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ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
 

V Κατάργηση τών δημοκρατικών κατακτήσεων τοϋ λαοϋ μας
 

V Κατάλυση τών άτομικών ελευθεριών
 

V 'Επιβολη άστυνομικοϋ κράτους και καθεστώτος
 
ήλεκτρονικοϋ φακελώματος
 

V 'Αριθμοποίηση τοϋ άνθρωπίνου προσώπου
 

V 'Εκχώρηση ύπερτάτων εθνικών εξουσιών σε ξένα κέντρα
 
μισελληνικ<1 και άντορθόδοξα
 

V 'Αλλοτρίωση τοϋ εθνικοϋ και πολιτιστικοϋ μας συστήματος
 

V <Υποβάθμιση και σταδιακη εξαφάνιση
 
της <Ελληνορθοδόξου Πίστεώς μας 

ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ 

Να παραλάβουμε τίς νέου τύπου ήλεκτρονικές ταυτότητες
 

μέ ένιαίο κωδικοποιημένο άριθμό,
 

είτε είναι ό δυσώνυμος 666, είτε άλλος!
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
 

V 'Άμεση κατάργηση τών σχετικών νόμων που άφοροϋν
 
τις ήλεκτρονικες ταυτότητες καΙ τη Συνθήκη Σένγκεν
 

V Διενέργεια δημοψηφίσματος
 

V Διατήρηση τών παλαιών ταυτοτήτων
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 

τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων
 
r . 

Κ.Κ. _εραφειμ 

προς τήν Άγίαν και Ίεραν Σύνοδον της 'Εκκλησίας της Έλλάδος 

Κατά τιις ήμέρας αύτας ό εύ

σεβης όρθόδοξος λαός μας 

αντιμετωπίζει με ανησυχίαν 

και συγχρόνως με εντονον 

δυσαρέσκειαν και πικρίαν 

τά δσα προωθούνται με τόν 

πλέον ϋπουλον, αντιδημο

κρατικόν, αντιδεοντολογι

κόν και αντιχριστιανικόν 

τρόπον, έρήμην της θελήσε

ώς του, με την ψήφισιν τής Συνθήκης Σένγκεν, 

ητις, έφαρμοζομένη ύπό τής Πολιτείας, θά όδη

γήσ"J με τόν πλέον έπονείδιστον τρόπον είς την 

καταρράκωσιν τού κύρους τού ανθρώπου και 

την καταπάτησιν τών πλέον στοιχειωδών δι

καιωμάτων τού πολίτου. Ή παραθεώρησις ύπό 

της Πολιτείας τών προτάσεων της 'Ιερας Συνό

δου τής 'Εκκλησίας τής Έλλάδος, έκφράζουσα 

την θέλησιν της 'Ιεραρχίας της 'Εκκλησίας, 

άλλα και δλων τών Κληρικών και Μοναχών, 

καθώς και τού εύσεβούς λαού, αποτελεί στοι

χείον καταφρονήσεως και απρεπούς συμπερι

φορας, σταν ή σεπτη 'Ιεραρχία διακονεί με 

ύπεύθυνον τρόπον την πορείαν τού 97% τού 

έλληνικούλαού, δστις αποδέχεταιτην 'Ορθόδο

ξον 'Εκκλησίαν μας. 

Ή 'Ιερά Μητρόπολίς μας, αίσθανομένη τό 

ίερόν χρέος αύτης πρός τό ποίμνιόν της και την 

βαθυτάτην αγωνίαν τών ανθρώπων δι' δσα πρό

κειται νά συμβούν μετά την ύπογραφην τής 

Συνθήκης Σένγκεν, έκάλεσε τους Καθηγουμέ

νους τών 'Ιερών αύτης Μονών, ώς και τους Αί

δεσιμωτάτους Έφη μερίους, διά να λάβουν 

θέσιν έπι τού σοβαρωτάτου αύτού προβλήμα

τος, τό όποίον, ώς μη ώφειλεν, ανέκυψε ν κατ' 

αύτάς, διά νά προστεθΌ είς τά άλλα ύπάρχοντα 

προβλήματα και να διατυπώσουν τάς απόψεις 

των, ώς ύπεύθυνα πρόσωπα, διακονούντα τό 

εργον της Άγιωτάτης 'Εκκλησίας μας, τό έρ

γον της σωτηρίας τών πιστών. 

Αί δύο συνάξεις τών Καθηγουμένων και 

Πρεσβυτέρων, ώς και ή σύναξις τών Καθηγου

μένων τών 'Ιερών Κοινοβίων της καθ' ήμας 'Ιε

ρας Μητροπόλεως, απεφάνθησαν, κατόπιν 

συζητήσεως και έν προσευχΌ έκτενεί, τά δσα 

καταγράφονται είς τα συνταχθέντα Ψηφίσμα

τα, με τα όποία και ήμείς συμφωνούμεν και 

ανεπιφυλάκτως αποδεχόμεθα. Σημειούμεν δε 

έμφαντικώς δτι αί έκτιθέμεναι απόψεις άποτε

λούν αμετακίνητον γνώμην άπάντων τών πα

ρευρεθέντων. 

τα Ψηφίσματα ταύτα εύσεβάστως ύποβάλ

λομεν πρός την 'Ιεραν Σύνοδον και απαντας 

τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας της 'Ιε

ραρχίας της 'Εκκλησίας της Έλλάδος και ΚΟΙ

νοποιούμεν πρός απαντας τους έμπλεκομένους 

είς τό σοβαρόν τούτο πρόβλημα, έλπίζοντες δτι 

και ή φωνη της καθ' ήμάς 'Ιεράς Μητροπόλεως 

θά συμβάλ"J είς την έπίλυσιν, με οίονδήποτε 

τρόπον και προς τό συμφέρον τής πορείας τού 

'Ορθοδόξου λαού μας, τού ανακύψαντος προ

βλήματος. 

Πιστεύομεν δτι ή Ίερα Σύνοδος θα προβΌ 

είς τάς δεούσας ένεργείας και παραστάσεις, ω

στε νά περισώσ"J τό κύρος τού ανθρώπου, άλλά 

και νά αποβληθΌ από την ζωην τού 'Έθνους μας 

ό πειρασμός που έπι ετη προβληματίζει και 

κατατρύχει την ζωην τών πιστών. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

ΤΗΣ ΣγΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ
 

ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
 

1 Ή Κυβέρνηση, παρα τις 

εντονες και σαφείς αντι

δράσεις της 'Ιεράς Συνόδου 

της Έκκλησίας της Έλλάδος, 

της 'Ιεράς Συνάξεως τών Μο

νών του Άγίου 'Όρους, πολ

λών 'Ιεραρχών της Έκκλησίας μας, θρησκευτι

κών συλλόγων, μεμονωμένων πνευματικών άν

θρώπων, άλλα και πολιτικών κομμάτων και 

προσωπικοτήτων, ψήφισε κατεπειγόντως στις 

11 'Ιουνίου 1997 με ίσχνη πλειοψηφία τόν νό

μο πού κυρώνει την όλέθρια «Συνθήκη του Σέν

γκεν». Και δλα αύτα αδιαφορώντας για τις άντι

θέσεις και τη θύελλα τών άντιδράσεων πού ξε

σήκωσε πρό ελαχίστου χρόνου ή ψήφιση του 

ψευδεπίγραφου νόμου 2472/1997 για τη «δηθεν» 

προστασία του άτόμου άπό την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικου χαρακτηρα. Άλλωστε, 

είναι ηλίου φαεινότερο δη όποιεσδήποτε τυχόν 

«θετικές» προβλέψεις του νόμου αύτου ύποχω

ρουν και είναι άνίσχυρες εναντι άντιθέτων δια

τάξεων της ίδιας της Συνθήκης Σένγκεν η αλ

λων μελλοντικών νόμων Κοινοτικου Δικαίου, 

άφου πλέον τό δίκαιο της Εύρωπαϊκης Ένώσε

ως ύπερισχύει τών νόμων του Έλληνικου Κοι

νοβουλίου. μΗδη άπό Ιης 'Ιανουαρίου του 1993, 
μετα την ίσχύ της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η 

Κοινοτικη εννομη τάξη εχει ύπερσυνταγμαηκη 

ίσχύ. (Σ.τ.Ε. 3502/1994, περιοδικό «Άρμενό

πουλος», 1995, σελ. 90.) 

2 Ή κύρωση της περιβόητης «Συνθήκης 

Σένγκεν», πού είχε ύπογραφεί άπό προη

γουμένη Κυβέρνηση στις 6 Νοεμβρίου 1992 
στη Μαδρίτη, εγινε μέ συνοπτικές διαδικα

'Έχοντας έντονη άνησυχία Ύιά τά δσα στις ήμέρες μας μέ ΥρήΥορους 

ρυθμούς τεκταίνονται έρήμην τού λαού, ή Μοναστικη Κοινότητα τών 

~yίων Μετεώρων αίσθάνεται χρέος, άπευθυνόμενη σέ κυβερνώντες και 

κυβερνωμένους, νά διακηρύξη μ~ πνεύμα άΥάπης Χριστού τά άκόλουθα: 

σίες, χωρις να προηγηθη σαφης και πλήρης 

ενημέρωση του λαου. Ή σπουδή αύτή της Κυ

βερνήσεως είναι εξαιρετικα άνησυχητική, διό

τι ή εφαρμογη της Συνθήκης δέν άφορά μόνο 

τήν διακίνησή μας στήν Ένωμένη πλέον Εύρώ

πη· άλλα τήν ίδια τήν ύπόσταση και ούσία της 

προσωπικης μας ελευθερίας, του θεόσδοτου αύ

του άγαθου, πού ό ίδιος ό Δημιουργός δώρησε 

στόν ανθρωπο και η 'Ορθόδοξη Έκκλησία δια

φυλάσσει ώς βίωμα στούς κόλπους της. Τί κρύ

βεται πίσω άπό αύτη τήν εσπευσμένη ψήφιση; 

ποια κέντρα προώθησαν ερήμην μας και χωρις 

ενημέρωση τήν κύρωση, της Συνθήκης αύτη ς, 

δπως εγινε και με τόν νόμο 2472/1997; Ή άνη

συχία μας εντείνεται άπό τό γεγονός δτι ή Κυ

βέρνηση προχώρησε στήν κύρωσή της παρα τις 

ποικίλες διαμαρτυρίες δτι είναι άντιδημοκρατι

κη και πηγη δεινών για την σύνολη έλευθερία 

μας, διότι μ' αύτή: 

α. Νομιμοποιείται ή πλήρης ηλεκτρονική 

άρχειοθέτηση (φακέλωμα) με τήν έπεξεργασία, 

διασύνδεση και συσχετισμό στοιχείων και 

πληροφοριών, άρχικα σέ κοινοτικό, άργότερα 

δε και σε παγκόσμιο έπίπεδο. ('Άρθρα 92 εως 

118 της Συνθήκης.) 

β. Άνατρέπεται τό τεκμήριο της άθωότητος. 

Σε περίπτωση ένοχοποιήσεως τών πολιτών ένα

πόκειται στούς ίδιους ή άπόδειξη της άθωότη

τός τους. (μΑρθρα 25, 40, 96, 99 της Συνθήκης.) 

γ. Καλλιεργείται κλίμα καχυποψίας και έ

νοχοποιήσεως άκόμη και τών προθέσεων(!) 

τών πολιτών. Και μόνο ή ύποψία διαπράξεως 

άπό μέρους τους άξιόποινων πράξεων συνιστά 

στοιχείο για τόν χαρακτηρισμό τους! (Άρθρα 

5.1δ,ε, 25, 40, 96.2β της Συνθήκης.) 
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δ. Παρέχεται στά άρμόδια όργανα τό δι

καίωμα παρακολουθήσεωςκαι έντός τών συνό

ρων μιας χώρας, χωρις τήν ανάλογη έγκριση 

τής άρμοδίας Έθνικής Άρχής. (Άρθρα 40.1,2 
τής Συνθήκης.) 

ε. Εύνοείται ό κοινωνικός ρατσισμός με τόν 

χαρακτηρισμό τών πολιτών και τήν κατάταξή 

τους σε καταλόγους ανεπιθυμήτων προσώπων, 

βάσει τών φρονημάτων, τής ίδεολογίας, τών 

κοινωνικών δραστηριοτήτων και ίδιαιτεροτή

των τους, με κριτήρια ύποκειμενικά. Παρεμπο

δίζεται ή παροχή πολιτικού ασύλου και ή προ

στασία τών προσφύγων, αντίθετα με τις διακη

ρύξεις τής Συνθήκης τής Γενεύης του 1951. 
('Άρθρα 5, 25, 29 έως 38.) 

στ. Καταργείται τό απόρρητο τής ίδιωτικής 

ζωής, τό δικαίωμα τής έλεύθερης αναπλάσεως 

τής προσωπικότητος και τό δικαίωμα του ατό

μου στήν μόνωση και τήν ανωνυμία. (~Aρθρα 

25,45,46,92,94,96, 101, 109 τής Συνθήκης.) 

ζ. Δυσχεραίνεται έπικίνδυνα ή δυνατότητα 

γνωστοποιήσεως στους ένδιαφερομένους τών 

προσωπικών τους στοιχείων, που απετέλεσαν 

άντικείμενο έπεξεργασίας. (~Aρθρo 109 σε συν

δυασμό με τό 114.) 
η. Δημιουργείται ακόμη και σοβαρή έθνική 

απειλή από τήν εύρεία άρχειοθέτηση και έπε

ξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς ή 

χρήση τους, από τά σημερινα και μελλοντικά 

μέλη τής Εύρωπαϊκής 'Ενώσεως, φιλικώς η έ

χθρικώς διακείμενα πρός τήν Πατρίδα μας, έ

γκυμονεί κινδύνους γιά τήν έθνική μας άσφά

λεια και άκεραιότητα. 

θ. Διακινδυνεύεται ή έλληνορθόδοξη αύτο

συνειδησία μας μέσα σε περιβάλλον έτεροδό

ξων η άργότερα και άλλο θρήσκων και παρέχε

ται ή δυνατότητα ύπονομεύσεως αίωνίων θε

σμών η καί πολιτικών και έκκλησιαστικών 

προσωπικοτήτων. (Βλ. η1ν άνακοίνωση τής έ

κτακτης διπλής 'Ιερας Συνάξεως του 'Λγίου ~o

ρους τής 20.5/2.6.1997.) Σε μία ένωμένη Εύρώ

πη τών 340.000.000, δπου κυριαρχοϋν Καθολι

κοί, Προτεστάντες και πάσης φύσεως αίρετι

κοί, ή έλάχιστη μειονότητα τών 10.000.000 Όρ
θοδόξων 'Ελλήνων θά ύποστη αποδυνάμωση 

και συρρίκνωση. 

Συμπερασματικά θα θέλαμε νά τονίσουμε δτι 

ή Συνθήκη Σένγκεν καταπνίγει κάθε δημοκρα

τικη κατάκτηση τού λαού μας, καταλύοντας τις 

άτομικες έλευθερίες με τό όλοκλη ρωτικό, άστυ

νομικό και αύταρχικό πνευμα που έπιβάλλει 

και αλλοτριώνει τό ανθρώπινο πρόσωπο. Ή 

Συνθήκη Σένγκεν διαβρώνει δλο τό έθνικό και 

πολιτιστικό μας σύστημα, παρέχοντας ύπέρτα

τες έξουσίες σε ξένα κέντρα μισελληνικά και 

άντορθόδοξα. 

3 Πέρα δμως από τις παραπάνω άνησυχίες, 

που είναι ανησυχίες και φόβοι κάθε πολί

τη αύτης τής Χώρας, έμείς, ώς Όρθόδοξοι Μο

ναχοι και 'Έλληνες πολίτες, έχουμε χρέος να 

έκφράσουμε και την πνευματική άνησυχία μας 

και τους φόβους μας για τά τεκταινόμενα. Ή 

πνευματική αύτή ανησυχία είναι καί ή σπου

δαιότερη, έπειδη άφορα άμεσα αγαθό αίώνιο, 

την ϊδια την ψυχη και τή σωτη ρία μας. Δε φο

βόμαστε. Άνησυχούμε με τήν καλή άνησυχία. 

Νήφουμε και έπαγρυπνούμε. Γιατι είναι βέβαιο 

δτι τώρα που κυρώθηκε ή Συνθήκη τού Σένγκεν 

μέλλει να άκολουθήση ή έφαρμογη τού νόμου 

1599/1986 (δπως τροποποιήθηκε με τόν νόμο 

1988/1991) πού μέχρι σήμερα ό Θεός δεν έπέ

τρεψε νά ύλοποιηθή. Είναι ό νόμος γιά τις νέου 

τύπου ηλεκτρονικές ταυτότητες, που τόσο θό

ρυβο εχει ξεσηκώσει. Και ναι μεν ή Πολιτεία 

τό 1991 αναδιπλώθηκε μπροστα. στις όλοένα 

αύξανόμενες πιέσεις τών πολιτών και προχώ

ρησε με τόν νόμο 1988/91 σε τροποποίηση 

τού αρχικοϋ νόμου 1599/86, στόν όποίο φανε

ρα. δηλωνόταν στό άρθρο 2 δτι οί νέου τύπου 

ταυτότητες σχεδιάστηκαν νά έχουν ένιαίο κω

δικό αριθμό για. τις ανάγκες τού Εύρωπαϊκού 

Ήλεκτρονικού Πληροφοριακού Δικτύου. Ή 

τροποποίηση δμως αύτη ύπήρξε προσχηματι

κή, αφού με την πονηρή μέθοδο τής «νομοθε

τικής έξουσιοδοτήσεως» (άρθρο 2, παρ. 3, πε
ρίπτωση δ, ν. 1988/91), μόνος πλέον ό άρμόδιος 

Ύπουργός θά μπορούσε νά ρυθμίση μέ απόφα

σή του και «...κάθε άλλη άναγκαία λεπτομέ

ρεια» για τις νέου τύπου ταυτότητες. Και έσπευ

σε ό Ύπουργός Έσωτερικών με την ύπ' αριθμ. 

Φ.21385/11246/1.2/7/92 απόφασή του (Κ.Νο.Β. 

40, σελ. 1544) νά ρυθμίση τις λεπτομέρειες με 

τεχνικους δρους και έκφράσεις ακατανόητες 

στόν πολίτη, αλλά σύμφωνες με τις έπιταγες 

τών «κατά παραγγελίαν» προδιαγραφών. Άλλά 

άνοικτό είναι άκόμη τό «παραθυράκι» μιας νέ

ας συμπληρωματικής ύπουργικης αποφάσεως, 
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κατ' έφαρμογήν της ίδιας νομοθετικης έξουσιο

δοτήσεως, ωστε, αν δεν έξασφαλίστηκε ό ανα

γκαίος ένιαίος αριθμός τών ταυτοτήτων, να ε

ξασφαλισθη όπωσδήποτε. ΚαΙ θα έπιδιωχθη 

άμεσα ή ύλοποίηση της διαδικασίας για τή λή

ψη καΙ χορήγηση τών ταυτοτήτων αύτών, γιατΙ 

διαφορετικα τό «Σύστημα Πληροφοριών Σέν

γκεν» (δηλαδή τα άρθρα 92 εως 101 της όμώνυ

μης Συνθήκης πού είναι καΙ ή καρδιά της) δεν 

μπορεί να λειτουργήση αποτελεσματικά. Τό η

λεκτρονικό φακέλωμα, χωρΙς τήν ταυτότητα 

νέου τύπου καΙ τόν ένιαίο κωδικοποιημένο α

ριθμό θα μείνη γράμμα κενό, αφού ακριβώς ή 

«αρχέιοθέτησή» μας θα γίνη βό.σει τού αριθμού 
αύτού καΙ όχι τού όνόματός μας η άλλου δια

κριτικού γνωρίσματος. Ό αριθμός αύτός θα 

έκφράζεται μέ ενα σύστημα 13 ψηφίων καΙ συμ

βόλων εμφανιζόμενο σέ γραμμωτό κώδικα (bar 
code) αναγνώσιμο από τόν ανιχνευτή τού κο

μπιούτερ μέ τή βοήθεια τριών γραμμωτών όριο

θετητών, πού αντιστοιχούν στούς αριθμούς 6-6
6, όπως γίνεται στούς τύπους γραμμωτού κώδι

κα Ε.Α.Ν.-13, πού χρησιμοποιείται για τή σή

μανση προϊόντων, η με άλλες σύγχρονες έφαρ

μογές (μαγνητική ταινία, σύστημα ΟCR-όπτι

κή άνάγνωση χαρακτήρων, μικροτσΙπς τύπου 

SMD κ.λπ.). 

4 Παραβλέποντας όλα τα άλλα παρεπόμενα 

της χρησιμοποιήσεως του αριθμού 666 καΙ 

συντονιζόμενοι με τήν άπό 7.4.1997 'Εγκύκλιο 

της Σεπτης 'Ιερας Συνόδου της 'Εκκλησίας μας, 

έρωτούμε καΙ έμείς μέ τή φωνή της: «Δεν συνι

στα καταφρόνηση του λόγου του Θεου; Δεν 

άποτελ,εί πρόκληση καί σκάνδαλο γιά τόν 'Ορ

θόδοξο Χριστιανικό λαό μας;... ή έμμονή στήν 

έφαρμογή του νόμου δεν τρέφει εύλογα τήν ύ

ποψία δτι ή χρήση του άριθμου αύτου δεν εΖναι 

τυχαία καί δτι πίσω άπό τή χρήση του κρύπτε

ται κάτι τό ύποπτο;» 

5 Μετα από όλα αύτά, συναισθανόμενοι τό 

χρέος όλων μας, ώς Μοναχών αφιερωθέ

ντων στήν άλήθεια τού λόγου τού Δεσπότου 

καΙ Κυρίου μας 'Ιησού Χριστού καΙ ίδιαιτέρως 

τό χρέος τών εξ ήμών πνευματικών Πατέρων 

έναντι τών πνευματικών τέκνων μας καΙ παντός 

έρωτώντος περΙ της άληθείας, επιθυμούμε: 

α. Να έκφράσουμε τήν έντονη άντίθεση καΙ 

τήν απογοήτευσή μας για τήν εν σπουδΌ ψήφι

ση τού νόμου περΙ κυρώσεως της διαβόητης 

«Συνθήκης ΣένΥκεν». 

β. Να καλέσουμε, έστω καΙ τήν ύστατη ωρα, 

τήν Κυβέρνηση καΙ τούς άξιοτίμους κ.κ. Βου

λευτές να συναισθανθούν τό χρέος τους ώς Χρι

στιανοΙ καΙ δημοκρατικοΙ άντιπρόσωποί μας, 

νά αναλογισθούν τό μέγεθος τών εύθυνών πού 

ανέλαβαν έναντι τού Θεού, της 'Εκκλησίας καΙ 

της 'Ιστορίας τού Τόπου, να άρθούν στό ύψος 

τών περιστάσεων καΙ να μην προχωρήσουν 

στην εφαρμογη της Συνθήκης. Άντίθετα, να 

ενεργήσουν τα αναγκαία για την διενέργεια δη

μοψηφίσματος μέ θέμα την κατάργηση όλου 

τού σχετικού νομοθετικού πλέγματος. 

γ. Να καλέσουμε όλους τούς πολιτικούς καΙ 

έκκλησιαστικούς παράγοντες καΙ κάθε ύπεύθυ

νο πολίτη, πού σέβεται την ελευθερία τού άν

θρωπίνου προσώπου, «ύπερ ού Χριστός άπέθα

νε», να συμβάλη μέ κάθε δυνατό τρόπο στην 

αποτροπη έφαρμογης στην Έλλάδα τού Συστή

ματος πληροφοριών Σένγκεν, κυρίως καΙ κατ' 

αρχην μέ την προσευχή, αλλα καΙ με κάθε άλ

λο νόμιμο μέσο. 

6 Διαφορετικά, αν δηλαδη ή Κυβέρνηση 

προχωρήση στην έφαρμογη πλέον της Συν

θήκης καΙ τό κυριώτερο, αν προχωρήση στην 

ύλοποίηση της διαδικασίας εκδόσεως καΙ χο

ρηγήσεως τών ταυτοτήτων νέου τύπου μέ έ

νιαίο κωδικοποιημένο άριθμό, βασισμένο 

στόν δυσώνυμο αριθμό 666, θα μας βρη άντίθε

τους καΙ θα συναντήση την έμπρακτη άντίδρα

σή μας καΙ την ώς έκ τούτου μεταμόρφωσή μας 

από νομοταγείς πολίτες σε πραγματικούς «α

ντιρρησίες συνειδήσεως», αρνουμένους την πα

ραλαβη της ταυτότητος. 

7 Άπευθυνόμενοι είδικα πρός τα πνευματικά 

μας τέκνα, τούς εύλαβουμένους τόν άγιο

βάδιστο χώρο τών Άγίων Μετεώρων καΙ πρός 

κάθε 'Ορθόδοξο Χριστιανό, σας προτρέπουμε 

πατρικώς καΙ άδελφικώς σέ άγώνα νήψεως καΙ 

έπαγρυπνήσεως, δια προσευχης καΙ κάθε άλλου 

καταλλήλου καΙ νομίμου τρόπου. Προτρέπου

με, επίσης, καΙ συμβουλεύουμε να άρνηθητε, 

όταν κληθητε, να παραλάβετε τΙς ήλεκτρονικες 

ταυτότητες νέου τύπου, γιατΙ προετοιμάζουν καΙ 

διευκολύνουν τόν δρόμο για τό τελικό σφράγι
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σμα. Σφράγισμα που ίσοδυναμεί με άρνηση τού 

Χριστού,προσχώρησηστό στρατόπεδοτου Σα

τανά, χωρiς δυνατότητα έπιστροφης καί πνευ

ματικό θάνατο. Γι' αύτό καί ή Γραφη τό απαγο

ρεύει. 

J"ιI μην παραλάβουμε, λοιπόν, τίς ταυτότη

τες, είτε δεχθη ή Πολιτεία να αναγραφη σ' αυ

τες το θρήσι.::ευμάμας είτε οχι, ακόμη καί αν δεν 

περιληφθη (πράγμα που είναι βέβαιο) ώς ένιαίος 

κωδικοποιημένοςαριθμός ό α~ιθμός 666. Γιατί 

ώς ελεύθεροι καί δημοκρατικοί πολίτες αύτης 

τίις Χώρας, που είναι ή κοιτίδα της Δημοκρα

τίας, αντιδρούμε πρωτίστως σ' αυτό καθ' έαυτό 

το φακέλωμα. 'Αρνούμεθα, επίσης, τήν παραλα

βη τών ταυτοτήτων νέου τύπου, εστω κι αν κα

'.:4. για Μετέωρα, 

ταστούν προαιρετικέ.:. Γιατί με τήν πο\'ηρή μέ

θοδο της κατατμήσεως τών δυνάμεων τοϋ λαού 

θα συρθο\,\' στο τέλο.: ολοι στην \JΠΟΧΡεωτική 

παραλαβή τους. 

Τέλος. σάς καλούμε να αναλάβετε ΤΟ\' καλο 

αγώνα τής ψύχραιμης καί σωστής ε\'ημερώσε

ως κάθε άλλης ψυχής που δεν γνωρίζει τήν α

λήθεια, αντιστεκόμενοι σθεναρώ.: στί.: επικείμε

νε.: έξεi.ί;ει.:. συμπαρατασσόμενοι στο κάλεσμα 

τη.: Έι.::κλησία.:. 

Με τη μέριμνα της Συνάξεώς μας θά ακολου

θήση έκτενέστερη ανάλυση τού θέματος, με συ

νοδεία κατατοπιστικών κειμένων καί παραπο

μπών γιά την πλήρη καί ύπεύθυνη ένημέρωση 

κάθε πιστου. 

13 'Ιουνίου 1997 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

καί οί σύν ήμϊν έν ΧΡΖστφ :4.δελφοί 

'Ισίδωρος ΤσΖατάς 

:--'-~ly.u:rvaxrJ Φιλοθέη Κοσβύρα 



ΨΗΦΙΣΜΑ
 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ
 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

Οί 'Ιερείς-Έφημέριοι τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών καί Μετεώρων, κατά τή 

σημερινή μηνιαία 'Ιερατική Σύναξή μας, 13 'Ιουνίου, ήμέρα Παρασκευή καί 

10.00 Π.μ., που έγινε στήν αίθουσα τής 'Ιεράς Μητροπόλεως «Βαρλαάμειος 

Έστία», ύπό τ:ήν Προεδρία καί μέ τήν πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου μας 

Κ.κ. Σεραφείμ, μεταξυ άλλων θεμάτων συζητήσαμε καί τό φλέγον θέμα της κυ

ρώσεως της Συνθήκης του Σένγκεν άπό τό Έλληνικό Κοινοβούλιο, σn1ν προ

χθεσινή του συνεδρία (11 'Ιουνίου 1997), καί μάλιστα όχι μόνο χωρίς νά έρωτηθη 

ό έλληνικός λαός, άλλά καί χωρίς νά ληφθουν ύπ' όψιν οί ποικίλες καί έντονες 

σχετικές διαμαρτυρίες της 'Ιεράς Συνόδου, της 'Ιεράς Συνάξεως του :4 γίου ΝΟ_ 

ρους, μεγάλου άριθμοϋ βουλευτών δλων τών Κομμάτων, προσωπικοτήτων καί 

πολλών φορέων της Κοινωνίας μας, οί όποίοι άσιcoϋν μεγίστη έπιρροη στό κοινωνικό σύνολο. 

πειδη πιστεύουμε στι ή έν λόγφ Συνθήκη 

Ε έγκυμονεί σοβαρωτάτους κινδύνους γιά το 

λαό μας καί θά όδηγήση τή Χώρα μας σε 

περιπέτειες, θεωρήσαμε χρέος καί καθήκον μας να 

ύψώσουμε τη φωνή μας καί να έκφράσουμε τη μεγά

λη άνησυχία, η1ν άντίρρηση και τη βαθεια λύπη μας 

με το παρον ψήφισμα. 

Ή Συνθήκη Σένγκεν άποτελεί ύβρι για τήν Πα

τρίδα μας και για τον άνθρωπο, διότι: 

1. Νομιμοποιεί το ηλεκτρονικο φακέλωμα (άρ

θρα 92-118 τή ς Συνθή κη ς). 

2. Καταργεί το «τεκμήριο τής άθωότητος» τού 

πολίτη (άρθρα 40, 96, 99 τής Συνθήκης). 

3. Καταργεί το άπόρρητο τής ίδιωτικής ζωής καί 

υποβιβάζει το άνθρώπινο πρόσωπο (άρθρα 25, 45, 46, 
92,94,96, 101, 109 τής Συνθήκης). 

4. Άποτελεί κίνδυνο σε προσωπικο και έθνικο 

επίπεδο, άφού ύπάρχει άδυναμία πλήρους άσφα

λείας τού άπορρήτου συγκεντρωθέντων στοιχείων 

(έχουμε παραδείγματα «σπασίματος» κωδικών άσφα

λείας άπο ίδιώτες άκόμη και στα κομπιούτερς τοϋ 

'Αμερικανικοϋ Πενταγώνου και τοϋ Ύπουργείου Δι

καιοσύνης τών ΗΠΑ). 

5. Καλλιεργεί κλίμα κοινωνικού ρατσισμοϋ, κα

θωζ χαρακτηρίζει και διαιρεί τους πολίτες (άρθρα 5, 
25 τής Συνθήκης). 

6. Παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισμοϋ και χα

ρακτηρισμού τών πολιτών με βάση τα πολιτικά και 

θρησκευτικα φρονήματά τους (άρθρο 6 ν. 2068/92, 
'Αρχή 2α τής συστάσεως πο RC87). 

7. Παρεμποδίζει την έλεύθερη διακίνηση τών 

πολιτών (οί «χαρακτηρισθέντες» δεν θα μπορούν 

να κινοϋνται έλεύθερα [άρθρα 96, 99]) καί τήν παρο

χη άσύλου (άρθρα 29 παρ. 4, 32, 35 παρ. 2 τής Συνθή

κης). 

8. Είναι διάτρητη και επισφαλής στο θέμα τής 

έπιτροπής για την συγκέντρωση και έπεξεργασία 

τών δεδομένων (άρθρα 108, 118 τής Συνθήκης). 

9. Κατισχύει τών Συνταγμάτων, τών διεθνών δια

κηρύξεων καί τών διεθνών συμβάσεων προστασίας 

τού άτόμου (άρθρα 94 παρ. 4, 95 παρ. 3 τής Συνθήκης, 

Σ.Τ.Ε. 3502/1994, Άρμενόπουλος 49, σελ. 90). 
10. Προκαλεί το δημοκρατικο αίσθημα τοϋ έλ

ληνικοϋ λαού και κινεί ύποψίες ή μεθόδευση για 

τήν ύπογραφη και κύρωσή της. Ύπεγράφη στις 6 
Νοεμβρίου 1992 χωρις ένημέρωση τοϋ λαού, ψηφί

στηκε επειγόντως στις 10 Άπριλίου 1997 ό νόμος 

2472/97 περί «προστασίας τού άτόμου άπο την επε

ξεργασία δεδομένων προσωπικοϋ χαρακτήρα», που 

άποτελεί άπειλη για τον έλληνικο λαο και ήταν προ

απαιτούμενος για την κύρωση τής Συνθήκης άπο το 

Έλληνικο Κοινοβούλιο, που εγινε στις 11 'Ιουνίου 

1997 με τον χαρακτη ρισμο τού «κατεπείγοντος». 

Γιατι τόση μυστικότητα και βιασύνη; 
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11. Προκαλεί, τέλος. το θρηΣΙCευΤΙKO συναίσθη

μα του 'Ορθοδόξου Έλληνικοϋ λαοϋ, άφοϋ ή έφαρ

μογή της προβλέπει ταυτότητες ήλεκτρονικοϋ τύπου 

με κωδικο cφιθμο άναγνωρίσεως το 666. 'Ο άριθμός 

αύτος δμως αναφέρεται καθαρά στήν 'Αποκάλυψη ώς 

άριθμος ύποτέλειας και πλήρους ύποδουλώσεως. 

Γιατί, λοιπόν, τέτοια έμμονή σ' αύτον τον αριθμό; 

Γιά δλους αύτούς τούς λόγους ζητοϋμε άπο τήν 

Κυβέρνηση: 

α. Τήν αμεση κατάργηση τοϋ νόμου, και 

'Έπονται ύΠΟΎραφές 

β. Τήν διεξαγωγή δημοψηφίσματος γιά να έκ

φρασθη έλεύθερα ή λαϊκή βούληση. 

Σε περίπτωση πού ή Κυβέρνηση κωφεύσει στις 

διαμαρτυρίες τοϋ λαοϋ και προχωρήσει τελικώς 

στήν έφαρμογή της ανωτέρω συνθήκης, δηλώνουμε 

δη θά μας βρη αντίθετους και θα μας καταστήση 

«αντιρρησίες συνειδήσεως», αφοϋ θά άρνηθοϋμε νά 

παραλάβουμε τις νέες ταυτότητες και θά καλέσουμε 

και τούς Χριστιανούς της Μητροπόλεώς μας να μήν 

τις παραλάβουν. 

άπάντων τών 'Ιερέων 

1Jf):,~~ς Σταγών καί Μετεώρων 




