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ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ»

Τό σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, δέν θά εἶναι συνέχεια τῶν μαθη-
μάτων γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, ἀλλά θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά ἕνα θέμα πού
ἀκούγεται πολύ στίς ἡμέρες μας. Θά σᾶς μιλήσω γιά τήν λεγόμενη Κάρτα τοῦ
Πολίτη. Ὅμως, διστάζω, γιατί, γιά νά μιλήσει κανείς σωστά σέ θέματα πού φαί-
νονται ὡς σημεῖα τῶν καιρῶν, πρέπει νά ἔχει φωτισμένο νοῦ, πρέπει νά εἶναι προ-
φήτης. Οἱ προφῆτες, ἀγαπητοί μου, λέγονταν «ὁρῶντες», γιατί, μέ τήν Χάρη
τοῦ Θεοῦ πού εἶχαν, ἔβλεπαν σωστά τήν κρίση τῆς ἐποχῆς τους καί ἔδιναν τό
κατάλληλο φάρμακο γιά τήν θεραπεία της. Ἐγώ προφήτης δέν εἶμαι, ἀλλά με-
λετῶ τά βιβλία τῶν ἁγίων προφητῶν καί ἐπιθυμῶ νά ὁμιλῶ καί νά ζῶ μέ βάση
τήν φωτισμένη διδασκαλία τους.Ἔτσι θά γράψω μερικές σκέψεις γιά τήν Κάρτα
τοῦ Πολίτου, πού θέλουν νά μᾶς δώσουν, καί παρακαλῶ νά τίς ἀκούσετε.  

1. Κατά πρῶτον θά πῶ αὐτό τό βασικό: Ἄν τό νά πάρουμε τήν Κάρτα τοῦ
Πολίτου, αὐτό σημαίνει ὅτι ἀρνούμαστε τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τότε τό
λέμε καθαρά καί τό φωνάζουμε δυνατά: Ὄχι δέν θά τήν πάρουμε! Ἄν δηλαδή
μᾶς ποῦν: «Ἀρνήσου τόν Χριστό καί θά σοῦ δώσω τήν Κάρτα, γιά νά μπορεῖς
ἔτσι νά παίρνεις τόν μισθό σου καί νά ἐξυπηρετεῖσαι καί ἐσύ καί ἡ οἰκογένειά σου
σέ ὅλες τίς ὑπηρεσίες», τότε ἐμεῖς θά ἀπαντήσουμε: «Βάλτε μου τό μαχαίρι στόν
λαιμό, βάλτε βαθιά τό μαχαίρι, τήν Κάρτα πού μοῦ λέτε, ὄχι δέν τήν παίρνω.
Δέχομαι καί ἐγώ καί ἡ οἰκογένειά μου νά πεθάνουμε γυμνοί καί νηστικοί στό
στρῶμα, ἀλλά τόν Χριστό μου, ὄχι δέν Τόν ἀρνοῦμαι»! 

2. Δέν φαίνεται ὅμως, χριστιανοί μου, φανερά τουλάχιστον, δέν φαίνεται λέγω
ὅτι τό νά πάρουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτου σημαίνει ὅτι θά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη
μας. Μᾶς τήν προσφέρουν, ὅπως μᾶς λέγουν, σάν ἕνα εἶδος ταυτότητος, στήν
ὁποία θά ἐνσωματωθοῦν ὅλα τά στοιχεῖα μας: Ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο,
δίπλωμα ὁδήγησης, ὅλα – ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία μας, ὥστε ὁ πολί-
της, μᾶς λέγουν, νά ἐξυπηρετεῖται σέ ὅλες τίς ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου. Μέ αὐτήν
τήν ἁπλῆ ἔννοια καί χωρίς νά μᾶς θέτουν θέμα πίστεως, σάν χριστιανοί, δέν
ἔχουμε πρόβλημα νά πάρουμε τήν Κάρτα. 

3. Ὅμως ἔχουμε μάτια καί βλέπουμε καί λογική καί σκεπτόμαστε καί νοοῦμε
ὅτι δέν εἶναι τόσο ἁπλᾶ τά πράγματα μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτου· γι᾽ αὐτό καί



δικαιολογημένα προκαλοῦνται τόσες ἀντιδράσεις τῶν χριστιανῶν μας, ἀλλά καί
ὅλων γενικά τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη καί αὐτῶν τῶν ἀδιαφόρων θρησκευτικά. 

(α) Ἀκοῦμε ὅτι μέ αὐτή τήν Κάρτα θά δυναστεύεται ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου,
γιατί μέ τό μικροτσίπ πού θά ὑπάρχει σ᾽ αὐτή θά γίνονται γνωστά στόν καθένα
ὅλα τά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμη δέ, μέ τήν τοποθέτηση ἀργό-
τερα ἑνός μικροτσίπ στό χέρι μας, θά ἐλέγχεται καί ἡ ψυχική κατάσταση τοῦ
ἀνθρώπου.1 Αὐτό κανείς ἄνθρωπος, ἀλλά ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, καί ἀκόμη
ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Πελοποννήσιοι, πού κάναμε λεβέντικους ἀγῶνες γιά τήν λευ-
τεριά, ἐμεῖς ἰδιαίτερα, λέγω, δέν θά πρέπει νά ἀνεχθοῦμε μιά τέτοια καταδυνά-
στευση τῆς ψυχῆς μας, γιά ἐξυπηρέτηση τάχα. Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα δῶρα
τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡ ἐλευθερία, τό «αὐτεξούσιο» πού
λέμε θεολογικά, τό ὁποῖο σεβάστηκε καί Αὐτός ὁ Θεός. Γιατί, ἐνῶ μποροῦσε ὁ
Θεός νά ἀναγκάσει τόν ἄνθρωπο νά τηρεῖ τίς ἐντολές Του, ὅμως τόν ἄφησε ἐλεύ-
θερο, νά ἐνεργήσει κατά τήν ἐπιθυμία του. Τόσα καί τόσα γράφουν οἱ ἅγιοι Πα-
τέρες γιά τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου,2 τό ὁποῖο ὅμως ἔρχεται τώρα νά μᾶς τό
τσαλαπατήσει ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου. Καί ὅπως τά λέγουν οἱ εἰδικοί, ἡ δικτατορία
τῆς Κάρτας θά προχωρήσει ἀκόμη περισσότερο: Θά θέλει νά μᾶς κάνει ἕνα εἶδος
ρομπότ, γιατί τό μικροτσίπ τῆς Κάρτας, ὅταν ἀργότερα τό ἐμφυτεύσουν στό χέρι
μας, αὐτό θά ἐπηρεάζει τήν ψυχική μας διάθεση καί θά ἀλλοιώνει τόν ψυχικό
μας κόσμο. Δηλαδή, ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου θά γίνει ὁ ἐξευτελισμός τῆς προσω-
πικότητός μας καί θά μᾶς ὑποδουλώσει στήν πιό σκληρή δικτατορία. Ἐμεῖς πού
δέν ἀνεχθήκαμε τήν Τουρκιά, πῶς τώρα θά ἀνεχθοῦμε αὐτήν τήν σκληρότερη
σκλαβιά; Ἐάν ἔτσι ἔχει τό πράγμα, καί ἔτσι ἔχει, ὅπως μᾶς τό λέγουν οἱ εἰδικοί,
γι᾽ αὐτόν τόν λόγο, ὄχι δέν πρέπει νά πάρουμε τήν Κάρτα. Θέλουμε ὅμως, ὄχι
μόνο ἐμεῖς ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἡ Πολιτεία, πού λέει ὅτι ἐνδιαφέρεται γιά τήν
ἐλευθερία τοῦ πολίτη, νά ἀντιδράσει στήν καταδυνάστευση αὐτή τῆς ἐλευθερίας
μας, πού θά μᾶς φέρει ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη. 

(β) Ἀλλά ὑπάρχει καί ἄλλος λόγος, ἀκόμη ἰσχυρότερος γιά ᾽μᾶς τούς χριστια-
νούς, πού μᾶς κάνει νά ἀποκρούομε καί νά ἀποστρεφόμαστε αὐτήν τήν Κάρτα:
Μᾶς λέγουν ὅτι ὁ κωδικός ἀριθμός τοῦ μικροτσίπ τῆς Κάρτας θά εἶναι ὁ 666.
Ποῦ τόν βρῆκαν ἐπί τέλους αὐτόν τόν ἀριθμό; Κάτι κρύβεται ἐδῶ!... Ἐμεῖς, πού
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διαβάζουμε τήν Ἁγία Γραφή, ξέρουμε, ὅπως μᾶς λέγει ἡ Ἀποκάλυψη, ὅτι ὁ ἀριθ-
μός αὐτός εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου (βλ. Ἀπ. 13,18). Εἶναι δύσκολος στήν
ἑρμηνεία του ὁ ἀριθμός αὐτός. Γενικά μέ αὐτόν χαρακτηρίζεται τό κράτος τοῦ
Ἀντιχρίστου, τό ὁποῖο θά εἶναι ἕνα χάος. Αὐτό τό χάος ἐκφράζει ὁ ἀριθμός 666.
Πραγματικά εἶναι ἕνας μυστηριώδης ἀριθμός. Ἀποτελεῖται ἀπό τρία 6· τό τε-
τράγωνο τοῦ 6 εἶναι 36· ἄν προσθέσουμε ὅλους τούς ἀριθμούς ἀπό τό 1 μέχρι τό
36 λαμβάνουμε ἄθροισμα 666. Ποιά ἑρμηνεία ἔχει ὁ ἀριθμός αὐτός; Καί ξένοι
ἀκόμη ἑρμηνευτές (γιά παράδειγμα ὁ Henry) εἶπαν ὅτι ὁ ἀριθμός αὐτός ἐκφράζει
τόν ἀριθμό τῶν πλανῶν καί τῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ, ἤ ἄλλοι εἶπαν, ὅτι εἶναι
ὁ ἀριθμός τῶν ἐτῶν τοῦ Παπισμοῦ ἀπό τήν ἐμφάνισή του μέχρι τήν πτώση του.3

Γενικά ὅμως ἐπικρατεῖ ἡ ἑρμηνεία πού εἴπαμε, ὅτι ὁ ἀριθμός 666 ἐκφράζει τό
χάος τοῦ κράτους τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐμεῖς λοιπόν πού γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἀριθμός
666 εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῶν ὑπηκόων του, ὄχι δέν θέλουμε στήν
ταυτότητά μας, στήν κάρτα μας, νά ἔχουμε τέτοιο ἀριθμό. Βέβαια δέν εἴμαστε
θρησκόληπτοι γιά νά νομίζουμε ὅτι, ἄν μᾶς γράψει κανείς στήν πλάτη μας ἤ ἔξω
ἀπό τό σπίτι μας τόν ἀριθμό αὐτό, πάει χαθήκαμε καί γίναμε τοῦ Ἀντιχρίστου,
χωρίς νά τό θέλουμε. Ἀλλά πῶς νά τό πῶ; Ὄχι δέν θέλουμε τόν ἀριθμό αὐτό
στήν Κάρτα μας, πού θά τήν κάνουν ταυτότητά μας. Δέν μπορεῖ νά μᾶς ἐπιβά-
λουν ἐτσιθελικά στό προσωπικό μας δελτίο ἕναν ἀριθμό πού θέλουν αὐτοί, πού
εἶναι γιά ᾽μᾶς τούς πιστούς δυσώνυμος ἀριθμός. Ἀλλά, μέ τό νά ἐπιμένουν, ἀπό
προηγούμενα ἔτη ἤδη, νά μᾶς βάλουν στό προσωπικό μας δελτίο τόν ἀριθμό τοῦ
Ἀντιχρίστου, ὑποψιαζόμαστε ποιό εἶναι τό σχέδιό τους: Θέλουν σιγά-σιγά νά μᾶς
εἰσαγάγουν καί νά μᾶς κάνουν πολίτες σέ ἕνα νέο κράτος, παγκόσμιο κράτος, τό
κράτος μιᾶς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί νά ἀποχρωματιστοῦμε ἔτσι σάν
Ἕλληνες καί σάν Χριστιανοί. Καί γι᾽ αὐτόν λοιπόν τόν λόγο ἀκόμη, τό ὅτι δη-
λαδή ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου θά ἔχει ὡς κωδικό τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου, ὄχι
δέν θέλουμε νά τήν πάρουμε! 

(γ) Τό ὅτι, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου θά φέρει τόν ἀριθμό
666 καί τό ἄλλο πού εἴπαμε ὅτι θά ἐλέγχει τήν ζωή μας καί αὐτόν ἀκόμη τόν
ψυχικό μας κόσμο, αὐτά, λέγω, μᾶς κάνουν νά συνδέσουμε τήν Κάρτα τοῦ Πο-
λίτου μέ τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, γιά τό ὁποῖο γράφει ἡ Ἀποκάλυψη. Ἡ
Ἀποκάλυψη, ὅπως λέγουν οἱ ἑρμηνευτές της, ἑρμηνεύεται «κυκλικῶς». Αὐτό
σημαίνει ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη κατά ἕνα μικρό κύκλο πραγματοποιεῖται σέ κάθε
ἐποχή. Καί στά τέλη τῶν αἰώνων, σέ ἕνα εὐρύ, στόν τελευταῖο κύκλο, θά πραγ-
ματοποιηθοῦν τά γεγονότα ἀκριβῶς ὅπως τά γράφει ἡ Ἀποκάλυψη. Ὥστε λοιπόν
καί στήν σημερινή μας ἐποχή ζοῦμε τήν Ἀποκάλυψη. Καί στήν σημερινή μας
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rather, as others, the number of the years from its rise to its fall, is not certain, much less what that pe-

riod is which is described by these profetic numbers» (Ηenry, στήν ἑρμηνεία του στήν Ἀποκάλυψη).



ἐποχή ὁ Ἀντίχριστος ἔχει τόν πρόδρομό του καί τό προδρομικό του σημεῖο. Πρίν
δηλαδή ἀπό τό πραγματικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου στό μέτωπο καί στήν
χεῖρα, γιά τό ὁποῖο γράφει ἡ Ἀποκάλυψη (13,16), ἡ ἀνθρωπότητα θά προετοι-
μαστεῖ καί θά δοκιμασθεῖ μέ προηγούμενα χαράγματά του. Καί σάν τέτοιο προ-
δρομικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου γιά τήν ἐποχή μας θεωροῦμε τήν Κάρτα τοῦ
Πολίτου, ἄν βέβαια ἀληθεύουν τά παραπάνω στοιχεῖα πού φημολογοῦνται γι᾽
αὐτήν: Ὅτι δηλαδή αὐτή ἡ Κάρτα θά ἔχει τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου καί θά
προσβάλει τό αὐτεξούσιο, τό μέγα αὐτό δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ἄν ἔχουν
ἔτσι τά πράγματα, βεβαίως δέν πρέπει νά πάρουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτου!

4. Γιά νά μήν πάθουμε, ἀδελφοί, τήν ζημιά – πού θά τήν πάθουν πολλοί – καί
παραπλανηθοῦμε ἀπό τίς δολοπλοκίες τοῦ Σατανᾶ καί ἀπό τά προδρομικά τοῦ
Ἀντιχρίστου χαράγματα, πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε συνεχῶς γιά τήν καλή μας πο-
ρεία πρός τόν Θεό, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Νά προσευχόμαστε καί νά
ἀγαπᾶμε τήν ἄσκηση, τήν νηστεία δηλαδή καί τήν ἁπλῆ καί ταπεινή ζωή καί ὄχι
τήν καλοπέραση. Γιατί οἱ σωστοί χριστιανοί δέν εἶναι καλοπερασάκηδες, ἀλλά
ζοῦν ἀσκητικά. Νά ἐξομολογούμαστε, νά μελετοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά λα-
χταρᾶμε τήν Θεία Λειτουργία μέ τόν γλυκό της καρπό, τήν Θεία Κοινωνία.  Ἔτσι,
ἄν ὁ ἀγώνας μας καί ἡ χαρά μας εἶναι τό νά ἀγαπᾶμε τόν Χριστό καί νά ζοῦμε
κατά τόν ἅγιο Νόμο Του, δέν θά ἀφήσει ἡ καλή μας Παναγία ἐμᾶς τά παιδιά Της
νά παραπλανηθοῦμε ἀπό τόν Διάβολο καί νά σφραγισθοῦμε ἀπό τά χαράγματά
του. Ὁ χριστιανός πού προσεύχεται καί κοινωνάει ἐνσυνείδητα καί  μέ γλυκασμό
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἔχει καθαρό νοῦ καί τόν φωτίζει ὁ Θεός τί
πρέπει νά πράξει. Μή φοβᾶστε, χριστιανοί μου, μή φοβᾶστε! Ναί! Δέν θά μᾶς
ἀφήσει, ξαναλέγω, ἡ Παναγία Δέσποινά μας νά πέσουμε στήν πλάνη τοῦ ἐχθροῦ.
Τό καθημερινό μας ἀκούμπημα εἶναι ἡ προσευχή μας σ᾽ Αὐτήν: «Τήν πᾶσαν ἐλπίδα
μου εἰς Σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπη Σου»! 

5. Τέλος, ἔχω νά πῶ ὅτι σάν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει νά ἔχουμε σωστό
ἐκκλησιολογικό φρόνημα. Στό θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου θά κάνουμε ὅ,τι
μᾶς πεῖ ἡ Ἐκκλησία, σάν Σύνοδος Ἱεραρχῶν. Εἶναι ἀλήθεια ὅμως ὅτι ἐμεῖς οἱ
Ἱεράρχες πρέπει νά βοηθοῦμε τούς Χριστιανούς μας, διδάσκοντας σ᾽ αὐτούς τήν
διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, νά βλέπουν σωστά
τά σημεῖα τῶν καιρῶν καί νά τούς ἑτοιμάζουμε νά δίνουν μαρτυρία γιά τήν πίστη
τους καί μέ μαρτύριο ἀκόμη. Σ᾽ αὐτήν δέ τήν μαρτυρία καί τό μαρτύριο μπρο-
στάρηδες πρέπει νά εἴμαστε ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες, ἀλλά καί ὅλοι οἱ Κληρικοί, Μο-
ναχοί καί Μοναχές. 

Μέ πολλές εὐχές 
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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