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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2641 

Πρός 

Τόν εύσεβη όρθόδοξον έλληνικΙ>ν λαόν. 

Τέκνα ήu<ίΝ έν Κυρίφ άγαπητά. 

Ή Ιερά Σύνοδος τf\ς Έκκλησίας τής Έλλ(:Ιδος, έξ άφορμής ~fΊς προσφάτου 
ένάρξεως, άπό 8ης Δεκεμβρίου 1997, τής μcρικής έφι.φμογής! τής Συνθήκης 

ΣέVΓKEν, γιά τήν Έλλάδα, καί έν όψει τής έ:'Ηκεψένης ένάρξεως καί τής συ
νολικής έφ~:φμoγής της. κατά τήν διάρκεια τού τρέχοντος έΤψ>ς 1998, άπE'U
θύνεται πρός έσάς, γιά νά σάς διαφωτίση καί στηρίξη πνευμ(~τικ(j>ς, έν σχέ

σει πρός τίς άνησυχίες καί απορίες πολλών, που σ,,{ετίζονται μέ τήν έφαρμο
Υή της. 

Οί άνησυχίες αύτές ξεκινούν l.ιφ' ένός μέν άπό τ/ν έλλειψη σαφούς ιcαί 
σφα ιρ ικής ένημερώσεως τού λαΟ'\) γιά τήν Σ\)\,θήl\."'1 αύτή, Τι>\' σκοπό πού 

ύπηρετεί καί τά μέσα πού χρησιμοποιεί, αφ' έ-:έρου δέ από την βάσιμη ύπο

ψία. δτι δι' αύτής έπιχεΙΡζΙται ή έπιβολή όλοκληρωτιιcού συρτήματος έλi.γ

χου επί 'τ/ς Ιδιωτικής ζωης, που προσβω..λει τό άνθρώπινο πρόσωπο. Πέραν 

αύτών, μi τήν έφαρμογή τf\ς Συνθή1Cης α'ί'τ/ζ, έχουν συνδεθη σοβαρότατα 

πνευματικά ζητήματα, 6>ς τό περί τσf> ΆνΤΙϊ.ρίστου ιcαί τού χαράγματός του, 

καθώς καί τού δυσων,)μου αριθμού 666, 1':ού προκαλούν εύ)..ογη άνησυχία 
καί πoλλqπλά έρωτήματα τού πιστού λαού, ό δποίος άξιώνει' από τήν πνευ

ματική του έκκλησιαστική ήγεσία αύθεν-τι κές τοποθε-:ήσεις ;cαί απαντή

σεις.
 

- Α ..
 

1. Ή Ιερά ~1>νoδ()ς δέν δύνατα ι νά μήν έπ ισημ(.1νη η\ν ύ.πουσίιι εύρείας δη

μοσιότητος καί ϊ.επτομrpοi">ς ένημερώσεως τού λαού, κατά τήν διαδικασία 

KυριίχJεως ύπό τi\ς Βουλής τής Συνθήκης Σέ,,"{κεν. 

2. Σκοπάς τής ΣυΎθήκης αύτής, Ωί.ως όρίζεται στίς διατάξεις της, είναι ή 
έξασφάλιση τής διακινήσεως r.t"t3ΡώΠ(.ι)ν )(αί (J.γα θίιΝ, μεωξ'ί) τι~)\' ΙCρα.CιJν πού 

m>μ βάυ.οντα ι, μετά τό "άνοιγμα τώ\.' σΊ)\'()ρων .. καί τήν κιιτι'χ.ργηση τ(,>ν δια

συνορ ιακίί)ν έλiγχων Ή Συνθήκη αύτή κατύ. -:α\)-:α (J.;::οσκ:οτ:rt στ/ν μείωση 



;...- . 
~ 

6λλΗ r-ι ι ΚΗ ..ΔJ-i ΜΟ κ:.rλ..τ ι λ. 

Η lθfλ CYNOAOC 
THC θΚ ΚλΗ CI λC THC θλ.λ.λ..Δ..ΟC 

ιω λ/'ΙΝ 0"'·- ΓθΝ Ν)..ΑΙ ΟΥ 14 (1152,1) 

nrwT. 

λ."ιeιwl . λ.θΗΝ":'CI Tt;i 

,Δ.I€KΠ. 

κιχί τ()\' tι.εΊΧΟ το,) ίφγΙJ.\,ωμf"ου ~ΊKλTlματoς καί ατή\' προστααία τ{ι>ν νομο

ταγ<ί)ν πολ ι τιί>Υ. 

3. Παρι! ~<! ΠΡΟ(ίδοκ(ί>μι::να ίιμ(ι)ς ι~,ιΊαθιί. i,ιποτελέσμιιτιi. της η έφαρμογή τής 

Συνθήκης κρί"ι:τιιι ί>τι στηρίζι::τιιι σ~ μεθόδους καί μηχανισμούς δυσμενείς 

γΗί τίς έλευΗφίcς καί τι'ι δι κα \(ί)ματι.χ. τ(ι>ν πολιτG>ν. Τι) ηλεkτρονικό Σύστημα 
Ι [ληροφορ ιιί)ν Σέ\-(κεν (Σ.I1.~.) <.ιποσκοπεΤ στήν συλλογή, καταγραφή. έπεξερ

γασία καί χρησιμοποίηση πληΡΟφΟρι{j>ν καί στοιχείων τής προσωπικής ζωής 

τ(ί)\, πολιτfi>", Π(1) Ηcωρο{)νται 11 είναι ύποπτοι γιιί τήν (,ισφάλειιχ.. Μέ τίς δια
Τ(1ξε ις έπίσης τής ΣυνΑή κης ε ίσάγοντα ι νέιι. δεδομένα στόν χώρο τού δικαίου. 

<ιχ; λ.χ. ή μέθοδσς της "δΖαΚΡΙΤΙΚ11ς :ταρακολουθήσεως .. άτόμων πού θεωρούν

ται .. ,jποπτα V(X διαπρ(1.ςουν στό μέλλον άςιόποινες πράξει;", η καταρτίζον

τα ι κι,ιτιιl'0γο ι "ανεΠΖ θυμήτων προσώπων •• πού δέν γί"οντα ι δεκτά στίς χώρες 

πού έφαρμόζετα ι ή Συνθήκη Σένγκεν, δηλ. τής Εύρώπης, μόνον μέ ύπόνοιες. 

4. Πέρι.ι\' τ(ϊΝ σημείων τ()'ι·)των. τιi όποΙα ~χoυν σοβαρές έπιπτώσεις έπί τής 

, έλευθερίας Τ(1) ίx\'~ρωπίνoυ προσώπου καί έπί τού σεβα.σμού τών δ ι κα ιωμά

των του. είδικώτερα γΙΙl μίχς τούς Όρθοδι)ξους Έλληνες συντρέχουν καί άλ

λοι λύγο\ ιJ.\'ησυχίας ιιπό ·nΙνέφο.ρμογή τής Συνθήκης. Στήν νέα "καθεστη

κυία τιιςη.. πο,') έδραιώνεται. Τι Όρθοδοξία κινδυνεύει νά άποβη μία έλεγχό

με\'η μειονοψηφία πού θι! είνιιι έρμαιο ιJ.ντoρθoδύξων καί ανθελληνικών 
πuριχγύντω\'. τιχ. πρ[,)τα δι:ίγματα άλλωστε Τ11ς έφαρμογής αύτής φανερώνουν 

τύν κίνδυ\'ο της ί.tπoKoϊ.fΊς μι.ις ί.ιπό ":(1)ς όμοδόξους λαuύς των Βαλκανίων. 

5. rIIi τήν μή έφιφμογή ί.ιίλωστε τής Συνθήκης Σένγκεν έχουν έκφρασθη 

πολιτικά !C6μματα. κοινωνικοί φορείς καί προσωπικότητεςτόσο στήν Έλλά

δα.. όσο καί στή\' Ι:Ξύρώ1τ/. Τύ ίδιο τ6 Είφωπαίκό Κοινοβούλιο σέ μιά σειρά 
"'Εκθέσεών ":'01> άπ6 τό 1992 μέχρι τό 1997 στιγματίζει τήν ., lλλ.εzψ1J διαφά
νειας Kfli δημOΚΡΙXΤΙΚoιJ έλέγΧ(1)., στήν έφαρμ.οΥή τής Συνθήιcης καί "ζητε! 

rήν λήψη μl:.~τρων πρι)ς άποφυγή παρομοίων περιστατικών••. : 
Κατι%. συ\'έπεια ή 1ερά Σ1)νοδος έπιμένει έπi παλα ιοτέρας τοποθετήσεώς της 

κ(,ιί διακηρ,')σσει καί ύποστηρίζει τήν άνιίγκη διασφαλίσεως τής προστασίας 

τ1')ς ΠΡίΗίωπικότητος, τής ίδιωτικής καί οίκογενειαΚής ζωης κα.ί τού άπορρή
του τής έπικοι νωνίας, τ(1. όποΙα πλήττοντα ι άπό τήν Συνθήκη Σένγκεν "αί 

ζητετ τήν άμεση βι::λτί(ιχrη τού Ν. 24ί2/97. 

- Β -

1. "Η Συνθήκη όμως α1)τή αυνδέετα ι άμεσα καί μέ τήν; έκδοση -rG)V νέων 
ήλ.εκτρονΙΚ(ί)ν ταυτοτήτων καί τήν χρήση σ' αύτές τού αριθμού 666, πού 

., 
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είνα ι ό (':φιθμ6ς τού ύνόματος τσί) Άντιχρίστου. σύμφωνα μ.έ τό θεόπνευστο 

κείμενο τής Άποκαλύψεως, καί ύχι ένας 't'\)xaiO; άριθμ\>ς.. 'Η 'Ιερά Σύνοδος 

σέ προηγο,')μενη 'ΕγκύκλΙΙ> Της (7.4-1997) είχε τονίσει τήν πνευματική ση

μασία tOf) ι'Iριθμo~) 666 καί ζητούσε "νά μή γ{νει δεκτός ώς κωδl.κό~.άριθμ.dς 
τών l<ραrικώ~' ήλεκτρονl κώ\.' συστημ(χτων ΎΙΙΧ τήν πρoστασfα ΤΟ1) άνθρώπου", 

Καί "Υιά κανένα ltjyo νά μήν έφαρμοσθή σάν κωδικός άριθμός ό άριθμός 

666 στό νέο σιjσnιμα ταυτοτήτων η1ς Χώράς μας καί τό ,θρήσκευμ.α νά 
σιΨπερ ι λαμβιi.\,'ετα ι ύποχρεωτικάστά ι'χναΥραφόμεναστοrχεfα τών νέου τύ

ποι) ταυτοηίτων.,. Τ(Χ πράγματα έδειξάν Ότι δέν είσακούσθησαν οΙ έκκλή- 
σεις αύτές της "Εκκλησίας, . 
2. Έάν έπομένως καί έφ> όσον οΙ νέες ταυτότητες μέλλουν νά χρησιμοποιή
σουν σάν κωδικό ίφιθμό άναγνώο'εώς τους άπ6 ήλεκτρονικά μηχανήματα τ6ν 
δυσώνυμο καί άτ.αράδεκ,:ο άρ ιθμ6 666, τότε ή ·Ιερά Σύνοδός θεωρούσα δη 

παραβιάζεται ή θρησκευτική συνείδηση των όρθοδόξων πιστών, συνιστά 
στούς πιστούς νά μή δε θο\)ν τίι: νέε, ταυτό "tEC. Στ/ν περίπτ αύ' όφεί

'Ι η Κυ ρνηση νά θεωρήση το,\'>ς πιστούς αύτούς όχ; προβά.λλοντας λόγους 

συνειδήσεως καί νά ρυθμίση μέ άλλο τρόπο τήν έναντι τής Πολιτείας τακτο
ποίησή ΤΟϊ)ς. • 

3. Τό ζήτημα έξ άλλου τού "χαράΥματος', περί ΤΟ1) όποίΟύ λέγονται καί 

γράφονται έπ' έσχάτων πολλά καί ποικίλα. πού έχουν διαταραξει τήν ψυχι
κή ηρεμία τδ>ν πιστ[ι>ν χ:αί δημιουργήσει ταραχή, αγωνία καί σάλο μεταξύ 
ΠOλλιi)ν ύπευθύνων καί άνε'υθύνων, δέν εί να ι προφανώς θέμα Όi')τε δημοσίων 

συζητήσεων καί C.ιντεγκλήσεων ούτε πολύ περισσότερο ά-:ομ ιχών ή συλλογι
Ι(ιί)ν .. αύθενnκώv" τοποθετ/σεων. 01. άγιοι Πατέρες μετά δέους άπτονται των 
ζητημάτων τής Άποκαλύψεως καί μέ περισσή προσοχή άποφαίνονται, συνι

στώντες σέ όλους έπαγρύπνηση καί νηφαλιότητα πρός έγκαιρη, μέ τόν φωτι

σμό τού Άγίου Πνεύματος, διακρίβωση τής ταυτότητος "tfuv βιουμένων {στο

ρι~ων γεγονό"tων πρός τι). προφητικώς περιγραφόμενα στήν Άποχ:άλυψη. Τό 

"χιχραγμα", εί~ε αύτ6 θ(1 είναι τό όνομα τού Άντιχρίστου, είτε ό αριθμός 
1'0'\) όνόματος αύ-:Ο1>, όταν θά έλθη ό κα ιρός νά έπιβληθf1 στόν άνθρωπο. τότε 

μόνο συνέπάγεται τήν άρνηση τού Χριστού ιcαί τήν σύνταξη μέ τόν Άντί

χριστο, έφ' όσον συντρέχει έκουσία αποδοχή του άπό τόν άνθρωπο. Ή έκου

σία δέ άποδοχή -:01) "χαράγμα.τος" πού άποτελεΙ σαφή άρνηση τού Χριστού, 

καθιστ{ι τήν Θεία Χάρη ά,νενεργόν, έφ' όσον ό ίδιος ό άνθρωπος μέ τήν θέ

λησή του δ~ν γίνετα ι συνεργός αύτής της Χά.ρ ιτος καί έπιμένει άμετανοήτως 

στήν άπάρνηση α:ίJτής. 
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Τέκνα έν Κυρίφ άγαπητίι, 

"Η έποχή μας χαρακτ/ρίζεται άπό τήν έκπτωση τών πνευματικών άξ ιών 

καΙ τόν κίνδυνο άλλoιιίχJεως το\> όρθοδόξου φρονήματος. 'Ιδιαιτέρως ά-VΗσυ

χητικά είναι.ά φαινόμενα πού παρατηρο'()νταιστό δίεθνές πνευματικό καί 

κοινωνικό στερέωμα, δπου ή Ιδέα της ··σvyκρητzσTzισiς.. παγκοσμιοποιήσεως 

τείνει νά έπιβληθή χωρίς καμμία διάκριση μ.εταξύ Όρθοδοξί\J-ς καΙ α Ιρέσεως. . 
άληθείας καί πλάνης, ύγιούς καΙ νoσηρo~ φρονήματος. Ό συνδυασμός δ'λ.ων 

αύτων, καθώς καί ή έπιμονή γιά τήν χρησιμοποίηση τού άριθμού 666 μας 

καλο'ύν σέ αφύπνιση, νήψη, πνευματική έγρήγορση χαί άμετάθετον έλπίδα. 

στήν νίκη τού Χριστού. Διό καί πατρικώς προτρεπόμεθα πάντας μ.έ τόν άπο
στολικό λόγο ··Μή θροεϊσθε .. (Β" Θεσσαλ. 2,2). Νά στηρίζεσθε στήν πίστη 1Cai 
νά έμπιστενεσθε τόν Θεόν. Στή;κετε ίcαί κρατεΙτε τήν πίστη, μΕ τήν Χάρη τού 

Κ'\)ρίο'\). Αύτού ή δύναμ ις καί τό άπειρον έλεος εΙη μετά πάντων ύμων. 

+ Ό Άθηνών Σ Ε Ρ Λ Φ Ε Ι Μ, Πρόεδρος 

+ Ό ΑΙτωλίας καί Άκαρνανίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 

+ Ό Πατρών ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 

+ Ό Ύδρας, Σπετσών κ:αί Αίγίνης ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

+ Ό Λευ-.cάδος -.ca{ 1θά-.cης ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

+ ·C Καρυστ(ας καί Σκύρου ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

+ Ό Γvρτυνος χαί Μεγαλοπόλεως ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

+ Ό Σερρών -.cai ΝιγρίτηςΜΑΞΙΜΟΣ 

+ Ό Μηθύμνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

+ Ό Ελευθερουπόλεως ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ 

+ Ό Έδέσσης, Πέλλη ς καί 'Αλμωπίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
+ Ό Κ(τρους καΙ Κατερίνης ATΆΘONlΚOΣ 

+ Ό Δ ιδυμοτείχου ιcαί Όρεστιάδος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

~O Άρχ ιγραμματεύς 

+ Ό Δ ιαυλείας Δαμ.ασκηνός 
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