
Περί του Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης). 

υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου 
 

       Κατά το Υπουργείο, σκοπός του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ είναι: 

α. η απονομή ενός μοναδικού, μόνιμου και ενιαίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΑΜΚΑ) σε κάθε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο της Χώρας, είτε πρόκειται για Έλληνα υπήκοο είτε όχι.  

β. η δημιουργία, με βασικό στοιχείο αναγνώρισης τον ΑΜΚΑ, του Εθνικού Μητρώου όλων των 

Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών της Χώρας (ΕΜΑΕΣ), το οποίο τηρείται μηχανογραφικά 

και θα περιλαμβάνει τόσο τα ατομικά στοιχεία αυτών όσο και το ιστορικό του κάθε ασφαλισμένου 

αναφορικά με τους Ασφαλιστικούς Φορείς στους οποίους υπήρξε είτε σαν ασφαλισμένος είτε σαν 

συνταξιούχος. 

γ. η διαχρονική λειτουργία και εκμετάλλευση του ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ. 
       Επίσης ορίζονται τα υποχρεωτικά στοιχεία: 
Για την καταχώρηση ενός ασφαλισμένου ή συνταξιούχου στο ΕΜΑΕΣ θα πρέπει υποχρεωτικά να 
υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία του: 

1. Επώνυμο κατά την γέννηση 
2. Σημερινό επώνυμο 
3. Όνομα 
4. Όνομα πατέρα 
5. Όνομα μητέρας 
6. Ημερομηνία γέννησης 
7. Φύλο 
8. Υπηκοότητα 
9. Φορέας στον οποίο ασφαλίζεται 

10. Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) στο Φορέα ή Κλάδο 
11. Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης ή συνταξιοδότησης στο Φορέα ή Κλάδο 
12. Κατηγορία σύνταξης (μόνο για συνταξιούχους) 
13. Δ/νσης κατοικίας ή εργασίας για την αποστολή της Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης 
14. Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 
15. Έτος πρώτης ασφάλισης σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης (μόνο για ασφαλισμένους) 

      Πρόκειται για 15 στοιχεία που θα βρίσκονται στη βάση του ΑΜΚΑ, μεταξύ αυτών ο αριθμός 

ταυτότητος ή διαβατηρίου. Είναι βέβαια προφανές ότι δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα 

εντελώς ξεκάρφωτο αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης!  

Τι λέει για το ΑΜΚΑ ο γ.γ. του υπουργείου Απασχόλησης κ. Μαμμωνάς (!)  ΑΜΚΑ ( f l v )   

         Η πορεία του όλου εγχειρήματος είναι αρκετά βραδεία, από το 1993 που ξεκίνησε μέχρι 
σήμερα. Δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει η επανεμφάνισή του στο προσκήνιο τελευταία, αλλά 
να μας προβληματίζει. 
 

Η προσωπική μου γνώμη είναι: 
1. Να δώσουμε προτεραιότητα στην πνευματική μας ετοιμότητα, το να είμαστε δηλ. 
συνειδητοί Χριστιανοί, που έχουν επίγνωση και πείρα της δύναμης του Χριστού που δρα 
Μυστηριακά μέσα στην Εκκλησία, και να αντλούμε δωρεάν δύναμη από εκεί, γιατί διαρκώς τα 
πράγματα θα δυσκολεύουν. Διότι όπως είπε ο Κ. Ιησούς Χριστός, έτσι συμβαίνει στους 
αληθινά πιστούς της Εκκλησίας Του: «εάν έχετε πίστη σαν κόκκο σιναπιού, θα πείτε στο 
όρος αυτό, να μεταβείς  από εδώ εκεί, και θα μεταβεί, και τίποτα δεν θα σας είναι 
αδύνατο». Το θέμα λοιπόν είναι να μην χάσουμε την πίστη μας, από αμέλεια στην 
πνευματική μας ζωή, και με την επίδειξη παραπλανητικών δυνάμεων από τη μεριά των 
απίστων, ή εκφοβισμού (η τρόμο-φοβία είναι της μόδας)... Και να μην έχουμε άγνοια όπως οι 
άπιστοι ή αιρετικοί ελπίζοντας κυρίως στα έργα μας. 

http://www.imdleo.gr/diaf/files/poly09/amka/AMKA.flv
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2. Οι πιστοί γενικά να μην βιάζονται να ακολουθούν προστάγματα τα οποία στη 
συνείδησή τους δημιουργούν ερωτηματικά. Καλό είναι, μ’ αυτή την έννοια, πριν να 
πάρουν τον αριθμό αυτό (Α.Μ.Κ.Α.) να ερευνήσουν για τυχόν πνευματικές επιπτώσεις απ’ 
αυτόν. 

3. Να διατηρείται η ενότητα μεταξύ των πιστών. Αν η Εκκλησία λάβει θέση, αυτή να 
ακολουθήσουμε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τα επερχόμενα, τα 
οποία είναι και τα πιο κρίσιμα. Το barcode1, όπως γράψαμε ήδη, είναι η αποτύπωση ενός 
δυαδικού συστήματος αρίθμησης κατάλληλου ιδιαίτερα για το εμπόριο (που είναι το 
κύριο μέλημα της Βαβυλώνας της Αποκαλύψεως), και δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί, αλλά 
να μας καλεί σε πνευματική επαγρύπνηση, διότι οι «χαρακιές» του μας προειδοποιούν ότι 
ζούμε στα πολύ τελευταία χρόνια. Κατά τον άγιο Εφραίμ το Σύρο2, ο άγιος Ιωάννης ο 
Θεολόγος αν και ήξερε το όνομα του Αντιχρίστου έδωσε σε μας μόνο τον αριθμό του 
(666). Επειδή βέβαια είναι σημαντικότερο για μας να ξέρουμε παρατηρώντας την διάδοση του 
αριθμού αυτού ότι ζούμε στα έσχατα χρόνια και να είμαστε έτοιμοι, διότι όλα γύρω μας θα 
γίνονται όλο και πιο υποκριτικά, όλο και πιο ψεύτικα αν και θα αποκαλούνται αληθινά, όσο 
πλησιάζουμε στην εμφάνιση του ίδιου του Αντιχρίστου. 

4. Πριν συνεχίσουμε την διερεύνηση για τον ΑΜΚΑ πρέπει να επισημάνουμε ότι, πέρα από το 
ρόλο που παίζει τώρα ο αριθμός αυτός, πρέπει να εμποδίσουμε την γενίκευσή του, σαν 
μοναδικού για όλες τις συναλλαγές μας με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, κλπ. Δηλαδή να 
έχουμε σαφή στόχο για το μέλλον να υποστηρίζουμε σθεναρά την αποκέντρωση σαν την 
πιο σίγουρη μέθοδο, για να μην δημιουργήσουμε οι ίδιοι με τις επιλογές μας τις προϋποθέσεις 
ταχείας έλευσης του παγκόσμιου δικτάτορα - Αντιχρίστου. Να μην ξεχνάμε ότι ο Αντίχριστος 
θα έρθει σαν πολιτικό πρόσωπο, ενώ ο κύριος υποστηρικτής του Ψευδοπροφήτης σαν 
θρησκευτικό. Τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι πιο ασφαλή για τους πολίτες όταν είναι 
αποκεντρωμένα, επειδή δεν έχουν συσσωρευμένες όλες τις κρίσιμες πληροφορίες κάτω 
από ένα κωδικό. 

Περισσότερα για τον ΑΜΚΑ: 

 Το ευρωπαϊκό πρότυπο barcode ΕΑΝ 13, όπως και το αρχικό UPC, είναι τα πιο 
«αυθεντικά» 666άρια, διότι σ’ αυτά φαίνονται καθαρά οι τρεις οδηγοί που αντιστοιχούν σε εξάρια 

κατά τον εφευρέτη του συστήματος. Η εξέλιξη 
μετά τον ΑΜΚΑ δεν είναι ξεκάθαρη. Δεν 
προχωράνε, εδώ στην Ελλάδα, κατ' ευθείαν στην 
καθιέρωση αυτού του αριθμού σαν μοναδικού για 
οποιαδήποτε συναλλαγή, στο οποίο πρέπει να 
αντισταθούμε, και το σύστημα του γραμμωτού 
κώδικα που περιέχει η κάρτα δείχνεται 
διαφορετικό του προτύπου ΕΑΝ 13. Η ύπαρξη 
του barcode, το οποίο επινοήθηκε όταν η IBM 
ζήτησε από τους τεχνικούς της να βρουν ένα 

σύστημα κατάλληλο για τον έλεγχο της αγοραπωλησίας τροφίμων3 στα μεγάλα 
πολυκαταστήματα,  δεν θεωρείται στα προϊόντα κακή,  μόνο δηλωτική της εποχής μας και της 
                                            
1 http://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/gen/htm-proph/barcode_analysis.htm και http://www.imdleo.gr/htm/666_yp.htm #note 
2 Μήπως δεν ήξερε το όνομα του Θηρίου ο λέγων (άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος) τον αριθμό του ονόματος; Πρώτα 
εγνώρισε τας συλλαβάς, και έτσι στα στοιχεία (γράμματα) διαίρεσε το όνομα. Πρώτα ονόμασε το όνομα ο ίδιος, και 
μετά από τα στοιχεία αφού τα συνέβαλε, είπε τον αριθμό, ότι το 666 συμπληρώνουν τα γράμματα (του ονόματος 
του Θηρίου όταν συναθροισθούν). Δείτε: http://www.imdleo.gr/diaf/2005/08-thirion-pseydoprofitis.pdf 
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κακής διάθεσης των αποκρυφιστών (που θεωρούν το 666 γούρι τους), αλλά στην περίπτωση 
των καρτών - ταυτοτήτων και του σημαδέματος του ίδιου του ανθρώπου, τα πράγματα είναι 
διαφορετικά. 

 Στον άνθρωπο απαγορεύεται ήδη από την εποχή του Νόμου να χαράσσει πάνω του 
σχήματα ή γράμματα: «Δεν θα κάμετε εντομές στο σώμα σας, ούτε θα χαράξετε γράμματα 
στο δέρμα σας. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας4» Ιδιαίτερα φέρνει πνευματικό επιτίμιο ότι 
χάραγμα κάνει τον άνθρωπο να ξεχάσει το Θεό ή ακόμα χειρότερα συμβολίζει άλλες 
ψευδοθεότητες, δράκους, δαίμονες κλπ. Βέβαια τέτοιο θα είναι κατ’ εξοχήν το χάραγμα του 
Αντιχρίστου, το οποίο θα θυμίζει διαρκώς στον χαραγμένο την υποτέλειά του στον άνθρωπο-
Θηρίο. Όμως επειδή γενικά απαγορεύεται κάθε χάραγμα πάνω στον άνθρωπο, δεν είναι ανάγκη 
να έρθει ο τελικός αντίχριστος για να είναι εφάμαρτο το οποιοδήποτε barcode (όχι μόνο το 
τύπου 666, όπως το ΕΑΝ 13) πάνω στο σώμα μας, ή η εμφύτευση του τσιπ RFID5.  

  Ο λόγος «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας» είναι δηλωτικός του γιατί απαγορεύεται κάθε 
χάραγμα στον άνθρωπο. Όταν κατά τον Απόστολο τα σώματά μας είναι ναός του Θεού, και 
πρόκειται να αναστηθούν και να λάβουν την αφθαρσία, δεν μπορούμε να τα βλέπομε σαν νεκρά 
αντικείμενα πχ ανθοδοχεία και να ζωγραφίζουμε στο δέρμα μας λουλούδια ή το χειρότερο σαν 
υποχθόνιες σπηλιές και να τα γεμίζουμε με δράκους, τέρατα, και άλλες δαιμονικές μορφές. Ούτε 
βέβαια να τα απαξιώνουμε με άλλους τρόπους εξυπηρετώντας αντίχριστα σχέδια. Από την άλλη 
μεριά η θεραπεία του σώματος είναι επιβεβλημένη όταν απαιτείται6 και γι’ αυτό όχι μόνο δεν 
απορρίπτονται οι ιατρικές επεμβάσεις και οι τομές και ουλές που μπορεί να προκληθούν, αλλά 
και μεγάλοι άγιοι ιατροί υπάρχουν στην Εκκλησία, από τον ευαγγελιστή Λουκά και τις δεκάδες 
των αγίων Αναργύρων, έως τον σύγχρονο θαυματουργό άγιο Λουκά από την Κριμαία. 

  Είναι όμως απαραίτητο για την υγεία το chip; Αν ήταν απαραίτητο τότε δεν θα 
μπορούσαν να ζήσουν οι προηγούμενες γενιές. Οι οποίες επιβίωσαν με πολύ λιγότερα 
φάρμακα από ότι καταναλώνουμε εμείς σήμερα. Να μην ξεχνάμε ότι ιατρός των ψυχών και των 
σωμάτων μας είναι ο Θεός. Όσο φεύγουμε από τις υγιεινές συνθήκες που δημιούργησε για να 
ζούμε ο Θεός, τόσο περισσότερο έχουμε ανάγκη από τεχνικές που μας βοηθούν να 
ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιουργήσαμε οι ίδιοι, ενώ συγχρόνως μας 
υποδουλώνουν στις διάφορες μηχανές. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν έμμεσα, αλλά με το chip ή 

οποιοδήποτε άλλο χάραγμα άμεσα! Και υπάρχουν 
προειδοποιήσεις για πρόκληση καρκίνου από το 
chip σε μεγάλο ποσοστό7 άρα υπάρχει ιατρικός 
λόγος να μην το λάβουμε! Από νομικής άποψης, 
στην Αμερική η πολιτεία του WISCONSIN ήδη 

χαρακτήρισε έγκλημα την απαίτηση εμφύτευσης τσιπ σε ιδιώτες, με νόμο που ψηφίστηκε στις 
31-5-2006. Και στην Καλιφόρνια τον Οκτώβριο του 2007 ο κυβερνήτης Schwarzenegger, παρά 
την συμπάθειά του στο τσιπ, υπέγραψε ανάλογη απόφαση να μην υποχρεώνεται από τους 
εργοδότες κανείς υπάλληλος να φέρει το τσιπ εμφυτευμένο στο σώμα του.  

                                                                                                                                                         
3 Από την αρχή το barcode στόχευε την αγορά τροφίμων, και εκεί θα καταλήξει: «…και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι 
ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του Θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού (Αποκ.13.17). Δείτε 
περισσότερα στις προηγούμενα αναφερθείσες ιστοσελίδες.  
4 «…και εντομίδας ου ποιήσετε επί ψυχή εν τω σώματι υμών και γράμματα στικτά ου ποιήσετε εν υμίν. Εγώ ειμί 
Κύριος ο Θεός υμών». (Λευϊτ.19,28). 
5 Διαβάστε: http://www.imdleo.gr/htm/2009_chip1.htm  
6 Κατά τον απόστολο Παύλο «Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλλ’ εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς 
και ο Κύριος την Εκκλησίαν». (Εφ. 5,29). 
7 http://www.antichips.com/cancer/    http://www.nocards.org/     
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  Όμως ανάλογα κυκλώματα RFID (Radio Frequency Identification8 = «ταυτοποίηση μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων») υπάρχουν στα καινούργια διαβατήρια της Αγγλίας, και σε λίγο όλων των 
υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών και της Ελλάδος, σε κάρτες διαφόρων συλλόγων και 
σουπερμάρκετ, σε ρούχα και άλλα αντικείμενα αντί του barcode. Μέσω όλων αυτών γινόμαστε 
αντικείμενο έρευνας και εμπορικής εκμετάλλευσης (ανάλογα με το τι αγοράζουμε). Η Βιβλιοθήκη 
του Βατικανού άρχισε το 2003 την εφαρμογή αρχειοθέτησης μέσω RFID των 40 εκατομμυρίων 
βιβλίων της. Οι οδηγοί του Τόκυο δοκίμασαν από το 2004 σύστημα πληρωμής από κινητό (που 
έρχεται τώρα και στην Ευρώπη) μέσω τσιπ RFID ενσωματωμένου στο κινητό και αναγνώστη 
που δόθηκε σε κάθε οδηγό. Οι αθλητές εφοδιάζονται με 
τέτοια chips, όπως του Μαραθωνίου της Βοστώνης το 
2004 που έφεραν RFID στο παπούτσι τους, για να 
παρακολουθούνται οι επιδώσεις τους. Τα RFID 
εκπέμπουν στις συχνότητες των 128 KHz, ή 13.56 
MHz, ή 915 MHz, ανάλογα με το τι εξυπηρετούν.  

  Δεξιά μια πρακτική λύση για άτομα που θέλουν 
ιατρική ασφάλεια μέσω RFID. Το τσιπ δεν εμφυτεύεται στο 
σώμα και αλλάζει εύκολα αν χαλάσει ή και αναβαθμίζεται.  

 Κυκλοφορούν πολλών ειδών κάρτες στην αγορά, και οι συνήθεις τεχνολογίες που 
υποστηρίζονται είναι: α) μαγνητικές ταινίες ενσωματωμένες στις κάρτες, στις οποίες 
αποθηκεύονται κάποια βασικά στοιχεία του κατόχου,   β) ηλεκτρονικό κύκλωμα στο εσωτερικό 

της κάρτας που εκπέμπει έναν κωδικό κάθε φορά που διέρχεται μέσα από 
συγκεκριμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, και ονομάζονται επαγωγικές 
(proximity) κάρτες και γ) ενσωματωμένο chip μνήμης ή επεξεργαστή στις 
ονομαζόμενες έξυπνες κάρτες (smart cards)  όπως προβλέπεται για το 
ΑΜΚΑ.  
Αριστερά μια ετικέτα (tag) που είναι κύριο συστατικό του RFID. 

 Ο Αντίχριστος θα εξαναγκάζει όλους να λάβουν το χάραγμα λέει η Αποκάλυψη: «και 
ποιεί πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους 
ελευθέρους και τους δούλους, ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς 
ή επί των μετώπων αυτών», (Αποκ. ΙΓ-16). Το χάραγμα θα είναι επομένως μία κοινή απαίτηση 
για να μπορούν οι άνθρωποι κάτω από ένα αριθμό τύπου Α.Φ.Μ. (Αριθμού Φορολογικού 
Μητρώου) ή ταυτότητος, ή ασφάλειας Υγείας όπως ΑΜΚΑ, ή μάλλον ενιαίου (αντί όλων αυτών) 
να έχουν πρόσβαση στο οικονομικό σύστημα που θα είναι απόλυτα ελεγχόμενο από το 
κέντρο διοίκησης του Αντιχρίστου, και έτσι να μπορούν να πωλούν ή να αγοράζουν. 

 Η επιδίωξη του απολύτου ελέγχου και ο εκβιασμός όλων  των ανθρώπων δηλώνεται στο 
επόμενο εδάφιο καθαρά: «και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το 
χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού». (Και να μη μπορεί 
κάποιος να αγοράσει ή να  πωλήσει παρά μόνο ο έχων το χάραγμα, το όνομα του Θηρίου ή τον 
αριθμό του ονόματος αυτού. Αποκ. ΙΓ-17). Από αυτό συμπεραίνεται ότι θα έρθει πρώτα ένα 
σύστημα χάραξης - σφράγισης, το οποίο έπειτα θα εφαρμόσει στην εποχή του ο Αντίχριστος, 
πάνω στους ανθρώπους, μαζί με άλλους δύο τρόπους. Και το σύστημα αυτό ήρθε ήδη, είναι ο 
γραμμωτός κώδικας (barcode). Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και η ανθρωπότητα 
χτύπησε το κατώφλι της εποχής των τεχνολογιών που θα εφαρμόσει ο Αντίχριστος. Να γιατί η 
τεχνολογία αυτή, η οποία μπήκε για να εξυπηρετήσει το εμπόριο στην εποχή του ανοίγματος 
                                            
8 Απλοποιημένες επεξηγήσεις: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1592 
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των τοπικών οικονομιών προς την παγκόσμια οικονομία και εμπόριο, δεν είναι τυχαία. Ο 
Αντίχριστος θα είναι παγκόσμιος ηγέτης και ο γραμμωτός κώδικας είναι ένα παγκόσμιο 
σύστημα καταγραφής που του χρειάζεται για να διοικεί αυταρχικά. Θα το βρει έτοιμο γιατί θα το 
έχει πρώτη δεχθεί η πόρνη - Βαβυλώνα της Αποκαλύψεως, επειδή αυτή το χρειάζεται για το 
εμπόριό της! Πρέπει αυτό να μας κρατάει σε επαγρύπνηση γιατί έχει ήδη περάσει στον 
άνθρωπο, δοκιμαστικά στην αρχή. 

Το χάραγμα οτιδήποτε κι αν είναι (barcode ή τσιπ RFID) απαγορεύεται σαφώς να ληφθεί 
από τους πιστούς στο σώμα τους. Τα διάφορα 666άρια θα πληθαίνουν όσο πλησιάζουμε τη 
συντέλεια και αυτό αποτελεί «σημείο» εσχατολογικό. Στο internet κάθε διεύθυνση έχει μπροστά 
το www που αντιστοιχεί κατά την εβραϊκή gematria (ή το ελληνικό πληκτρολόγιο «ςςς») σε 666. 
Είδαμε επίσης το 666 στο σήμα του CERN. 

 Τι γίνεται όμως με τις ταυτότητες και αν το ΑΜΚΑ μεταπηδήσει και στον τομέα αυτό και 
γίνει ενιαίος αριθμός που θα μας εκπροσωπεί παντού; Γενικά για τις ταυτότητες έχουμε 
γράψει τη γνώμη του γέροντος Παϊσίου ότι αν περιέχουν το 666 δεν πρέπει να τις 
πάρουμε. Αλλιώς θα διαφημίζουμε και οι πιστοί το σύστημα της υποδούλωσής μας στον 
Αντίχριστο! Όμως όπως γράψαμε το barcode είναι ένα σύστημα καταγραφής που άλλοτε έχει 
εμφανώς το 666 και άλλοτε όχι. Αν θεωρήσουμε ότι το barcode, αποτελεί συνολικά το 
«χάραγμα», επειδή έχει στις διάφορες εκδόσεις του «μπάρες - χαρακιές» και προήλθε από το 
αρχικό UPC με τα εμφανή τρία εξάρια οδηγούς, τότε δεν πρέπει να πάρουμε ταυτότητα με 
κανένα είδος barcode επάνω της. Αλλιώς μπορούμε να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στο αν 
φέρει εμφανώς τα 3 εξάρια (όπως συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΑΝ 13) που διαφημίζει 
άμεσα τον αριθμό του Αντιχρίστου, ή δεν τα φέρει, οπότε δεν μετέχουμε στα σύγχρονα αυτά 
«ειδωλόθυτα», όμως υποχωρούμε στο θέμα του περιορισμού των ελευθεριών μας, ανοίγοντας 
δρόμο προς την ολιγαρχία του Αντιχρίστου. 

Γι’ αυτό γράψαμε ήδη ότι το θέμα των ταυτοτήτων και του Α.Μ.Κ.Α. (αν εξελιχθεί σε 

ταυτότητα) είναι και δημοκρατικό και πνευματικό. 
Είναι δημοκρατικό, επειδή θίγονται οι ελευθερίες του πολίτη από κέντρα ηλεκτρονικού 

ελέγχου στα οποία όσοι έχουν πρόσβαση θα καθορίζουν τις τύχες του, ενώ απόρρητο δεν είναι 
δυνατόν να υπάρξει αφού οι χάκερς χτυπάνε ακόμη και το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Και είναι 
συγχρόνως και θέμα πνευματικό διότι μαζί με όλα τα άλλα υποβιβάζεται η πνευματική ζωή και 
γίνεται ακόμη πιο υποτελής στα οικονομικά συμφέροντα κάποιων «ελίτ» Δύσης και Ανατολής, 
που καθοδηγούν τα πράγματα στον πλανήτη. Τα χρήματα των πιστών θα κατευθύνονται προς 
τις υπάκουες στη Νέα Τάξη "εκκλησίες", ενώ οι αντιδραστικοί πολίτες και «μη ορθές πολιτικά» 
εκκλησίες θα διώκονται. Βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί όχι μόνο στο χάραγμα αλλά και 
στην προωθούμενη Πανθρησκεία… Κατά τα άλλα θα πιστεύουμε …ότι θέλουμε! Ισχύει και εδώ 
η ρήση9 του γέροντος Παϊσίου: «Αν σου πουν πίστευε ότι θέλεις, αλλά σε βάζουν στο 
καλάθι το δικό τους …σε πάνε εκεί που θέλουνε»! Και καταλήγει ο Γέροντας: «Τούτο είναι 
σατανικό σύστημα, πίσω από εκεί κρύβεται η δικτατορία των Σιωνιστών»!  

Να σημειωθεί ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε την Ε.Ο.Κ. με τη συνθήκη του 
Μάαστριχτ το 1992, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για πολύ ισχυρή κεντρική διοίκηση που 
μπορεί να εξελιχθεί σε απολυταρχική.  

Ο σύμβουλος μάλιστα του προέδρου Bush και πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Ο.Η.Ε. 
John Bolton, θεωρεί ότι θα οδεύσει προς δικτατορία κάτω από τη συνθήκη της Λισσαβόνας!  

                                            
9 Α΄ τόμος Προφητειών σελ. 16, απομαγνητοφωνημένη συνομιλία το 1992. Απάντηση στην ερώτηση: «Αν είμαστε 
πιστοί στις παραδόσεις μας στην Ορθοδοξία, μπορεί να τους ωφελήσουμε (τους Ευρωπαίους)»; 

http://www.imdleo.gr/htm/666_yp.htm
http://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/04_Taytotites.pdf
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Όταν όλα είναι ηλεκτρονικά και φτάνουν σε ένα κέντρο ελέγχου, οι  αντιφρονούντες θα 
σβήνονται από το σύστημα, με το πάτημα 
λίγων μόνο κουμπιών! 
     Μπορεί και να εξοντώνονται, αν 
καθιερωθεί το νέο τσιπ που παρουσίασαν 
οι αμερικανικές τηλεοράσεις (αριστερά), το 
οποίο αποδεσμεύει κυάνιο στους 
«τρομοκράτες», με σήμα από δορυφόρο!  
    Το σφράγισμα επιδιώκεται ήδη από την 
παγκόσμια "ελίτ" σύμφωνα με δήλωση του 
Henry Kissinger προς τον Δρ Sanders,  
αρχηγό της ομάδας που εφεύρε τα 
υποδόρια τσιπς, τα οποία να σημειωθεί ότι 

μετατράπηκαν από την ιατρική τεχνολογία (βιοϊατρικά) στην τεχνολογία ταυτότητας!   
RFID  Για το που το πάνε: Νεοταξικό πλάνο. 
 Ο πρόεδρος Ομπάμα θέλει να κάνει πλήρως ηλεκτρονικό το πρόγραμμα Υγείας στην 
Αμερική, παρά το χάλι της οικονομίας, μέσα σε 5 χρόνια. Αλλά θα στοιχίσει ίσως 100 δις 
δολάρια λέει το CNN, χωρίς τα χρήματα που θα καταβάλλουν οι ιδιώτες. Η κίνηση αυτή θα 
προωθήσει και το υποδόριο τσιπ σε ανθρώπους, παρά το ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες και τα 
νοσοκομεία είναι απροετοίμαστα. Τότε γιατί βιάζονται; Για να ελέγχουν όλο και περισσότερο; 
       Μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα και από άλλη πλευρά, όχι αναγκαστικά συνδεδεμένη με 
αντικείμενα υποδούλωσης (ταυτότητες, χάραγμα). Όπως έχει γραφεί και στο όραμα του Αγίου 
Ιωάννου της Κροστάνδης όποιος υποστηρίζει ένα αντίχριστο σύστημα συντασσόμενος 
μαζί του, αυτο-προσδιοριζόμενος πλέον μέσα από αυτό, θεωρείται σφραγισμένος 
ασχέτως αν δεν έχει λάβει το τελικό σφράγισμα! Αυτό συνέβη πχ με αυτούς τους 
μπολσεβίκους που απαρνήθηκαν εντελώς την πίστη τους στο Θεό ή την έβλεπαν μέσα από τα 
πενιχρά περιθώρια που τους άφηνε η ιδεολογία τους. «Ένα από τα πιο ισχυρά μηνύματα του 
οράματος είναι ότι στις έσχατες μέρες που ζούμε οι άνθρωποι θα παρασύρονται από τις 
Σατανικές δυνάμεις, και όσοι υποταγούν ή όπως είπαμε πιο πριν (στην ενότητα 08), «τα 
βρουν» μαζί τους, θα θεωρούνται σφραγισμένοι από τον Σατανά» (εν.14). Εννοείται ότι 
όσοι ζούσαν στην Σοβιετική επικράτεια δεν θεωρούνται καταδικαστέοι γι' αυτό το γεγονός (!), 
αλλά μόνο όσοι έδρασαν αντίθετα από τις εντολές του Θεού φονεύοντας, βλασφημώντας κλπ, 
όπως επεξηγείται και στο όραμα: http://www.imdleo.gr/diaf/2007/06-ag_I_Krostand-auton.pdf 

Θυμηθείτε για τις σχέσεις Νέας Τάξης και Εκκλησίας (Μοναχού Αρσενίου) 

doc: http://www.imdleo.gr/diaf/2009/img/Ecclecia-NWO.doc   pdf: http://www.imdleo.gr/diaf/2009/img/Ecclecia-NWO.pdf   

 
Δείτε ακόμη: 
http://www.imdleo.gr/diaf/2009/07/tatoo.htm  
http://www.imdleo.gr/htm/666_yp.htm  
http://www.imdleo.gr/diaf/2009/07/Rodos_trag.htm 
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Λεόντιος Μοναχός 

Ι. Μονή Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους 

http://www.imdleo.gr/htm/2009_chip1.htm
http://www.imdleo.gr/diaf/files/polymesa/video/02_diaf/NWO_Aaron.htm
http://www.imdleo.gr/diaf/2007/06-ag_I_Krostand-auton.pdf

