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Η εκπλήρωσις του θεμελιώδους καθήκοντος της ομολογίας της 

πίστεως μας προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν δεν μπορεί να 

συμβαδίζει με ένα πνεύμα ταραχής και πανικού, το οποίο, αν μή τι άλλο, 

προδίδει έλλειψι πίστεως και απουσία της βεβαιούσης χάριτος εκ της 

καρδίας. Η εμβάθυνσις στα σημεία των καιρών και η διαπίστωσις της 

εγγύτητος των εσχάτων δημιουργεί μια καλή ανησυχία, αποτέλεσμα της 

οποίας είναι η προσπάθεια για πληρέστερη μετάνοια, ο αποφασιστικώτερος 

αγών για την υπερνίκησι των θανατούντων ημάς παθών και η καλύτερη 

προετοιμασία για την είσοδό μας στην Βασιλεία του Εσφαγμένου Αρνίου»  

(Ανακοίνωσις Διαρκούς Ιεράς Σσυνόδου της Εκκλσιας της Ελλάδος). 
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Η νέα κάρτα ασφαλίσεως ΑΜΚΑ 
του Καθηγουμϋνου της Ιερϊς Μονός Οσύου Γρηγορύου Αγιου Ορους, 

 Αρχιμ. Γεωργύου (Καψϊνη) 

(απόςπαςμα)   …………………………«υμμερύζεται η Ιερϊ Κοινότησ την 
ευαιςθηςύα των πιςτών Ελλόνων Ορθοδόξων Χριςτιανών, οι οπούοι επ’ 
ουδενύ λόγω επιθυμούν να ϋχουν ςτην προςωπικό τουσ ταυτότητα, που θα 
φϋρουν πϊντα μαζύ τουσ, το ςύμβολο-αριθμό του Αντιχρύςτου, ϋςτω και 
υπό την μορφό του γραμμικού ςυςτόματοσ [...] Προειδοποιεύ ακόμη η Ιερϊ 
Κοινότησ ότι οι Αγιορεύται Μοναχού δεν θα δεχθούν να παραλϊβουν τισ 
νϋεσ ταυτότητεσ, εφ’ όςον διαπιςτωθό ότι φϋρουν το 666» (Ανακοινωθϋν 
ΕΔΙ Αυγούςτου 1988). 

το πλαύςιο αυτόσ τησ ςαφϋςτατησ τοποθετόςεωσ τησ Ιερϊσ 
Κοινότητοσ παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

Η διακόρυξισ τησ Ιερϊσ Κοινότητοσ ιςχύει και για τον ΑΜΚΑ. Εϊν ο 
ΑΜΚΑ εύχε τον αριθμό του Αντιχρύςτου, δεν ϋπρεπε να τον δεχθό κανεύσ 
Ορθόδοξοσ Χριςτιανόσ. Ο ΑΜΚΑ όμωσ εύναι ϋνασ αριθμόσ πού τυπώνεται 
ςτην κϊρτα αςφαλύςεωσ με τον γραμμωτό κωδικό CODE 39, ο οπούοσ δεν 
ςχετύζεται με τον αριθμό 666 και πολύ περιςςότερο δεν εύναι ο δυςώνυμοσ 
αυτόσ αριθμόσ. Σουλϊχιςτον ςτο ςημεύο αυτό η Πολιτεύα ςεβϊςθηκε την 
ευαιςθηςύα του ορθοδόξου λαού μασ και δεν περιϋλαβε ςτον ΑΜΚΑ τισ 
προδιαγραφϋσ του ΕΚΑΜ. Εϊν ςυςχετύζουμε τον ΑΜΚΑ με τον αριθμό 666 
και δημιουργούμε πανικό, επειδό δόθεν κϊθε μορφό γραμμωτού κωδικού 
εμπεριϋχει τον αριθμό του Αντιχρύςτου, υπερβϊλλουμε και δεν 
οικοδομούμε κανϋνα. 

Από ποιμαντικό πϊντωσ ϊποψι θα όταν ϊκαιρο να ζητόςουμε από τον 
καθϋκαςτα ςυνϊνθρωπο μασ, ο οπούοσ ϋχει λόγουσ να κινηθό μϋςα ςτην 
ςύγχρονη κοινωνύα (θϋματα υγεύασ, παιδεύασ, μετακινόςεωσ, δοςοληψιών 
κ.λπ.) χρηςιμοποιώντασ τον ΑΜΚΑ, να μη τον παρϊλαβη και να μπη ςε 
δοκιμαςύεσ. 

Η παραλαβό του ΑΜΚΑ εν τούτοισ δεν καταργεύ την καλό ανηςυχύα 
μασ, την οπούα εύχαμε τόςα χρόνια και αγωνιςθόκαμε κατϊ του ΕΚΑΜ. Η 
καλό ανηςυχύα και τότε και τώρα ϋχει ουςιαςτικό νόημα. Βεβαιώνει ότι 
τοποθε-τούμεθα ςωςτϊ ϋναντι τησ ελεύςεωσ του Αντιχρύςτου. Δεν 
πανικοβαλλόμεθα, αλλϊ ούτε απαξιώνουμε την προφητεύα. Ανϋκαθεν οι 
Χριςτιανού περύμεναν τον Αντύχριςτο και ςυνεδύαζαν την ϋλευςύ του με 
δύςκολεσ για την Εκκληςύα καταςτϊςεισ, όπωσ την παρουςύα διωκτών του 
Χριςτιανιςμού (Νϋρων), την ϋμ-φϊνιςι και δρϊςι νϋων αιρϋςεων 
(αρειανιςμόσ κ.λπ.), την επϋλαςι και επικρϊ-τηςι αντιχρύςτων δυναςτών 
και τυραννικών καθεςτώτων (Ιςλϊμ, ταλινικόσ αθεώςμόσ). Αυτϋσ όςαν οι 
προδρομικϋσ καταςτϊςεισ, για τισ οπούεσ ο ευαγγελιςτόσ Ιωϊννησ γρϊφει: 

http://egolpio.wordpress.com/2009/08/31/amka-2/
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«και νυν αντύχριςτοι πολλού γεγόναςιν. όθεν γινώςκομεν ότι εςχϊτη ώρα 
εςτύν» (Α’ Ιω. β’ 18). Ο Μϋγασ Βαςύλειοσ, για να χρηςιμοποιόςουμε ϋνα 
αυθεντικό παρϊδειγμα, ζώντασ ςε μύα τϋτοια δύςκολη περύοδο παροτρύνει 
τον εξόριςτο Ορθόδοξο επύςκοπο Εδϋςςησ Βϊρςη, να υπομεύνη καρτερικϊ 
την εξορύα διότι θα περϊςη ςύντομα, εκτόσ πια και αν εύναι, ςυμπληρώνει, 
ςτα πρόθυρα ο καιρόσ του Αντιχρύςτου, οπότε πρϋπει να προςεύχεται να 
αποςόβηςη ο Κύριοσ τισ θλύψεισ ό να τουσ διαφύλαξη ϊπταιςτουσ εν μϋςω 
των θλύψεων (Μεγ. Βαςιλεύου, Επιςτολό 264). 

Η καλό ανηςυχύα και το ενδιαφϋρον των Χριςτιανών, καθ’ όλεσ τύσ 
περιόδουσ τησ εκκληςιαςτικόσ Ιςτορύασ, για το ότι ο «αντύχριςτοσ ϋρχεται» 
(Α’ Ιω. β’ 18), όςαν απόλυτα δικαιολογημϋνα και εύχαν την θεμελύωςύ τουσ 
ςτον λόγο του Κυρύου, ότι «εϊν ϊλλοσ ϋλθη εν τω ονόματι τω ιδύω, εκεύνον 
λό-ψεςθε» (Ιω. ε’ 43), και ςτην αποςτολικό παρϊδοςι (Ματθ. κδ’ 25, Μϊρκ. 
ιγ’ 14, Β’ Θες. β’ 1-12, Α’ Ιω. β’ και δ’, Β’ Ιω. ε’, ζ’ 3). Η κατηχητικό 
γραμματεύα τησ αρχαύασ Εκκληςύασ μαρτυρεύ ότι μεταξύ των βαςικών 
διδαςκαλιών προσ τουσ νεοφώτιςτουσ Χριςτιανούσ όταν και η διδαςκαλύα 
περύ τησ Δευτϋρασ Παρουςύασ του Κυρύου και περύ τησ ελεύςεωσ του 
Αντιχρύςτου (αγ. Κυρύλλου Ιεροςολύμων, Κατόχηςισ 15η). 

υνϋβηςαν όμωσ ενύοτε παρανοόςεισ των αγιογραφικών κειμϋνων, οι 
οπούεσ δημιούργηςαν προβληματικϋσ αντιδρϊςεισ των πιςτών. 
Καταςτϊςεισ και γεγονότα πού θεωρόθηκαν ςημεύα παρουςύασ του 
Αντιχρύςτου ϋχουν περϊςει ανεπιςτρεπτύ, όπωσ το εξακιςχιλιοοτό ϋτοσ 
από κτύςεωσ κόςμου (βλ. αγ. Ειρηναύου Λουγδούνου, Κατϊ Αιρϋςεων, κεφ. 
22 και 24) η πτώςισ τησ Ρώμησ, η κυριαρχύα των Οθωμανών κ.λπ.) και ο 
Αντύχριςτοσ δεν ϋχει κϊνει ακόμη την εμφϊνιςύ του. Γι’ αυτό, όπωσ γρϊφει 
ο ϊγιοσ Ιππόλυτοσ Ρώμησ, «αναφανϋντοσ γαρ αυτού δεύξει ο καιρόσ το 
ζητούμενον» (Περύ Χριςτού και Αντιχρύςτου, 49) και, όπωσ ςημπληρώνει ο 
Ανδρϋασ Καιςαρεύασ, «ο χρόνοσ αποκαλύψει και η πεύρα τοισ νόφουςι» 
(Ερμηνεύα εισ την Αποκόλυψιν, 38). 

Σο πρόβλημα λοιπόν δεν εύναι αν θα παραλϊβουμε ςε ϋνα δημόςιο 
ϋγγραφο ϋναν αριθμό, ϋςτω μϋςα ςε ϋνα κλύμα ούτωσ ό ϊλλωσ 
προβληματικό και ενδεικτικό των «ςημεύων των καιρών», αλλϊ αν θα τον 
δεχθούμε ωσ ςημεύον προςκυνόςεωσ του Αντιχρύςτου και ωσ Χϊραγμϊ 
του, όταν αυτόσ ο ύδιοσ ϋλθη. Τπό την ϋννοια αυτό ο ΑΜΚΑ, ωσ αριθμόσ 
πού θα διευκόλυνε την Πολιτεύα να επιτϋλεςη το καθόκον τησ ϋναντι των 
πολιτών, εύναι ηθικώσ και πνευματικώσ ουδϋτερη (ϋχουμε βεβαύωσ όδη 
ειπεύ ότι εύναι προβληματικό και επικύνδυνη η αριθμοπούηςισ ςτα χϋρια 
τυραννικών καθεςτώτων ό ςτο πλαύςιο τησ ηθικόσ αςυδοςύασ τησ εποχόσ 
μασ). Η παρουςύα όμωσ του ΑΜΚΑ ςτην ζωό μασ μασ υπενθυμύζει το 
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καθόκον μασ και μπορεύ να εύναι το καλύτερο μόνυμα του Θεού ςε όλουσ 
μασ, να εντεύνουμε την καθημερινό μασ μετϊνοια, να προςϋχουμε τουσ 
εαυτούσ μασ «μόποτε βαρυνθώςιν ημών αι καρδύαι ϋν κραιπϊλη και μϋθη, 
και μερύμναισ βιωτικαύσ, και επιςτό εφ’ ημϊσ αιφνύδιοσ η ημϋρα εκεύνη, ωσ 
παγύσ γαρ επελεύςεται επύ πϊντασ τουσ καθόμενουσ επύ πρόςωπον πϊςησ 
τησ γησ» (πρβλ. Λουκ. κα’ 34-35). Εφ’ όςον ϋλϊβαμε εντολό από τον Κύριο 
να προςϋχουμε τα «ςημεύα των καιρών» (Ματθ. ιςτ’ 3), και εφ’ όςον 
βλϋπουμε ότι η παγκοςμιοπούηςη ςε πολιτικό, οικονομικό και θρηςκευτικό 
επύπεδο προχωρεύ, η αποςταςύα από το θϋλημα του Θεού αυξϊνει, και ο 
πολύσ κόςμοσ ζη ςε μύα αδιαφορύα για την πνευματικό ζωό, μπορούμε να 
ιδούμε τισ καταςτϊςεισ αυτϋσ ωσ «ςημεύα των καιρών» και να 
καλλιεργόςουμε την πύςτι μασ, την μετϊνοια μασ, την αγϊπη μασ προσ τον 
Κύριο, και το μαρτυρικό μασ φρόνημα. Έτςι θα μπορϋςουμε να 
ετοιμαςθούμε για να αντιμετωπύςουμε την πλϊνη του Αντιχρύςτου, αν 
πρόκειται να ϋλθη ςτισ όμερεσ μασ «ύνα κατιςχύςωμεν εκφυγεύν ταύτα 
πϊντα τα μϋλλοντα γύνεςθαι [τον κατα-τρεγμό του εναντύον τησ 
Εκκληςύασ], και ςταθόναι ϋμπροςθεν του Τιού του ανθρώπου» (πρβλ. 
Λουκ. κα’ 36) με ελπύδα ςτην αιώνια ζωό μαζύ Σου ςτην Βαςιλεύα του 
Πατρόσ. 

Αυτόν την ςτϊςι, η οπούα χαρακτηρύζεται από πύςτι, ελπύδα και αγϊπη, 
η οπούα «ϋξω βϊλλει τον φόβον» (Α’ Ιω. δ’ 18), εύχε ςυςτόςει και η Ιερϊ 
Κοι-νότησ του Αγύου Όρουσ με την ακόλουθη διακόρυξι: «υμμεριζόμενοι 
την ανηςυχύα του ευςεβούσ πληρώματοσ τησ Εκκληςύασ ςυνταςςόμεθα με 
το πνεύμα των προςφϊτων ανακοινώςεων τησ Ιερϊσ υνόδου τησ 
Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ, τησ Ιερϊσ Επαρχιακόσ υνόδου τησ Εκκληςύασ τησ 
Κρότησ και πολλών Ιερών Μητροπόλεων και Ιερών Μονών [...]. Η 
εκπλόρωςισ του θεμελιώδουσ καθόκοντοσ τησ ομολογύασ τησ πύςτεωσ μασ 
προσ τον Κύριον ημών Ιηςούν Χριςτόν δεν μπορεύ να ςυμβαδύζει με ϋνα 
πνεύμα ταραχόσ και πανικού, το οπούο, αν μό τι ϊλλο, προδύδει ϋλλειψι 
πύςτεωσ και απουςύα τησ βεβαιούςησ χϊριτοσ εκ τησ καρδύασ. Η 
εμβϊθυνςισ ςτα ςημεύα των καιρών και η διαπύςτωςισ τησ εγγύτητοσ των 
εςχϊτων δημιουργεύ μια καλό ανηςυχύα, αποτϋλεςμα τησ οπούασ εύναι η 
προςπϊθεια για πληρϋςτερη μετϊνοια, ο αποφαςιςτικώτεροσ αγών για 
την υπερνύκηςι των θανατούντων ημϊσ παθών και η καλύτερη 
προετοιμαςύα για την εύςοδό μασ ςτην Βαςιλεύα του Εςφαγμϋνου Αρνύου» 
(Ανακούνωςισ ΕΔΙ 21.8/3.9.1997). 

Αυτό η ςτϊςισ μασ εύναι χρϋοσ αγϊπησ απϋναντι ςτουσ εν Αγύω Όρει 
και εν τω κόςμω αδελφούσ μασ, οι οπούοι μασ ερωτούν για τον ΑΜΚΑ. 

Ο Καθηγούμενοσ τησ Ιερϊσ Μονόσ Οςύου Γρηγορύου Αγύου Όρουσ 

Αρχιμ. Γεώργιοσ και οι ςυν εμοί εν Χριςτώ αδελφοί. 


