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Σύσσωµος ὁ ἑλληνικός λαός ἑνώνοντας τήν φωνή του, κατεβαίνει

7 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3µµ.
στά Προπύλαια
στήν µεγάλη συγκέντρωση-διαµαρτυρία πού ὀργανώνουν Ὀρθόδοξοι σύλλογοι, φορεῖς,
ὀργανώσεις καί σωµατεῖα, µεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά νά
δηλώσουν τήν ἀντίθεσή τους
1)
στή νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ πού ἐκβιαστικά θέλουν νά µᾶς
ἐπιβάλουν οἱ κυβερνῶντες,
2)

στό ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ τῆς ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,

3)

στήν ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

4)

στήν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ τῶν ΑΓΟΡΩΝ

5)

στήν ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ καί τήν ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΛΑΩΝ

6)

στήν ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ

Μετά τό πέρας τῶν ὁµιλιῶν θά πραγµατοποιηθεῖ πορεία στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων
(πλατεία Συντάγµατος).

ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ
Χωρίς ἐνδοιασµούς οἱ κυβερνῶντες µᾶς ἀνακοινώνουν τήν ἐπιβολή τῆς
Κάρτας τοῦ Πολίτη µέ τσιπάκι, στήν ὁποία θά περιλαµβάνονται µεταξύ ἄλλων
ὁ ἀριθµός ταυτότητας, τό ΑΦΜ καί τό ΑΜΚΑ µέσα στό 2016. Και αὐτό γιά νά µᾶς
«διευκολύνουν», ὅπως «διευκόλυναν» χιλιάδες αὐτόχειρες µέχρι τώρα λόγῳ
χρεῶν. Παρά τά συντριπτικά ἀποτελέσµατα τῶν δηµοσίων διαβουλεύσεων κατά
τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ἡ νεοταξική ἡγεσία τῆς χώρας µας ἀδιαφόρησε καί
προσπαθεῖ πάσῃ θυσίᾳ νά ὑλοποιήσει τήν ἔκδοση τῆς ΚτΠ.
Ἄς δοῦµε ὅµως συνοπτικά τά κυριώτερα ἀπό τά ὑπόλοιπα δυναστικά µέτρα
τῶν κυβερνητῶν µας:
·
·
·
·
·

·
·
·

Μειοδοσία στά ἐθνικά θέµατα καί παραχώρηση τῆς ἐθνικῆς µας κυριαρχίας
Mείωση µισθῶν και συντάξεων
Δυσβάστακτοι κατασκευασµένοι φόροι
Πλειστηριασµοί σπιτιῶν
Τό πανδοχεῖο-Ἑλλάδα : Προσφορά, χωρίς µελετηµένη ἐθνική στρατηγική,
ἀλόγιστης φιλοξενίας σέ ἀτέλειωτο ἀριθµό ταλαιπωρηµένων προσφύγων
καί µεταναστῶν, ἀγνώστων στοιχείων καί σκοπῶν. Ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς
πολιτικῆς θά εἶναι ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς συνθέσεως τοῦ πληθυσµοῦ τῆς
πατρίδας µας.
Καταπάτηση Συντάγµατος
Πολεµική κατά τῆς γλώσσας, τῆς ἱστορίας, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξίας
Θεσµοθέτηση τοῦ βδελυροῦ καί ἀπαράδεκτου συµφώνου συµβιώσεως τῶν
ὁµοφυλοφίλων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
1. Ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη εἶναι συνδεδεµένη µέ βάσεις δεδοµένων, ὅπου
σύντοµα θά περιέχονται ἅπαντα τά προσωπικά δεδοµένα ὅλης τῆς δηµόσιας καί
ἰδιωτικῆς ζωῆς, τά ὁποῖα µέσω τῶν hackers θά εἶναι προσβάσιµα, ἀκόµη καί
στούς ἐχθρούς µας. Καί τό τραγικότερο, οἱ ἐξουσιαστές θά προσθέτουν ὅ,τι
θέλουν χωρίς νά µᾶς ρωτήσουν. Χωρίς αὐτήν τήν ΚτΠ θά εἶναι ἀδύνατη ἡ ἄσκηση
θεµελιωδῶν ἀστικῶν, οἰκονοµικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτικῶν δικαιωµάτων.
2. Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη», ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶναι ὁ ἀρραβώνας
τοῦ τελικοῦ σφραγίσµατος. Λέει ὁ ἴδιος χαρακτηριστικά στά «Σηµεῖα τῶν
καιρῶν»: «...Πίσω λοιπόν ἀπό τό τέλειο σύστηµα "κάρτας ἐξυπηρετήσεως"
ἀσφάλειας κοµπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσµια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ
ἀντίχριστου......». Τά λεγόµενα τοῦ ὁσίου Παϊσίου εἶναι ἑρµηνεία τῶν ὅσων λέει ἡ
Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, γιά τά ἔσχατα : « Τήν
ἐποχή ἐκείνη, ὅποιος δέν δεχθεῖ νά χαραχθεῖ στό δεξί του χέρι ἤ στό µέτωπο ὁ
ἀριθµός ἤ τό ὄνοµα θηρίου, "…µή δύνηται ἀγορᾶσαι ἤ πωλῆσαι…"»
3. Ἡ ἀπειλή µετά τήν ἔκδοση τῆς Κάρτας θά εἶναι : Ἄν δέν δεχθεῖς νά λάβεις
τόν κωδικό ἀριθµό σου καί τήν "Κάρτα", δέν θά λάβεις τὀ µισθό, τή σύνταξη, τό
ἐπίδοµα, τήν ἰατρική σου περίθαλψη. Κοινός παρανοµαστής ὁ ἐκβιασµός. Σήµερα
ἡ ἀριθµοποίηση τοῦ προσώπου καί ἡ ἀπειλή στερήσεως τῶν ἀναγκαίων. Τελικό
ζητούµενο ἡ ἀποδοχή καί προσκύνηση τοῦ θηρίου.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΑΥΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ;
Ὁ ἱεροµάρτυς καί ἐθναπόστολος ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός συνιστοῦσε στούς
ἤδη σκλάβους ἀδελφούς µας: Μή φοβηθεῖτε ὁ,τιδήποτε κι ἄν οἱ ἐχθροί σᾶς
πάρουν. Μόνον τόν Χριστό καί τήν ψυχή σας δέν θά κατορθώσουν νά σᾶς πάρουν,
ἄν ἐσεῖς δέν τούς τά παραχωρήσετε. Μέ τήν παραλαβή τῆς Κάρτας ὡς τό
προστάδιο τοῦ σφραγίσµατος δέν πουλᾶµε καί τά δύο; Καί τό Εὐαγγέλιο καί τόν
ἑαυτό µας;
ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ
1. Νά ἀντισταθοῦµε στά καταχθόνια ἰδιοτελῆ σχέδια τῶν ξένων ἐχθρῶν καί τῶν
«ἡµετέρων», ἐπειδή διακυβεύεται ἡ ἐθνική µας ἀκεραιότητα καί ὁ ἐπί αἰῶνες
µοναδικός θεανθρώπινος πολιτισµός µας. Καί µόνο γι’ αὐτήν τήν ἐφιαλτική
ὀργουελική προοπτική ἐπιβολῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀξίζει, ἀνεξάρτητα ἀπό
τήν ὕπαρξη τοῦ ἀριθµοῦ 666, νά ἀγωνιστοῦµε γιά τήν µή ἐπιβολή τῶν
ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἔτσι ἔκαναν οἱ πολίτες τῆς Μ. Βρετανίας πού
κατάφεραν νά πετύχουν τήν ἀκύρωση εἰσαγωγῆς της στή χώρα τους, ἔχοντας ὡς
ἐπιχειρήµατα τήν φαλκίδευση τῶν ἀτοµικῶν ἐλευθεριῶν τους.Πολλῷ µᾶλλον
ἐµεῖς πρέπει νἀ ἀγωνιστοῦµε ἐφόσον σύµφωνα µέ δηµοσιογραφικές πληροφορίες
στήν ΚτΠ θά ὑπάρχει ὁ δυσώνυµος ἀριθµός.
2. Σέ περίπτωση ἐκδόσεως τῆς ΚτΠ νά ἀρνηθοῦµε τήν παραλαβή τῆς "Κάρτας",
πράξη πού συνιστᾶ δηµόσια ὁµολογία Πίστεως. Ὁ Χριστός, ζητᾶ ἀπό τόν πιστό,
ἄν Τόν ἀγαπᾷ, νά µήν δεχθεῖ τό «σφράγισµα» τοῦ Ἀντιχρίστου, πού θά τοῦ δώσει
τήν δυνατότητα νά συναλλάσσεται καί νά ἐξασφαλίσει τήν ἐπιβίωσή του.
3. Νά καθιερώσουµε πρωϊνή προσευχή µέ τό κοµποσχοίνι, ταπεινῶς
ἱκετεύοντας «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν µε», ἐννοώντας ὅλους τούς ἀδελφούς
συν-Ἕλληνες.
4. Τέλος νά µήν ξεχνᾶµε τό ἐν Χριστῷ µαρτύριο πού µπορεῖ νά τοποθετήσει νέα
βαθιά θεµέλια στό ὀρθόδοξο ἑλληνικό ἔθνος µας, ὥστε σέ γερές θεανθρώπινες
βάσεις νά µεγαλουργήσουν ἐν Χριστῷ οἱ ἑπόµενες γενιές. Ὅπως λέει καί ὁ
ποιητής Γιῶργος Βερίτης: «Ἄν δέν ἀναστήσουµε µέσα στήν ψυχή µας τό πνεῦµα
τῶν κατακοµβῶν καί τοῦ µαρτυρίου, εἴµαστε ἄχρηστοι γιά τή σηµερινή
ἐποχή….Δέν θά εἴµαστε µαθητές Ἐκείνου».

