἄνθρωποι». 

Ἐνῶ, ἄν τούς ποῦν «νά προσπαθήσουμε νά ζοῦμε πιό πνευματικά, 

νά εἴμαστε κοντά στόν Χριστό καί μή φοβᾶστε τίποτε, 

στό κάτω-κάτω θά πᾶμε γιά μάρτυρες», 

θά τούς προετοιμάσουν κάπως. 

Ἄν κανείς γνωρίσει τήν ἀλήθεια, προβληματίζεται καί ταρακουνιέται. 

Πονάει γιά τήν σημερινή κατάσταση, 

προσεύχεται καί προσέχει νά μήν πέσει σέ παγίδα. 

Τώρα ὅμως τί γίνεται; 

Ἐκτός πού δίνουν μερικοί δικές τους ἑρμηνεῖες, 

φοβοῦνται καί αὐτοί σάν κοσμικοί,  

ἐνῶ ἔπρεπε νά ἀνησυχοῦν πνευματικά καί νά βοηθοῦν τούς Χριστιανούς,  

βάζοντάς τους τήν καλή ἀνησυχία  

καί νά τούς τονώνουν στήν πίστη, γιά νά νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. 

Ἀπορῶ,  

δέν τούς προβληματίζουν ὅλα αὐτά τά γεγονότα πού συμβαίνουν;» 

 

(Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης) 
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Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἐξηγεῖ πῶς προέκυψε ὁ ἀριθμός 666 τοῦ Ἀντιχρίστου! 

 
 Πολλοί ἄνθρωποι δέν ἀσχολοῦνται 

μέ τόν ἀριθμό 666, εἴτε διότι δέν 

πιστεύουν στόν δαιμονικό 

συμβολισμό του, εἴτε διότι δέν 

πιστεύουν πώς ὑπάρχει στούς 

γραμμωτούς κώδικες τοῦ 

παγκοσμίου ἠλεκτρονικοῦ 

συστήματος, εἴτε διότι θεωροῦν πώς 

εἶναι ἀστεῖο ἕνας ἀριθμός νά θέτει 

σέ κίνδυνο τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς- 

ἀκόμη κι ἄν ὄντως ὑπάρχει καί 

παραληφθεῖ σέ κάρτα, ταυτότητα ἤ 

σφράγισμα, χάραγμα-ἀρκεῖ νά μήν ποῦν λεκτικῶς: «ἀρνοῦμαι τόν Χριστό»! Δέν 

ἀντιλαμβάνονται, πώς πίσω ἀπό τά σύμβολα κρύβονται σημαντικά νοήματα (ἀλήθειες ἤ 

ψέματα) κι ὅτι ἀπό τήν ἀποδοχή ἤ ἀπόρριψη αὐτῶν τῶν συμβόλων ἐπηρρεάζεται 

ἀναλόγως-καλῶς ἤ κακῶς-ἡ πνευματική μας κατάσταση! Γιά παράδειγμα, ὅπως ὁ 

Σταυρός ἀντιπροσωπεύει τή νίκη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ διαβόλου, τῆς 

ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, ἔτσι καί ὁ ἀριθμός 666 κρύβει τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου, τό 

κράτος (τήν ἐξουσία) τοῦ διαβόλου καί τήν ἀπώλεια τῶν ἀνθρώπων!  

 

Διαβάζουμε («Ἑρμηνεία εἰς τήν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ  

Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου»): 

 

-«Γέροντα, τί σημαίνει ὁ ἀριθμός 666; Ποῦ ξέρουν καί γιατί βάζουν αὐτόν τόν ἀριθμό 

Γέροντα;», εἶχε ρωτήσει ἕνας πιστός τόν Ἅγιο Παΐσιο.  

Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: 

-Ἤξερε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης τί θά κάνη ὁ διάβολος, ὅπως καί οἱ Προφῆτες 

προφήτευσαν ὅτι θά πωλήσουν τόν Χριστό γιά «τριάκοντα ἀργύρια», ὅτι θά Τόν 

ποτίσουν ξίδι, θά διαμερίσουν τά ἱμάτιά Του... Πρίν ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ἔγραψε 

στήν Ἀποκάλυψη ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά σφραγίζωνται μέ τόν ἀριθμό 666.  

«Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου- ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί- καί ὁ 

ἀριθμός αὐτοῦ χξς». Ὁ 666 γιά τούς Ἑβραίους εἶναι σύμβολο οἰκονομίας. Οἱ Ἑβραῖοι, 

ὅπως ἀναφέρεται στήν Παλαιά ∆ιαθήκη, ἐπέβαλαν μιά συγκεκριμένη φορολογία στά 

ἔθνη πού ὑποδούλωσαν μέ διάφορους πολέμους. Ἡ ἐτήσια φορολογία ἦταν 666 

τάλαντα χρυσοῦ.  

Τώρα, γιά νά ὑποτάξουν ὅλον τόν κόσμο, βάζουν πάλι αὐτόν τόν παλιό φορολογικό 

ἀριθμό, πού συνδέεται μέ τό ἔνδοξο παρελθόν τους. Γι' αὐτό δέν θέλουν νά τόν 

ἀντικαταστήσουν μέ ἄλλον ἀριθμό. Τό 666 δηλαδή εἶναι τό σύμβολο τοῦ μαμωνᾶ.  

Τό πῆραν ἀπό τά σταθμά τοῦ χρυσοῦ-δέν ἤξεραν αὐτό πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 

στήν Ἀποκάλυψη-ἀλλά δέν παύει νά εἶναι μαμωνάς. Τό Εὐαγγέλιο ὅμως λέει «ἤ Χριστό 

ἤ μαμωνά». «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνά». 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΛΟΓΟΙ Β΄  
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Ἐνδεικτικές μαρτυρίες ὑπευθύνων  

πού ὁμολογοῦν  

ὅτι θά ὑπάρχει ὁ κωδικός 666 στίς ἡλεκτρονικές ταυτότητες!!! 

 
         1) Λ. Παπαδήμας  (Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν):  ὁμολόγησε σαφέστατα τή χρήση τοῦ 

δυσωνύμου ἀριθμοῦ γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης. 

(Ἀντένα - Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας τοῦ κ. Πρετεντέρη). 

         2) Θ. Πάγκαλος  (Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν):  σέ ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου Ν. 

Χατζηνικολάου, γιατί δέν ἀλλάζουν τό 666, ἐφ’ ὅσον ἀντιδρᾶ ἡ Ἐκκλησία καί ὁ λαός, 

ἀπάντησε: «Δέν μποροῦμε νά τόν ἀλλάξουμε, διότι ἀλοίμονο ἐάν ἐμεῖς περιέλθουμε στή 

λογική τοῦ νά ἀκοῦμε μιά χούφτα παράξενους ἀνθρώπους». (Μέγκα-Ἐνώπιος Ἐνωπίῳ, 

ἀμέσως μετά τήν ἐπικύρωση τῆς Συνθήκης Σένγκεν) 

         3)   Παῦλος Σαρλῆς (Εὐρωβουλευτής Ν. Δημοκρατίας, ὑπέρμαχος τῆς Σ. Σ.): 

«Τό 666 θά ἐμπεριέχεται στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες...........εἶναι ἁπλό γιά τήν 

ὁποιαδήποτε Κυβέρνηση ν’ ἀλλάξει τό ἠλεκτρονικό σύστημα καί νά χρησιμοποιήσει ἕνα 

ἄλλο σύστημα, τό ὁποῖο δέν θά περιέχει τόν ἀριθμό 666 ἐφόσον αὐτός εἶναι ὁ λόγος τῆς 

ἀντίδρασης πού ὑπάρχει γενικότερα». (Ἀπογευματινή 15-6-97 σελ. 24) 

         4) Ἡλίας Παπαδόπουλος (Εἰσηγητής τῆς Συν. Σένγκεν τοῦ Πασόκ): ἀπάντησε στόν 

ἰσχυρισμό τοῦ ἱερομονάχου Χριστοδούλου ὅτι, στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες διά τῶν ὁποίων 

θά δοθεῖ ὁ Ε.Κ.Α.Μ. θά ἐμπεριέχεται ὁ 666!.........: «Θέλω νά παρατηρήσω ὅτι ὁ π. 

Χριστόδουλος εἶναι πάρα πολύ θετικός στήν συζήτησή του. Μοῦ  ἀπέδωσε τά πραγματικά 

γιά ὅ,τι ἀφορᾶ τό 666.... εἴμαστε ὅμως στήν ἐποχή τῆς πληροφορικῆς καί δυνατός σάν 

κράτος εἶναι αὐτός πού ἔχει τίς περισσότερες πληροφορίες, παρά ἐκεῖνος πού ἔχει τούς 

ἐξοπλισμούς. Εἴμαστε λοιπόν ὑποχρεωμένοι νά μποῦμε στό σύστημα, διότι πρέπει νά δοῦμε 

καί τί θά γινόταν, ἐάν δέν μπαίναμε». (ΣΚΑΙ Εἰδήσεις 10-6-1997) 

          5)  Ἰωάννης Λοβέρδος (Δημοσιογράφος): «Ὁ ἀριθμός 666 βρίσκεται γιά τίς ἀνάγκες 

τῆς μηχανοργάνωσης στίς νέες ταυτότητες πού προβλέπονται συνεπείᾳ τῆς κύρωσης τῆς 

Συνθήκης Σένγκεν». (Ἐπενδυτής Σάββατο14-6-97) 

          6) Γεώργιος Πασχαλίδης (Ὑπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ): 

Καθησυχάζων τήν ἐπιτροπήν τῶν Ἀρχιερέων πού τόν ἐπεσκέφθησαν διά τό θέμα ἐδήλωσε: 

«Τό 666 δέν εἶναι κάτι κακό. Εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἀριθμός πρίν τό 667 καί μετά τό 665». 

(Ἐφημερίς Ἐλευθεροτυπία 11-7-97). 

          7) Χρίστος Νικολαϊδης (Δημοσιογράφος):….«Εἰδικοί ἐπιστήμονες τοῦ τομέα 

προγραμματισμοῦ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἐπισημαίνουν πώς ἡ ἐμφάνιση τοῦ 666 σέ 

συστήματα πληροφορικῆς εἶναι τυχαία». «Συγκεκριμένα», ἀναφέρει, «ἐμφανίζεται στό 

γραμμωτό κώδικα, ὅχι ἐνιαῖος, ἀλλά μέ τήν μεταφορική ἐμφάνιση τριῶν στοιχείων «6» (ἕξι) 

στήν ταυτότητα κάθε καταναλωτικοῦ ἀγαθοῦ. Τό σχῆμα πού φέρει τήν ὀνομασία «6» 

ἀποτελεῖται ἀπό δύο γραμμές, μιά λεπτή καί μιά πλατύτερη καί ἐπαναλαμβάνεται στήν 

ἀρχή στό μέσον καί στό τέλος τοῦ κωδικοῦ». (Ἐφημερίς Ἀγγελιοφόρος Τρίτη 17-7-97) 

         8) Ἡλίας Παπαδόπουλος (Εἰσηγητής Συνθήκης Σένγκεν). «Ἀλλοίμονον ἐάν μιά 

εὐνομούμενη πολιτεία ὅπως εἶναι ἡ χώρα μας, ἡ ὁποία δέχεται νά ἀκούγονται ὅλες οἱ 

φωνές, παρασυρθεῖ καί ἐπηρεασθεῖ ἀπό μία ἐλάχιστη μειοφηφία ἡ ὁποία θέλει νά μᾶς 

ἐπιβάλει ἕναν ἀριθμό, ἐπειδή ἔτσι νομίζει» (ἐννοώντας τό 777 ἀντί τοῦ 666). 

(Κρατική τηλεόραση ΕΤ 3 ἐκπομπή «Ἀνιχνεύσεις») 
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«Σφράγισμα καί ταυτότητα 666 ἴσον ἄρνηση!» 

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 

 

 
 

«Ἐνῶ ξεκάθαρα ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἀναφέρει στήν Ἀποκάλυψη γιά τό χάραγμα, 

μερικοί δέν καταλαβαίνουν. Τί νά τούς πεῖς; Ἀκούει δυστυχῶς κανείς ἕνα σωρό ἀνοησίες 

τοῦ μυαλοῦ ἀπό ὁρισμένους σημερινούς «γνωστικούς». Ἕνας λέει: «Ἐγώ θα δεχθῶ τήν 

ταυτότητα μέ τό 666 καί θά βάλω καί ἕναν σταυρό». Ἄλλος: «Ἐγώ θά δεχθῶ τό 

σφράγισμα στό μέτωπο καί θά κάνω καί ἕναν σταυρό στό μέτωπο…» καί ἕνα σωρό 

παρόμοιες ἀνοησίες. Νομίζουν ὅτι θά ἁγιασθοῦν μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἐνῶ αὐτά εἶναι 

πλάνες. Ἕνας δεσπότης μοῦ εἶπε: «Ἐγώ ἐκεῖ πού θά ὑπογράψω θά βάλω δίπλα ἕναν 

σταυρό. Δέν Τόν ἀρνοῦμαι τόν Χριστό, ἁπλῶς ἐξυπηρετοῦμαι»…Τό βρώμικο δέν 

ἁγιάζεται. Τό καθαρό νερό δέχεται τήν Χάρη καί γίνεται ἁγιασμός. Τά οὖρα δέν 

γίνονται ἁγιασμός. Ἡ πέτρα μέ θαῦμα γίνεται ψωμί. Ἡ ἀκαθαρσία δέν δέχεται ἁγιασμό. 

Ἑπομένως, ὁ διάβολος, ὁ Ἀντίχριστος, ὅταν εἶναι στήν ταυτότητά μας ἤ στό χέρι ἤ 

στό μέτωπό μας, μέ τό σύμβολό του, δέν ἁγιάζεται, ἄν βάλουμε καί ἕναν σταυρό. 

Ἔχουμε τήν δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Ἁγίου Συμβόλου, τήν Θεία Χάρη τοῦ 

Χριστοῦ, μόνο ὅταν διατηροῦμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, μέ τό ὁποῖο 

ἀπαρνιούμαστε τόν σατανᾶ, συντασσόμαστε μέ τόν Χριστό καί δεχόμαστε τό Ἅγιο 

Σφράγισμα· «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου». Βλέπεις, προχωρᾶνε μέ μία 

λογική…Θά βάλουν δίπλα ἕναν σταυρό καί ἐντάξει!...Καί ἐνῶ βλέπουμε ὅτι ὁ 

Ἀπόστολος Πέτρος ἐξωτερικά ἀρνήθηκε τόν Χριστό, ἀλλά καί αὐτό ἦταν ἄρνηση, αὐτοί 

ἀρνοῦνται τό Ἅγιο Βάπτισμα, μέ τό νά δέχονται τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου καί λένε 

ὅτι ἔχουν μέσα τους τόν Χριστό!  

-Γέροντα, ἄν κάποιος δεχθεῖ τό σφράγισμα ἀπό ἄγνοια; 

-Ἀπό ἀδιαφορία θά εἶναι. Τί ἄγνοια, ὅταν εἶναι ξεκάθαρα τά πράγματα; Καί νά μήν 

ξέρει κανείς, πρέπει νά ἐνδιαφερθεῖ, νά μάθει. Ἄν ποῦμε ὅτι δέν ξέραμε, γι’ αὐτό 

δεχθήκαμε τό σφράγισμα, θά μᾶς πεῖ ὁ Χριστός:  

«Ὑποκριταί, τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεῖα τῶν 

καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;».  
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Ἔστω καί ἐν ἀγνοίᾳ του νά σφραγισθεῖ κάποιος, χάνει τήν Θεία Χάρη καί δέχεται τήν 

δαιμονική ἐνέργεια. Βλέπεις, τό παιδάκι στό Ἅγιο Βάπτισμα, ὅταν ὁ ἱερεύς τό βουτάει 

στό νερό, λαμβάνει τό Ἅγιο Πνεῦμα, χωρίς ἐκεῖνο νά τό ξέρει καί μετά κατοικεῖ μέσα του 

ἡ Θεία Χάρις».  

 

Δύο συγκλονιστικές προφητεῖες γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη! 

Ἅγιος Ἀρέθας & Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΓΜΑ! 

 
… ε ἶ ν α ι  τ ό  χ ά ρ α γ μ α  ἐ π ά ν ω  σ τ ό  σ ῶ μ α  μ α ς  

π ρ ί ν  τ ό  σ φ ρ ά γ ι σ μ α   μ έ σ α  σ τ ό  σ ῶ μ α  μ α ς  

 ( δ ε ξ ί  χ ε ρ ί - μ έ τ ω π ο ) !   
 

1. ΑΓΙΟΣ ΑΡΕΘΑΣ: 

«...τό χάραγμα ἀρχικά θά δοθεῖ μέ τήν 

μορφή πλακιδίου (κάρτας) καθημερινῆς 

χρήσης». 

2. ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ: 

«...οἱ ἄνθρωποι θά βαστάζουσιν τό 

σημάδι του πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ 

ἀνόμου...». 

 

Ὁ Ἅγιος Ἀρέθας Ἐπίσκοπος Καισαρείας 

καί διάδοχος τοῦ Μ. Βασιλείου στόν 

ἐπισκοπικό θρόνο στό ἔργο του "Ἐξήγησις 

τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως PG 106" ἀναφέρει: 

"τό χάραγμα θά δοθεῖ σάν ψῆφος 

(πλακίδιο, δηλαδή κάρτα) ἐντριβή καί 

ἐγνωσμένη ἀνθρώποις"!  

 

Ἀπό τήν ἄλλη ἔχουμε τόν Ἅγιο Ἐφραίμ 

τόν Σύρο πού στόν λόγο του "Περί 

ἐμφάνισης τοῦ ἀντιχρίστου" (Ἀσκητικά) μᾶς πληροφορεῖ: 

"διότι τοιοῦτον τρόπο χρησιμοποιεῖ ὁ τύραννος ὥστε ὅλοι νά βαστάζουσιν τό 

σημάδι του πρίν ἔρθει νά ἀπατήσει τά σύμπαντα". 

Ἄς δοῦμε λοιπόν σέ συνδυασμό τίς πληροφορίες πού οἱ δύο Ἅγιοι μᾶς δίνουν: 

α) "ψῆφον ἐντριβή". Στά χρόνια τοῦ Ἁγίου Ἀρέθα οἱ ἄνθρωποι ψήφιζαν γράφοντας 

τό ὄνομα τοῦ ὑποψηφίου πού προτιμοῦσαν σέ κάποιο πλακίδιο σέ μέγεθος 

τραπουλόχαρτου="ψῆφον" (ἐξ οὗ καί ἡ λέξη ψηφιδωτόν=μικρό πλακίδιο) καί μετά τό 

ἔριχναν στήν κάλπη...ἡ λέξη «ἐντριβής-τοῦ ἐντριβοῦς», σημαίνει κάτι πού εἶναι 

καθημερινῆς χρήσης.  

Β λ έ π ο υ μ ε  λ ο ι π ό ν  ὅ τ ι  τ ό  χ ά ρ α γ μ α  ἀ ρ χ ι κ ά  θ ά  δ ο θ ε ῖ  

 μ έ  τ ή ν  μ ο ρ φ ή  π λ α κ ι δ ί ο υ  ( κ ά ρ τ α ς )  κ α θ η μ ε ρ ι ν ῆ ς  χ ρ ή σ η ς !  

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-kApczW6Y6mc/VRAJFmU11eI/AAAAAAAABVs/les_876le0Q/s1600/%CF%83%CE%AC%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B70008.jpg
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β) Ἀπό τήν ἄλλη ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ μᾶς τονίζει ὅτι οἱ  ἄνθρωποι θά «βαστάζουσιν» τό 

σημάδι «πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀνόμου».  

 

            Προσέξτε ὅτι ὁ Ἅγιος δέν λέγει ὅτι θά φέρουσι ἐπί τοῦ σώματος, ἀλλά ὅτι θά 

βαστάζουν τό σημάδι του στό χέρι τους καί ὅτι αὐτό θά γίνει προτοῦ νά ἐμφανισθεῖ 

δημόσια ὁ Ἀντίχριστος γιά νά ἀναλάβει τήν παγκόσμια ἐξουσία («ἀπατήσει τά 

σύμπαντα»). Μετά τήν ἐμφάνισή του θά ἀπαιτήσει, ὅπως ἀναφέρει καί ἡ 

Ἀποκάλυψη, τό χάραγμα νά τό φέρουν οἱ ἄνθρωποι ἐπί τοῦ σώματός των, τῆς 

δεξιᾶς χειρός ἤ τοῦ μετώπου των. Αὐτά λένε οἱ Ἅγιοι!  

 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Ἰούνιος 2010  

 

Συνέντευξη Γέροντος Σάββα Λαυριώτη  

στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ 

Γ΄ μέρος: 

Ταυτότητες-τσίπ-χάραγμα-666-Ἀποκάλυψη 

 
Ἀκολουθεῖ ἀπομαγνητοφωνημένο τό Γ΄ Μέρος μίας μεγάλης καί ἄκρως 

ἐνδιαφέρουσας συνέντευξης πού ἔδωσε στίς 19-12-2014 ὁ Γέρων Σάββας Λαυριώτης, 

στό Ὀρθόδοξο Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ (http://kaiomenivatos.blogspot.gr/): 

 

Ἐρώτηση 26η (ὑποερωτήματα-συζήτηση): 

-Γέροντα τί ἔχετε νά μᾶς πεῖτε γιά τίς ταυτότητες χωρίς ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος, 

τόν ἐνιαῖο ἀριθμό Α.Μ.Κ.Α. καί γενικῶς γιά τό τσίπ, τό χάραγμα καί τόν ἀριθμό τοῦ 

ἀντιχρίστου; 

Ἀπάντηση: 

-Ἐγώ γι’ αὐτόν τόν λόγο πῆρα τήν ταυτότητα, πού δέν ἔχει χάραγμα, δέν ἔχει 

τσιπάκι. Διότι δέν θέλω νά μᾶς χαρακτηρίσουν ἐμᾶς τούς μοναχούς πού κάνουμε 

αὐτόν τόν ἀγώνα, ὅτι εἴμαστε φανατικοί καί ὅτι τά περνᾶμε ὅλα ἀπό ἕνα τέτοιο 

σκανάρισμα κι ὅτι κάνουμε θόρυβο καί δημιουργοῦμε πρόβλημα ὅταν δέν ὑπάρχει. 

Πρέπει νά ποῦμε, ὅμως, τό ὅτι ἔβγαλαν ἀπ’ τήν ταυτότητά μας τό θρήσκευμα, δέν 

εἶναι καλό.  

-Σέ ὅλα τά πράγματα πλέον ὅμως δέν ὑπάρχει ὁ γραμμωτός κώδικας μέ τό 666; 

 

 

 

http://kaiomenivatos.blogspot.gr/
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-Ναί, τό θέμα ὅμως εἶναι ὁ ἀγώνας. Ἐγώ παραδείγματος χάριν δέν ἔχω πάρει 

Α.Μ.Κ.Α., ἔτσι; 

Γιά ποιόν λόγο δέν τό παίρνω; Δηλαδή ἄν τό πάρεις αὐτό κολάζεσαι; Ὄχι, δέν 

κολάζεσαι ἄμα πάρεις τόν Α.Μ.Κ.Α.. Ὅμως, ἐμεῖς πού κάνουμε αὐτόν τόν ἀγώνα, ὡς 

μοναχοί, πρέπει νά δείχνουμε τόν σωστό δρόμο καί στούς ἄλλους ἀνθρώπους. Κι ἄν 

δέν μπορῶ τώρα νά σηκώσω αὐτό πού εἶναι στό ἀρχικό του στάδιο, ὅταν θά ἔλθουν 

ἐκεῖνα-τσιπάρισμα, χάραγμα στίς ταυτότητες καί στό σῶμα μας-πῶς θά τά 

σηκώσω; Δηλαδή στήν οὐσία προπονούμαστε αὐτή τή στιγμή. Μέ προσευχή, ἀλλά 

καί μέ ἄλλα πράγματα, γιατί ὅλα αὐτά εἶναι προδρομικά τοῦ σφραγίσματος. Τί 

γίνεται τώρα λοιπόν; Ἀπό κάποια στιγμή θά βρεθοῦμε σέ μία ὁριστική κατάπτωση 

πνευματική. Φυσικά, ξεκαθαρίζουμε ὅτι τό τελικό χάραγμα εἶναι στό χέρι καί στό 

μέτωπο. Ἀλλά δέν εἶναι μόνο τό χάραγμα, εἶναι καί ἡ προσκύνηση τῆς εἰκόνας τοῦ 

θηρίου. Γιατί λέει ἡ Ἀποκάλυψη: ἄν κάποιος προσκυνεῖ τήν εἰκόνα καί πάρει τό 

χάραγμα στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμό 

αὐτοῦ…Ὁπότε κι ὁ ἀριθμός 666 εἶναι ἁμαρτία, ὅταν τόν πάρεις! 

-Συγνώμη Πάτερ. Στήν Ἀποκάλυψη ἐπίσης λέει ὅτι ὅσοι σωθοῦνε καί εἶναι γραμμένοι 

στό Βιβλίο τῆς Ζωῆς, θά λάβουν καινούργιο ὄνομα. 

-Ναί. 

-Τό ὁποῖο ὄνομα θά γραφτεῖ ἐδῶ στό μέτωπο. Ὅταν ἐγώ ἔχω τό 666 ἐδῶ (στό μέτωπο), μέ 

λένε Ἀντίχριστο-666! 

-Σφραγίζεσαι μέ τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου! 

-Δέν θά μπορῶ νά ἔχω δύο ὀνόματα, τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἀντιχρίστου. 

-Σαφῶς. Ὅμως, ὑπάρχει καί κάτι ἄλλο προτοῦ γίνει αὐτό,… αὐτό θά εἶναι τό τελικό. 

Ἐκεῖ δέν θά ὑπάρχει ἐπιστροφή, δέν θά ὑπάρχει μετάνοια. Δέν θά μπορεῖ ὁ 

ἄνθρωπος νά ἔχει τήν δυνατότητα νά μετανοήσει. Μερικοί ρωτᾶνε: «θά μπορεῖ νά 

μετανοήσει»; Ἀπ’ ὅ,τι λέει ἡ Ἀποκάλυψη, ὅσοι λάβουν τό χάραγμα καί 

προσκυνήσουν τό θηρίο, δέν ἔχουν σωτηρία. Διότι δέν θά μποροῦν νά γυρίσουν 

πίσω. Ὁ Χριστός μᾶς προετοιμάζει μέσῳ τῆς Ἀποκαλύψεως καί οἱ πληγές πού 

ἔρχονται εἶναι γιά νά μετανοήσουν οἰ ἄνθρωποι. Στήν Ἀποκάλυψη, ὅμως, φαίνεται 

ὅτι   οἱ ἄνθρωποι πού θά πάρουν τό χάραγμα δέν θά μετανοήσουν καί θά 

βλασφημήσουν τόν Θεό! (Ἀποκάλυψη κεφ. 16, στίχ. 9 καί στίχ. 11). 

-Μπορῶ νά πῶ κάτι; Λέει στήν Ἀποκάλυψη ὅτι· ὅσοι δέν θά πάρουν τό χάραγμα, δέν θά 

μποροῦν ν’ ἀγοράσουν καί νά πουλήσουν. Ὅμως, αὐτοί πού θά πάρουν τό χάραγμα, 

στήν ἀρχή θά εἶναι καλά, ἀλλά μετά θά γεμίσουν μέ ἑλκώματα. Κάνουμε λάθος; 

-Ὄχι μόνο μέ ἑλκώματα. 

-Θά δαγκάνουν τίς γλῶσσες τους… 

-Ἀπ’ τόν πόνο. 

-…καί θά θέλουν νά βγοῦν οἱ πεθαμένοι ἀπ’ τούς τάφους καί νά μποῦνε αὐτοί μέσα. Καί 

θά βλασφημοῦν τόν Θεό ἀντί νά ποῦν· Θεέ μου, ἥμαρτον, τί κάναμε;! Οὔτε ἐκείνη τήν 

στιγμή θά βάλουν μετάνοια. 

-Ναί. Αὐτές ὅλες οἱ πληγές θά γίνουν σ’ αὐτούς πού ἔχουν πάρει τό χάραγμα τοῦ 

Ἀντιχρίστου. Καί δέν θά μποροῦν νά μετανοήσουν, γιατί παίρνοντας τό χάραγμα 

θά ἔχουν χάσει τήν χάρη. Κι ἐπειδή θά ἔχουν χάσει τήν χάρη δέν θά μποροῦν νά 

μετανοήσουν!  
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Ἐρώτηση 27η: 

-Νά ρωτήσω κι ἐγώ κάτι. Ἄν κάποιος πού ἔχει πάρει τό χάραγμα καί χτυπήσει μέ τό 

ἀμάξι του καί δέν εἶναι σέ θέση νά πεῖ· Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Τί γίνεται τότε; 

Ἀπάντηση: 

-Ὅταν κάποιος πάρει τό χάραγμα δέν ἔχει χάρη γιά νά μετανοήσει, θά εἶναι ἄχαρις. 

Στίς ἔσχατες μέρες ὁ,τιδήποτε γιά νά γίνει, πρέπει νά ἔχεις τό χάραγμα. Στήν 

Ἀκολουθία τῆς Τρίτης Ὥρας λέμε τά ἑξῆς: «Κύριε, ὁ τὸ Πανάγιόν σου Πνεῦμα ἐν τῇ 

τρίτῃ ὥρᾳ τοῖς Ἀποστόλοις σου καταπέμψας, Τοῦτο, Ἀγαθέ, μὴ ἀντανέλῃς ἀφ' 

ἡμῶν, ἀλλ' ἐγκαίνισον ἡμῖν τοῖς δεομένοις σου». Τι θά πεῖ αὐτό; Τό μεταφράζω: 

Κύριε, τήν τρίτη ὥρα πού κατάπεμψες τό Ἅγιον Πνεῦμα στούς Ἀποστόλους, Αὐτό 

πού Τό ἔχουμε πάρει κι ἐμεῖς μέ τό Ἅγιον Βάπτισμα, Τοῦτο μή ἀντανέλης ἀφ’ ἡμῶν, 

δηλαδή Τοῦτο μήν μᾶς τό πάρεις. Μπορεῖ νά μᾶς το πάρει; Φυσικά! Κι ἄν μᾶς Τό 

πάρει, τότε χάνουμε τήν χάρη καί ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἄχαρις καί μπορεῖ νά κάνει 

τήν μεγαλύτερη ἁμαρτία. Αὐτό πού δέν μποροῦμε νά χωνέψουμε εἶναι, ὅτι 

ὁ,τιδήποτε σωστό μποροῦμε νά κάνουμε καί δέν ντρεπόμαστε νά τό ὁμολογήσουμε, 

εἶναι γιατί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς βοηθάει καί ὄχι ἐμεῖς! Λοιπόν, ὅταν χάσει ὁ 

ἄνθρωπος τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, γίνεται ἕρμαιο τοῦ διαβόλου. Δέν μπορεῖ νά 

μετανοήσει! Αὐτό φαίνεται ξεκάθαρα στήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ὁ ἄσωτος 

ὅταν συνηδειτοποιεῖ τήν ἁμαρτία του («εἰς ἑαυτόν ἐλθών») ξεκινᾶ τόν δρόμο τοῦ 

γυρισμοῦ, δηλαδή τῆς μετανοίας, ἀλλά ὁ Πατέρας εἶναι Αὐτός πού βλέποντας ἀπό 

μακριά, νά γυρίζει, πρῶτος Αὐτός σπεύδει πρός συνάντησή του καί πέφτει ἐπάνω 

στόν τράχηλό του. Δέν μποροῦσε νά γυρίσει πίσω στό σπίτι του λόγῳ τῆς 

καταστάσεώς του! Καί πηγαίνει ὁ πατέρας σ’ αὐτόν. Ἁμαρτωλός κι ἔχει καί 

μετάνοια…καί κατάλαβε ὅτι δέν μπορεῖ νά γυρίσει πίσω! Πόσο πιό δύσκολο θά 

εἶναι, ὅταν ἔχει κανείς τήν πτώση τοῦ νά πάρει τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου! Εἶναι 

ἄρνηση πού φεύγει τελείως ἡ χάρις! Λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε ὅτι τό χάραγμα εἶναι 

ἁμαρτωλό καί εἶναι πτώση! Ὅπως ἔλεγε κι ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ἀκόμα κι ὅταν στήν 

ταυτότητά σου-πού χωρίς αὐτήν δέν δύνασαι νά πουλᾶς καί νά ἀγοράζεις-σοῦ πεῖ 

κάποιος ὅτι: «ξέρεις κάτι; θά μπεῖ καί τό 666 μέσα!», νά τοῦ πεῖς ὅτι: «τό 666 γιά μένα 

εἶναι ἀπαγορευτικό! Εἶναι τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου»! Τό λέει ξεκάθαρα μέσα στήν 

Ἀποκάλυψη· ἤ τόν ἀριθμό αὐτοῦ, τοῦ θηρίου. Τό ὄνομά του ἤ τόν ἀριθμό του! 

-Ἔχετε δίκιο ἀκόμα καί γιά τό θέμα τῆς ταυτότητας. Γιατί ἄν μπεῖ τό τσιπάκι μέ τό 666, 

ἔχει πάνω της τήν ὑπογραφή σου. 

-Μά εἶναι πάνω σου! Πάνω σου εἶναι στήν οὐσία! Κοίταξε νά δεῖς, μπορεῖ νά σοῦ πεῖ 

κάποιος: «Ἔχεις αὐτήν τήν ταυτότητα, ναί. Δέν εἶναι τό χάραγμα». Θά πεῖς κι ἐσύ: 

«Ναί, δέν εἶναι τό τελικό χάραγμα». Κι ἔρχεται μετά καί σοῦ λέει: «Ξέρεις κάτι; 

Ἀρνήσου τόν Χριστό, ἀλλοιῶς θά σέ σκοτώσω». Καί τοῦ λές κι ἐσύ: «Τόν ἀρνιέμαι. 

Δέν εἶναι τό τελικό χάραγμα». Δέν εἶναι μόνο ἕνας ὁ τρόπος ἄρνησης…Τόν 

ἀρνήθηκες ὅμως! Τό χάραγμα εἶναι ἕνα εἶδος ἀρνήσεως. Ἕνα ἄλλο εἶναι ὅταν δέν 

κάνεις τόν Σταυρό σου ἐπειδή σέ κοιτᾶνε οἱ ἄλλοι. Καί τότε ἄρνηση εἶναι. Καί τό νά 

βάλεις στήν ταυτότητά σου τό 666-γιατί ἀλλοιῶς δέν θά μπορεῖς νά πουλᾶς καί ν’ 

ἀγοράζεις καί σέ καταδικάζει σέ ἀργό θάνατο-κι αὐτό ἄρνηση εἶναι ἄμα τό πάρεις!  

Δέν σοῦ λέει ὁ ἄλλος νά σοῦ κόψει τό κεφάλι. Σέ καταδικάζει σέ ἀργό θάνατο μ’ 

αὐτόν τόν τρόπο! Καί λές: «θά τό πάρω. Ἀφοῦ εἶναι ἔτσι, θά τό πάρω». Κι αὐτό 

ἄρνηση εἶναι! Δηλαδή, θά σοῦ πεῖ: «Μά, δέν εἶναι αὐτό τό χάραγμα».  
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Ἐντάξει. Δέν εἶναι αὐτό τό τελικό χάραγμα. Τό τελικό χάραγμα εἶναι ἐπάνω στό χέρι 

ἤ στό μέτωπο. Τά εἴπαμε αὐτά. Ἀλλά εἶναι ἄρνηση, ὅμως! Εἶναι πτώση!  

Γι’ αὐτό πρέπει νά εἴμαστε προσεχτικοί. Μή σᾶς λένε ὅτι αὐτό δέν εἶναι τό χάραγμα. 

Φυσικά, δέν εἴμαστε ἠλίθιοι, οὔτε παράλογοι εἴμαστε. Τό τελικό χάραγμα θά εἶναι 

στό χέρι καί στό μέτωπο. Ἀλλά, προτοῦ μπεῖ μέσα στό σῶμα μας, θά τό βάλουν στίς 

ταυτότητές μας καί θά τό ἔχουμε ἐπάνω μας. Θά εἶναι ὑποχρεωτικά στήν τσέπη 

μας! Καί τότε, θά μᾶς ποῦν: «Κοίταξε νά δεῖς, δέν εἶναι τό χάραγμα αὐτό πού ἔχεις 

στήν τσέπη σου, τήν ταυτότητα δηλαδή, ὅμως, γιά νά μήν τήν χάνεις, βάλτην μέσα 

στό σῶμα σου»! Τότε θά πεῖς: «Ὡραῖα, ἀφοῦ ἤδη τό ἔχω, ἄς τό βάλω στό σῶμα μου». 

Ἀφοῦ εἶναι ταυτότητα, ἄρα εἶναι ταυτόσημο μέ σένα! Ἄρα εἶναι πτώση! Ἡ πτώση, 

λοιπόν, ποῦ εἶναι; Στό ὅτι σοῦ λέει κάποιος: «Ξέρεις κάτι;  Θά σοῦ τά δώσω ὅλα! Νά 

μπορεῖς ν’ ἀγοράζεις καί νά πουλᾶς, ἄν πέσεις καί μέ προσκυνήσεις»! Δηλαδή ἄν 

πάρεις τήν ταυτότητα. Αὐτό εἶναι! Γι’ αὐτό πρέπει νά εἴμαστε προσεχτικοί!  

 

Ὁ Ἅγιος Γαβριήλ ὁ Γεωργιανός, ἔλεγε τό ἑξῆς: «Τά προϊόντα πού ἔχουν τό 666, αὐτά 

δέν θά σ’ ἐπηρρεάζουν. Δέν εἶναι τό χάραγμα αὐτό. Ἄλλο τό προϊόν πού ἔχει τό 666 

πάνω κι ἄλλο νά τό πάρεις πάνω σου μέ τήν ταυτότητα, πού χωρίς αὐτήν δέν 

μπορεῖς νά πουλᾶς καί ν’ ἀγοράζεις».  

 

Καί εἶπε καί τό ἑξῆς πολύ ὡραῖο, ὅταν κάποιος τόν ρώτησε: «Ἄν στίς ἔσχατες μέρες 

κλέψω γιά νά ζήσω, αὐτό μοῦ ἐπιτρέπεται;». Ἀπάντησε: «Ὄχι φυσικά!». Εἶναι πάλι 

ἄρνηση αὐτό πού κάνεις. Γιατί; Γιατί ὅταν κλέβεις, μία ἐντολή τοῦ Θεοῦ 

καταπατεῖται. Κι ὅταν καταπατεῖται μία ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καταπατεῖται ὅλος ὁ 

Νόμος τοῦ Θεοῦ. Ὁπότε, εἶναι ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ πάλι! Βλέπετε, λοιπόν, πόσο 

λεπτά εἶναι τά πνευματικά θέματα;  

 

Γι’ αὐτό καί ὅταν ἔλθει κάποιος γιά νά σοῦ ἐπιτεθεῖ καί νά σέ σκοτώσει, ἐσύ 

ὀφείλεις ν’ ἀμυνθεῖς, ἀλλά δέν ὀφείλεις νά τόν σκοτώσεις! Δηλαδή, εἶναι 

προτιμώτερο νά σέ σκοτώσει, παρά νά τόν σκοτώσεις! Γιατί; Λέει ὁ π. Ἀθανάσιος 

Μυτιληναῖος: «Ἄν τόν σκοτώσεις, παραβιάζεις τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ· τό ‘οὐ 

φονεύσεις’». Γίνεσαι ἔνοχος καί δέ δίνεις καί χρόνο μετανοίας στόν ἄλλο ἄνθρωπο 

γιά νά μετανοήσει. Θά ὑπερασπιστεῖς τόν ἑαυτό σου, ἀλλά ἄν σέ σκοτώσει καί δέν 

τόν σκοτώσεις, πρῶτον: ἐπειδή ἐκπληρώνεις τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ σώζεσαι-γίνεσαι 

καί μάρτυρας-καί δίνεις καί στόν ἄλλο χρόνο μετανοίας! 

Βλέπετε, λοιπόν, τί γίνεται στήν πνευματική ζωή; Εἶναι πολύ λεπτά τά πράγματα! 

 

 
 

 

Πηγή: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/ 
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Ἅν λάβουμε τήν κάρτα πολίτη, τί θά γίνει μετά;… 
 

       Ἄν λάβουμε τήν κάρτα πολίτη μέ τό RFID (ἤ ἄλλης τεχνολογίας) τσιπάκι καί τόν 

δυσώνυμο ἀριθμό τοῦ Θηρίου 666 πού βρίσκεται ἐπάνω του, οἱ Κυβερνῶντες τῆς Νέας 

Ἐποχῆς πάλι δέν θά μείνουν εὐχαριστημένοι.  

Τήν ἑπόμενη ἡμέρα θά μᾶς ποῦνε πώς: 

«Ἐπειδή οἱ κάρτες σας: 

-χάνονται, 

-φθείρονται, 

-καταστρέφονται, 

-κλέβονται, 

-πλαστοποιοῦνται, κ.λ.π. 

πάρτε τό τσιπάκι ἤ ὅποιο ἄλλο χάραγμα τῆς τρέχουσας τεχνολογίας ὑπάρχει (π.χ. 

μέ λέηζερ) στό δεξί σας χέρι ἤ μέτωπο, γιά νά γλυτώσετε ἀπό τίς παραπάνω 

ταλαιπωρίες! Καλύτερα νά εἶναι μέσα στό σῶμα σας ὅλα τά δεδομένα σας, ὥστε νά 

εἶστε ἐσεῖς ὁ ἀπόλυτος κάτοχος καί νά ἔχετε ἐσεῖς στά χέρια σας τήν εὐθύνη καί τόν 

ἔλεγχό τους!». (Καί ἐσᾶς, μαζί μέ τό χάραγμα καί τά δεδομένα σας, θά σᾶς ἐλέγχει ἐξ’ 

ὁλοκλήρου καί ἐφάπαξ ὁ διάβολος!..Ἀλλά αὐτό… θά παραλείψουν νά μᾶς τό ποῦνε!). 

       Διότι, ἄν λάβουμε τόν δυσώνυμο «ἀριθμό τοῦ θηρίου» στήν ταυτότητά μας, 

ταυτοποιούμαστε οἰκειοθελῶς μέ τό Θηρίο, δηλαδή μέ τόν Ἀντίχριστο! Τότε, μέ τόν 

ἐρχομό τοῦ ἑνός σφραγίσματος (τοῦ 666) πάνω μας, θά φύγει ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου καί τό 

σφράγισμα τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματός μας κι ἔτσι, δέν θά μπορεῖ νά ὐπάρξει μετάνοια καί 

σωτήριος ἐπιστροφή!  

 

Σύγχρονοι Γέροντες γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες… 
 

 Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ἱ.Κ. Ἁγ. Χριστοδούλου, Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου Ἁγίου 

Ὄρους (ἀπόσπασμα συνέντευξης ἐπισκεπτῶν): 

 

-Γέροντα, νά πάρουμε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες; 

-Δέν πρέπει νά τίς πάρουμε. Μετά τήν ταυτότητα θά ἔρθει τό σφράγισμα. Ὁ Ἅγιος 

Ἱππόλυτος λέγει, «ὅποιος σφραγισθεῖ, μετάνοια γι’ αὐτόν δέν ὐπάρχει!  

Εἶναι χαμένος ἀπ’ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Δέν τόν σώζουν ὅλες οἱ προσευχές 

καί οἱ ἐλεημοσύνες τοῦ κόσμου».  

Ἄν δεχθῶ τό χάραγμα, τά πανμύρια Ἀγγελικά καί Ἀρχαγγελικά Τάγματα νά 

προσεύχονται γιά μένα, δέν θά δῶ καμμιά ὠφέλεια. Θά πάω στήν κόλαση καί θά 

καίγομαι μαζί μέ τόν Σατανᾶ στόν αἰώνιο χρόνο, στήν ἄπειρη ἀπειρότητα.  

       Ρωτοῦνε μερικοί: «Πῶς θά ζήσω; Ἄμα δέν πάρω τήν κάρτα, δέν θά μπορῶ νά 

δουλέψω, δέν θά μπορῶ νά κάνω τίποτε». Τήν λύση μᾶς τήν δίνουν οἱ Ἅγιοι. Δέν 

μποροῦμε νά μείνουμε στίς πόλεις. Θά φύγουμε στά βουνά καί θά πᾶμε πολλοί 

μαζί, δεκαπέντε, εἴκοσι…Καί θά δώσει ὁ Θεός δύναμη, ἕνα φύλλο νά μᾶς συντηρεῖ 

γιά ἕνα μῆνα! Ἡ Ἁγία Ματρῶνα, ἡ τυφλή Ρωσσίδα, ἔλεγε: «θά παίρνουμε χῶμα, θά 

τό κάνουμε κουλούρι καί θά τρῶμε».  

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=mn_kByKdEFA (ἀπομαγνητοφώνηση) 

 

 

 

 Γέρων Θεοδόσιος Δαμβακεράκης Μοναχός (ἀπόσπασμα ἀπό συνέντευξη): 



  20 
Β΄ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

                      

 

-Σιμώνει ὁ κόμπος στό χτένι. Ἐάν ἔρθουν οἱ ταυτότητες πῶς θά ζήσουμε; Τί θά 

γίνουμε; Πέστε μου. Θά ζήσουμε; Ὅσοι δέν πάρουν τήν ταυτότητα, θά ζήσουν! 

Αὐτοί πού θά τήν πάρουν, εἶναι ἐκτός τοῦ Νόμου (τοῦ Θεοῦ)! 

 

 Γέρων Ἀνδριανός Σιναΐτης (ἀπάντηση σέ ἐρώτηση γιά τήν παραλαβή 

ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας): 

 

-Λοιπόν, ἐγώ εὔχομαι, ὁ καλός Χριστιανός νά μήν πάρει τήν ταυτότητα. Τώρα, πῶς 

θά ζήσει; Θά ζήσει! Ζοῦσαν (οἱ χριστιανοί) τότε ἐπί διωγμούς…Ἀντίοχοι, Λικίνιοι, 

Δέκιοι,…ὅλοι αὐτοί, μεγάλοι διῶκτες-Αὐτοκράτορες καί γυναῖκες καί παιδάκια καί 

μεγάλοι τούς κόβανε  γιά τήν Πίστη καί εἶναι μάρτυρες ἑκατομμύρια! Τώρα, αὐτοί 

(οἱ τωρινοί χριστιανοί), γιά μιά ταυτότητα θά τήν πάρουνε; Τότε, αὐτό θά πεῖ: δέν 

ἔχουνε Πίστη! Εἶναι ὀλιγόψυχοι, ὀλιγόπιστοι εἶναι αὐτοί πού θά πάρουνε τήν 

ταυτότητα τοῦ Ἀντιχρίστου! Ἡ ταυτότητα εἶναι τοῦ Ἀντιχρίστου! Ἡ Ἀποκάλυψη τό 

λέει καθαρά. Ὁ Ἅγιος πάπας Ἱππόλυτος, ἕνας ἁγιότατος ἄνθρωπος παλαιός, λέει: 

«ἡ ταυτότητα εἶναι τοῦ ἀντιχρίστου ἡ σφραγίς»! 

 

 Π. Σωφρόνιος (ἀπάντηση σέ ἐρώτηση γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες): 

 

-Τί μᾶς συμβουλεύεται γιά τίς καινούργιες ταυτότητες, νά τίς πάρουμε; 

-Ὄχι! Ἐγώ γιά τίς καινούργιες ταυτότητες (λέω) νά μήν τίς πάρει κανένας! Οὔτε κἄν 

νά τίς βλέπει! Διότι ἡ καινούργια ταυτότητα εἶναι προοίμιο (τοῦ χαράγματος μέσα 

στό σῶμα μας), πού θά ἀρραβωνιασθεῖ ἕνας καί μετά θά βάλουν καί τήν σφραγίδα 

μέσα στό χέρι. Ὅποιος θά δεχθεῖ τήν καινούργια ταυτότητα, θά τρέχει στά βουνά 

καί θά λέγει: «καλύτερα νά μήν τήν εἴχαμε πάρει!». Διότι εἶναι τοῦ Ἀντιχρίστου, 

εἶναι προοίμιον τοῦ Ἀντιχρίστου τῆς σφραγίδος! Γι’ αὐτό συμβουλεύω τούς εὐσεβεῖς 

Χριστιανούς, οὔτε νά τήν ἐβλέπουν, οὔτε καί νά τήν ἀγγίξουν. Διότι ἐφθάσαν καί 

τήν ἀγγίξαν; Εἶναι σά νά ἀγγίζεις πάνω στή νύφη καί μετά, θέλοντας καί μή, θά 

τήν πάρεις καί διά τῆς βίας. Ἔτσι θά γίνει καί μέ τήν νέαν ταυτότητα.  

Λέγω εἰς ὅλους τούς Χριστιανούς καί εἰς τήν Ἑλλάδα καί εἰς τήν Κύπρον, οὔτε καί 

νά τήν βάλουν στό σπίτι τους. Οὔτε καί νά τήν δεχθοῦν στό χέρι τους. Καί ἄς 

πεινάσουν.  

Ἄς διψάσουν. Μόνον νά ἔχουν τίς ἐλπίδες τους εἰς τόν Θεόν. Διότι, οὔτε τά πλούτη 

θά μᾶς σώσουν, οὔτε τά φαγητά, μόνον ἡ πίστις εἰς τόν Θεόν. Γι’ αὐτό, λέγω εἰς 

τούς Χριστιανούς μας, οὔτε νά τήν ἀγγίξουν τήν ταυτότητα! Νά μήν τήν δεχθοῦν 

εἰς τά σπίτια τους! Διότι θά τήν ἀρραβωνιασθοῦν καί μετά θά δεχθοῦν καί τήν 

σφραγίδαν τοῦ Ἀντιχρίστου, τό 666!  

 

 π. Χρυσόστομος Ἰορδανίτης (ἀπάντηση σέ ἐρώτηση γιά τίς ἠλεκτρονικές  

ταυτότητες): 

 

-Ἀκούγεται ὅτι στήν Ἑλλάδα ἑτοιμάζουν καί μεθοδεύουν νά χορηγήσουν καινούργια 

δελτία ταυτότητας, ὅπου θά ὑπάρχει ὀ ἀριθμός 666. Θέλετε νά μᾶς πεῖτε κάτι; 
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-Ἔ βεβαίως. Γιατί νά μήν τά χορηγήσουν, ἐφόσον εἶναι δεσμευμένη ἡ ἐκάστοτε 

Κυβέρνηση ἀπό τήν Ἑβραιο(μασονία).  

Τά δάνεια ὅλα αὐτά πού δίνουν, καί στό Ἄγιον Ὄρος ἀκόμη, δίνουν ἑκατομμύρια κι 

ἑκατομμύρια, κι αὔριο μεθαύριο θά ποῦν: «Βρέ τεμπέληδες Ἕλληνες, ἐμεῖς σᾶς τά 

δίναμε τά ἑκατομμύρια αὐτά, ἔτσι γιά χάριν γούστου; Νά! Τώρα μέ τίς ταυτότητες, 

ὑποχρεώνει, λένε, ἡ Ε.Ο.Κ.-βεβαίως θά μᾶς ὑποχρεώσει ἡ Ε.Ο.Κ.-γιά νά βάλουν τό 

σῆμα τοῦ Ἀντιχρίστου, αὐτό τό 666. Δέν μποροῦν νά κάνουν ἀλλοιῶς. Ἐάν ἦταν 

εἰλικρινεῖς, εἴτε αὐτή ἡ Κυβέρνηση, εἴτε ἠ προηγούμενη, ἔπρεπε νά κάνει 

δημοψήφισμα…γιά νά δοῦμε: τό θέλει ὁ κόσμος; Αὐτά ἔχω ἐγώ νά πῶ γιά τό 666, 

πού εἶναι τό νούμερο τοῦ Ἀντιχρίστου.  

Καί ὅσοι Δεσποτάδες καί Παπάδες δέ λαβαίνουν θέση, πάει νά πεῖ πώς τό ὄνομά 

τους εἶναι γραμμένο σέ καμμιά Μασονική Στοά.  

 

 Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ἱ.Κ. Ἁγ. Χριστοδούλου, Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου  Ἁγίου 

Ὄρους (ἀπάντηση σέ προβληματισμούς γιά τό 666 καί τήν κάρτα-πολίτη): 

 

-Χξς’. Τό 666. Εἴτε τό χάραγμα ἔχουμε, εἴτε τόν ἀριθμό αὐτό, αὐτός ὁ ἀριθμός εἶναι ὁ 

ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου! Καί ἡ Ἁγία Γραφή δέν θέλησε νά βάλει στίς σελίδες της 

τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου καί νά τόν περιγράφει μέ τόν ἀριθμό αὐτό. Ρωτᾶνε 

ἐσένα: «Γιατί θέλεις νά πάρεις ταυτότητα;». «Ἄν δέν πάρω ταυτότητα, δέν πάρω 

διαβατήριο, δέν μπορῶ νά ταξιδέψω, δέν μπορῶ νά πάρω χρήματα, δέν μπορῶ νά 

κάνω αὐτό, ἐκεῖνο…». Αὐτά δέν λέει ἡ Ἀποκάλυψη;…Ἤ θά πάρουμε ταυτότητα καί 

θ’ ἀρνηθοῦμε τόν Κύριο, ἤ θά δεχθοῦμε νά πεθάνουμε κι ἀπό τήν πείνα.  

             Καλύτερα νά πεθάνουμε ἀπό τήν πείνα, παρά νά ἀρνηθοῦμε τόν Χριστό καί 

νά εἴμαστε αἰώνια στήν κόλαση. Ἄν σέ χίλια χρόνια παίρναμε μία σταγόνα ἀπό τόν 

ὠκεανό, σέ χίλια χρόνια θά τελειώσει. Ἡ κόλαση δέν τελειώνει! Ὅπως θά φύγουμε, 

ἔτσι θά εἴμαστε. Δέν θά ‘χουμε ἐλπίδες νά βελτιωθοῦμε. Δέν θ’ ἀλλάξει ἡ θέση μας. 

Ἕνας πού κάνει ἔγκλημα…ἔχει ἐλπίδα ὁ ἄνθρωπος. Μπορεῖ νά δραπετεύσει, νά τοῦ 

δώσουνε χάρη, νά γίνει μία ἐπανάσταση. Στήν κόλαση δέν ἔχουμε ἐλπίδα. 

Τελειώσαμε.  

Τά λέει ὁ Κύριος. 

 

-Πάντως Γέροντα, ἄμα κάποιος εἶναι μόνος του, μιλᾶμε τώρα γιά μᾶς πού εἴμαστε στόν 

κόσμο ἔξω, ἄμα εἶσαι μόνος σου, ἐντάξει, μπορεῖς, κάνεις ἐνέργειες. Δέν τό παίρνεις τό 

ἕνα, δέν τό παίρνεις τό ἄλλο. Ἄμα, ὅμως, εἶσαι παντρεμένος κι ἔχεις οἰκογένεια κι 

ἐξαρτῶνται ἄνθρωποι ἀπό σένα, δέν εἶναι εὔκολο… 

-Τί νά κάνουμε; Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ αὐτός εἶναι. Και μάλιστα ἡ Ἁγία Σολομονή εἶχε 7 

παιδιά. Ὁ Ἀντίοχος τούς πιάνει καί τούς λέει: «θά φᾶτε χοιρινό κρέας». Αὐτή, 

μποροῦσε νά πεῖ στά παιδιά της: «Κοιτάξτε, θά κάνουμε πολιτική νά φᾶμε κρέας 

καί μετά δέν τρῶμε στό σπίτι». Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ λέει δέν μποροῦμε νά φᾶμε 

χοιρινό κρέας. Καί πιάνει τά παιδιά της, τό πρῶτο, τό δεύτερο, τό τρίτο…τά 

ἐνθάρρυνε (γιά τό μαρτύριο). Οἱ Μάρτυρες, πόσα ὑπέφεραν;  

Μποροῦσαν νά ποῦν: «ἀρνούμαστε».  

Τόν Ἅγιο Βαρλαάμ τοῦ ἔβαλαν τό κάρβουνο στό χέρι γιά νά τό ρίξει στό εἴδωλο. Καί 

δέν τό ἔριξε. Κάηκε τό χέρι του.  
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Ὁ Θεός, ἄμα πιστεύουμε, θά βρεῖ τρόπο νά μᾶς βοηθήσει. Ἄμα πάρουμε ταυτότητα, 

πού ἔχει τό 666…τελείωσε! Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν βλέπουμε… 

 

-Ποῦ τό ἔχει τό 666 ἡ ταυτότητα καί τό διαβατήριο, στό τσιπάκι; 

-Εἶναι ἀδιόρατο. Κι ἐγώ παίρνω μία ἀγροτική σύνταξη. Δέν θά μπορῶ νά τήν πάρω. 

Τί νά κάνουμε ὅμως; Θά ἀρνηθοῦμε τόν Κύριο;  

Καλύτερα νά πεθάνουμε ἀπό τήν πείνα. Μιά μέρα, δυό, τρεῖς, πέντε... καί νά πᾶμε 

στόν Παράδεισο, παρά αἰώνια νά εἴμαστε στήν κόλαση. Νά ἔχουμε ἐλπίδα νά 

γλιτώσουμε.  

 

 Γαβριήλ Μοναχός (ἀπάντηση γιά τήν παραλαβή τῆς κάρτας-πολίτη): 

 

-Νά ἐπιστρέψει τήν κάρτα. Νά μήν τήν χρησιμοποιήσει. Διότι τώρα βέβαια φαίνεται 

ὅτι εἶναι ἁπλή, ἀλλά ἀργότερα θά γίνει ἔξυπνη κάρτα καί θ’ ἀντικαταστήσει ὅλα τ’ 

ἄλλα! Ὅλα τ’ ἄλλα! 

-Κι ἄν δειλιάσουν; Πολύς κόσμος λέει ὄτι θά χάσουν τίς δουλειές τους… 

-«Ὅσοι μέ ὁμολογήσουν, θά τούς ὁμολογήσω. Κι ὅσοι μ’ ἀρνηθοῦν, θά τούς ἀρνηθῶ 

κι ἐγώ».  

 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=FitENAlds1Q (ἀπομαγνητοφωνήσεις ἀπό βίντεο) 

 

 Μακαριστός Καθηγούμενος π. Γεώργιος Καψάνης, Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου 

Ἁγίου Ὄρους (Ἀπόσπασμα ἀπό τό λίαν διευκρινιστικό θεολογικά καί συγχρόνως ὁμολο-

γιακό κείμενον «Ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Ὥρα γιά ὁμολογία ἤ ἄρνησι»): 

 

«Θέλουν λοιπόν νά μᾶς ἐπιβάλουν τό 666, καί μάλιστα σέ ἔγγραφο ἀπολύτως 

προσωπικό μας πού τό φέρουμε πάντα μαζί μας, ὅπως εἶναι τό δελτίον ταυτότητός 

μας. 

Λέγουν μερικοί ἀφελῶς ὅτι τό 666 τῆς ταυτότητος ἤ καί τό πιθανολογούμενο 

χάραγμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο δέν μποροῦν νά μᾶς ἀφαιρέσουν τήν ἀνεξίτηλη 

σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ πού ἐλάβαμε μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρίσμα. 

Πράγματι δέν μποροῦν νά μᾶς τήν ἀφαιρέσουν, ὅταν βιαίως μᾶς τά ἐπιβάλλουν, 

δηλαδή ὅταν μᾶς δέσουν καί μᾶς σφραγίσουν, ἤ προσαρτήσουν ἐπάνω μας τίς 

ἠλεκτρονικές ταυτότητες.  

Ὅταν ὅμως μέ τήν θέλησή μας τά ἀποδεχθοῦμε, τότε βεβαίως θά ἀποστῇ ἀπό ἐμᾶς 

ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, διότι δέν ὡμολογήσαμε τόν Χριστό καί διότι ἀπό δειλία ἤ 

συμφέρον  ἤ ἀδιαφορία ἤ καί ἀπό πνευματική ὀλιγωρία δεχθήκαμε τό σύμβολο 

τοῦ Ἀντιχρίστου. 

Ὅσοι λέγουν στόν εὐσεβῆ λαό »δέν πειράζει τό 666, πάρετε τίς ἠλεκτρονικές 

ταυτότητες», δέν σκέπτονται τί εὐθύνη ἀναλαμβάνουν. Δέν προβληματίζονται 

μήπως ἔχουν λάθος καί ἔτσι γίνουν ἠθικοί αὐτουργοί ἀποστασίας τῶν Χριστιανῶν. 

Δέν θά δεχθοῦμε ἠλεκτρονική ταυτότητα, διότι θεωροῦμε ὅτι ἐξευτελίζει τά 

πρόσωπά μας. Πῶς θά φέρουμε μαζί μας ἕνα ἔγγραφο πού θά γράφῃ πλῆθος 

πληροφοριῶν γιά μᾶς, πού θά μποροῦν νά διαβάσουν Ἕλληνες καί ξένοι, ἐκτός ἀπό 

ἐμᾶς, καί μάλιστα πού θά μποροῦν ἀπό ἐπιτηδείους νά διαστραφοῦν εἰς βάρος μας;  
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Καί ἀκόμη διότι, ἐάν περιέχῃ τό 666, θά τό θεωρήσουμε ἄρνησι τοῦ Χριστοῦ. Κανείς 

δέν ἐπιτρέπεται νά διακινδυνεύῃ τήν σωτηρία του». 

 

 Γέρων Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος (Ἀπόσπασμα «Ὁ Βεελζεβούλ καί ὁ Ε.Κ.Α.Μ.»): 

 

«Ἄν λοιπόν πράγματι εἰς τά νέα δελτία ταυτότητος ἔχει ἀποτυπωθεῖ ἔστω καί 

ὑποψία τῆς μορφῆς τοῦ Βεελζεβούλ, ἀσφαλῶς οἱ πιστοί ὄχι μόνον δέν θά 

παραλάβουν τά διαβολοδετία αὐτά, ἀλλ’ οὔτε κἄν θά τά ἐγγίσουν!  

Τό αὐτό θά συμβῇ καί ἄν τά δελτία φέρουν τόν ἀριθμό 666. Ἐάν μέν ὁ ἀριθμός 

αὐτός ἐτέθη ἐπίτηδες, ὡς σχετιζόμενος μέ τόν ἀντίχριστον, θά ἦτο ἀδιανόητον νά 

φέρωμεν ἐπάνω μας τά σύμβολα τοῦ ἀντιχρίστου! Ἀλλά καί ἐάν ὁ ἀριθμός αὐτός 

δέν ἐπελέγη σκοπίμως, ἀλλ’ ἁπλῶς ὡς ἕνας ἀριθμός μεταξύ πολλῶν…, καί πάλιν τά 

δελτία ταυτότητος, ὡς προκαλοῦντα τήν θρησκευτικήν μας εὐαισθησίαν μέ τήν 

χρῆσιν ἑνός ὑπόπτου καί διαβλητοῦ ἀριθμοῦ, εἶναι ἀπολύτως ἀπαράδεκτα. ΔΕΝ ΘΑ 

ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΜΕΝ!». 

…Τέλος λόγου: «Ἐάν τά διαδιδόμενα εἶναι ἀληθῆ καί τά νέα δελτία ταυτότητος θά 

φέρουν, ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς, εἵτε τήν μορφήν τοῦ Βεελζεβούλ, εἴτε τόν ἀριθμόν 666, 

εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀντιχριστιανικόν σύμβολον, ἤ ἀκόμη καί ἄν θά ἔχουν μόνον 

τόν Ε.Κ.Α.Μ., ἄνευ προηγουμένως νομοθετικῆς διασφαλίσεως τῶν δημοκρατικῶν 

δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτου, θά εἴπωμεν ΟΧΙ καί πάλιν ΟΧΙ καί 

μυριάκις ΟΧΙ εἰς τά νέα αὐτά δελτία, ὁ,τιδήποτε καί ἄν πρόκειται νά 

ἀντιμετωπίσωμεν…». 

 

 Μακαριστός Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Αύγουστῖνος Καντιώτης 

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό ἄρθρο «Εἴμεθα ἕτοιμοι διά θυσίας;») 

 

«Τό συμπέρασμα εἶναι· ὅταν ἴδωμεν νά μᾶς καλοῦν διά χάραξιν ἐπί τῆς δεξιᾶς 

χειρός καί ἐπί τοῦ μετώπου, ἦλθε πλέον ἡ ὥρα τῆς πραγματοποιήσεως τῆς 

προφητείας. Φρονοῦμεν ὅμως, ὅτι ἡ ἀντίστασις δέν πρέπει νά προβληθῇ εἰς τό 

τελευταῖον ἐκεῖνο στάδιο, διότι τότε θά εἶναι ἀργά. Διά τοῦτο ὀρθῶς οἰ πιστοί, 

αἰσθανόμενοι τόν κίνδυνον πλησιάζοντα, ἤρχισαν νά ἀντιδροῦν ἀπό ἐτῶν 

ἤδη…Ποῦ εὑρισκόμεθα τώρα; Μετά τήν ψήφησιν τοῦ νόμου διά τήν προστασίαν-

δῆθεν-τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἐπεξεργασίαν τῶν προσωπικῶν δεδομένων καί μετά τήν 

κύρωσιν τῆς Συνθήκης Σένγκεν τί μένει; Αἱ νέαι ταυτότητες μέ τό 666!   

 

Καί πάλιν οἱ πιστοί θά ἀντισταθοῦν καί θά ἀγωνισθοῦν. Ἀπό τοῦ 1993 ἤδη ἡ Ἱ. 

Σύνοδος εἶπε νά μή λάβουν οἰ Ὀρθόδοξοι τάς νέας ταυτότητας, ἀνενέωσε δέ τήν 

ὁδηγίαν αὐτήν καί μέ τήν πρόσφατον Συνοδικήν ἐγκύκλιον.  

Εἰς τοῦτο συμφωνεῖ καί ὅλο τό Ἅγιο Ὄρος. Ἀγωνίζονται ἐπίσης, καί μάλιστα 

ἐντονώτερον ἡμῶν, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πού ἀκολουθοῦν τό παλαιόν 

ἡμερολόγιον, συμπλέομεν δέ μετ’ αὐτῶν εἰς τόν ἀγῶνα τοῦτον. Ἔγκυροι τέλος 

φωναί χαρισματούχων γερόντων, ὡς τοῦ Παϊσίου, καί ἀπό τήν ὑπερπέραν ἀκόμη 

φωνάζουν νά φυλαχθῶμεν ἀπό τό χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου» 

(Χριστιανική Σπίθα, Ἰούλιος 97, ἀρ. φ. 543) 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

Τά S.O.S. σημεῖα πού πρέπει νά προσέξουμε  

στό ζήτημα: «Κάρτα Πολίτη» 

ὅπως τά παρουσιάζουν οἱ προφητεῖες καί οἱ Ἅγιοι! 

 

 

Προφητεῖες καί Ἅγιοι γιά τήν ἠλεκτρονική κάρτα 666 

καί ὄχι μόνο γιά τό τελικό σφράγισμα στό μέτωπο καί στό δεξί χέρι! 

 
«ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα,  

τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου 

 ἢ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ  

τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.»! 

(Ἀποκ. Ἰωά. 13, 17) 

 

«…μέ τά ἀπάνθρωπα προστάγματα πού θά δώσει (τό Θηρίο) γιά νά τούς ἐκθλίψει,  

δέν θά μποροῦν οὔτε νά πωλήσουν, οὔτε νά ἀγοράσουν,  

ἐκτός αὐτοί πού 

 ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 

 ἤ τό χάραγμα στό μέτωπο.»! 

(Ἅγιος Ἱππόλυτος 2ος αἰ. Patrologia Migne TOMOΣ Χ΄ 664) 

 

«…Πολλά εἶναι τά φαντάσματα τά ὁποῖα γίνονται ἀπό τό θηρίον.  

Διότι θέλει εἶναι θεομάχον, θέλει ὅλοι νά ἀπολεσθῶσιν, 

 διότι τοιοῦτον τρόπον μεταχειρίζεται ὁ τύραννος, 

 ὥστε ὅλοι ΝΑ ΒΑΣΤΑΖΩΣΙΝ τήν σφραγίδα τοῦ Θηρίου,  

ὅταν ἔλθει νά ἀπατήσει τά σύμπαντα.»! 

(Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος, ΑΣΚΗΤΙΚΑ) 

 

Η ΚΑΡΤΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ 

 ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΤΗΣ! 

ΘΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΝΩ ΜΑΣ! 

ΘΑ ΒΑΣΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ!  

ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ Ή ΝΑ ΠΩΛΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ! 
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Ἐπιστολή τοῦ Ρουμάνου Γέροντος Ἰουστίνου Πάρβου 

γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί τό τσίπ 666 

(ἀπομαγνητοφωνημένα ἀποσπάσματα) 
 

 
            

             Μέ μεγάλο πόνο καί ἀνησυχία ἔρχομαι νά σᾶς μιλήσω γιατί αἰσθάνομαι ὅτι τό 

ὀφείλω αὐτό στόν Θεό, στή συνείδησή μου καί στήν καρδιά μου καί δέ μπορῶ νά 

προσπεράσω αὐτό τό ἐπικίνδυνο κύμα τό ὁποῖο σηκώθηκε νά καταπιεῖ ὅλη τήν 

ἀνθρωπότητα ἀκόμα καί τούς ἐκλεκτούς, χωρίς νά μέ νοιάζει. 

            Δέν εἶναι δική μου ἀποστολή ὡς ἁπλός μοναχός, κρυμμένος πάνω σέ ἕνα 

βουνό, νά σᾶς κάνω γνωστούς αὐτούς τούς κινδύνους πού ἔρχονται πάνω στήν 

Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά εἶναι τῆς Ἱεραρχίας, τῶν μεγάλων αὐτῆς τῆς 

Ἐκκλησίας.  Ἀλλά ἐάν αὐτοί δέ λένε τίποτα γιά αὐτά τά πράγματα πού νοιάζουν τό 

λαό, ἔχοντας ἄλλες πολύ πιό σημαντικές ἀπασχολήσεις ἐκτός ἀπό αὐτές, ἐγώ δέν 

μπορῶ νά προσπεράσω τή φωνή ὅλων σας, ὅσων μείνατε πιστοί στό λόγο τοῦ 

Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί περιμένετε καί μοῦ ζητήσατε τή γνώμη μου ἀπέναντι 

σ’ αὐτή τήν ὀδυνηρή πραγματικότητα τήν ὁποία ζοῦμε.  

            Γι’ αὐτό τέκνα μου, ἔρχομαι και σᾶς λέγω ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα να δοξάσουμε τόν Υἱό 

τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν μόνο ἀληθινό Θεό. Δέν πίστευα ὅτι θά ζῶ νά δῶ καί ἐγώ 

τήν ἀρχή αὐτῶν τῶν Ἀποκαλυπτικῶν καιρῶν τοῦ πόνου, ἀλλά ἰδού ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ 

ἦλθε πιό νωρίς ἐπάνω μας λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν ἀνομιῶν πού ἔχουμε 

διαπράξει. Και βλέπω πώς οἱ καημένοι οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι ἕτοιμοι νά ξεπεράσουν 

αὐτές τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ, τοῦ ὁποίου ἡ καινούργια ἀπόφαση εἶναι νά σφραγίσει 

τίς ψυχές σας μέ τή σφραγίδα τοῦ διαβόλου-666. 
… 

            Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο ἀλλά 

πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλα τά 

δεδομένα, κρύβεται μία ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσῳ τοῦ 

ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο.  Ἡ καταγραφή τῶν 

ἀνθρώπων, ὅπως κάνουμε μέ τά ζῶα, εἶναι τό πρῶτο βῆμα ἀπό τά μέτρα πού 

παίρνουνε γιά νά ἐλέγχουν ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο. 
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Ἀγαπητοί μου, ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες προφητεύουν ἄν δεχθεῖτε αὐτό τό τσίπ εἶναι 

σάν νά ἀρνεῖστε τήν πίστη σας.   

Νά μή πιστεύετε ὅτι μποροῦμε νά ὑπηρετήσουμε καί τό Θεό καί τό μαμμωνᾶ.  Ὄχι 

ἀγαπητοί μου, μή πάρετε αὐτό τό δαιμονικό σῆμα τό ὁποῖο θά σᾶς πάρει ὅ,τι σᾶς 

ἀνήκει σάν κληρονομιά ἀπό τόν Θεό, τό δικαίωμα γιά ταυτότητα, μοναδικότητα 

καί γνησιότητα, τοῦ κάθε ἀνθρώπου.  Πρέπει νά ὑπερασπίσουμε αὐτό τό δικαίωμα 

πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, ἄν καί θά πρέπει νά τό πληρώσουμε μέ τή ζωή μας.  Τσάμπα 

ἔχετε κερδίσει τοῦ κόσμου τά πράγματα ἄν χάσετε τίς ψυχές τίς δικές σας καί τῶν 

παιδιῶν σας, γιατί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοί μας λένε πολύ ξεκάθαρα ὅτι «πειθαρχεῖν δεῖ 

Θεῷ μᾶλλον ἡ ἀνθρώποις»(Πράξ. ἔ 29).  

               Γι’ αὐτό σᾶς λέω εἶναι ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου.  Κατά τή γνώμη μου εἴμαστε 

στούς καιρούς, στούς ὁποίους ὁ μόνος δρόμος γιά τή σωτηρία εἶναι τό μαρτύριο.  Τώρα 

εἶναι ἡ ὥρα νά μαρτυρήσουμε μέ τή δική μας ζωή.  Μέχρι τώρα αὐτό ἦταν τσάμπα, δέν 

θά εἶχε νόημα.    

… 

               Εἴμαστε ἐμεῖς ἕτοιμοι ὅπως ὁ μάρτυρας Brancoveanu τότε, νά κάνουμε ἅγια τά 

παιδιά μας;  

Δέν εἴμαστε ἕτοιμοι καί τότε ποιός φταίει γιά αὐτό; Ὄχι ἐμεῖς ἡ Ἐκκλησία; Ὄχι ἐμεῖς 

τά μοναστήρια πού εἴμαστε μπροστά στό Ἅγιο Βῆμα καί πρέπει νά ποῦμε στούς 

ἀνθρώπους τήν ἀλήθεια καί νά ποῦμε τί τούς περιμένει αὔριο;  Ἀλλά στίς 

Ἐκκλησίες καί στίς ἐνορίες οὔτε κἄν ὑπάρχει ἕνα τέτοιο πρόβλημα.  Σέ διώχνουνε 

καί σοῦ λένε ὅτι εἶσαι πολύ πίσω καί σέ κοροϊδεύουν. 

Ἀλλά ἐάν ὁ ἱερέας δέν ξέρει τίποτα ἀπό αὐτά τά πράγματα τότε τί νά πεῖς στόν 

καημένο τόν πιστό, ὁ ὁποῖος ἴσα ἴσα ποῦ ἀνοίγει τό Εὐαγγέλιο δυό τρεῖς φορές τό 

χρόνο ἡ μία φορά στή ζωή του;  Φταῖνε ὅλοι αὐτοί πού εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τήν 

ἐκπαίδευση αὐτοῦ τοῦ λαοῦ: οἱ καθηγητές, οἱ δάσκαλοι, οἱ ἱερεῖς καί οἱ ὑπουργοί. 

… 

               Ὁ καθένας ὀφείλει νά σώσει τήν ψυχή του.  Ὁ καθένας νά ψάξει καί νά δεῖ 

ὅτι εἴμαστε μπροστά σέ ἕνα πολύ δύσκολο σημεῖο πού πρέπει νά διαλέξουμε: εἴτε 

χάνεις τήν ψυχή, εἴτε σώζεις τήν ψυχή.  Αὐτός πού μέχρι στιγμῆς δέν ἐνδιαφέρθηκε 

δέν εἶναι ἀκόμα ἀργά νά μάθει καί νά καταλάβει.  

Τώρα εἶναι ὁ καιρός τῆς θυσίας, μέ τά πολλά λόγια δέν κάνουμε τίποτα.  

… 

               Εἴμαστε τώρα ἀκριβῶς ὅπως ἦταν οἱ παλαιοί χριστιανοί μαζί μέ τά λιοντάρια 

στή Ρωμαϊκή ἀρένα.  Νά εἶσαι μέσα στήν ἀρένα καί νά περιμένεις ὅπως ἔκαναν καί οἱ 

παλαιοί Χριστιανοί νά ἀπελευθερώσουν τά λιοντάρια.  Περιμένετε νά σᾶς σφάξουν, νά 

σᾶς κόψουν, δέν ὑπάρχει ἄλλη σωτηρία.  

Ὁ πόλεμος εἶναι ἀνοικτός, πολεμᾶτε μέχρι τό τέλος.  Μή φοβεῖσθε.  Ὅπως ἄρχισε ὁ 

Χριστιανισμός ἔτσι  καί θά τελειώσει, μέ πολύ πόνο καί ταλαιπωρία.  Σφραγίστε τό 

Χριστιανισμό μέ τό μαρτύριό σας.  

 

Ἱερά Μονή Petru Voda, 14 Ἰανουαρίου 2009 

Τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων τῶν ἐν Ραϊθῷ σφαγιασθέντων 

Ἀρχιμανδρίτης Justin Parvu 

Πηγή: http://anavaseis.blogspot.gr/2012/11/blog-post_28.html 

 

 

http://anavaseis.blogspot.gr/2012/11/blog-post_28.html
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Ἀποκαλυπτικά βίντεο γιά τό 666  

 καί γιά τό τσιπάρισμα!  

 

 

              Παραθέτουμε παρακάτω μερικούς ἀπό τούς πολλούς συνδέσμους 

ἀποκαλυπτικῶν βίντεο πού βρίσκονται στό διαδίκτυο. Σέ αὐτούς, ὑπάρχουν 

συνταρακτικές ἀποκαλύψεις γιά τόν δυσώνυμο ἀριθμό τοῦ ἀντιχρίστου (666) καί γιά τό 

χάραγμα στό σῶμα πολλῶν ἀνθρώπων!  

               Τό χάραγμα, παρεμπιπτόντως, ἤδη πραγματοποιεῖται ἐδῶ καί χρόνια-κυρίως 

στήν Ἀμερική, ἀλλά καί στήν Εὐρώπη-ἐνῶ ἄρχισε νά προωθεῖται καί στήν Ἑλλάδα! Θά 

δεῖτε τσιπάρισμα ἀνθρώπων on camera! Μετά τίς τσιπαρισμένες κάρτες (ἄν τίς 

δεχθοῦμε)…θά ἔλθουν τά τσιπαρισμένα σώματα (δεξί χέρι, μέτωπο)! 

 

1. Τί εἶναι τό RFID τσιπάκι; (ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΟ!!!): 

https://www.youtube.com/watch?v=LL-TZdPXiA4 

2. Ὁ πρώην Ὑφυπουργός κ. Παπαδήμας, παραδέχεται δημόσια καί ἀνακοινώνει 

τήν ὕπαρξη τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ 666 στό ἠλεκτρονικό σύστημα: 

https://www.youtube.com/watch?v=wp0kfeUoqXY 

3. Ψηφιακό νόμισμα καί ψηφιακό πορτοφόλι σέ συνδυασμό μέ τό χάραγμα τοῦ 

θηρίου (RFID chip)! Ζωντανά on camera τσιπάρουν ἀνθρώπους στή Σουηδία: 

https://www.youtube.com/watch?v=g5UU0WDkCUQ 

4. Παγκόσμια Κυβέρνηση μέ τσιπάρισμα τῶν ἀνθρώπων: 

https://www.youtube.com/watch?v=avEblpsoLHM 

5. Διαφήμιση στά Ἀμερικάνικα M.M.E. προωθεῖ τό χάραγμα μέ τσιπάκι στούς 

ἀνθρώπους-Ἡ Κυβέρνηση Ὀμπάμα νομοθέτησε μέ τόν Νόμο «OBAMA CARE» 

τήν ὑποχρεωτική ἐμφύτευση στούς ἀνθρώπους: 

https://www.youtube.com/watch?v=YiW-W1oKoVg 

6. Τό τσιπάρισμα τῶν ἀνθρώπων ἔρχεται: 

https://www.youtube.com/watch?v=nm_ZAPbcpyM 

7. Πασίγνωστο Ἑλληνικό Κανάλι διαφημίζει τό χάραγμα στό δεξί χέρι: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dij9SyvMGLI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LL-TZdPXiA4
https://www.youtube.com/watch?v=wp0kfeUoqXY
https://www.youtube.com/watch?v=g5UU0WDkCUQ
https://www.youtube.com/watch?v=avEblpsoLHM
https://www.youtube.com/watch?v=YiW-W1oKoVg
https://www.youtube.com/watch?v=nm_ZAPbcpyM
https://www.youtube.com/watch?v=Dij9SyvMGLI
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Τό 666 τώρα καί ἀργότερα! 

 

 
ΤΩΡΑ: 

Τό 666 περιέχεται στούς γραμμωτούς κώδικες ὅλων τῶν προϊόντων καί ὑπάρχει στό 

διαδίκτυο παντοῦ στίς ἠλεκτρονικές διευθύνσεις μέ τό: www! 

ΑΡΓΟΤΕΡΑ: 

Τό 666 θά περιέχεται στό τσιπάκι τῆς κάρτας-ταυτότητας πού θέλουν νά μᾶς 

ἐπιβάλλουν. Μήν πιστέψετε ὅτι δέν θά ὑπάρχει. Ἐφόσον ἐπικαλοῦνται τήν καλύτερη 

"ἐξυπηρέτηση", ἄρα, σέ μία κάρτα θά  ἐνσωματωθοῦν ὅλες οἱ Ὑπηρεσίες, ὁπότε, σίγουρα 

θά εἶναι ἠλεκτρονική! 

ΤΩΡΑ: 

Ἤδη, ἀποσπασματικά λειτουργοῦν ὅλα ἠλεκτρονικά (taxis, ἰατρική περίθαλψη, 

Τραπεζικό σύστημα,  οn line ἀποπληρωμές λογαρισμῶν κ.λ.π.). 

ΑΡΓΟΤΕΡΑ: 

Ὅλα αὐτά, τό ἀπολυταρχικό σύστημα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῆς Παγκοσμιοποίησης 

ἐπιχειρεῖ νά τά συγχωνεύσει σέ ἕνα ἀτομικό ἠλεκτρονικό φάκελο («φακέλωμα») γιά 

κάθε «παγκόσμιο πολίτη»! Τότε, τά προσωπικά δεδομένα γιά κάθε ἄνθρωπο στόν 

πλανήτη θά καταλήγουν σέ χέρια ἀγνώστων, σέ ἕνα παγκόσμιο τερματικό ἠλεκτρονικό 

σύστημα πού βρίσκεται στίς Βρυξέλλες καί μέ ἀνεξέλεγκτη ἀπό ἐμᾶς: πρόσβαση, 

ἐπεξεργασία (ἤ ἀλλοίωση) καί διάθεσή τους ὑπό αὐτῶν! Τό 666 θά περιέχεται στό τελικό 

χάραγμα στό δεξί χέρι καί στό μέτωπο (ὅσων δεχθοῦν νά σφραγισθοῦν μέ αὐτό), πρό 

τῆς συντελείας τῶν αἰώνων! 

ΤΩΡΑ: 

Σταυρώνουμε τά προϊόντα, ὅπως μᾶς προέτρεπε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, καί 

γλιτώνουμε ἀπό τίς δαιμονικές ἐνέργειές τους, βιώνοντας παράλληλα πάντα καί τήν ἐν 

Χριστῷ ζωή! 

ΑΡΓΟΤΕΡΑ: 

Στήν τσιπαρισμένη ταυτότητά μας, ὅμως, βάζοντας τήν ὑπογραφή μας στό ἔγγραφο 

αὐτό, οὐσιαστικά ἀποδεχόμαστε ἐπίσημα τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου-πρᾶγμα ἀπαγορευτικό 

ἀπό τήν Ἁγία Γραφή-καί δηλώνουμε ἐνύπογραφα (εἶδος συμβολαίου μέ τόν Διάβολο) 

τήν ταυτοποίησή μας μαζί του! Ὁπότε εἶναι ἐμπαιγμός, ἀπό τήν μία πλευρά νά "ζοῦμε 

χριστιανικά" καί ἀπό τήν ἄλλη ἔχοντας παράλληλα ὑπογράψει μόνιμα κι ἐπίσημα 

"συμβόλαιο" μέ τόν ἔξω ἀπό δῶ! Μέ τό τελικό χάραγμα καί τήν τοποθέτηση τοῦ 666 

ἐπάνω μας (μέτωπο καί δεξί χέρι), ἀκόμη χειρότερα, "παντρευόμαστε" τόν ἔξω ἀπό δῶ, 

ἐφόσον γινόμαστε "ἕνα σῶμα" μαζί του! Παράλληλα, γινόμαστε καί ἕνα "πνεῦμα" καί 

μία "ψυχή" μαζί του, διότι ἀρνούμαστε τό Ἅγιο Χρίσμα (μέτωπο) καί ἐμπαίζουμε τόν 

Σταυρό τοῦ Σωτῆρα (δεξί χέρι)! Γινόμαστε «δικοί του». Γινόμαστε τοῦ Ἀντιχρίστου! Ἡ 

ἠλεκτρονική ταυτότητα 666, εἶναι τό στρωμένο χαλί τοῦ ὁριστικοῦ σφραγίσματος 

μέσα στό σῶμα μας! Ἀποτελεῖ πτώση καί ἄρνηση Χριστοῦ! 
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Ὁ ὑπερυπολογιστής τοῦ Λουξεμβούργου Βρυξελλῶν!  

Ὁ «ΒEAST» (=ΘΗΡΙΟ)!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Σέ αὐτόν τόν ὑπερυπολογιστή θά καταλήγουν ὅλα τά δεδομένα μας, ὅλη ἡ ζωή 

μας καί τό στίγμα τοῦ ποῦ βρισκόμαστε ἀνά πᾶσα στιγμή, τό ὁποῖο θά ἐκπέμπει τό 

τσίπ τῆς ταυτότητας!  

-Γιατί λέγεται BEAST; (Ἡ λέξη σημαίνει ΘΗΡΙΟ στά Ἀγγλικά).  

-Λόγῳ τοῦ τεράστιου ὅγκου του μόνο;...Φαινομενικά! Οὐσιαστικά, λόγῳ τῆς τεράστιας 

σατανικῆς λειτουργίας του γιά τήν ὁποία κατασκευάστηκε: Δηλαδή, γιά τήν 

παγκόσμια παρακολούθηση, γιά τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο καί γιά τήν πλήρη ὑποταγή 

τῶν ἁπανταχοῦ ἀνθρώπων τῆς γῆς ἀπό τόν ἐπερχόμενο Παγκόσμιο  «Παντεπόπτη» 

τῶν Μασόνων, τόν Παγκόσμιο «Βig Brother» τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τόν 

«Μεσσία» τῶν Σιωνιστῶν, ἐν ὀλίγοις ἀπό τόν βδελυρό Ἀντίχριστο τῆς 

Ἀποκάλυψης!... 

Σύμφωνα μέ τούς κατασκευαστές του, τά ἀρχικά τοῦ BEAST (τοῦ ΘΗΡΙΟΥ) σημαίνουν: 

 

 

 

 

 

 

 

Δηλαδή: 

Τερματικό οἰκονομικῆς - λογισμικῆς παρακολούθησης τῶν Βρυξελλῶν! 

Τί περίεργη «σύμπτωση»,… οἱ ἴδιοι οἱ κατασκευαστές τοῦ «BEAST»-«ΘΗΡΙΟΥ», νά τοῦ 

δώσουν αὐτήν τήν «ὀνομασία-ἀποκαλυπτήριο»!... 

 

Β   Brussels 

Ε   Economic 

Α   Accounting 

S   Surveillance 

T   Terminal 
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Ἐπιστημονική ἀπόδειξη τῆς χρήσης τοῦ 666 στόν barcode.  

Μετά ἀπό τό θέμα πού δημιουργήθηκε μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666, ἔγιναν μελέτες ἀπό 

ἔκγριτους ἠλεκτρονικούς καί πληροφορικούς ἐπιστήμονες-τόσο στό ἐξωτερικό, ὅσο καί 

στήν Ἑλλάδα-οἱ ὁποῖοι ἀπέδειξαν πώς ἐμπεριέχεται τό 666 στόν Bar Code! Οἱ 

κατασκευάστριες ἑταιρεῖες ἀρνήθηκαν νά τόν ἀλλάξουν, προφασιζόμενες πώς  ἡ 

ἀλλαγή ἐκ τῶν ὑστέρων θά κοστίσει ὑπέρογκα καί παραβλέποντας τήν προσβολή τῶν 

θρησκευτικῶν συνειδήσεων τῶν Χριστιανῶν!...Στό διαδίκτυο ὑπάρχουν ἐπιστημονικές 

ἀναλύσεις τοῦ γραμμωτοῦ κώδικα μέ τόν ἀριθμό 666 (βίντεο καί ἄρθρα), ὅπως στόν 

παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.kalyterotera.gr/2010/07/666-barcode.html?m=0 

 

 

       Περαιτέρω ἐπιστημονικές ἀποδείξεις γιά τήν ὕπαρξη τοῦ 666 στόν Bar Code, μπορεῖ 

ὁ κάθε ἀναγνώστης νά βρεῖ ἐδῶ: 

«Γεωργίου Σαχινιάν–Ἠλεκτρονική Μελέτη στό κωδικό σύστημα European Article 

numbering (EAN-13)-Ἀπόσπασμα ἀπό τό  βιβλίο τοῦ Ἱερομονάχου Χριστόδουλου 

Ἁγιορείτου: «Στή δύση τῆς ἐλευθερίας». 

       Πρόκειται γιά μία ἔγκριτη ἐπιστημονική Μελέτη τοῦ Γεώργιου Σαχινιάν 

(Διπλωματούχου Πληροφορικῆς στό Πανεπιστήμιο τῆς Βόννης), στήν ὁποία 

ἀποδεικνύει, ὡς εἰδικός, ὅτι τό 666 εμπεριέχεται στόν γραμμωτό κώδικα! (Ὀκτώβριος 

τοῦ 1997). Τήν Μελέτη του αὐτή, εἶχε κοινοποιήσει καί στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδας, μέ ἐπιστολή του  στίς 10 Ὀκτωβρίου 1997. 

       Γιά ὅσους τό ἐπιθυμοῦν, θά βροῦνε τήν Μελέτη αὐτή ἀναλυτικά, ἀνατρέχοντας στό 

διαδίκτυο καί στήν παρακάτω ἠλεκτρονική διεύθυνση: 

https://hellenicspace.files.wordpress.com/2010/11/gewrgios-saxinian-hlektronikh-meleth-

sto-kwdiko-susthma-european-article-numbering-ceb5ceb1cebd-13.pdf 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΝ.ΚΑ. κατά τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραθέτουμε παρακάτω καί τήν ἐνδιαφέρουσα ἀνακοίνωση τῆς Γενικῆς 

Ὁμοσπονδίας καταναλωτῶν Ἑλλάδας, πού προειδοποιεῖ γιά τό φλέγον ζήτημα τῆς 

ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος 666, σέ ἄλλες διαστάσεις.  

 

http://orthodox-watch.blogspot.gr/2010/07/666-barcode.html
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"Στην περίοδο οικονομικής ύφεσης, με τα νοικοκυριά να μην μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, η κυβέρνηση αναγγέλλει την έκδοση της δήθεν 

«έξυπνης» κάρτας πολίτη, που θα έχει πολλαπλές χρήσεις.  

Το RFID τσιπάκι θέλουν να πρωτοστατεί στη κάρτα και να περιλαμβάνει προσωπικά 

στοιχεία, αλλά και βιομετρικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ευαίσθητα άκρως προσωπικά 

δεδομένα, καθώς μάλιστα και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, και ό,τι άλλο δεν το 

λένε τώρα.  

       Το κόστος της κάρτας αυτής θα είναι ιδιαίτερα υψηλό προς το στόχο της και ας 

θυμίσουμε ότι, αυτός ήταν ο λόγος που αποσύρθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Φαίνεται 

οι Άγγλοι είναι «φτωχότεροι» από τους «πλούσιους» Έλληνες που σκέφτονται επίμονα 

να προωθήσουν την κάρτα πολίτη.  

Η σημερινή αστυνομική ταυτότητα λειτουργεί άψογα για την πιστοποίηση του πολίτη 

και χρησιμοποιείται χωρίς προβλήματα στις σχέσεις μας με το κράτος ή τα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, όπως και στις σχέσεις του πολίτη με τις τράπεζες, επίσης μέσα στην 

Ευρωπαϊκή ένωση η ταυτότητα που έχει αριθμό και λατινικά γράμματα λειτουργεί και 

σαν ταξιδιωτικό έγγραφο ακόμα δε και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η 

Τουρκία κλπ, έτσι δεν υπάρχει καμία ανάγκη υποκατάστασής της.Η ηλεκτρονική 

ταυτότητα, διαβατήριο, κάρτα πολίτη, πιστωτική κάρτα, βιβλιάριο υγείας και ο,τιδήποτε 

άλλο σκέφτονται να είναι σε ένα τσιπάκι, βάζει σε τεράστιο και ανέλεγκτο κίνδυνο τους 

πολίτες και τη χώρα, αφού, έχει αποδειχθεί ότι η ασφάλεια σε αυτά τα τσιπάκια είναι 

κοντά στο μηδενική, μπορεί να αντιγραφεί πολύ εύκολα, με τον κίνδυνο να 

γιγαντώνεται αφού θα εμπεριέχονται βιομετρικά ευαίσθητα στοιχεία ολόκληρου του 

πληθυσμού που μπορούν να γίνουν εκτός από στατιστικό αντικείμενο και 

εκμετάλλευσή τους από τον οποιοδήποτε κακόβουλο ή και ένα εχθρό της χώρας μέσω 

των Χάκερς, όπως είναι γνωστό. 

        Η πρόταση για αυτή την ηλεκτρονική κάρτα και τα στοιχεία που θα εμπεριέχει, 

μπορεί να πουν ότι στοχεύει στην διασύνδεση της με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και προφανώς και τον υπόλοιπο κόσμο, κάνοντας όμως τα προσωπικά μας δεδομένα 

γνωστά, σε άγνωστες στο κάτοχο αρχές και εξουσίες, σε όλα τα κράτη και ο μόνος που 

δεν θα γνωρίζει τι πραγματικά περιέχει η ηλεκτρονική κάρτα, ή ακόμα και την αθέλητη 

αυτοκαταστροφή του!, να είναι ο ίδιος ο υπόχρεος κάτοχος αυτής. 

        Επαναλαμβάνουμε από παλαιότερα και με προηγούμενα Δ.Τ. ότι αυτές οι 

υποχρεωτικές κάρτες, ουσιαστικά δρομολογούν να καταργηθεί το Τραπεζικό Απόρρητο, 

το Ιατρικό Απόρρητο, και γενικά κάθε είδους απόρρητο στην Ιδιωτική Ζωή μας, αντί να 

ενοποιήσουν τον αριθμό δελτίου ταυτότητας καταργώντας όλους τους αριθμούς 

(ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ) σχεδιάζουν να μετατρέψουν τον πολίτη από Άνθρωπο σε 

ανθρωποαριθμό. 

        Το ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ότι δεν δέχεται κανένα Μεγάλο Αδελφό, δεν έχει να 

διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί την αξιοπρέπεια του πολίτη – καταναλωτή και 

την ασφάλεια της ζωής και της προσωπικότητας μας και καταδικάζει απερίφραστα 

αυτά τα σχεδιαζόμενα μέτρα. 

        Η ονομαζόμενη από την κυβέρνηση και τους δημοσιογράφους «ανθρωπιστική 

κρίση» δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια «τραπεζική κρίση» γραφείων λογιστικών 

καταγραφών κερδών και χωρίς ψυχή, δηλαδή όσα επιδιώκει να επιβάλλει στην Ευρώπη 

η νέα Γερμανική κατοχή, που έχει τακτή λήξη. 
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        Την καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και της Φοροδιαφυγής την έχουμε 

υποστηρίξει δυναμικά και σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται με την χρήση μιας 

«ηλεκτρονικής – έξυπνης» κάρτας πολίτη, παρά μόνο με την επαναφορά της πολιτικής 

αξιοπιστίας που θα είναι και το υπόδειγμα στο οποίο θα προσαρμοστεί και ο πολίτης, 

αντί της συνεχιστικής αναξιοπιστίας όλων των κομμάτων σαν ομάδα σκυταλοδρομίας. 

         Μία τέτοια βάση δεδομένων που θα περιέχει μεγάλους πληθυσμούς μπορεί με τη 

γνωστή ηλεκτρονική ευκολία, να χρησιμοποιηθεί και από όποιον «φανατικό» επιθυμεί 

να βλάψει την κοινωνία μας, όπως π.χ. και ο υπαρκτός κίνδυνος τζιχάντ. 

Προστατεύουμε τα δικαιώματα μας στη ζωή, την περιουσία μας, την υγεία μας και το 

δικαίωμα στην προσωπική μας ζωή". 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΝ.ΚΑ. - ΔΙ.ΚΑ.Π Δ.Τ. 101 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

25-05-15 

 
Ἡ κάρτα-πολίτη διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ τῶν ὑποχρεωτικῶν καρτῶν συναλλαγῆς! 

 

  «Με την πρόσφατη ανακοίνωση της εκπροσώπου της Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών κυρίας Λούκας Κατσέλη την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015, για πλήρη και 

καθολική χρήση πλαστικής – ηλεκτρονικής χρεωστικής κάρτας σε ολόκληρο το 

φάσμα των χρηματικών συναλλαγών της οικονομίας της χώρας με πρόφαση α) τη 

διάσωση της επαπειλούμενης ρευστότητας της οικονομίας και β) την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, οφείλουμε να 

ενημερώσουμε και να καταγγείλουμε στους πολίτες – καταναλωτές ότι διενεργείται σε 

βάρος τους μια τυχοδιωκτική μεθόδευση εκ μέρους της ως άνω τραπεζικής «αρχής», 

δηλαδή, για την ακρίβεια, ιδιωτικής ανωνύμου εταιρείας, σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που στοχεύει στην 

ολοσχερή κατάργηση της παραδοσιακής συναλλακτικής οικονομίας μέσῳ του 

συμβατικού χρήματος όπως το γνωρίζουμε έως και σήμερα. Αυτή η κίνηση που σήμερα 

υιοθετείται από την σημερινή κυβέρνηση (ενώ ως ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ήταν αντίθετη) 

ενέχεται από ύπουλες σκοπιμότητες, με πρώτη αυτή της αρπαγής και των τελευταίων 

πραγματικών οικονομικών πόρων των πολιτών αφ’ ενός και την παγίδευσή τους σε ένα 

τεράστιο ηλεκτρονικό φακέλωμα αφ’ ετέρου, που θα οδηγήσει σε μεθοδευμένο  
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κοινωνικό διωγμό κάθε κοινωνικής ομάδας που εμπλέκεται στην οικονομική αγορά και 

με τον πιο απλό ακόμη τρόπο, αυτόν της αγοράς των καταναλωτικών αγαθών. Οι 

παράμετροι (τεχνικές προδιαγραφές) μιας τέτοιας εφιαλτικής πραγματικότητας έχει 

«φροντισθεί» μέχρι και σήμερα να κρατηθούν ως επτασφράγιστο μυστικό από την 

πλευρά της Πολιτείας.  

Η δε πρόφαση περί καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, μοιάζει με κακόγουστο και 

προκλητικό αστείο. Για να δούμε τελικά ποιοι έχουν ακόμη τη δυνατότητα να 

φοροδιαφεύγουν. Μήπως οι δημόσιοι υπάλληλοι; Όχι! Διότι όλες οι μισθοδοτικές τους 

αποδοχές ενημερώνουν το Υπουργείο Οικονομικών on line μέσῳ μηχανογράφησης. 

Μήπως φοροδιαφεύγουν οι δημοτικοί υπάλληλοι; Μήπως οι στρατιωτικοί, οι 

αστυνομικοί, οι τραπεζικοί, οι συνταξιούχοι; Όχι! Διότι με όλους αυτούς ισχύει το ίδιο 

όπως και με την περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων. Ποιοι λοιπόν φοροδιαφεύγουν 

ακόμη; Μήπως οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που όλες τους οι 

κινήσεις περνάνε μέσα από το τραπεζικό σύστημα και ενημερώνουν το Υπουργείο 

Οικονομικών με την ΠΟΛ 1077, ενώ είναι απαγορευτικό να κινηθούν με μετρητά πάνω 

από 500 ευρώ; Μήπως επειδή όλοι αυτοί για να επιβιώσουν πρέπει να συλλέγουν το 

μέγιστο σε έξοδα και έτσι εξαναγκάζονται  να δηλώνουν στην εφορία όλα τους τα έσοδα 

και έξοδα, αφού το κυνήγι των περισσότερων εξόδων έγινε σκοπός για την 

ελαχιστοποίηση της φορολογίας τους; Αλλά ακόμα και να φοροδιαφεύγουν, έρχεται το 

κράτος με τους ληστρικούς φόρους να τους φορολογεί με 26 % από το πρώτο εύρω αλλά 

και με φόρο επιτηδεύματος, φόρο αλληλεγγύης, ΦΠΑ κλπ φόρους που και να έχουν 

παθητικό στην επιχείρησή τους φορολογούνται μεταξύ 4.000 – 8.000 ευρώ φόρο, 

ανεξάρτητα με τον αν έχουν έσοδα ή όχι. 

Μήπως το 50% του Ελληνικού λαού που βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας, 

μήπως σχεδόν 4 εκατομμύρια πολίτες που είναι άνεργοι και 3 εκατομμύρια από αυτούς 

ανασφάλιστοι, μήπως το 80 % των  επιχειρήσεων που χρωστούν στο δημόσιο; Μήπως οι 

επιχειρήσεις που βάζουν λουκέτο κατά εκατοντάδες σε καθημερινή βάση, 

παρασύροντας στην ανεργία και τους εργαζόμενους που απασχολούν; Μήπως όλοι 

αυτοί που χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις τους χάνοντας χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο 

περιμένοντας να ανακάμψει η αγορά και ελπίζοντας σε ένα αναπτυξιακό θαύμα, μην 

έχοντας τι άλλο να κάνουν στην ζωή τους; 

Για ποια φοροδιαφυγή μιλάει η κυβέρνηση; Μήπως δεν γνωρίζει ότι στα καπιταλιστικά 

κράτη το σύστημα λειτουργεί με μαύρο χρήμα; Η Γερμανία έχει 20% φοροδιαφυγή και τα 

μαύρα που δίνουν σε μίζες δηλώνονται στην φορολογία τους μειώνοντας την, αλλά  και 

η Αμερική έχει 19% φοροδιαφυγή. Αυτό σημαίνει ότι και στα αναπτυγμένα κράτη που 

έχουν τον απόλυτο έλεγχο μέσῳ των τραπεζών η φοροδιαφυγή νομιμοποιείται για να 

λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Αλλά ακόμα και αν βρεθεί τρόπος εξάλειψης των 

μετρητών και χρήσης λογιστικού χρήματος (πλαστικού με την χρήση καρτών), δεν θα 

εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή, αφού σχεδόν 25 κράτη είναι φορολογικοί παράδεισοι, όπου 

εδράζουν χιλιάδες offshore επιχειρήσεις, διακινώντας τρισεκατομμύρια ευρώ μαύρου 

χρήματος, και τελώντας υπό καθεστώς προστασίας. 

 Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι τα ευρώ που έχουν τυπωθεί είναι πολύ λιγότερα από τα 

λογιστικά χρήματα που δημιούργησαν οι τράπεζες και τώρα κόπτονται να 

αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας που οι ίδιες δημιούργησαν. Αυτή η 

φοροδιαφυγή που αναφέρει η κυβέρνηση είναι για αυτούς που ισχύει το παλιό ρητό «ό,τι 

δηλώσεις είσαι». 
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Αυτοί είναι οι πολιτικοί και οι παρέες τους: εφοπλιστές, μεγαλοεκδότες, καναλάρχες και 

λοιποί διαπλεκόμενοι με την πολιτική ελίτ του κράτους. Θα προτείναμε πως, αν πρέπει 

κάποιοι να υποχρεωθούν στη χρήση της κάρτας, είναι αυτοί ακριβώς. Δεν ξεχνάμε ότι 

όλοι αυτοί ήταν διαπλεκόμενοι σε τεράστια σκάνδαλα δισεκατομμυρίων ευρώ και 

ουδέποτε δικάστηκαν, αλλά και όσοι φυλακίστηκαν δεν παρέδωσαν την περιουσία τους 

στο δημόσιο, αφού η άτυπη ασυλία τους προστάτευσε για να μην ανοίξουν το στόμα 

τους και καρφώσουν και τους υπόλοιπους διαπλεκόμενους. 

Η επόμενη μέρα της κατάργησης των μετρητών και της εφαρμογής του αχρήματου 

συστήματος συναλλαγών μέσῳ ηλεκτρονικών καρτών, θα θέσει το ευρύ οικονομικό και 

καταναλωτικό κοινό στον τεράστιο κίνδυνο των ηλεκτρονικών υποκλοπών, το ευρύτερα 

γνωστό στη γλώσσα της πληροφορικής ως χάκινγκ (hacking). Πολλοί θα είναι 

καθημερινά οι πολίτες που θα βρίσκουν το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» τους άδειο, δίχως 

οι ίδιοι να έχουν ξοδέψει δεκάρα! Ενώ άλλοι θα βρίσκονται και χρεωμένοι με αγορές για 

τις οποίες δεν θα έχουν ιδέα! Το ληστρικό χάκινγκ αυτού του είδους είναι τόσο 

διαδεδομένο και εύκολο, καθώς η δυνατότητα να το εξασκούν κάποιοι επίδοξοι χάκερς 

παρέχεται με τόση ευκολία μέσῳ ηλεκτρονικών μικροσυσκευών – gadgets στο μέγεθος 

μιας παλάμης, που έχουν καταπληκτική ομοιότητα με τα μίνι γουόκμαν (mini walkman) 

και πωλούνται στα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών στην απίστευτα χαμηλή τιμή των 

δεκαπέντε ευρώ. Στις χώρες της Ευρώπης στις οποίες προηγουμένως εφαρμόσθηκε 

η καρτική οικονομία της αχρήματης συναλλαγής, διαπιστώθηκε τέτοια έξαρση 

αυτού του φαινομένου της ηλεκτρονικής καταλήστευσης των καταναλωτών, που 

οι κυβερνήσεις τους εγκατέλειψαν αμέσως το οικονομικό αυτό μοντέλο και 

παρέμειναν στον παραδοσιακό και ασφαλή τρόπο συναλλαγών του γνωστού σε 

όλους συμβατικού χρήματος. 

Το αμέσως δεύτερο σενάριο της καρτικής οικονομικής πραγματικότητας που θα 

επιφέρει η επιχειρούμενη εφαρμογή αυτού του οικονομικού συστήματος, είναι εξίσου 

εφιαλτικό με το πρώτο που ήδη αναλύθηκε και είναι αυτό του γιγαντιαίων διαστάσεων 

ηλεκτρονικού φακελώματος των πολιτών – καταναλωτών.  

Οι κάρτες της αχρήματης συναλλαγής θα δώσουν τόσο στη θεσμική Πολιτεία όσο και 

στο οργανωμένο έγκλημα μια τεράστια ποσότητα και ποιότητα πληροφοριών και 

δεδομένων, ακόμη και εμμέσως πολύ προσωπικών, που, αξιοποιούμενα καταλλήλως, θα 

καταστήσουν άκρως ευάλωτη την ποιότητα και την ασφάλεια της καθημερινής ζωής 

εκατομμυρίων πολιτών. Πληροφορίες για τις διατροφικές, ενδυματολογικές, 

υγιεινολογικές, φαρμακευτικές, αναγνωστικές, πολιτικές, θρησκευτικές συνθήκες και 

συνήθειες του συνεκτικού κοινωνικού ιστού της χώρας, τόσο σε συλλογικό όσο και σε 

προσωπικό επίπεδο, θα βρεθούν στα χέρια πολλών επίδοξων τυχοδιωκτών – ακόμη και 

«θεσμικών» – με απρόβλεπτα και επικίνδυνα κοινωνικά αποτελέσματα. 

Καταληκτικά και προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης κάθε υπεύθυνου φορέα που του 

αναλογούν δράσεις και πράξεις για την αναχαίτιση αυτής της εφιαλτικής αυριανής 

πραγματικότητας, κάνουμε γνωστό ότι το «πλαστικό ηλεκτρονικό χρήμα» δεν είναι 

καινούργιο εύρημα της οικονομικής επιστήμης. Χρησιμοποιείται ήδη τρεις και πλέον 

δεκαετίες σε πολλές χώρες. Όμως σε καμία από αυτές δεν «επιβλήθηκε» και κανέναν 

καταναλωτή – μη χρήστη του δεν απέκλεισε από την αγορά και τη ζωή.  

Και κάτι τέτοιο, εμείς με τη δράση μας στο καταναλωτικό κίνημα, δεν θα επιτρέψουμε 

να γίνει ούτε εδώ. 
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Τα δικαιώματα των πολιτών – καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτα, επειδή η 

ελευθερία επιλογής και η αξία της προσωπικότητας του ανθρώπου προστατεύονται από  

το Εθνικό μας Σύνταγμα αλλά και από την διεθνή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και η 

παραβίασή τους καταδεικνύει την παράλογη και βεβιασμένη πρόθεση της όποιας 

κυβέρνησης να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα σε βάρος των πολιτών της.  

Άλλωστε η Συνταγματική και Νομική αυτή προστασία επεκτείνεται και στο Εθνικό 

νόμισμα του κράτους που έως και σήμερα είναι τα Ευρώ. 

Για αυτό το ΙΝΚΑ θα βρεθεί αντιμέτωπο σε κάθε παράνομη κυβερνητική ενέργεια που 

θα εκθέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα του πολίτη – καταναλωτή. Τελικά το πρόβλημα 

κύριοι της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή αυτών των μέτρων και η αύξηση του ΦΠΑ ή η 

είσπραξη των οφειλόμενων;»…                    

          

Το Γραφείο Τύπου του ΙΝΚΑ – ΔΙ.ΚΑ.Π 

 

ΤΟ ΦΛΕΓΟΝ ΖΗΤΗΜΑ «ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ» 

Ἡ λάθος στάση-τό κόστος-ἡ σωστή στάση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         Τό φλέγον θέμα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, πού ἔχει ἀναστατώσει καί πάλι τον 

τελευταῖο καιρό τούς Ἕλληνες, μπαίνει σταδιακά σέ ἐφαρμογή μέ τό σύστημα 

ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί παίρνει σάρκα καί ὀστά.  
Μεγάλο εἶναι τό ποσοστό τῶν πολιτῶν πού ἀντιδροῦν ἀρνητικά στήν Κάρτα αὐτή.           

         Κάποιοι ἐπικαλοῦνται θρησκευτικούς λόγους καί κάποιοι πολιτικούς ἤ ἄλλους, 

ὅπως: ἔλεγχος προσωπικῆς ζωῆς, στέρηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου, ἠλεκτρονικό 

φακέλωμα κ.λ.π. Γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, προτεραιότητα ἔχει ὁ 

θρησκευτικός λόγος καί δευτερεύουσα θέση ἔχει ὁποιοσδήποτε ἄλλος, ὅσο 

σημαντικός καί ἄν εἶναι. 

         Εἶναι σέ ὅλους μας γνωστό, ὅτι τό παγκόσμιο σύστημα ἠλεκτρονικῆς 

διακυβέρνησης, λειτουργεῖ μέ τόν κωδικό πρόσβασης 666 πού ὑπάρχει σέ κάθε γραμμικό 

κώδικα (barcode). Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, πού οὐσιαστικά θά εἶναι μία ἠλεκτρονική 

ταυτότητα, θά περιλαμβάνει ἕνα τσιπάκι, στό ὁποῖο θά εἶναι περασμένα ὅλα τά βασικά  
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στοιχεῖα τοῦ κατόχου (Α.Φ.Μ., Α.Μ.ΚΑ, Ἀριθμός Δημοτολογίου κ.λ.π.), ὅπως ἤδη ἔχουμε 

ἀναφέρει. 

 Ὅπως καταλαβαίνουμε, τό ἠλεκτρονικό τσιπάκι πού ἐπιτρέπει στήν Κάρτα νά 

λειτουργήσει στό παγκόσμιο ἠλεκτρονικό σύστημα, ἔχει τόν κωδικό πρόσβασης 666.  

Ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων θά ὁλοκληρώσει αὐτό τό σύστημα, ὅταν περάσει 

τό τσίπ ἀπό τήν Κάρτα στό χέρι τοῦ ἀνθρώπου ἤ στό μέτωπο, μέ ἐμφύτευση!  

        Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, ὅμως, μᾶς προειδοποιεῖ: «Καί ὑποχρέωσε ὅλους, 

μικρούς καί μεγάλους, πλουσίους καί πτωχούς, ἐλευθέρους καί δούλους, νά ἔχουν 

χαραγμένο σημεῖο εἰς τό δεξί τους χέρι ἤ εἰς τό μέτωπόν τους, ὥστε κανείς νά μή 

μπορεῖ νά ἀγοράση ἤ νά πωλήση, παρά ἐκεῖνος πού ἔχει τό χαραγμένο σημάδι, 

δηλαδή τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματός του. Ἐδῶ εἶναι ἀναγκαία ἡ 

σοφία· ἐκεῖνος πού ἔχει νόηση ἄς ὑπολογίση τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου· εἶναι ἀριθμός 

ὀνόματος ἀνθρώπου. Καί ὁ ἀριθμός αὐτός, χξς’ (ἑξακόσια ἑξήκοντα ἕξ)…»  (Κεφ. 13, 

στ. 16-18). 

       Ἤδη πάνω ἀπό 2000 χρόνια πρίν, προφητεύεται ὅτι στήν ἐποχή πού ὁ Ἀντίχριστος 

θά εἶναι παγκόσμιος ἡγέτης, θά ἐπιβάλλει ἕνα οἰκονομικό-ἀπολυταρχικό σύστημα, 

ὅπου κανείς δέν θά μπορεῖ νά συναλλάσσεται χωρίς τόν συγκεκριμένο ἀριθμό 666.  

Γιά νά δημιουργηθεῖ, ὅμως, αὐτό τό σύστημα, χρειάζεται μία ὑποδομή, ἡ ὁποία ἐδῶ καί 

πολλά χρόνια μεθοδεύεται καί στήνεται ἐπιμελῶς ἀπό τό ὄργανο τοῦ Ἀντιχρίστου: τήν 

Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων μέ τά πολλά ἐπιμέρους πλοκάμια της. Τό σύστημα 

αὐτό, θά ὁλοκληρωθεῖ ὁριστικά μέ τήν ἐμφάνισή του. Στό παραπάνω χωρίο τῆς  

Ἀποκάλυψης εἴδαμε ὅτι, ἐκτός ἀπό τό χάραγμα πού θά ἐφαρμοσθεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν 

Ἀντίχριστο στό χέρι ἤ στό μέτωπο, ἐπιπλέον δέν θά μπορεῖ νά συναλλάσσεται  καί 

ὅποιος δέν ἔχει τόν ἀριθμό ἤ τό ὄνομα αὐτοῦ! Ἐφόσον, λοιπόν, αὐτός ὁ ἀριθμός θά 

βρίσκεται στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ὁποιοσδήποτε τήν χρησιμοποιεῖ, θεωρεῖται ὅτι 

ἀρνεῖται τόν Χριστό καί συντάσσεται μέ τόν Ἀντίχριστο καί τό σατανικό σύστημά του!  

Μπορεῖ ἡ Κάρτα νά μήν εἶναι τό τελικό σφράγισμα, εἶναι ὅμως τό μέσο πού σέ 

ὑποτάσσει στό σύστημα τοῦ Ἀντιχρίστου, γιατί, χωρίς αὐτήν, πάλι δέν θά μπορεῖς 

νά κάνεις ὁποιαδήποτε συναλλαγή (νά πωλεῖς καί νά ἀγοράζεις)! 

          Ἄς δοῦμε τώρα, τί μᾶς λέει ἡ Ἀποκάλυψη ὅσον ἀφορᾶ τό κόστος, γι’ αὐτούς πού θά 

δεχθοῦν τό χάραγμα: «Καί ἄλλος, τρίτος ἄγγελος ἦλθεν ἔπειτα ἀπό αὐτούς, καί ἔλεγε 

μέ φωνήν δυνατήν· ὅποιος προσκυνεῖ τό θηρίον, (τόν ἀντίχριστον) καί τήν εἰκόνα 

αὐτοῦ καί ἔχει τό σημάδι χαραγμένον ἐπάνω στό μέτωπόν του ἤ στό χέρι του, θά 

πιῆ καί αὐτός ἀπό τό κρασί τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ πού, ἀνόθευτο, περιέχεται στό 

ποτήρι τῆς ὀργῆς του καί θά βασανισθῆ μέ φωτιά καί θειάφι στούς ἁγίους 

ἀγγέλους καί ἐμπρός στό Ἀρνίον. Καί καπνός τοῦ βασανισμοῦ των θά ἀνεβαίνη εἰς 

αἰῶνας αἰώνων καί δέν θά ἔχουν καθόλου ἀνάπαυσιν ἡμέραν καί νύκτα ὅσοι  

προσκυνοῦν τό θηρίον καί τήν εἰκόνα του καί ὅποιος ἄλλος ἔχει τό χαραγμένο 

σημάδι τοῦ ὀνόματός του. Ἐδῶ θά φανῆ ἡ ὑπομονή τῶν ἁγίων οἱ ὁποῖοι τηροῦν τάς 

ἐντολάς τοῦ Θεοῦ καί κρατοῦν τήν πίστιν τοῦ Ἰησοῦ.» (Ἀποκάλυψη, Κεφ. 14, στ. 9-12). 

          Ἀπό τό παραπάνω χωρίο, λοιπόν, συμπεραίνουμε τά ἑξῆς: ὅποιος δηλώνει 

Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί τηρεῖ τούς λόγους τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τά πράγματα εἶναι 

ξεκάθαρα, καί συνεπῶς: δέν πρέπει νά πάρει τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ὅποιο κι ἄν εἶναι 

τό τίμημα!  

          Ἐδῶ τώρα εἶναι τό ΠΑΡΑΞΕΝΟ!!! Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει ξεκάθαρη καί κοινή  
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στάση ἀπό ὅλους τούς Χριστιανούς, κληρικούς καί λαϊκούς, παραδόξως συμβαίνει τό 

ἀντίθετο.  

Ἐπικρατεῖ μιά φοβερή σύγχυση στόν τρόπο ἀντιμετώπισης τοῦ ζητήματος, πού 

δυστυχῶς ξεκινάει ἀπό τήν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησία καί καταλήγει καί στούς λαϊκούς.  

Ἡ Ἁγία Γραφή, ὅμως, λέγει: «Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος πού ἀναγινώσκει καί ἐκεῖνοι οἱ 

ὁποῖοι ἀκούουν τά λόγια τῆς θείας αὐτῆς προφητείας καί τηροῦν μέ εὐλάβειαν και 

πίστιν ὅλα ὅσα εἶναι γραμμένα εἰς αὐτήν· διότι ὁ καιρός, πού θά 

πραγματοποιηθοῦν αὐτά, εἶναι πολύ κοντά» (Ἀποκάλυψη, Κεφ. 1, στ. 3). Ἐπίσης λέγει: 

«Καί ἰδού ἔρχομαι γρήγορα. Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος τηρεῖ τάς 

προφητείας, πού εἶναι γραμμένες στό βιβλίον τοῦτο» (Αποκάλυψη, Κεφ. 22, στ. 7).  

          Βλέπουμε, ὅτι ἀπό τήν πλευρά τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας καί πολλῶν 

λαϊκῶν, κρατεῖται μιά χλιαρή καί θολή στάση σχετικά μέ τήν Κάρτα του Πολίτη, 

ἀφοῦ δέν τονίζεται ἡ ὕπαρξη τοῦ 666 σ’ αὐτήν, καθώς ἐπίσης καί τό ὅτι ἡ ἄρνηση ἤ 

ἡ ἀποδοχή παραλαβῆς της ἀφοροῦν τήν σωτηρία ἤ τήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς μας!  

Ἡ προσκόλληση στόν ὑλισμό καί οἱ ἐπίπλαστες ἀνάγκες, σέ συνδυασμό μέ τήν 

ἄγνοια τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος καί τήν ἐλλειματικότητα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, 

ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα, ὁ καθένας νά ράβει ἕνα κουστούμι στά μέτρα πού τόν 

βολεύει-σχετικά μέ τήν Πίστη-ἀλλά καί μέ τήν στάση πού πρέπει νά κρατήσει σέ 

ὅλα τά ζητήματα, ὅπως στό σημαντικότατο ζήτημα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.  

           Ὑπάρχει ἀκόμα καί μία μεγάλη μερίδα κληρικῶν καί μοναχῶν, πού μπορεῖ 

νά μήν εἶναι συνειδητά ὄργανα προδοσίας…, ὅμως, μέ τό ἐκκοσμικευμένο φρόνημα 

πού ἔχει κυριεύσει τούς περισσότερους, ἔχουν χάσει καί αὐτοί τόν δρόμο τους, μέ 

ἀποτέλεσμα νά μή μποροῦν νά καθοδηγήσουν σωστά τό ποίμνιο!  

            Αὐτό που χρειάζεται ἀπό τόν καθένα μας, ὥστε ν’ ἀπεγκλωβιστοῦμε ἀπό τίς 

κοσμικές μέριμνες καί ἀπό κάθε μορφῆς πλάνη, εἶναι: ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑΥΡΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ!  

Αὐτό θά γίνει μέ: 

 προσευχή,  

 νηστεία,  

 μετάνοια καί ἐξομολόγηση,  

 ἐκκλησιασμό καί Θεία Μετάληψη,  

 μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς 

 καί μελέτη Πατερικῶν βιβλίων.  

            Ἡ προετοιμασία αὐτή καί ταυτόχρονα ἡ 

πνευματική ἐν Χριστῷ ζωή, ἔχουν ὡς σκοπό τήν 

κάθαρση τῆς ψυχῆς καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά 

πάθη, ὥστε νά ἔλθει ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος καί νά μᾶς δώσει τήν δύναμη νά 

ὁμολογήσουμε τόν Χριστό μέ ὁποιοδήποτε 

τίμημα, ἀκόμα  καί μέ τήν ἴδια μας τήν ζωή!  

 Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς εἶπε ὅτι: «…..ὅς 

γὰρ ἄν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 

ἀπολέσει αὐτήν·  ὅς δ’ ἄν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ 

ψυχὴν, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, οὗτος 

σώσει αὐτήν.» (Κατά Μάρκον, Κεφ. 8, στ. 35). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ἡ πνευματική ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος: «κάρτα-πολίτη» 

ἀπό κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανό! 

 

 
 

             Ἀπό ὅλα τά παραπάνω πού παρουσιάστηκαν, ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι: ἡ 

κάρτα τοῦ πολίτη εἶναι ἀπαγορευτική διά τόν Ὀρθόδοξο συνειδητό Χριστιανό, καί 

ἀποτελεῖ  ἄρνηση καί πτώση ἀπό τήν Πίστη! Γιά αὐτόν τόν λόγο, ἐπ' οὐδενί δέν 

πρέπει νά τήν δεχθοῦμε! 

              Τίθεται λοιπόν τό ἐρώτημα ἀπό πολλούς, καί ἰδιαίτερα ἀπό τούς λαϊκούς, τό τί 

μέλλει γενέσθαι, τί θά κάνουμε καί πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε τήν κατάσταση. 

Συγκεκριμένα μᾶς λένε: «ἐμεῖς ἔχουμε οἰκογένεια, παιδιά, σπίτια, ὑποχρεώσεις. Ἄν δέν 

πάρουμε τίς κάρτες, πῶς θά μπορέσουμε νά συντηρήσουμε τήν οἰκογένειά μας, πῶς θά 

ζήσουν τά παιδιά μας καί ἐμεῖς;». 

             Τήν ἀπάντηση, σέ λαϊκούς καί μοναχούς, τήν δίνουν οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ 

Ὁμολογητές τῆς Πίστεώς μας, οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέσῳ τοῦ 

Εὐαγγελίου Του.  

             Τό ζητούμενο γιά κάθε Χριστιανό εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχής μας. Διά τοῦτο 

τόν λόγο καί οἱ  Ἅγιοι Μάρτυρες, δέν ἐδίστασαν νά δώσουν καί τήν ζωή τους-ὅταν τούς 

ζητοῦσαν νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους-γιά νά μήν ἀφαιρέσουν τήν ζωή τους. «Ὅς ἐάν 

ζητήσῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· καί ὅς ἐάν ἀπολέσῃ αὐτήν, ζωογονήσει 

αὐτήν.» (Κατά Λουκά 17 κεφ. στιχ 33). «Λέγω δὲ ὑμῖν· πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν 

τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ·  ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται 

ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ.»  (Κατά Λουκά Εὐαγγ. 12 κεφ. 8-10). Τότε, ὅπως 

βλέπουμε στά συναξάρια τῶν Ἁγίων μας, μετά χαρᾶς ἔδιναν  καί τήν ζωή τους γιά 

τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἁγία ἡμῶν Πίστη, κι ἔτσι ἐκληρονόμησαν τά 

αἰώνια ἀγαθά καί τήν ἀτελεύτητο Βασιλεία μετά τοῦ Θεοῦ. 

              Τί συμβαίνει ὅμως σήμερα; Οἱ σημερινοί Χριστιανοί δέν ἔχουν τό Σταυρικό καί 

μαρτυρικό φρόνημα πού πρέπει νά ἔχει κάθε συνειδητός Χριστιανός.  
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Δέν ὑπάρχει ἡ κατάλληλη πνευματική ζωή, πού μᾶς προετοιμάζει γιά τήν ἔξοδο ἀπό 

αὐτήν τήν πρόσκαιρη ζωή καί τήν ὁριστική εἴσοδο στήν αἰώνιο ζωή. Ἔχομε κολλήση στά 

«γήϊνα» καί δέν συνειδητοποιοῦμε τήν προσωρινότητά μας καί τό μάταιον τοῦ βίου 

τούτου. Δέν ἔχουμε τό φρόνημα τῶν Ἁγίων-πού καί αὐτοί ὡς ἄνθρωποι "σάρκα 

φοροῦντες καί τόν κόσμο οἰκοῦντες"-ζοῦσαν τήν καθημερινότητα, ὅμως, ὅταν τό 

ἀπαιτοῦσε ἡ περίσταση, ὁμολογοῦσαν τήν πίστη τους, μέ τίμημα ἀκόμα καί τήν 

ἴδια τους τήν ζωή.  

Καί πόσα παραδείγματα Ἁγίων ἔχουμε πού ὠθοῦσαν τά τέκνα τους πρός τό μαρτύριο, 

καί τά ἐμψύχωναν νά ὑπομείνουν τά βασανιστήρια ἕως τέλους, προκειμένου νά 

κληρονομήσουν τήν αἰώνιον ζωήν.             

Ἐμεῖς, κατά πόσο εἴμαστε διατιθεμένοι νά μιμηθοῦμε τούς Ἁγίους Μάρτυρες καί 

Ὁμολογητάς, καί ὄχι μόνον νά τούς τιμοῦμε καί νά τούς ἑορτάζουμε, ἀλλά νά 

ἐκπληρώσουμε τό «τιμή ἁγίου, μίμησις ἁγίου»;  

             Τό ζητούμενο εἶναι νά μήν ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας, νά δώσουμε τήν καλή 

ὁμολογία καί ὁ Θεός θά μᾶς ἐνισχύσει καί θά μᾶς δώσει τήν Χάρη Του, ὥστε νά 

μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ὅποια κατάσταση δημιουργηθῆ, ἀκόμη καί 

ἄν χρειαστεῖ νά μαρτυρήσουμε.  

             Ἔξάλλου, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ: «Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ 

μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ 

πλεῖον ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὐ 

σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστι ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ Θεὸς τρέφει 

αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν; τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται 

προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; εἰ οὖν οὔτε ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ 

τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω 

δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. εἰ δὲ τὸν 

χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως 

ἀμφιέννυσι, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, 

καὶ μὴ μετεωρίζεσθε· ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ 

οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων· πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα 

προστεθήσεται ὑμῖν. Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν 

δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.» (Κατά Λουκά 12 κεφ. 22-32)! 
ΑΜΗΝ. 

 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ! 

Καλόν ἀγώνα, καλήν ὁμολογία, καλόν Παράδεισο! 

 
«…διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι…» (Ματθ. 24, 44) 
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Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Πίσω ἀπό τό τέλειο σύστημα κάρτας ἐξυπηρετήσεως ἀσφαλείας κομπιοῦτερ,  

κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντιχρίστου. 

Ὁ ἀριθμός αὐτός εἶναι τοῦ ἀντιχρίστου  

ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΝΕΙΣ, 

δέν πρέπει νά δεχθοῦμε νά πάρει αὐτή τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα.  

Ἀκόμη καί τίς πιστωτικές κάρτες δέν πρέπει νά τίς παίρνουμε,  

γιατί πίσω στήν μαύρη μαγνητική ταινία πού ἔχουν, 

 περιέχεται ὁ κώδικας καί τό γραμμικό σύστημα μέ τό 666.  

Αὐτά ὅμως δέν φαίνονται μέ γυμνό μάτι. Μόνο τό ἠλεκτρονικό κομπιοῦτερ τά διαβάζει… 

Ἐσύ νά προσέχης καλά.» 

 
«Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά πάρει μία θέση σωστή. 

Νά μιλήσει, νά ἐξηγήσει στούς πιστούς, γιά νά καταλάβουν ὅτι, 

ἄν πάρουν τήν ταυτότητα, αὐτό θά εἶναι πτώση! 

Συγχρόνως νά ζητήσει ἀπό τό Κράτος,  

τουλάχιστον νά μήν εἶναι ὑποχρεωτική ἡ νέα ταυτότητα. 

Ὁ πολύς κόσμος θά κάνει τή δουλειά του.  

Ὅσοι θά θέλουν νά ἐξυπηρετηθοῦν, θά ἔχουν τή νέα ταυτότητα  

Καί οἱ ἄλλοι οἱ καημένοι, οἱ εὐλαβεῖς,  

θά ἔχουν τήν παλιά ταυτότητα καί θά τούς ταλαιπωροῦν. 

ΥΠΟΥΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ! 

Σιγά-σιγά μετά τήν κάρτα καί τήν ταυτότητα, δηλαδή τό «φακέλωμα», 

θά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα. 

Μέ διάφορα πονηρά μέσα θά κάνουν ἐκβιασμούς, 

γιά νά δέχονται οἱ ἄνθρωποι τό σφράγισμα στό μέτωπο ἤ στό χέρι. 

Θά στριμώξουν τούς ἀνθρώπους καί θά ποῦν: 

‘Μόνο μέ τίς κάρτες θά κινεῖσθε, τά χρήματα θά καταργηθοῦν’. 

Θά δίνει κανείς τήν κάρτα στό κατάστημα καί θά ψωνίζει 

καί ὁ καταστηματάρχης θά παίρνει τά χρήματα ἀπό τήν Τράπεζα! 

ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΡΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ! 



  

Γι’ αὐτό τώρα άφήνουν τούς ληστές, τούς κακοποιούς νά ὀργώνουν.» 
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