














Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ 

 

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 

 

 

   Πολλὲς φορὲς στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας βρισκόμαστε ἐμπρὸς σὲ 

διλήμματα, στεκόμαστε ἀναποφάσιστοι καὶ μὲ ἔνταση ψυχικὴ ζητοῦμε νὰ 

δοθεῖ μία ἀπάντηση στὸ πρόβλημά μας εἴτε ἀπὸ ἐμᾶς εἴτε ἀπὸ ἄλλους. 

Δύσκολες στιγμές. Θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ ὑπῆρχε τρόπος νὰ τὶς 

ἀποφύγουμε καὶ νὰ τὶς ἀγνοήσουμε. Ὅταν ἡ πεζὴ καθημερινότητα μᾶς 

ἐπιφυλάσσει ἐκπλήξεις, ὅπου καλούμαστε νὰ ἀποφασίσουμε καὶ νὰ 

ἐπωμισθοῦμε τὶς εὐθύνες τῶν ἐπιλογῶν μας, τότε ὁ ζυγὸς τῆς ζωῆς μας 

φαίνεται βασανιστικὸς καὶ τὸ φορτίο τῆς ὑπάρξεώς μας βαρύ. Ὅταν 

βέβαια ἀπὸ τὴ στάση μας ἐξαρτᾶται ἡ θέση ποὺ θὰ ἔχουμε ὄχι μόνο σ’ 

αὐτὴν τὴν πρόσκαιρη ζωή, ἀλλὰ καὶ στὴν ὑπέρχρονη αἰωνιότητα, τὴν 

ἀπέραντη καὶ ἀτελεύτητη, τότε ἡ θέση μας εἶναι κρίσιμη καὶ ἡ ἐπιλογή 

μας καθοριστική. 

     Στὶς σελίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἀναφερόμαστε σὲ μία συγκεκριμένη 

ἐπιλογὴ, ποὺ ἡ παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μᾶς καλεῖ νὰ προβοῦμε. Ἡ 

ραγδαία ἐξέλιξη τῶν ἐπιστημῶν  καὶ μάλιστα τῆς ἐπιστήμης τῆς 

πληροφορικῆς σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ νανοτεχνολογία καὶ βιοτεχνολογία – 

παράλληλα μὲ νομοθετικὲς ρυθμίσεις τόσο στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο ὅσο καὶ 

στὸν ἐγχώριο – ἄρχισε νὰ ὁδηγεῖ πλέον στὴν ἀριθμοποίηση τῶν 

ἀνθρώπων. Ἡ ἔκδοση τῶν νέων βιομετρικῶν διαβατηρίων καὶ ἡ 

ἐπικείμενη ἔκδοση ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 

ἀπαιτοῦν τὴν ἔνταξή μας σὲ μία πολιτεία «φυλακή», ὅπου θὰ ἐλέγχονται 

τὰ πάντα ὁλοκληρωτικά. Ἐμεῖς τί θὰ κάνουμε; θὰ φορέσουμε τὶς 

ἠλεκτρονικὲς χειροπέδες ποὺ μᾶς προτείνει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἢ θὰ 

ὑποστοῦμε τὶς συνέπειες τῆς ἀρνήσεώς μας; Ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἐπιλογή μας; 

Ναί, ἡ εὐθύνη μας εἶναι τεράστια! Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ τὸ θέμα τοῦ 

βιβλίου μας «Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ».  

   Τὰ γεγονότα τῶν ἡμερῶν μας εἶναι ἀποκαλυπτικά, ἀλλὰ καὶ ἡ 

διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας περὶ τῶν ἐσχάτων εἶναι σαφής, ὅπως 

ἀναφέρεται στὸ Πρῶτο  Κεφάλαιο. Οἱ θεηγόροι προφῆτες τῆς Παλαιᾶς 

Διαθήκης περιγράφουν στὶς προφητεῖες τους μὲ ζωηρὰ χρώματα, 

παράλληλα μὲ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα μίας συγκεκριμένης ἐποχῆς, καὶ 

ἄλλα γεγονότα ποὺ ἀνάγονται στὸ ἀπώτερο μέλλον καὶ, μάλιστα, σ’ αὐτὸ 

τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Ὅλες οἱ προειδοποιήσεις – ἀπειλὲς καὶ τιμωρίες – 

ποὺ ἀπευθύνουν οἱ προφῆτες Μωϋσῆς, Ἠσαΐας, Ἰωήλ, Δανιήλ καὶ ἄλλοι 

ἰσχύουν πολὺ περισσότερο ἐσχατολογικῶς, ὅταν ἡ ἀποστασία τῶν ἐθνῶν 

τῆς γῆς θὰ ἔχει κορυφωθεῖ. Ἔτσι στὴν Π. Διαθήκη ἀποδεικνύεται  

«βεβαιότερος ὁ προφητικὸς λόγος» ποὺ φωτίζει σὰν ἄλλος χρόνος «ἐν τῷ 
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αἰχμηρῷ (στὸν σκοτεινό) τόπῳ» τῶν ἐσχατολογικῶν ἡμερῶν μας  (πρβλ. 

Πέτρ. Β΄  1,19). 

    Στὴν Καινὴ Διαθήκη οἱ τρεῖς συνοπτικοὶ εὐαγγελιστές (Ματθαῖος, 

Μάρκος καὶ Λουκᾶς) διασώζουν τὴ λεγόμενη ἀποκαλυπτικὴ ὁμιλία τοῦ 

Κυρίου πρὸς τοὺς μαθητές του, ὅπου προλέγει σ’ αὐτοὺς τὴν καταστροφὴ 

τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰ θλιβερὰ γεγονότα ποὺ θὰ προηγηθοῦν καὶ θὰ τὴ 

συνοδεύσουν. Συγχρόνως, ὅμως, ὁ Κύριος διαλέγεται καὶ γιὰ τὰ 

προαγγελτικὰ σημεῖα τῆς Δευτέρας Παρουσίας του, διότι ἡ τύχη τῆς 

Ἰουδαϊκῆς οἰκονομίας εἰκονίζει τὸν κόσμο καὶ τὴν κατάστασή  του. Ἀλλὰ 

καὶ οἱ ἀπόστολοι ἀναφέρονται στὶς ἐπιστολές τους στὴν ἀποστασία ποὺ 

θὰ γενικευθεῖ λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν Ἀντίχριστο καὶ θὰ ἐπικρατήσει στὶς 

ἡμέρες τῆς παρουσίας του. Ἐξ αἰτίας τῆς ἀσέβειας ὁ Κύριος θὰ 

παραχωρήσει νὰ πειρασθεῖ ὁ κόσμος μὲ πνεῦμα πλάνης, νὰ δουλεύουν οἱ 

ἄνθρωποι στὸ Διάβολο καὶ νὰ ἑτοιμασθοῦν νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν 

Ἀντίχριστο. Οἱ πρὸ τοῦ Ἀντιχρίστου  ἀντίχριστοι, ὡς πρόδρομοί του, 

προπαρασκευάζουν τὴν ἐπὶ τοῦ Ἀντιχρίστου ἀποστασία καὶ εἶναι αἱρέσεις 

μεγάλες, κινήσεις σκοτεινῶν δυνάμεων: Ἀρειανισμός, Εἰκονομαχία, 

Παπισμός, Σιωνισμὸς μὲ τὰ παρακλάδια  του, Μαγεία καὶ Πνευματισμός. 

Ἐξαιρέτως ὅμως ὁ πρόδρομος καὶ ὑπασπιστὴς τοῦ Ἀντιχρίστου λέγεται ὁ 

ψευδοπροφήτης, ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι καὶ σύγχρονος τοῦ ἀνόμου, ὅπως 

ἀναφέρει στὴν Ἀποκάλυψη ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. 

    Ὁ ἀκριβὴς χρόνος τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἄγνωστος, ἀλλ’ 

εἶναι γνωστὰ τὰ χαρακτηριστικὰ σημεῖα ποὺ θὰ προηγηθοῦν: φοβερὴ 

κατάπτωση τῶν ἠθῶν, πόλεμοι καὶ ἀκαταστασίες  λαῶν, ἔκπτωση ἀπὸ 

τὴν πίστη. Ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι ἄνθρωπος μὲ σῶμα καὶ ψυχή. Θὰ εἶναι 

ἡ ἀπόλυτη ἐνσάρκωση τοῦ κακοῦ. Εὔκολα θὰ ἀναγνωρισθεῖ ὁ ἐρχομὸς του 

ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν γνώση, ἀπ’ ἐκείνους, ὡστόσο, ποὺ ἔχουν τὸ νοῦ 

τους σὲ βιοτικὰ πράγματα καὶ ποθοῦν τὰ γήινα, δὲ θὰ εἶναι 

εὐκολοδιάκριτο. Ὁ χρόνος τῆς δράσεώς του θὰ εἶναι περιορισμένος καὶ θὰ 

καταργηθεῖ ἀπὸ τὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

     Ἰδιαίτερα ἐπίκαιρη εἶναι ἡ προειδοποίηση τοῦ Κυρίου μας :  

«Ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν 

πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ 

ἀνθρώπου» (πρβλ. Λουκ. 21,36). Ὁμοίως καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 

μας, ἀναφερόμενοι στὰ γεγονότα τῶν ἔσχατων χρόνων «ἐν πολλῇ 

ταπεινώσει, ἐν ὀδύναις καὶ ἐν στεναγμοῖς», μᾶς προτρέπουν νὰ 

ἐπαγρυπνοῦμε καὶ νὰ ἀσφαλιζόμαστε.  

    Διαπιστώνουμε ὅτι τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, ὅπως παρουσιάζονται στὰ 

ἁγιογραφικὰ κείμενα καὶ ἑρμηνεύονται ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 

μας, χαρακτηρίζουν τὴν ἐποχή μας μὲ μεγάλη «ἔνταση». Ἀλλὰ καὶ ἡ 

ἐκπληκτικὴ πρόοδος τῆς ἐπιστήμης. Ἡ τηλεόραση, τὰ κινητὰ τηλέφωνα, 

οἱ ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστές, οἱ δορυφόροι, οἱ σύγχρονες τροφὲς καὶ 

καλλιέργειες, ἡ νανοτεχνολογία εἶναι κάποιοι ἀπὸ τοὺς χώρους ὅπου 
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παρατηρεῖται πραγματικὴ ἔκρηξη νέων τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων καὶ 

ἀνακαλύψεων. Σήμερα μιλᾶμε πλέον γιὰ βιολογικὴ ἐπανάσταση καὶ 

βιοτεχνολογία, γιὰ ἀποκωδικοποίηση τοῦ DNA, γιὰ βλαστοκύτταρα, γιὰ 

ἀνασυνδυασμὸ τοῦ DNA καὶ γιὰ κλωνοποίηση. Μήπως αὐτὴ ἡ 

ἀνεξέλεγκτη «πρόοδος» τῶν ἐπιστημῶν, μὲ τὶς πολλαπλὲς ὑπηρεσίες ποὺ 

προσέφεραν στὴν ἐξάπλωση τοῦ κακοῦ, εἶναι ἕνα ἀνησυχητικὸ σημεῖο 

τῶν καιρῶν μας; 

   Σὲ ὅλα αὐτὰ ἡ ἐπιστήμη τῆς πληροφορικῆς, ὅπως ἀναφέρεται στὸ 

Δεύτερο Κεφάλαιο τοῦ βιβλίου, ἔχει τὸν πρῶτο λόγο. Τὸ «Διαδίκτυο» 

(INTERNET) ἔχει σαγηνεύσει κυριολεκτικὰ τὸν κόσμο. Βρισκόμαστε σὲ 

μία ἐποχὴ ἁρμονικῆς συνυπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου μὲ συσκευὲς καὶ 

συστήματα. Ἡ νανοτεχνολογία δίνει λύσεις σὲ ὑπαρκτὰ προβλήματα ποὺ 

ἀφοροῦν στὸ ἰατρικὸ ἱστορικὸ τοῦ ἀτόμου, στὴ διαχείριση  τῶν 

προσωπικῶν του  δεδομένων, στὴν ἐπικοινωνία μὲ φορεῖς, στὴν 

ἀναγνώριση  τῆς ταυτότητάς του, στὴν πρόσβαση σὲ ὑπηρεσίες καὶ 

εὐαίσθητους γεωγραφικοὺς χώρους κ.λ.π. Τὰ βιοκυκλώματα καὶ οἱ 

βιολογικοὶ ὑπολογιστὲς εἶναι τὸ μέλλον τῆς πληροφορικῆς, ἐπειδὴ 

ἐπιτυγχάνουν ἀκόμη μεγαλύτερες ταχύτητες. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ πλέον 

νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ πληροφοριακὰ συστήματα μόνο μὲ μία ἁπλὴ ἐπαφὴ 

μέσω ἑνὸς βιοκυκλώματος. Ναί, ἡ ἐντυπωσιακὴ ἀνακάλυψη τοῦ P.A.N., 

τοῦ προσωπικοῦ δικτύου, ὑπόσχεται πολλά! Πολὺς εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ 

τὰ ἐλεγχόμενα συστήματα E.E.G. καὶ B.C.I. ποὺ «διαβάζουν» τὴ σκέψη τοῦ 

ἀνθρώπου καὶ τὴ μεταφράζουν σὲ ἐντολὲς στὴν ὀθόνη ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ 

ὑπολογιστῆ. Σχεδιάζονται ἀλγόριθμοι ποὺ προορίζονται νὰ μελετοῦν τὸν 

τρόπο κατὰ τὸν ὁποῖον τὰ ἐξωτερικὰ ἐρεθίσματα ἐπηρεάζουν τὶς 

ἐγκεφαλικὲς ἀντιδράσεις καὶ ὁπωσδήποτε μποροῦν καὶ νὰ τίς 

ἀλλοιώνουν. Ὅμως, καὶ οἱ ἀθόρυβοι πόλεμοι, οἱ μεγάλες ἐκκαθαρίσεις καὶ 

ἐξοντώσεις ἐθνῶν, οἱ γενοκτονίες καὶ ἡ τρομοκρατία, οἱ παντὸς εἴδους 

ἐπιχειρήσεις τῶν Μεγάλων Δυνάμεων γνωρίζουν νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ 

ἐπιτεύγματα τῆς πληροφορικῆς γιὰ νὰ πετυχαίνουν τοὺς ἄνομους 

σκοποὺς τους πάντοτε μὲ τὸ προκάλυμμα τῆς δικαιοσύνης, τῆς 

ἐλευθερίας καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λαῶν. 

    Ἄραγε, ποιὸς θὰ εἶναι ἐκεῖνος ὁ παγκόσμιος δικτάτορας ποὺ θὰ 

χρησιμοποιήσει τοὺς τεράστιους χώρους τῆς μνήμης τῶν ἠλεκτρονικῶν 

ὑπολογιστῶν, ὅπου θὰ ἔχουν ἀποθηκευθεῖ τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα 

ἑκατομμυρίων ἢ καὶ δισεκατομμυρίων πολιτῶν, γιὰ νὰ ἐπιβάλει 

ἀναγκαστικὰ τὴν   «εἰρήνη» καὶ τὴν «εὐημερία» στὸν ταλαίπωρο πλανήτη 

μας; 

    Μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης τοῦ Μάαστριχ τὸ 1992 καὶ τὴ 

δημιουργία τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης χωρὶς σύνορα προέκυψε ἡ ἀνάγκη τῆς 

ρυθμίσεως τῶν διασυνοριακῶν  μεταφορῶν. Πέντε κράτη-μέλη τῆς 

Ἑνώσεως (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβοῦργο καὶ Ὀλλανδία) 

καθόρισαν τὸ 1985 μὲ τὴ Συμφωνία Σένγκεν τὶς διαδικασίες ἐλέγχου τῆς 
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διακινήσεως τῶν πολιτῶν τους παράλληλα μὲ τὴ σταδιακὴ κατάργηση 

τῶν συστημάτων ἐλέγχων στὰ σύνορά τους. Ἐπίσης, συντόνισαν τὶς 

πολιτικές τους ποὺ ἀφοροῦν στὴ μετανάστευση πρὸς τὸν «χῶρο Σένγκεν» 

πολιτῶν τρίτων χωρῶν καὶ στὶς διάφορες μορφὲς ἐγκληματικότητας. Τὸ 

1990 καθιέρωσαν μὲ λεπτομερειακὸ τρόπο τὴν ἀστυνομική, δικαστικὴ καὶ 

τελωνειακὴ συνεργασία τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν τους μεταξὺ ἄλλων καὶ μὲ 

τὴ δημιουργία καὶ λειτουργία τοῦ Συστήματος Πληροφοριῶν Σένγκεν 

(Schengen Information System).  

    Ὅσον ἀφορᾶ στὰ νέα βιομετρικὰ διαβατήρια τῶν πολιτῶν τῶν κρατῶν- 

μελῶν τῆς Ἑνώσεως, εἶναι ψηφιακοῦ τύπου καὶ ἐνσωματώνουν εἰδικὸ 

μικροτσίπ. Τὰ δεδομένα στὸ μικροτσὶπ αὐτὸ εἶναι κρυπτογραφημένα καὶ 

τὸ κλειδὶ εἶναι τυπωμένο στὸ διαβατήριο. Γιὰ τὴν ἀνάγνωση καὶ τὸν 

ἔλεγχο τῶν βιομετρικῶν διαβατηρίων ἀπαιτεῖται ἡ ἐγκατάσταση καὶ ἡ 

χρήση πομποδεκτῶν R.F.I.D. ποὺ λειτουργοῦν μὲ βάση τὸ σύστημα 

ἀσυρμάτου ἀναγνωρίσεως ἀντικειμένων. Τὸ σύστημα R.F.I.D. ἔχει πολλὰ 

πλεονεκτήματα ἔναντι τοῦ παλαιοῦ συστήματος γραμμωτοῦ κώδικα Bar 

code ποὺ ἦλθε νὰ ἀντικαταστήσει. 

   Τίθενται ὅμως ζητήματα ἰδιωτικότητας τῶν προσωπικῶν δεδομένων, 

ἀσφάλειας, λαθρακροάσεως, ψηφιακῆς ἐνοχοποιήσεως καὶ ἠλεκτρονικοῦ 

ἐγκλήματος, δεδομένου ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἀλλοίωση τῶν προσωπικῶν 

δεδομένων τοῦ διαβατηρίου μὲ τεχνικὲς ἐπιθέσεων. Ἀλλὰ καὶ ἡ χρήση 

εἰδικοῦ ἐμφυτευόμενου R.F.I.D. στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ὡς τσὶπ 

ταυτοποιήσεως καὶ ἰατρικοῦ βοηθήματος, δημιουργεῖ πολλαπλὰ 

προβλήματα καὶ κινδύνους, διότι μία ἀνεξέλεγκτη ἢ ἐλεγχόμενη 

ἐπέμβαση στὸ πεδίο ραδιοσυχνοτήτων ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ R.F.I.D. θὰ 

μπορεῖ νὰ ἐπηρεάζει τὴ σωματικὴ ἢ ψυχολογικὴ ὑγεία τοῦ φορέα  ἢ καὶ νὰ 

προκαλεῖ μαζικοὺς ἢ «συγκεκριμένου τύπου» θανάτους. Ἐπιπλέον δὲ, ἡ 

μπαταρία λιθίου ποὺ διαθέτει τὸ ὑποδόριο μικροτσίπ, σὲ περίπτωση ποὺ 

σπάσει ἡ ἐξωτερικὴ γυάλινη ἐπιφάνειά του, ἂν ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν 

ἀνθρώπινο ὀργανισμό, μπορεῖ νὰ προκαλέσει σοβαρὰ ἕλκη καὶ ὀδυνηρὲς 

πληγές. 

    Σήμερα, ἰσχυρίζονται ὅτι σ’ ὅλες τὶς χῶρες τὰ νέα βιομετρικὰ 

διαβατήρια δὲν ἔχουν τὸ 666, ἂν καὶ τὰ συστήματα R.F.I.D.  δὲν μᾶς τὸ 

ἐγγυῶνται καθόλου! 

    Ὅμως, τί θὰ μᾶς ὠφελήσει τὸ νὰ μὴν ἔχουμε στὴν ταυτότητα ἢ στὸ 

διαβατήριό μας τὸ δυσώνυμο ἀριθμὸ 666, ἀφοῦ τὸ κεντρικὸ σύστημα 

πληροφοριῶν στὶς Βρυξέλλες ἔχει ὡς βασικὸ σκοπὸ του τὸν πλήρη 

ψυχοσωματικὸ  καὶ οἰκονομικὸ ἔλεγχο τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν καὶ τὴ 

θεμελίωση μίας ὀργουελικοῦ τύπου «δημοκρατικῆς» δικτατορίας; Ὁ 

δορυφόρος «Γαλιλαῖος» εἶναι ἤδη σὲ τροχιὰ καὶ θὰ μπορεῖ νὰ 

φωτογραφίζει καὶ νὰ βιντεοσκοπεῖ ὅλες τὶς δραστηριότητες τῶν 

Εὐρωπαίων πολιτῶν μὲ ἀκρίβεια ἑνὸς ἕως πέντε μέτρων. Ὑπολείπεται ἡ 

ἐπικείμενη ἔκδοση τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Μ’ αὐτὴν τὴ “smart 
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card”  («ἔξυπνη κάρτα») ὁ καθένας θὰ ἔχει δικαίωμα νὰ ζήσει, ἐνῶ χωρὶς 

αὐτή…….. 

    Βέβαια, ἡ ἐπιστήμη προχωρεῖ ἀκόμη περισσότερο καὶ προσφέρει καὶ 

κάτι ἄλλο ποὺ εἶναι ἀκριβῶς ἕνα χάραγμα! Ἕνα ἀόρατο τατουὰζ 

κατασκευασμένο μὲ τὰ ἴδια τὰ κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ 

λειτουργεῖ πλέον ὡς μικροτσίπ! 

   Ποιὸς δὲ θὰ δεχθεῖ νὰ φορέσει αὐτὲς τὶς ἠλεκτρονικὲς χειροπέδες; «Καὶ 

(τὸ θηρίον) ποιεῖ πάντας (δηλαδὴ ἐπιβάλλει σ’ ὅλους) τοὺς μικροὺς καὶ 

τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς 

ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς (δηλαδὴ νὰ δεχθοῦν 

στοὺς ἑαυτούς τους) χάραγμα (δηλαδὴ σφραγίδα ὑποτέλειας στὸν 

Ἀντίχριστο) ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 

καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγορᾶσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ 

ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν˙ 

ὁ ἔχων νοῦ ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου˙ ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου 

ἐστί˙ καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξστ΄ (πρβλ. Ἀποκ. 13, 16 – 18). 

    Παράλληλα μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας, ἡ Εὐρωπαϊκὴ 

Ἕνωση προχωρεῖ σὲ νομοθετικὲς ρυθμίσεις ποὺ ἐγκαθιστοῦν στὸ χῶρο 

τῆς «Γηραιᾶς Ἠπείρου» μία ὑπερεξουσία, ἡ ὁποία παραβιάζει καὶ 

καταργεῖ τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιαθέσεως τῶν πληροφοριῶν καὶ τὴν 

συνταγματικὰ κατοχυρωμένη ἰδιωτικὴ καὶ οἰκογενειακὴ ζωή. Οἱ 

πληροφορίες καθίστανται «δυνάμει» ἐπικίνδυνες καὶ διακυβεύεται ἡ 

ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας. Ὁ ἄνθρωπος πλέον δὲν θὰ 

γνωρίζει οὔτε τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του! Ἄλλοι θὰ σκέπτονται ὄχι μόνο γιὰ τὸ 

παρὸν καὶ τὸ μέλλον του, ἀλλὰ καὶ θὰ ἀποφασίζουν καὶ γιὰ τὸ παρελθόν 

του! 

    Ὅλα αὐτὰ ὑλοποιοῦνται ἰδίως μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ κανονισμοῦ (Ε.Κ.)  

ὑπ.ἀριθ. 1987/2006 τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου 2006 σχετικὰ μὲ τὴ δημιουργία, τὴ 

λειτουργία καὶ τὴ χρήση τοῦ Συστήματος Πληροφοριῶν Σέγκεν «Δεύτερης 

Γενιᾶς (SISII)» καὶ τὴν ἀπόφαση ὑπ.ἀριθμ. 2008/615/ΔΕΥ τοῦ Συμβουλίου 

τῆς 23ῆς Ἰουνίου 2008 «σχετικὰ μὲ τὴν ἀναβάθμιση τῆς διασυνοριακῆς 

συνεργασίας, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στὴν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας 

καὶ τοῦ διασυνοριακοῦ ἐγκλήματος» (ἀπόφαση Πρὺμ) . 

    Ἡ βιομετρικὴ καταγραφὴ (ψηφιακὲς φωτογραφίες καὶ δακτυλικὰ 

ἀποτυπώματα) ὅλου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πληθυσμοῦ ἔχει ἤδη ἀρχίσει. Τὸ SIS 

II ἐφαρμόζοντας τὶς πιὸ σύγχρονες ἐφαρμογὲς τῆς πληροφορικῆς 

τεχνολογίας χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ ἑκατομμυρίων ἀτόμων 

ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο, γιὰ τὴν ἐπιτήρηση καὶ τὸν ἔλεγχο πληθυσμῶν 

ποὺ θεωροῦνται ὕποπτοι (κυρίως μεταναστῶν) καὶ γιὰ τὴ δημιουργία μίας 

βάσεως βιομετρικῶν καταχωρήσεων ὅλων τῶν εἰσερχομένων στὸ ἔδαφος 

τῆς Ἑνώσεως. Νομιμοποιεῖται τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα καὶ ὅλοι οἱ 

πολίτες τοῦ «χώρου Σένγκεν» γίνονται ὑποκείμενα – ἀντικείμενα 

συλλογῆς πληροφοριῶν. Βάσει τῆς ἀποφάσεως Πρὺμ τὰ κράτη μέλη τῆς 
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Ἑνώσεως παρέχουν ἀμοιβαία δικαιώματα προσβάσεως στὰ 

αὐτοματοποιημένα ἐθνικὰ ἀρχεῖα DNA, στὰ συστήματα 

αὐτοματοποιημένης ἀναγνωρίσεως δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων καὶ στὰ 

μητρῶα ὀχημάτων γιὰ τὴ διερεύνηση ἀξιόποινων πράξεων. Κύριο 

χαρακτηριστικὸ τῶν νομοθετημάτων αὐτῶν εἶναι ἡ ἀσάφεια, ἡ ἀοριστία 

καὶ ἡ ἄμετρη ὑποκρισία, ἀφοῦ γίνεται καὶ ἐκτεταμένος λόγος γιὰ σεβασμὸ 

καὶ τήρηση  τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων. Κατὰ τὸν ἴδιο 

τρόπο οἱ ἐκφράσεις μεταφέρονται πολλὲς φορὲς αὐτούσιες στὴν ἐθνικὴ 

νομοθεσία τῶν κρατῶν - μελῶν, τὰ ὁποία ὀφείλουν νὰ ὑπακούσουν, ἀφοῦ 

γίνεται γενικῶς δεκτὸ ὅτι τὸ κοινοτικὸ δίκαιο – πρωτογενὲς καὶ παράγωγο 

– ὑπερισχύει τοῦ ἐθνικοῦ δικαίου τοῦ κάθε κράτους - μέλους. Οἱ ἐντολὲς 

τῶν Βρυξελλῶν εἶναι νόμος καὶ δὲν νοεῖται καμμία παρέκκλιση ἀπὸ τὸ 

κοινοτικὸ κεκτημένο. Γιὰ μᾶς τώρα ἐλευθερία εἶναι ἡ σκλαβιὰ στὸ 

Μεγάλο Ἀδελφό! 

    Ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι τυχαῖα καὶ ἡ ἐξοικείωση τῆς παγκόσμιας κοινῆς 

γνώμης μὲ τὸ βδελυρὸ ἀριθμοσύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου, τὸ 666, ὥστε, 

ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα νὰ ἀποτυπωθεῖ τὸ σύμβολο αὐτὸ (ἐμφανῶς ἢ ἀφανῶς, 

κρυπτογραφημένο ἢ ὄχι) πάνω καὶ σὲ ἀνθρώπινα σώματα, οἱ ἀντιστάσεις 

νὰ ἔχουν ἀμβλυνθεῖ καὶ ἐξουδετερωθεῖ! Ἄλλες φορὲς τὸ 666 εἶναι 

διακριτικὰ φανερὸ καὶ «μὴ βλάσφημο» μέσα σὲ πολλοὺς τύπους 

γραμμωτῶν κωδίκων (barcode) καὶ τώρα, ὕπουλα ἀφανὲς καὶ βλάσφημο, 

μέσα στὸ τσὶπ πολλῶν νέων βιομετρικῶν διαβατηρίων καὶ ἠλεκτρονικῶν 

ταυτοτήτων. 

    Πρώτιστα ὅμως μὲ τὸ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ 

ἐπιβάλει ἡ «νέα τάξη» σὲ πανευρωπαϊκὸ καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο ὁ 

ἄνθρωπος γίνεται θύμα φυλακισμένο στὸν ἄγνωστο πλέον καὶ βάναυσα 

κακοποιημένο ἑαυτό του μὲ καμμία πιθανότητα ἐλευθερίας στὸ μέλλον. 

    Δὲν γνωρίζει ἀπὸ ποιὸν κινδυνεύει καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ἀμυνθεῖ. Ἀλλὰ τὸ 

πιὸ ἀνησυχητικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχει ἡ δυνατότητα  στὸ μέλλον 

νὰ ἐμφυτεύονται μικροτσὶπ (μὲ ἢ χωρὶς τὸ 666) στὸ ἀνθρώπινο σῶμα. 

Αὐτὸ τὸ σχεδὸν ἀόρατο ἐμφυτευόμενο ἠλεκτρονικὸ κύκλωμα θὰ δύναται 

νὰ λαμβάνει μηνύματα καὶ νὰ τὰ στέλνει στὸν ἐγκέφαλό μας, 

ἀλλοιώνοντας τὴ σκέψη καὶ τὴ λογική μας, τὸ συναίσθημα καὶ τὴ 

βούλησή μας. Ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ θυμᾶται κὰν ὅτι ἦταν κάποτε ἕνα 

αὐτεξούσιο ὄν, μία εἰκόνα τοῦ Θεοῦ! Θὰ ἐνεργεῖ «συνειδητά» βάσει 

ἐντολῶν ἄγνωστων! Καὶ ὅλα αὐτά, γιατί ἀβίαστα καὶ ἐλεύθερα 

ἐμπιστεύθηκε τὴν τεχνολογία, υἱοθέτησε τὰ ἐπιτεύγματά της καὶ 

ὑποδουλώθηκε στὶς εὐκολίες της. Ἤδη ἡ ἀρχὴ γίνεται μὲ τό….ἀθῶο 

μικροτσὶπ τῶν νέων βιομετρικῶν διαβατηρίων. Ἡ χρήση ὅλων αὐτῶν τῶν 

ἠλεκτρονικῶν συστημάτων (μὲ ἢ χωρὶς τὸ 666) εἶναι μία προετοιμασία 

πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ φάση τοῦ σφραγίσματος τοῦ Ἀντιχρίστου. 

    Καὶ τὸ χειρότερο ἡ ἑκούσια ὑποταγὴ τῶν ἀνθρώπων στὸ ἀντίχριστο 

αὐτὸ καθεστὼς θὰ τοὺς ἐξασφαλίζει τὴν αἰώνια ἀπώλειά τους: «Καὶ ὁ 
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καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ 

ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ 

τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» 

(πρβλ. Ἀποκ. 14, 11). 

     Ὡς ἐπιστέγασμα στὴν πορεία τῆς ἑνοποιητικῆς διαδικασίας στὸν 

εὐρωπαϊκὸ χῶρο ἡ Συνθήκη τῆς Λισσαβώνας (13 Δεκεμβρίου 2007) 

ἐπέφερε ἐκτεταμένες ἀλλαγὲς στὶς ἰδρυτικὲς Συνθῆκες  τῶν Κοινοτήτων, 

τὶς ὁποῖες καὶ τροποποιεῖ. Οἱ ἁρμοδιότητες ποὺ ἀπονέμονται ἀπὸ τὰ 

κράτη-μέλη στὴν Ἕνωση, τὴν καθιστοῦν πλέον ἕνα ὑπερκράτος. Τὸ 

Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ ὁ ὕπατος ἐκπρόσωπος 

τῆς Ἑνώσεως γιὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ πολιτικῆς ἀσφάλειας 

(ΚΕΠΠΑ) ἐκμηδενίζουν κάθε ἐξωτερικὴ ἐθνικὴ πολιτική. Οἱ ἁρμόδιες 

κοινοτικὲς ἀρχὲς ἐπεμβαίνουν στὸ ἐσωτερικὸ τῶν κρατῶν-μελῶν 

ἀναλαμβάνοντας «νόμιμη» δράση, ἀφοῦ πάντοτε οἱ θέσεις καὶ τὰ 

συμφέροντα τῆς Ἑνώσεως ὑπερισχύουν τῶν ἀντίστοιχων ἐθνικῶν.   

Πατρίδα μας τώρα εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση! 

    Ὅσον ἀφορᾶ στὶς μεθοδεύσεις καὶ στὶς ἐνέργειες γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ 

ἀνελεύθερου εὐρωπαϊκοῦ καθεστῶτος στὴν Ἑλλάδα, αὐτὲς διαφαίνονται 

ἰδίως μὲ τὴν ψήφιση τοῦ ν. 2472/1997 «περὶ προστασίας τοῦ ἀτόμου ἀπὸ 

τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα» καὶ τοῦ ν. 3655/2008 

σχετικὰ μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ καθιέρωση τοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου 

Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως (ΑΜΚΑ) ὡς ἀριθμοῦ ἐργασιακοῦ καὶ 

ἀσφαλιστικῆς ταυτοποιήσεως ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς χώρας. Σημειωτέον 

ὅτι μὲ αὐτοὺς τοὺς νόμους ἐπαναφέρεται πλαγίως ὁ διαβόητος ΕΚΑΜ τοῦ 

ν. 1599/1986. 

    Τὸ Τρίτο  Κεφάλαιο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου μᾶς θέτει ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν 

μας. Εὐρισκόμενοι μέσα στὴ λαίλαπα τῶν ἐσχατολογικῶν γεγονότων, 

ζώντας τὰ καθημερινῶς αὐξανόμενα ἀποκαλυπτικὰ σημεῖα τῶν καιρῶν 

μας, τίθεται τὸ συγκλονιστικὸ ἐρώτημα: Θὰ οἰκειοποιηθοῦμε πνεῦμα 

δουλείας ἢ θὰ ἐνεργοποιήσουμε τὸ Πνεῦμα ἐλευθερίας ποὺ λάβαμε στὸ 

βάπτισμα; Στὴν πρώτη περίπτωση ἡ ἐπιλογή μας σημαίνει φόβο, ἁμαρτία, 

θάνατο, αἰώνια ἀπώλεια. «Τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος» (πρβλ. 

Πρὸς Ῥώμ. 6,23). Ἀντιθέτως, τὸ πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας, ὡς πνεῦμα 

Κυρίου, μᾶς χορηγεῖ τὰ πάντα. «Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον». Ἡ 

ὁποιαδήποτε ἐπιλογὴ ἀνήκει στὴ δική μας προσωπικὴ θέληση, στὴν 

προαίρεσή μας. Ἐμεῖς ἄρχουμε τοῦ ἑαυτοῦ μας. 

   Θεὸς ἀπέθανε. Αἷμα Θεοῦ χύθηκε πάνω στὸ Σταυρό. Τί πολυτιμότερο 

θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει ἀπὸ τὸ θάνατο αὐτό;  Τί φρικωδέστερο; Τὸ λύτρο 

δόθηκε καὶ μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα ἁπλῶς ἐλευθερωνόμαστε. Ὁ Θεὸς μὲ τὴ 

σοφία καὶ τὴν ἀγαθότητά του βρῆκε τρόπο, ὥστε καὶ τὸν ἄνθρωπο νὰ 

λυτρώσει ἀπὸ τὸ θάνατο καὶ τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου νὰ διατηρήσει. 

Θεῖο δῶρο εἶναι τὸ αὐτεξούσιο καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ καταλύσει. 

Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου, τῆς κορωνίδας τῆς δημιουργίας τοῦ 
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Θεοῦ. Κανεὶς δὲν δικαιοῦται νὰ ἐπιβάλει τὴ θέλησή του στὸν ἄνθρωπο ἢ 

νὰ τὸν ἐξαναγκάσει σὲ ὁποιαδήποτε ἐπιλογή, ἀφοῦ οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς 

ἐπιτρέπει αὐτὸ στὸν ἑαυτό του. 

   Ὅμως ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» καὶ ἡ ἰδεολογία της θέτουν τὰ 

πράγματα σὲ ἄλλη βάση, ποὺ μᾶς καλεῖ νὰ συμμορφωθοῦμε χωρὶς 

πολλὲς – πολλὲς ἀντιρρήσεις. 

    Γίνεται λόγος γιὰ τὴν παγκοσμιοποίηση, κατ’ ἀρχὰς, ὡς ἑνότητα στὴν 

οἰκονομία. Ἡ τελευταία οἰκονομικὴ κρίση, ὅπως προτείνουν «ὁμάδες 

σοφῶν», ἀπαιτεῖ διαχείριση ὑπερεθνική. Ἡ πορεία πρὸς μία ἀχρήματη 

κοινωνία, ὅπου τὰ πάντα θὰ ἐλέγχονται ἀπόλυτα καὶ θὰ 

παρακολουθοῦνται ἠλεκτρονικά, φαίνεται νὰ εἶναι ἀναπόφευκτη. Διότι 

κάθε ἄνθρωπος πλέον θὰ ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἕνα πολυψήφιο νούμερο. 

   Ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» ἐκφράζεται καὶ ὡς ἕνας ἰδιαίτερος 

πολιτισμικὸς τρόπος ζωῆς μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν πολιτισμικὴ 

ὁμογενοποίηση. Ἀλλὰ καὶ στὸ χῶρο τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς προχωρεῖ μὲ 

ἕνα συγκρητιστικὸ τρόπο. Αὐτὸς ὁ συγκρητισμὸς χαρακτηρίζεται ὡς «Νέα 

Ἐποχή». Αὐτή, λέγουν, θὰ εἶναι ἡ θρησκεία τῆςΤρίτης Χιλιετίας. Ἔρχεται 

τώρα  «ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ» (πρβλ. Ἰω. 5,43) ὁ ἄλλος (ὁ Ἀντίχριστος), ὁ 

Θεὸς τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὁ νέος Μεσσίας, τὸν ὁποῖον  θὰ προσκυνήσουν οἱ 

λαοὶ τῆς γῆς στὰ ἔσχατα τῆς ἱστορίας. 

   Ἐδῶ πλέον δὲν θὰ ὑπάρχουν ἐπιλογὲς καὶ ἐναλλακτικὲς λύσεις. Ἡ «Νέα 

Τάξη» δὲν προβάλλεται, δὲν προτείνεται, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται. Ζητεῖ τὴν 

ἔνταξή μας, τὴν ταύτισή μας, τὴν ἀλλοτρίωσή μας, τὴν ψυχή μας! Ὄχι 

φαινομενικά, ἀλλὰ πραγματικά. Μὲ τὴ δική μας θέληση καὶ τὴ δική μας 

συγκατάθεση! Ζητεῖ ν’ ἀγαπήσουμε τὸ Μεγάλο Ἀδελφό, ποὺ ὅλα τὰ 

βλέπει καὶ τὰ πάντα ἐλέγχει: τὴν ἔκφραση, τὴ σκέψη καὶ ὄχι μόνο. Μέσα 

σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο γίνεται κατανοητὴ ἡ «ἐξυπηρέτηση» τῶν νέων 

βιομετρικῶν διαβατηρίων καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων μὲ 

τό…..ἀθῶο μικροτσίπ. Ἐπιτέλους οἱ ἄνθρωποι θὰ γίνουν ἄβουλα νούμερα. 

Κάθε τί ἄλλο- δηλαδή- παρὰ ἄνθρωποι. 

    Καὶ ὅμως. Μόνον ὁ Θεάνθρωπος μᾶς λύτρωσε ἀπὸ τὴν ἐξουσία καὶ τὸ 

κράτος τοῦ κάθε Ἅδη, τοῦ κάθε θανάτου. Μόνον ὁ Χριστός μᾶς ἐξαγόρασε 

μὲ τὸ αἷμα Του. Γιὰ αὐτὸν τὸ λόγο  καὶ σὲ κανέναν ἄλλο δὲν πρέπει νὰ 

δουλεύουμε καὶ σὲ κανένα ἄλλο  δὲν πρέπει νὰ ἀφιερώνουμε τὸν ἑαυτό 

μας, τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή μας, τὴν ἀγάπη, τὴ μνήμη καὶ τὴ διάνοιά μας. 

    Ἰδοὺ γιατί καὶ τὰ νέα βιομετρικὰ διαβατήρια καὶ οἱ ἠλεκτρονικὲς 

ταυτότητες καὶ τὰ ἐμφυτευόμενα μικροτσὶπ, μὲ ὅλα τὰ προαναφερθέντα 

ἀπαίσια καὶ φοβερὰ ἐπακόλουθά τους, ἂν καὶ μᾶς ἐξυπηρετοῦν, δὲν ἔχουν 

καμμία θέση στὴ ζωή μας, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ζητοῦν τὴν ψυχή μας, τὸ νοῦ 

μας, τὴ σκέψη μας, τὴν ἐπιθυμία μας. Ἀπαιτοῦν τὴν ἴδια τὴν ψυχή μας, 

«ὑπὲρ ἧς Χριστὸς ἀπέθανεν» (πρβλ.Πρὸς Ῥώμ. 14,15). Πράγματι, «ὧδε ἡ 

ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 

πίστιν Ἰησοῦ» ( πρβλ. Ἀποκ. 14,12). Ἡ ἀποδοχὴ ἢ μὴ τοῦ χαράγματος τοῦ 
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Ἀντιχρίστου συνδέεται μὲ τὴν ἄρνηση ἢ μὲ τὴν τήρηση τῆς ἐντολῆς τοῦ 

Θεοῦ καὶ τῆς πίστεως. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ὁ θάνατος φέρει τὴν εὐθύνη 

τῆς ἐπιλογῆς του. Παρακαλοῦμε ταπεινὰ τὸν Πανάγαθο Θεὸ νὰ μᾶς 

ἐνισχύσει γιὰ νὰ τηρήσουμε τὴν πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή του:   

«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ 

σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου» (πρβλ. Μάτθ. 22,37). Πιστεύουμε δὲ καὶ 

ἐλπίζουμε ὅτι θὰ μᾶς δώσει «πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς» γιὰ νὰ σωθοῦμε 

ἀπὸ τὴν ὀλιγοψυχία καὶ τὴν καταιγίδα (πρβλ. Ψάλμ. 54,7-9) τῶν ἡμερῶν 

μας, θὰ μᾶς ἀξιώσει δὲ νὰ εἰσέλθουμε μετὰ τῶν δούλων του εἰς «τὴν 

πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλήμ»  (πρβλ. Ἀποκ. 21,10), ὅπου  «νὺξ οὐκ ἔσται 

ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ αὐτούς, 

καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ( πρβλ.Ἀποκ. 22,5).Ἀμὴν. 

 


