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   Οι συνετοί θέλουσι νοήσει  

  

ή  

Π Ω Σ   Σ Τ Η Ν Ε Τ Α Ι   Τ Ο   Ε Σ Χ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο     

Σ Κ Η Ν Ι Κ Ο   Μ Ε Σ Α   Α Π Ο   Τ Α   Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α  
  

  

 

  

  

  

  
«…Και είπε, Ύπαγε, Δανιήλ· διότι οι λόγοι είναι κεκλεισμένοι και εσφραγισμένοι 

 
 

έως του εσχάτου καιρού….και οι ασεβείς θέλουσιν ασεβεί· και ουδείς εκ των ασεβών  

   θέλει νοήσει· αλλ' οι συνετοί θέλουσι νοήσει.  
  (Δανιήλ 12:9,10) 

  

  

  

  

 
   

  Ναύπλιο, Μάρτιος 2007  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
  

        Μία θαυμαστή και μοναδική ιδιότητα που έχει ο Λόγος του Θεού, εκτός βέβαια, από όλες τις 

άλλες, είναι ότι είναι προφητικός.    

Είναι κάτι που με συγκλόνισε, όταν άρχισα να έχω επαφή με τα Ιερά Γράμματα, στα 24 μου  

χρόνια, και ομολογώ ότι συνεχίζει να  

με συγκλονίζει.    

 Ο απόστολος Πέτρος γράφει : «Και 

έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν 

λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά 

να προσέχητε ως εις λύχνον 

φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού 

έλθη η αυγή της ημέρας και ο 

φωσφόρος ανατείλη εν  

ταις καρδίαις υμών»· (Βʹ Πέτρου  1:19).   

         Ο προφητικός λόγος, καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Γραφής. Το 1/3 περίπου, της 

Καινής Διαθήκης και το 1/5 ολόκληρης της Αγίας Γραφής είναι προφητικός λόγος. Περιλαμβάνει 

δηλαδή προφητείες που, άλλες έχουν εκπληρωθεί, άλλες εκπληρώνονται στις ημέρες μας και 

άλλες δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί.    

      Φυσικά γνωρίζουμε ότι «.. ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος 

διασαφήσεως· διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ' υπό του Πνεύματος 

του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού». (Βʹ Πέτρου  1:20,21).   

       Ο άνθρωπος που μελετά τον Λόγο του Θεού και εγκύπτει σε αυτόν με ευλάβεια, εκτός από  

όλες τις άλλες ευεργεσίες και ευλογίες που απολαμβάνει, γίνεται και ένας πλήρως  

ενημερωμένος άνθρωπος. Και αυτό δεν είναι υπερβολή.   

      Ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα παραμύθι, μία μορφή λογοτεχνίας, ή ένα κατεβατό από 

θρησκευτικούς κανόνες. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και αληθινός και δικαιώνεται κάθε  

ημέρα από τα ίδια τα γεγονότα. Αυξάνεται η πίστη του ανθρώπου του Θεού, όταν  

αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα οποία βλέπει, ακούει και βιώνει σήμερα, είναι γραμμένα, πριν από 

τόσα πολλά χρόνια, μέσα στην Αγία Γραφή. Στο μοναδικό αυτό βιβλίο, που έχει αγαπηθεί  
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παράφορα, αλλά και έχει καταφρονηθεί και μισηθεί το ίδιο...   

        Τα γεγονότα λοιπόν, έρχονται να συμμαρτυρήσουν στις αιώνιες αλήθειες του Λόγου του 

Θεού.   

         Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος, παρά την εκπληκτική του πρόοδο σε τόσους τομείς, συνεχίζει 

να έχει πλήρη άγνοια για τα μέλλοντα. Όμως επειδή αυτή η επιθυμία του να γνωρίσει τα 

μέλλοντα είναι έμφυτη, χωρίς τον Λόγο του Θεού μοιάζει σα να βαδίζει στο σκοτάδι και  

μάταια, πολλές φορές, ψάχνει από αλλού (βλέπε αποκρυφισμό) να βρει φωτισμό.   

    Ο άνθρωπος όμως του Θεού, ο οποίος μελετάει τον Λόγο Του, γνωρίζει 

ότι μόνο Εκείνος είναι που «αποκαλύπτει εκ του σκότους βαθέα 

πράγματα…» (Ιώβ 12:22). Καθώς λοιπόν, βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι της 

ανθρώπινης άγνοιας για αυτά που πρόκειται να συμβούν στο άμεσο 

μέλλον, βοηθιόμαστε από τον προφητικό Λόγο του Θεού, ο οποίος έρχεται 

και φωτίζει τα πάντα γύρω μας. Όχι βέβαια σαν ένας προβολέας, αλλά 

σαν ένας «λύχνος» που φέγγει «εν σκοτεινώ τόπω».   

         Γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή ακόμα περπατάμε σε σκοτεινό τόπο και  

   δεν έχει έρθει η Αυγή της Ημέρας, χρειάζεται πολύ προσοχή στην  

εξήγηση των προφητειών.   

         Όσο όμως πλησιάζει η Ημέρα, μπορούμε και βλέπουμε καλύτερα. Εικόνες, έννοιες και θέματα 

που περιλαμβάνονται στον προφητικό λόγο και που για χρόνια ήταν δυσκολονόητα και 

δυσερμήνευτα για κάθε ειλικρινή μελετητή, σήμερα τα ίδια τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω 

μας, έρχονται και –κατά κάποιο τρόπο ‐  ερμηνεύουν όλες αυτές τις δύσκολές ενότητες του Λόγου 

του Θεού.   

         Βεβαίως, πολλά από τα γεγονότα αυτά δεν τυγχάνουν μεγάλης δημοσιότητας και συνήθως 

περνάνε στα ψιλά…  

        Διαπιστώνουμε σήμερα, ότι ο μέσος άνθρωπος αν και είναι περισσότερο ανήσυχος παρά  

ποτέ, μοιάζει να έχει υπνωτισθεί από τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Όπως είχε 

πει ο Νόαμ Τσόμσκι «σήμερα οι άνθρωποι μαθαίνουν να γοητεύονται από όλα 

τα γυαλιστερά σκουπίδια και να αγνοούν τα σημαντικά γεγονότα». Κύριο ρόλο 

στην διαμόρφωση μιας κοινής γνώμης εθισμένης σ’ αυτά τα γυαλιστερά 

σκουπίδια έχει βέβαια η τηλεόραση και γενικότερα τα  

λεγόμενα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.   

  

Είναι πράγματι θλιβερό, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, μοιάζουν να  

δίνουν πιο πολύ σημασία σε ανούσιες, ανωφελείς ‐ και καμιά φορά  
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φτιαχτές – ειδήσεις, που κοιμίζουν και αποπροσανατολίζουν τον κόσμο, ενώ αδιαφορούν για τα 

γεγονότα εκείνα που αφορούν άμεσα αυτούς και τα παιδιά τους και έχουν να κάνουν με την ίδια 

τους την ύπαρξη, αλλά και μ’ αυτήν ακόμα την αιώνια ψυχή τους.   

         Αυτή η εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει, κυρίως, τα γεγονότα εκείνα, που σήμερα, όσο 

ποτέ άλλοτε, μοιάζουν σαν κομμάτια που σιγά ‐ σιγά και ένα – ένα σχηματίζουν το παζλ των 

τελευταίων ‐ εσχάτων ημερών.    

         Γεγονότα που άλλους τους ανησυχούν και άλλους όχι. Γεγονότα που άλλοι προσπαθούν να 

τα ερμηνεύσουν, με τον δικό τους τρόπο και άλλοι τα προσπερνάνε βιαστικά, γιατί είτε τα 

φοβούνται, είτε αδιαφορούν.   

         Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα γεγονότα δημιουργούν θλίψη, πόνο και 

ανησυχία στον κάθε άνθρωπο. Σίγουρο είναι ότι ο Θεός δεν είναι αυτός που τα δημιουργεί. Είναι 

αυτός που τα προβλέπει και τα φανερώνει.   

         Δεν θα εννοήσουν όμως όλοι το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις έσχατες ημέρες.   

« …και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει· αλλ' οι συνετοί θέλουσι νοήσει» (Δανιήλ 12:10).  

         Στον προφήτη Δανιήλ, που αδυνατούσε να κατανοήσει τους προφητικούς λόγους που  

άκουγε, («Και εγώ ήκουσα, αλλά δεν 

ενόησα..), ειπώθηκε «…Ύπαγε, Δανιήλ· 

διότι οι λόγοι είναι κεκλεισμένοι και 

εσφραγισμένοι έως του εσχάτου 

καιρού»  

(Δανιήλ 12:9) και «..συ, Δανιήλ, έγκλεισον 

τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον, 

έως του εσχάτου καιρού·» (Δανιήλ 12:4).  

     Κοντά 500 χρόνια αργότερα στο νησί  

Ο Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων (έργο του Briton Rivière, 1890) της Πάτμου, στον Ιωάννη τον Θεολόγο,  

ειπώθηκε ακριβώς το αντίθετο. «Και λέγει προς εμέ· 

Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του 

βιβλίου τούτου· διότι ο καιρός είναι εγγύς». 

(Αποκάλυψις 22:10).  

Οι πιστοί άνθρωποι βέβαια, δεν μένουν σε μία απλή 

παρατήρηση και καταγραφή των γεγονότων αυτών. 

Ούτε καν σε μία απλή γνώση. Ζουν και πρέπει να 

ζουν, περιμένοντας τον Κύριό τους να έλθει ως  
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κλέπτης τη νύκτα.  «Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν  

ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν 

αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού. Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν 

στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου». (Ματθαίος 24:43)   

«Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα 

μέλλοντα να γείνωσι και  να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου». (Λουκάς 21:36).   

       Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, παρόλο που δεν γνωρίζει την Ημέρα του Κυρίου[βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ], ούτε 

και αναλώνεται σε μάταιους υπολογισμούς, προσπαθώντας να προσδιορίσει ημερομηνίες,  

στρέφει την προσοχή της στον Λόγο του Θεού, αλλά και σε όλα αυτά που διαδραματίζονται στον  

καιρό της και προσηλώνει το βλέμμα της στον Ουρανό, καθώς  

αντιλαμβάνεται ότι η ημέρα που θα έλθει ο Νυμφίος της είναι κοντά.  

          «Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας 

γράφη τις· διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης 

εν νυκτί ούτως έρχεται». (Α΄ Θεσσαλονικείς 5:1‐2). «Και μάλιστα, εξεύροντες τον 

καιρόν, ότι  

  

είναι ήδη ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου· διότι είναι πλησιεστέρα εις 

ημάς η  

σωτηρία παρ' ότε επιστεύσαμεν». (Ρωμαίους 13:11).   

         Είθε η εργασία αυτή να  γίνει ένα ακόμη βοήθημα, στο να εννοήσουμε ΟΛΟΙ μας, για μια  

ακόμη φορά, αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Ότι η Ημέρα του Κυρίου επλησίασε.  

Εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη, εγγύς, και σπεύδει σφόδρα· (Σοφονίας 1:14)  

«Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού».  

(Αποκάλυψις 22:20)  

«Εωσού πνεύση η αύρα της ημέρας και φύγωσιν αι σκιαί, επίστρεψον, 
αγαπητέ μου· γίνου όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου επί τα 
όρη τα διεσχισμένα».                               

(Άσμα Ασμάτων 2:17)  

  

        

Θανάσης Σωτηρίου  

Νάυπλιο, Μάρτιος 2007  

    

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στην εργασία αυτή κάποιες ενότητες ή θέματα που σχετίζονται με τις έσχατες ημέρες τονιστήκαν περισσότερο 

από κάποια άλλα, ενώ υπάρχουν και άλλα θέματα που δεν παρουσιαστήκανε (αύξηση γνώσης, - ∆ανιήλ 12:4, αύξηση 

ανηθικότητας και διαφθοράς  Β΄ Τιμοθέου 3:1 κλπ). Σίγουρα, ο χώρος δεν θα ήταν αρκετός.  Όμως θεωρώ ότι τρία θέματα από 

αυτά που εδώ παρουσιάζονται, έχουν ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να προσεχθούν περισσότερο, καθώς αποτελούν σημαντικά 
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κομμάτια του εσχατολογικού παζλ που παρουσιάζονται για πρώτη φορά (τουλάχιστον σε τόσο ολοκληρωμένη μορφή). Αυτά 

τα θέματα είναι 1) Η εμφάνιση του Ευρωπαϊκού Κράτους ως η προφητευμένη αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 2) η 

εξοικείωση του ανθρώπου στην τεχνολογία που εισβάλει πλέον, στο ίδιο του το σώμα (μικροτσίπ) και 3) η γιγάντωση ενός 

παγκόσμιου δικτύου ολοκληρωτικής παρακολούθησης του ατόμου, το οποίο εξαπλώνεται, σαν αράχνη, σε ολόκληρο τον κόσμο 

ξεπερνώντας σε απόδοση και έκταση το δίκτυο κάθε προηγούμενου  τυραννικού καθεστώτος. Παράλληλα ο κόσμος, στο σύνολό 

του, δείχνει μία πρωτοφανή -σύμφωνα με τα δεδομένα της ανθρώπινης Ιστορίας- τάση αποδοχής αυτής της κατάστασης, η οποία 

έτσι όπως διαμορφώνεται θα οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια, την ανθρωπότητα στην μέγγενη του τυραννικού παγκόσμιου 

κράτους του Μεγάλου Αδελφού. ∆ηλαδή του Αντιχρίστου.  

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τα περισσότερα άρθρα δημοσιεύονται αυτούσια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι και απολύτως σύμφωνος με το 

περιεχόμενό τους ή με το ύφος τους.    

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Πολλά από τα κείμενα που προέρχονται από ξενόγλωσσα sites, είναι μεταφρασμένα από μένα και γι’ αυτό 

ζητώ συγνώμη, για τυχόν λάθη και ελλείψεις.  

  

  

  

  

Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΥΡΑΝΝΙΑ  

 

  
  

• ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ  

• Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ  

• ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

• ΠΡΟΣ ΜΙΑ «ΑΧΡΗΜΑΤΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
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 ‐Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ  

 ‐ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της ΚΑΡΤΑΣ‐  

 ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ή BARCODE SYSTEM  

 Microchip (ή απλώς τσιπάκι…)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Παιδία, εσχάτη ώρα είναι, και καθώς ηκούσατε ότι ο 
αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν· 
όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα.  (Ιωάννου Αʹ 2:18)  

  

  

  

  

  

  

  

  

Αρκετές πληροφορίες για την ολοκλήρωση του κράτους του Μεγάλου Αδελφού, που συντελείται στις ημέρες μας, βρίσκονται στην  

πολύ ενημερωμένη και ενδιαφέρουσα ελληνική ιστοσελίδα www.NoitikiAntistasis.com  

η οποία παρουσιάζει υλικό για ανάλογα θέματα από τις εξίσου ενημερωμένες αμερικάνικες ιστοσελίδες www.infowars.com και   

www.prisonplanet.com  
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Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΥΡΑΝΝΙΑ  

«Και.. είδον θηρίον (= Αντίχριστος), ….και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους 

πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της 

χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών,  και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να 

πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το  

όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού.  Εδώ είναι η σοφία· όστις έχει τον νούν, ας 

λογαριάση τον  

αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου· και ο αριθμός αυτού είναι χξς'.(=666) »  

 (Αποκάλυψις  Ιωάννη 13:1 και 16-18)  

   Η παραπάνω περικοπή από το βιβλίο της Αποκάλυψης, είναι 

σίγουρα από τα πλέον γνωστά κομμάτια της Αγίας Γραφής.      Χωρίς 

υπερβολή, εκατοντάδες ή ίσως και χιλιάδες ερμηνείες, εξηγήσεις, 

άρθρα και μελέτες έχουν  

δοθεί, κατά καιρούς, ιδιαίτερα μάλιστα τα 

τελευταία χρόνια. Όλοι προσπαθούν να  

 ερμηνεύσουν,  να  εξιχνιάσουν,  να  

ανακαλύψουν ή να «αποκαλύψουν» τι   
ΠΑΤΜΟΣ. Στην κορυφή  

 ακριβώς είδε ο Ιωάννης στην Πάτμο το  το Μοναστήρι του Αγ.  
Ιωάννη του Θεολόγου 

   95 μ.Χ. Είναι ξεκάθαρο ότι, μέσα από τα  

εδάφια αυτά, φανερώνεται μία ζοφερή εικόνα ενός ολοκληρωτικού όσο και παγκόσμιου 

καταναγκασμού ολόκληρης της ανθρωπότητας, μέσω αυτού που ο Ιωάννης αναφέρει ως  
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«χάραγμα».   

      Μία ματιά στην περικοπή αυτή, μας οδηγεί να βγάλουμε κάποια απλά συμπεράσματα.  

      I) Στο προσκήνιο της ανθρώπινης Ιστορίας, κάποια στιγμή, θα φανερωθεί κάποιος άνθρωπος, ( και 

όχι σύστημα, γιατί ο Απ. Παύλος τον ονομάζει «ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας» Βʹ Θεσσαλονικείς 

2:3) ,το θηρίον, (ή ο Αντίχριστος), ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να επιβάλει σε κάθε κάτοικο της γης 

αυτό το «χάραγμα». «Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους 

πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους…».   

        Η παγκόσμια επιβολή αυτού του χαράγματος, οδηγεί το συμπέρασμα, ότι αυτός ο 

άνθρωπος (το θηρίον) δεν θα είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά θα μπορεί να ασκεί  

εξουσία επάνω σε ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους του πλανήτη Γη, χωρίς καμία εξαίρεση.  

  

Θα είναι συνεπώς ένας Ηγέτης, η εξουσία του οποίου, για πρώτη φορά στην  

ιστορία της ανθρωπότητας, δεν θα περιορίζεται σε ένα μόνο κράτος ή σε γειτονικά κράτη ή  ακόμα σε 

μία συνομοσπονδία κρατών, ή σε μία συμμαχία καρτών με κοινό ιδεολογικό, πολιτικό, οικονομικό ή και 

φυλετικό προσανατολισμό, αλλά η εξουσία του θα είναι καθολική και απόλυτη σε κάθε γωνιά της Γης. 

Θα μπορεί να επιβληθεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, ιδεολογίας, βιοτικού 

επιπέδου, ηλικίας κλπ. Μιλάμε συνεπώς, για έναν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΓΕΤΗ. Ένα παγκόσμιο ηγέτη με 

πρωτοφανείς υπερεξουσίες.   

       Και φυσικά, ένας Παγκόσμιος Ηγέτης προϋποθέτει μία ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Μία 

κυβέρνηση όμως, που δεν θα είναι καρπός κάποιου πραξικοπήματος ή κάποιου αιματηρού  

επεκτατικού πολέμου, αλλά το αποτέλεσμα μίας ελεύθερης επιλογής. Θα αποτελεί μία «σοφή» λύση, 

κοινά αποδεκτή από όλες τις νόμιμες κυβερνήσεις των κρατών της γης, προκειμένου να  

αντιμετωπιστούν ‐ επιτέλους ‐ τα τεράστια κοινά προβλήματα της ανθρωπότητας.   

II) Το χάραγμα δεν είναι ένα απλό σύμβολο ή έμβλημα, αλλά σαφώς συνδέεται με τις καθημερινές 

συναλλαγές των ανθρώπων. «…και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων  

το χάραγμα…».  

Όποια είναι η φύση του χρήματος, αυτή θα είναι και η φύση του  
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χαράγματος. Πρόκειται συνεπώς για πρώτη φορά, να καταργηθεί το 

χρήμα (με την κλασσική του μορφή που γνωρίζουμε τόσα χρόνια) και να 

περάσουμε πλέον σε μία ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.     

     Οποιοσδήποτε αρνηθεί να δεχθεί αυτήν την εξέλιξη, αυτόματα θα  

καταδικάζει τον εαυτό του σε απομόνωση και μαρασμό, αφού ουσιαστικά 

θα είναι κοινωνικά αποκλεισμένος, οικονομικά  

ανύπαρκτος, (χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά) και καθώς δεν θα έχει την  

δυνατότητα να έχει πρόσβαση ακόμα και στα πιο αναγκαία αγαθά  

  

 (τροφή, νερό, φάρμακα) είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα οδηγηθεί  

στην φυσική εξόντωση.   

III) Όμως, δεν θα είναι μόνο αυτό. Η άρνηση του χαράγματος αναπόφευκτα, θα επισύρει ποινές 

στους απείθαρχους, από το κράτος του Αντιχρίστου.. Στην ουσία αυτός που δεν δέχεται το χάραγμα, 

δεν δέχεται την ένταξή του στους θεσμούς της κοινωνίας και επιλέγει να μένει ανύπαρκτος για το 

κράτος. Και αυτός που θέλει να μένει ανύπαρκτος για το κράτος και δεν δέχεται την ένταξή του στο 

κοινωνικό σύνολο, αποδεικνύει τον εαυτό του εχθρό της κοινωνίας. Για αυτό, καθώς επιλέγει να μένει 

κρυφός, καθίσταται τρομερά ύποπτος. Μία μόνιμη πηγή κινδύνου, ένας εχθρός του συστήματος, ή ίσως 

και ένας εν υπνώσει τρομοκράτης, που θα πρέπει αμέσως να απομονωθεί ή και να τιμωρηθεί για το 

καλό του συνόλου.. «…και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων διά την μαρτυρίαν του Ιησού και διά τον 

λόγον του Θεού, και οίτινες δεν προσεκύνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και δεν έλαβον το 

χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών…». (Αποκάλυψις 20:4).   

      Εδώ πλέον αντιλαμβανόμαστε, ότι από την (ίσως ανώδυνη) παγκόσμια κυβέρνηση και την 

αχρήματη κοινωνία, οδηγούμαστε πλέον, σε μία επικίνδυνη ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΥΡΑΝΝΙΑ. Απαραίτητα 

συστατικά της επερχόμενης παγκόσμιας τυραννίας, όπως και κάθε τυραννίας άλλωστε, είναι η 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ και το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ.  

     Γνωρίζουμε ότι οι λαοί πάντοτε είχαν αρνητικά συναισθήματα απέναντι σε κάθε μορφής  

ολοκληρωτισμού. Απέχθεια νιώθει ο κάθε άνθρωπος όταν ακούει ή βιώνει την τυραννία, το  

φακέλωμα, τον χαφιεδισμό, τις παράνομες φυλακίσεις, τις εξορίες 

κλπ.  

Όμως οι αντιστάσεις θα πρέπει να καμφθούν. Όταν έρθει η ώρα, 

ΚΑΝΕΝΑΣ δεν πρέπει να διαμαρτυρηθεί, να φωνάξει, να ορθώσει το 

ανάστημά του. Κανένας δεν πρέπει να μιλήσει για ελευθερία, για  

 ανθρώπινα  δικαιώματα.  Διαδηλώσεις,  πορείες,  ψηφίσματα  

διαμαρτυρίας, δεν θα εμφανιστούν. Κανένας δεν πρέπει να τα βάλει 

με τον Αντίχριστο και το σύστημά του. Άλλωστε θα είναι ο  
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παγκόσμιος χαρισματικός ηγέτης, στο απόγειο της δόξας του. Ο 

Λόγος του Θεού γράφει «Και διά της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευοδούται η απάτη εν τη 

χειρί αυτού· και θέλει μεγαλυνθή εν τη καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς». 

(Δανιήλ 8:25).   

     Οι άνθρωποι που εργάζονται πυρετωδώς για την επιβολή αυτού του συστήματος, οι θιασώτες της 

Νέας Τάξης Πραγμάτων, δεν βιάζονται. Σιγά, σιγά και μεθοδικά, προετοιμάζουν την ανθρωπότητα να 

υποκύψει οικιοθελώς σε αυτήν την τυραννία όταν αυτή εμφανισθεί. Τα όσα διαδραματίζονται σήμερα 

στις ημέρες μας, σε όλο τον κόσμο, αποσκοπούν στην έξυπνη εξαφάνιση κάθε αντίδρασης. Στον 

υπνωτισμό της κοινωνίας. Στο να προετοιμαστεί τελικά ο κόσμος να εισέλθει και στην περίοδο  

και της ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και της  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. Σε αυτήν δηλαδή, την  

πραγματικότητα που είδε ο Ιωάννης στην Πάτμο, πριν τόσα χρόνια…  

       Μέσα από τις ειδήσεις των τελευταίων ετών, θα εξετάσουμε τα γεγονότα και θα δούμε πόσο κοντά 

βρίσκεται ή ώρα εκείνη, που αυτή η εικόνα που είδε ο Ιωάννης, θα πάρει σάρκα και οστά.   

     Θα μείνουμε άφωνοι καθώς θα δούμε τα διάφορα γεγονότα των τελευταίων χρόνων να έρχονται το 

ένα κοντά στο άλλο, σαν κομμάτια ενός εσχατολογικού παζλ που σε λίγο ολοκληρώνεται... Θα 

παρατηρήσουμε διάφορους ανθρώπους (πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιστήμονες), που πολλοί από 

αυτούς δεν έχουν καμία σχέση με την Αγία Γραφή, (ίσως να δηλώνουν και άθεοι), οι οποίοι  παρατηρούν 

με αμηχανία, η οποία μετατρέπεται πολλές φορές σε ανησυχία, τα γεγονότα που  

εξελίσσονται και καταθέτουν την δική τους άποψη.   

    Όλα όμως, γεγονότα και άνθρωποι μοιάζουν να συμφωνούν και να φωνάζουν «Έρχεται η αχρήματη 

κοινωνία», «έρχεται η παγκόσμια κυβέρνηση», «έρχεται η παγκόσμια τυραννία».   

    Όσοι πιστεύουν στον Θεό και στην θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, δεν μπορούν παρά να 

συμφωνήσουν.  Έχουν όμως και κάτι άλλο να πούνε. «Έρχεται Ο Κύριος!»  

«Και λέγει προς εμέ· Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· διότι ο 

καιρός είναι  

εγγύς». (Αποκάλυψις 22:10)  

«Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού».  

(Αποκάλυψις 22:20)  

  

  

  

  

  

  

Θα τελειοποιηθεί ένας άνθρωπος, ο Αντίχριστος, που θα προβάλει στο 

προσκήνιο. Και πάλι, σας ξαναϋπενθυμίζω ποιο θα είναι το σύνθημά 

του. Η Νέα Παγκόσμια Τάξη   
-Dr Charles Stanley -  
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  Alex Jones  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ  
  

Η εποχή των εθνών πρέπει να τερματισθεί…οι κυβερνήσεις των εθνών έχουν 

αποφασίσει να παραχωρήσουν τις κυριαρχίες τους σε μία ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

στην οποία θα παραδώσουν τα όπλα τους..  

  

Bilderbergers  
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–ΔΙΑΤΑΓΜΑ του Ο.Η.Ε., 1992-  

  

    Στις 11 Σεπτεμβρίου 1991 και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο Πόλεμος 

στον Κόλπο, ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, George H. Bush δήλωσε ενώπιον 

του αμερικανικού Κογκρέσου: «Βρισκόμαστε σε μια μοναδική και εξαιρετική 

στιγμή. Η παρούσα κρίση στον Περσικό κόλπο, παρόλο που εγκυμονεί 

σοβαρούς κινδύνους, ταυτόχρονα μας προσφέρει μια σπάνια  ευκαιρία να 

προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση μιας νέας ιστορικής  
περιόδου συνεργασίας. Μέσα από αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, ο στόχος μας – η δημιουργία μίας 

Νέας Παγκόσμιας Τάξης‐μπορεί να επιτευχθεί.. Εκατό γενιές έχουν αναζητήσει αυτό το άπιαστο 

μονοπάτι προς την ειρήνη, ενώ χιλιάδες πόλεμοι μαίνονται σε ολόκληρη την έκταση της ενεργούς 

ανθρώπινης παρουσίας. Σήμερα, η Νέα Παγκόσμια Τάξη αγωνίζεται να γεννηθεί σε ένα κόσμο εντελώς 

διαφορετικό από αυτόν που ξέραμε….Ο 21ος αιώνας έρχεται σαν ένας φωτισμός από χιλιάδες φώτα (The  
21st century is arriving like an illumination of a thousands lights)…»    

      Ο όρος Νέα Παγκόσμια Τάξη που ακούστηκε επίσημα, δεν ήταν καινούργιος. Ήδη από τις αρχές του 

1900 πρωτοαναφέρθηκε, από τον Βρετανό πολιτικό Cecil Rhodes, η ιδέα μίας Νέας Παγκόσμιας Τάξης και 

κατ’ εκείνον, είχε την έννοια της επιβολής, από την Βρετανία και τις ΗΠΑ, μίας Ομοσπονδιακής 

Παγκόσμιας Κυβέρνησης, (Federal World Government), με επίσημη γλώσσα την αγγλική, η οποία θα 

έφερνε την παγκόσμια ειρήνη. Ο όρος υιοθετήθηκε αργότερα, από τους Ναζί (“Neue Ordnung”).       Η 

ιστορία όμως πάει ακόμα πιο πίσω… Στα 1776 ιδρύεται στο Ίνγκολσταντ της Βαυαρίας, από τον Adam 

Weishaupt, ένα μυστικό Τάγμα μασονικής δομής και ιδεολογίας, που έμεινε γνωστό ως 

το Τάγμα των Πεφωτισμένων (Illuminati). Κεντρικός στόχος του Τάγματος η 

προώθηση και εγκαθίδρυση μίας ενιαίας Παγκόσμιας Κυβέρνησης ταυτόχρονα με την 

καταστροφή των παραδοσιακών αξιών του χριστιανισμού και την εμφάνιση μιας 

ανώτερης φυλής υπερ‐ανθρώπων που θα αναλάμβαναν την εξουσία και θα 

καθοδηγούσαν τον πλανήτη σε μία χρυσή εποχή ειρήνης και ευημερίας…  Ο  

  

Πρώσος Βαρώνος Κλοτζ, μέλος του Τάγματος, είπε : «Θα δημιουργήσουμε ένα  

παγκόσμιο κράτος,… το κράτος των ενωμένων ατόμων, πρώτα την Ευρωπαϊκή και έπειτα την Παγκόσμια 

δημοκρατία…Όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν ένα έθνος…» . Ο ίδιος ο Weishaupt είχε πει : «Θρησκεία 

πατριωτισμός και οικογένεια θα πρέπει να διαλυθούν, να απορρίψουμε κάθε κοινωνικό δεσμό για να 

φτιάξουμε ένα ενιαίο κόσμο, ένα παγκόσμιο λαό…Πρέπει να εργαστούμε στα θεμέλια.» Στα τέλη του 

1770 μέλη του Τάγματος πέρασαν στην Αμερική. Το παράξενο είναι, ότι το 1782, το σύμβολο των 

Illuminati μπήκε στο πίσω μέρος της επίσημης Μεγάλη Σφραγίδα των ΗΠΑ, κάτι που είχε μείνει 

κρυφό, έως ότου μετά από 150 χρόνια τοποθετήθηκε στο χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου. Στην 

σφραγίδα υπάρχει ένα γνωστό αποκρυφιστικό και μασονικό σύμβολο, το τρίγωνο με το μάτι του Ρα, 

του Αιγυπτιακού θεού του Ήλιου, καθώς και η φράση στα λατινικά Annuit Cœptis Novus (πάνω) και 

Ordo Seclorum (κάτω) καθώς και η ημερομηνία 1776 (στα λατινικά MDCCLXXVI) που είναι η  

ημερομηνία ίδρυσης του Τάγματος…  

    
        Σήμερα, μετά την κατάρρευση του Κομουνισμού και του ανατολικού μπλοκ, η ιδέα της 

Παγκοσμιοποίησης[βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ] συνεχώς εδραιώνεται στις συνειδήσεις των ανθρώπων (ή προσπαθούν 

να την εδραιώσουν…). Η λογική είναι η εξής: Σαν κάτοικοι της Γης ανήκουμε όλοι σε ένα παγκόσμιο 

χωριό. Και για αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε παγκόσμια (“Think global”). Τα μεγάλα προβλήματα 

Η φράση Annuit  
Cœptis, σημαίνει  
"Αυτός συμφωνεί με 

τον σκοπό μας" και 

Novus Ordo Seclorum 

σημαίνει  "Μία Νέα 

Τάξη των Αιώνων"  
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του πλανήτη, δεν έχουν σύνορα, μας αγγίζουν όλους και για  αυτό απαιτείται κοινή δράση και 

αντιμετώπιση. Καυτά προβλήματα είναι κυρίως 1) η τρομοκρατία, 2) η καταστροφή του περιβάλλοντος, 

3) η οικονομική κρίση, 4) η εγκληματικότητα, 5) η λαθρομετανάστευση κ.α.   

  
Η σημαία του ΟΗΕ  

Πρέπει να κινηθούμε όσο είναι δυνατόν 

γρηγορότερα προς μία ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και  

μία ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ κάτω από  

την ηγεσία ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΓΕΤΗ  
Robert Muller,  

πρώην Βοηθός Γ. Γραμματέα του Ο.Η.Ε.   

         Σήμερα, όμως, δεν γίνεται λόγος για απλή (και αυτονόητη) 

συνεργασία των κρατών, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

οικουμένης. Η ανάγκη μίας τέτοιας διακρατικής συνεργασίας, είχε 

οδηγήσει, αμέσως μετά τον καταστροφικό Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1945), 

τα κράτη στην δημιουργία της Οργάνωσης Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), με 

τη ελπίδα να μην ξαναζήσει ο κόσμος την φρίκη του πολέμου. Παρόλα 

αυτά, μέσα σε πέντε δεκαετίες (από το 1945 έως το 1998) περισσότεροι 

από 37 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περισσότερους από 340 

πολέμους… Περαιτέρω ο ΟΗΕ ιδρύθηκε, πάνω στην βάση του σεβασμού 

για την ξεχωριστή κυριαρχία του κάθε κράτους – μέλους. Σήμερα, όμως 

πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα. Πρέπει να οδηγηθεί ο κόσμος από 

τον αποτυχημένο θεσμό των κρατών – εθνών, στο μοντέλο της  

παγκόσμιας διακυβέρνησης. Μέσα στην γενική απογοήτευση για την 

έλλειψη ισχυρών ηγετών, θα πρέπει να προβάλει ο ένας ισχυρός 

ηγέτης, ο οποίος θα κυβερνήσει τον κόσμο και θα οδηγήσει την 

ανθρωπότητα στην χρυσή εποχή της ειρήνης και της ευημερίας. Έτσι το 

κρυφό όραμα των Πεφωτισμένων σιγά ‐ σιγά παίρνει σάρκα και οστά….   

Προς την κατεύθυνση της Παγκόσμιας Κυβέρνησης υπό την ηγεσία Ενός 

παγκόσμιου Κυβερνήτη, μεγάλο ρόλο παίζουν διάφοροι οργανισμοί λίγο 

ή καθόλου γνωστοί στον περισσότερο κόσμο, όπως η  

Λέσχη Μπίλντερμπεργκ[βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ], η Τριμερής Επιτροπή, η Λέσχη της 

Ρώμης, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και άλλες. Και από την 

άλλη πλευρά οι πολυδιαφημιζόμενες (μέσα από βιβλία, τηλεόραση και 

κινηματογράφο) δοξασίες του κινήματος της Νέας Εποχής[βλ.  

  

Ο πόλεμος ενάντια στην 

τρομοκρατία απαιτεί παγκόσμια  
συνεργασία, αναφέρουν ανώτεροι  
στρατιωτικοί αξιωματούχοι στην 

Άγκυρα  

Τα έθνη πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις 

τους για να κερδίσουν τον πόλεμο ενάντια 

στην τρομοκρατία….  
 Η τρομοκρατία είναι η πιο σημαντική 

απειλή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα 

τον 21ο αιώνα, δήλωσε ο αρχηγός ΓΕΣ 

της Τουρκίας, Στρατηγός Χιλμί Οζκόκ, 

κατά την ολοκλήρωση διήμερου διεθνούς 

συνεδρίου για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας. "Θα επιτύχουμε σημαντική 

νίκη στον 

 
Turkish Press - 25/03/06 αγώνα μας 

ενάντια στην τρομοκρατία όταν τα κράτη, 

οι στρατοί, τα  
δικαστικά    όργανα, οι  Ο 

πρόεδρος των Αρχηγών διεθνείς 

 Μεικτού Επιτελείου οργανισμοί, 

οι  Στρατού των ΗΠΑ,  

μη  Πήτερ Πέις (αριστερά), 

κυβερνητικές  κάθετε με τον 

Τούρκο  

οργανώσεις, τα
  

Αρχηγό Οζκόκ ΓΕΣ, , 

Στρατηγόκατά τη   

ΜΜΕ, οι  διάρκειαΧιλμί του συμποσίου 

τοπικές  "Παγκόσμια  

διοικήσεις και  Τρομοκρατία και  
ο λαός λάβουν

  
Διεθνής 

Συνεργασία", κοινή στάση  την 

προηγούμενη ενάντια στην 

 εβδομάδα στην Άγκυρα.  
τρομοκρατία", δήλωσε ο Οζκόκ. "Η 

επιτυχία στον αγώνα ενάντια στην 

τρομοκρατία εξαρτάται από την 

υιοθέτηση κοινής κουλτούρας από όλα 

τα κράτη και έθνη του κόσμου". 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ] .   
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Κατά τα τέλη αυτής της δεκαετίας (2000) θα ζήσουμε κάτω από 

την πρώτη ενιαία Παγκόσμια Κυβέρνηση που υπήρξε ποτέ στην 

κοινότητα των εθνών. Η ενιαία κυβέρνηση είναι αναπόφευκτη.  

Πάπας Ιωάννης-Παύλος ΙΙ.  
Από το βιβλίο «Τα κλειδιά Αυτού του Αίματος»  

 του Ρωμαιοκαθολικού ιερέα Malachi Martin  
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Δίσκος του ελληνικού  HIP   HOP  συγκροτήματος   
ʺ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ̋  με τίτλο   

ʺ ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ... ̋      (!!!) 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ. Ο πλανήτης γη και οι κάτοικοί του έχουν ένα ιστορικό ραντεβού με 

ένα παγκόσμιο υπερδικτάτορα. Θα είναι ο τελευταίος μεγάλος δικτάτορας της ιστορίας. Θα είναι ένας 

άνδρας απίστευτης ευφυΐας και ικανοτήτων, ένας αληθινά 

χαρισματικός ηγέτης – έτη φωτός μακριά από οποιονδήποτε μεγάλο 

ηγέτη της ανθρωπότητας. Ο Paul Mazur είχε πει : «Προκειμένου να 

ελέγξουμε τις ποίκιλες γραφειοκρατίες του πλανήτη μας, θα πρέπει 

να αναπτυχθεί ένα πολιτικό γραφείο και πάνω από αυτή την ομάδα 

είναι πιθανό να προΐσταται ένας και μόνο άρχοντας, ο κυρίαρχος της 

Τάξης, ο ολοκληρωτικός δικτάτορας».     Η έλλειψη ισχυρών ηγετών 

θα υπερκαλυφθεί, από αυτόν τον σούπερ ηγέτη που θα δώσει στον 

εξαπατημένο κόσμο την ψευδαίσθηση της παγκόσμιας ειρήνης και 

αδελφοσύνης των λαών, κάτω από την φωτισμένη ηγεσία του. Θα 

είναι ταυτόχρονα ο Αβατάρ, ο απόλυτος πνευματικός δάσκαλος, 

όπως τον εννοούν οι  οπαδοί της Νέας Εποχής. Αυτός που θα φέρει 

την φώτιση στο ανθρώπινο γένος. Θα υψώσει τον άνθρωπο. Τα 

διάφορα θαύματα  
θα έρθουν να επισφραγίσουν τον χαρισματικό χαρακτήρα του… «…όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του 
Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους» ( Θεσσαλονικείς  2:9).   

  Η εικόνα του θα   

υπάρχει παντού,  

αλλά όχι όπως  

την είχαν τοποθετήσει διάφοροι 

ηγέτες απολυταρχικών 

καθεστώτων (Χίτλερ, Στάλιν, Μάο 

κλπ). «Και εδόθη ..να δώση πνεύμα 
εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και 
να λαλήση η εικών του θηρίου και 
να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι 
την  

Σκηνή από την ταινία  «1984», όπου η εικόνα του  Μεγάλου Αδελφού  

 δεσπόζει παντού…  εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι».  

(Αποκάλυψη  13:5).  Σήμερα 

μιλάμε για ολογραφικές εικόνες. Ο Larry Gosshorn, κορυφαίος στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 

διευθυντής της “Robotics International”, εξηγεί: «Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, έτσι ώστε μπορεί να 

κατασκευασθεί μία εικόνα, (όπου, σημειωτέον, στην γλώσσα της πληροφορικής λέγεται.. icon!), μέσω 

τηλεοπτικής σας συσκευής, με την χρήση τρισδιάστατων γραφικών και ολογραφημάτων να προβάλουν 

έναν άνθρωπο φυσικού μεγέθους μπροστά από την τηλεόρασή σας, κάμπτοντας τις φωτεινές ακτίνες! 

Δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε αν το άτομο είναι ζωντανό, εκτός βέβαια, αν βάλετε το χέρι σας 

μπροστά από τις φωτεινές ακτίνες».   
   Περαιτέρω, το πορτρέτο του Παγκόσμιου Ηγέτη (Αντιχρίστου) σκιαγραφείται από την Αγία Γραφή 

του… Διαβάζουμε στο βιβλίο του Προφήτη Δανιήλ:  

• «Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή 

βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας»  (8:23)   

• «Και η δύναμις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όμως εξ ιδίας αυτού δυνάμεως· και θέλει αφανίζει 

εξαισίως και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και τον λαόν τον 
άγιον» (8:24)    

• «Και διά της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευοδούται η απάτη εν τη χειρί αυτού· και θέλει 
μεγαλυνθή εν τη καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς…» (8:25)  

• «…αλλά θέλει ελθεί ειρηνικώς και κυριεύσει το βασίλειον εν κολακείαις». (11:21)   

• «..και δεν θέλει φροντίζει περί των θεών των πατέρων αυτού ουδέ περί επιθυμίας γυναικών ουδέ 

θέλει φροντίζει περί ουδενός θεού, διότι θέλει μεγαλυνθή υπεράνω πάντων».(11:37)  = Θα 

αντιπαθεί κάθε θρησκεία και δεν έχει σχέση με ερωτικά σκάνδαλα, απιστίες  και «ανάρμοστες 
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Αντίοχος ο Επιφανής   

  

συμπεριφορές», που –κατά καιρούς‐έχουν αμαυρώσει την εικόνα τόσων ηγετών. Εκτός αν αυτό 

σημαίνει ότι θα είναι ομοφυλόφιλος..  

• «…και ιδού, εν τω κέρατι τούτω ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα 
μεγάλα».  

(7:8) = Άρα θα είναι ένας σαγηνευτικός ρήτορας, ένας πραγματικός λαοπλάνος.  

ΚΑΝΕΙΣ δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Αντίχριστος. Κατά καιρούς βέβαια πολλοί νομίζουν ότι τον   

ανακάλυψαν βλέποντας ορισμένους ηγέτες να έχουν κάποια  

στοιχεία που ταιριάζουν στην 

εικόνα του Αντιχρίστου.  Έτσι τα 

πρόσωπα που έχουν  

  

 ακουστεί,  μεταξύ  άλλων, 

 είναι  
(ο οποίος πράγματι ήταν μια  

προτύπωση του Αντιχρίστου), ο Νέρων, ο Πάπας (σχεδόν κάθε Πάπας,) ο Καρλομάγνος, ο 

Ναπολέων, (και οι δύο θέλανε να ενώσουν την Ευρώπη), ο Μουσολίνι (λόγω Ιταλίας),  

Νέρων ο Χίτλερ (φυσικά..), ο Στάλιν, ο Henry Kissinger, ο Βασιλιάς Χουάν Κάρλος της Ισπανίας, ο 

Μιχαήλ Γκορμπατσώφ (λόγω του….σημαδιού στο κεφάλι), ο Μπίλ Κλιντον, ο Bill Gates (λόγω 

υπολογιστών), ο πρόεδρος της Γαλλίας Ζακ Σιρακ, ο George Bush  κλπ κλπ. Όμως εκτός του ότι οι 

περισσότεροι από αυτούς του ηγέτες είναι νεκροί ή κοντεύουν να αποχωρήσουν από τα πολιτικά 

δρώμενα, το άκουσμα μόνο του ονόματός τους, σε πολλούς ανθρώπους δημιουργεί αρνητικά 

συναισθήματα ακόμα και ισχυρές αντιπάθειες. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα συμβεί με τον Αντίχριστο.  

Αυτός θα είναι Ο Ηγέτης. Αυτός που θα σαγηνεύσει τους πάντες,.. Αυτός που περιμένουν οι πάντες.  

    

:   Ο  

  
www.bushisantichrist.com/  
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 των  Όλοι  

 συμφωνούν  ότι  είναι  ο  Ηγέτης  

πανίσχυρου ευρωπαϊκού κράτους, ή των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Ευρώπης, η μορφή των οποίων ολοκληρώνεται στις ημέρες μας. Η 

ανάδυση της Ενωμένης Ευρώπης, ερμηνεύεται, από σχεδόν όλους 

τους ερμηνευτές του Λόγου του Θεού, (ανεξαρτήτως δόγματος),ως η  

προφητευμένη αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως αυτή σκιαγραφείται  στο βιβλίο του 

προφήτη Δανιήλ, σχετικά με τα ενύπνια που είδε ο Βασιλιάς της Βαβυλώνας, Ναβουχοδονόσωρ.   

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ‐ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ  

  

Αυτός στον οποίον θα υποταχθούν οι πάντες .   Ο Ένας ,  ο Μεγάλος …    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
Όσον  αφορά  την  καταγωγή  του  άλλοι  
ερμηνευτές λένε ότι θα είναι Ιουδαίος ,   ( από την  
φυλή Δαν , ) άλλοι Ευρωπαίος ,   ( ακόμα και Έλληνας )   

συνδυασμός  ή  και  δύο .   όμως  
θα  του  

  

  

  

  
Ηθοποιοί που έπαιξαν τον Αντίχριστο ,   
σε αμερικάνικες χριστιανικές ταινίες .     
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     Και στα δύο προφητικά ενύπνια που είδε ο Ναβουχοδονόσωρ και τα εξήγησε ο Δανιήλ, 

παρουσιάζονται 4 μεγάλες αυτοκρατορίες. ( 

Βαβυλωνιακή, Μηδοπερσική, Ελληνική και 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) Στον καιρό της 4ης  

αυτοκρατορίας, δηλ. της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, θα έρθει ο Χριστός και θα 

εγκαινιάσει τον μέλλοντα αιώνα. [ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
Επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνει αναλυτική ερμηνεία 

των ενυπνίων, σημειώνουμε μόνο τα βασικά σημεία].   

   Το πρώτο ενύπνιο ήταν η εικόνα  «Και τετάρτη  

βασιλεία θέλει σταθή ισχυρά ως ο σίδηρος· καθώς ο σίδηρος 
κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα· μάλιστα καθώς ο σίδηρος ο 
συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. 
Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκ 
πηλού κεραμέως, μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είσθαι βασιλεία 
διηρημένη· πλην θέλει μένει τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του 
σιδήρου, καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά 
αργιλλώδους πηλού.  Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος 
εκ σιδήρου και μέρος εκ πηλού, ούτως η βασιλεία θέλει είσθαι κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος 
εύθραυστος. Και καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά του αργιλλώδους πηλού, ούτω θέλουσιν 
αναμιχθή διά σπέρματος ανθρώπων· πλην δεν θέλουσιν είσθαι κεκολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς 
ο σίδηρος δεν μιγνύεται μετά του πηλού.Και εν ταις ημέραις των βασιλέων εκείνων, θέλει αναστήσει ο 
Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρή· και η βασιλεία αύτη δεν θέλει περάσει 
εις άλλον λαόν· θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει  

πάσας ταύτας τας βασιλείας, αυτή δε θέλει 
διαμένει εις τους αιώνας….» (Δανιήλ 2: 40‐

44)  

Το δεύτερο ενύπνιο ήταν τα τέσσερα 

θηρία.  «Μετά τούτο είδον εν τοις οράμασι 
της νυκτός και ιδού, θηρίον τέταρτον, 
τρομερόν και καταπληκτικόν και ισχυρόν 
σφόδρα· και είχε μεγάλους σιδηρούς 

οδόντας· κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους  

πόδας αυτού· και αυτό ήτο διάφορον πάντων των θηρίων των προ αυτού· και είχε δέκα κέρατα…. 
Παρετήρουν τα κέρατα και ιδού, έτερον μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου τρία εκ 
των πρώτων κεράτων εξερριζώθησαν· και ιδού, εν τω κέρατι τούτω 
ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα 
μεγάλα. Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο Παλαιός των 
ημερών εκάθησε, του οποίου το ένδυμα ήτο λευκόν ως χιών και αι 
τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίον καθαρόν· ο θρόνος αυτού ήτο ως φλόξ πυρός, οι τροχοί αυτού ως 
πυρ καταφλέγον» (Δανιήλ 7:7‐9).   
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            Είναι ξεκάθαρο ότι στον καιρό της 4ης Αυτοκρατορίας, (που είναι και η πιο ισχυρή), δηλ. της 

Ρωμαϊκής, θα τερματισθεί το ανθρώπινο σύστημα διακυβέρνησης και θα εγκαινιασθεί 

η Βασιλεία του Θεού και των Αγίων. «Αλλ' οι άγιοι του Υψίστου θέλουσι παραλάβει την 

βασιλείαν και θέλουσιν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος». 

(Δανιήλ 7:18). Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όμως, μετά από αλλεπάλληλες επιδρομές 

βαρβαρικών φυλών, έσβησε οριστικά το 486 μ.Χ. (η δυτική ).  Η αιώνια  Βασιλεία του 

Χριστού όμως δεν ήρθε... Αλλά το 4ο θηρίο δεν έχει τελειώσει… Τις έσχατες ημέρες, αυτό 

που βλέπουμε είναι να επιταχύνεται η ΑΝΑΒΙΩΣΗ αυτής της 4ης Βασιλείας, της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.. Ο Λόγος του Θεού τελικά δεν μπορεί να διαψευσθεί.   

 Πολλοί προσπάθησαν στο παρελθόν, να υλοποιήσουν αυτό το άπιαστο όραμα. Την 

ενοποίηση της Ευρώπης. Τρεις ηγέτες περισσότερο από όλους. Ο Καρλομάγνος (γύρω 

στα 800 μ.Χ.), ο Ναπολέων (στα 1800) και ο Αδόλφος Χίτλερ (το 1940).Και οι τρεις όχι 

μόνο απέτυχαν, αλλά και οδήγησαν τον κόσμο σε αιματηρούς πολέμους και απίστευτη 

φρίκη, καθώς η επιθυμία τους ήταν να δουν τον εαυτό τους αρχηγό  της Ευρώπης, ή 

«Καίσαρα» της νέας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με κάθε κόστος. Ο Καρλομάγνος 

ονόμασε το τμήμα της Ευρώπης που κατέκτησε, «Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία», ενώ ο 

Χίτλερ ήδη από το 1930 είχε υιοθετήσει τον γνωστό ναζιστικό χαιρετισμό ʺ Heil Hitler,ʺ 

σύμφωνα με το ρωμαϊκό μοντέλο του ʺHail Caesar ʺ («Χαίρε Καίσαρ»). Το όραμα δεν θα 

μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί έτσι...  

 
  

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:  Στις 25 Μαρτίου του 1957, 6 έθνη 

υπέγραψαν την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). (Γαλλία, 

Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία Ιταλία και Δυτική Γερμανία). Η πόλη που έλαβε χώρα  

  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Εφημερίδα  « ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ »   ( που  
λειτούργησε ως όργανο προπαγάνδας των  

Ναζί στην Ελλάδα στα χρόνια της  
κατοχής )  στο φύλλο της  19 ης  Απριλίου  1942 ,   

προβάλει τον Αδόλφο Χίτλερ ως  Αρχηγό  
της Νέας Ευρώπης  και γράφει  « Ο  

ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ο οποίος οδηγεί την  
Ευρώπην  ενωμένην ,  προς τον αληθινόν  

πολιτισμόν και την πραγματικήν  
ελευθερίαν ».  Στο κύριο άρθρο διαβάζουμε :   

« Εις τας  20  Απριλίου δεν εορτάζει μόνο ο  
μεγάλος γερμανικός λαός τα γενέθλια του  

Αρχηγού του ,  αλλά όλοι οι λαοί της  
ευρωπαϊκής ηπείρου που ενώνει η κοινή  

θέληση  δια μία νέαν τάξιν … ο οποίος  
εξελέγη από την Θείαν Πρόνοιαν  δια  την  

εφαρμογήν μιας νεάς τάξεως εν Ευρώπη ..»   
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Πωλ Ανρι Σπάακ,  αυτό το ιστορικό για την πορεία της Ευρώπης γεγονός ήταν η Ρώμη και η τοποθεσία, το 

αρχαίο Καπιτώλιο της Ρώμης. Ο 

Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Πωλ 

Ανρι Σπάακ, δήλωσε «Νομίζετε ότι 

έχουμε θέσει τον θεμέλιο λίθο για μια 

Νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία;...Όλοι 

σήμερα νιώσαμε ότι είμαστε Ρωμαίοι 

εκείνη  

την ημέρα..» (Περιοδικό Newsweek 29‐1‐1996)…   
Η ΕΟΚ έγινε Ενωμένη Ευρώπη (Ε.Ε.).  

 Σήμερα,  η  Ενωμένη  Ευρώπη  έχει  

 Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωδικαστήριο, 

Ευρωαστυνομία, Ευρωστρατό, Κοινό 

Σύνταγμα (Ευρωσύνταγμα), Κοινά  

σύνορα (και κυρίως μετά την υπογραφή   

Συνθήκης Σέγκεν), Κοινή Σημαία, Κοινό Νόμισμα (όσες χώρες βρίσκονται στην ζώνη του ευρώ) και 

φαίνεται καθαρά ότι η πορεία που ξεκίνησε το 1952 από την Συνεργασία δύο κρατών (Γερμανία ‐ 

Γαλλία) για τον Χάλυβα και τον Σίδηρο  

(ΕΚΑΧ), συνεχίζεται μέχρι την ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ. Τότε μόνο θα είναι πανίσχυρη και 

πλήρως ανεξάρτητη...   

       Σήμερα το ευρώ έχει ξεπεράσει το δολάριο και όλοι αναγνωρίζουν ότι η οικονομία της Ευρώπης έχει 

τεράστια δυναμική.  

  

       Όμως το όραμα για την ολοκλήρωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί αν δεν υπάρξει και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αν δεν υπάρξει  ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και ΕΝΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κατά το πρότυπο των ΗΠΑ).  

   Ας δούμε όμως τους βασικότερους ΣΤΑΘΜΟΥΣ στην ΠΟΡΕΙΑ της ΕΥΡΩΠΗΣ από την ίδρυσή της 

μέχρι σήμερα, με απώτερο πάντα στόχο την ΠΛΗΡΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ.  

Από τα έξι ιδρυτικά μέλη της ΕΟΚ προς τα 27 της ΟΝΕ                                                   

* Από την ΕΚΑΧ στην οικονομική και νομισματική ένωση                              
Το ΒΗΜΑ, 31/12/2000 , Σελ.: D24  

  

Αριστερά :   Αφίσα   της   
Ευρωπαϊκής   Ένωσης   με   το   
σλόγκαν   Ευρώπη .  Πολλές   

γλώσσες .  Μία   φωνή .  Δεξιά    : 
Ο   Πύργος   της   Βαβέλ    

( Πίνακας   του   Πίτερ   Μπρούγκελ )   
( Σύμπτωση   είναι   ότι   

μοιάζουνε ;; ) 
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 Κράτη μέλη  : Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο,  

Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σουηδία και 

Φινλανδία.      

 Νέα κράτη   μέλη: Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία,  
Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική 

Δημοκρατία.                                                                                         

 Υποψήφιες   χώρες: Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία και Τουρκία.  
   1952: Στις 27 Μαΐου υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Αμυνας (ΕΚΑ) από τα έξι ιδρυτικά μέλη της ΕΚΑΧ, δηλαδή και από την ηττημένη 

Γερμανία, καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος του Ζαν Μονέ ήταν, μεταξύ άλλων, η 

Ευρώπη να καταστεί αμυντικά ανεξάρτητη από τις δύο υπερδυνάμεις, όντας παράλληλα 

σε θέση να διασφαλίσει μόνη της την ειρήνη στη Γηραιά Ηπειρο παρά τη δημιουργία του 

ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 1949.   

1957: «Ενώ οι καμπάνες της Ρώμης χτυπούσαν ξέφρενα για να χαιρετίσουν τη γέννηση της νέας Ευρώπης», όπως ανέφερε 

αργότερα ο Πολ‐Ανρί Σπάακ, τα έξι ιδρυτικά κράτη της ΕΚΑΧ υπογράφουν στις 25 Μαρτίου τις Συνθήκες της Ρώμης με τις οποίες 

ιδρύονται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ).   

* Παράλληλα, στις 13 Φεβρουαρίου 1957, το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας αρχίζει διαπραγματεύσεις με σκοπό την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών (European Free Trade Area  EFTA) που οδηγεί στις 3 Μαΐου 1960 στην 

ίδρυση της EFTA στην οποία μετέχουν η Βρετανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, 

η Δανία, η Αυστρία, η Ελβετία και η Πορτογαλία. Επιπλέον στην πράξη η 

EFTA με επικεφαλής τη Βρετανία, γνωστή για την ειδική σχέση που 

διατηρούσε και συνεχίζει να διατηρεί με τις ΗΠΑ, λειτούργησε ως 

αντίπαλος φορέας συσπείρωσης των ευρωπαϊκών κρατών έναντι της ΕΟΚ, 

που είχε και έχει πάντοτε  έστω ως απώτερο στόχο  τη σταδιακή 

απεξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.   

1958: Την 1η Ιανουαρίου 1958 αρχίζουν να ισχύουν οι Συνθήκες της Ρώμης 

επαναφέροντας την Ευρώπη στην τροχιά της πολιτικής ενοποίησης, που 

εξακολουθεί να παραμένει σαφώς ο στόχος και των έξι κρατών‐μελών 

όπως  απεδείχθη  στην  πράξη  κατά  τη  διεξαγωγή 

 των  σχετικών διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων για την 

τελωνειακή ενοποίηση.   
  

Ιστορική χρονιά το 2002 όπου 10  χώρες αντικαθιστούν  
1963: Στις 14 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας στρατηγός τα 

παραδοσιακά νομίσματά τους με το ευρώ. Ντε Γκωλ εκφράζει τις επιφυλάξεις της 

Γαλλίας για την πολιτική διάθεση της Βρετανίας να αναγνωρίσει το 

«κοινοτικό κεκτημένο» αλλά και για το ενδεχόμενο η ΕΟΚ να απορροφηθεί 

από την Ατλαντική Κοινότητα «υπό αμερικανική ηγεμονία» και αναγγέλλει 

ότι θα ασκήσει βέτο στην ένταξη της Βρετανίας στην ΕΟΚ.   

1968: Την 1η Ιουλίου καταργούνται και οι τελευταίοι ενδοκοινοτικοί δασμοί για 

τα βιομηχανικά προϊόντα.   

1970: Ύστερα από συμφωνία των διοικητών των κεντρικών τραπεζών 

δημιουργείται  ένα  πρώτο  βραχυπρόθεσμο  σύστημα 

 νομισματικής συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη‐

μέλη.   

1973: Την 1η Ιανουαρίου με την προσχώρηση της Βρετανίας, της Ιρλανδίας και της Δανίας τα κράτη‐μέλη αυξάνονται σε εννέα 

και ο αριθμός των ευρωβουλευτών σε 198.   

1978: Στις 6 ως 7 Ιουλίου κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρέμης προτείνεται η ενίσχυση της νομισματικής συνεργασίας των κρατών‐

μελών με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ).   

1979: Στις 10 Μαρτίου ξεκινά η λειτουργία του ΕΝΣ με επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ECU).   
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* Από τις 7 ως τις 10 Ιουνίου διεξάγονται οι πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των 410 μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στα εννέα κράτη‐μέλη.   

    1981: Την 1η Ιανουαρίου η Ελλάδα καθίσταται το δέκατο κράτος‐μέλος της Κοινότητας, ενώ ο συνολικός αριθμός των 

ευρωβουλευτών μετά την προσθήκη των 24 Ελλήνων συναδέλφων τους αυξάνεται σε 434.   

1984: Στις 14 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το Σχέδιο Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Σχέδιο Σπινέλι). Στόχος είναι η μετεξέλιξη της Κοινότητας σε ομοσπονδία των κρατών‐μελών. Το Σχέδιο διαβιβάζεται στα 

κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών‐μελών και επιταχύνει την πορεία προς τη διαδικασία ενοποίησης.   

1985: Την 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο 

Γάλλος σοσιαλιστής Ζακ Ντελόρ, υπό την ηγεσία του οποίου θα προωθηθεί εκ νέου η 

ευρωπαϊκή ενοποίηση.   

* Την 1η Ιανουαρίου τίθενται σε κυκλοφορία τα πρώτα ευρωπαϊκά διαβατήρια.   

1986: Την 1η Ιανουαρίου, μετά την επίσημη ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, 

δημιουργείται η Κοινότητα των Δώδεκα, ενώ ο αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου αυξάνεται αντιστοίχως κατά 60 Ισπανούς και κατά 24 Πορτογάλους και 

ανέρχεται συνολικά στους 518 ευρωβουλευτές.   

1989: Την 1η Ιανουαρίου ανανεώνεται για τέσσερα χρόνια η προεδρία του Ζακ Ντελόρ στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ίδιος λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από το Ευρωπαϊκό  
Κοινοβούλιο.   

1990: Στις 29 Μαΐου υπογράφονται οι συμφωνίες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης με έδρα το Λονδίνο και στόχο την ανασυγκρότηση των 

κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή.   

* Στις 19 Ιουνίου υπογράφεται η Συμφωνία Σένγκεν ανάμεσα στη Γερμανία, στη Γαλλία, 

στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο για την πλήρη κατάργηση των 

συνοριακών ελέγχων και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών σε 5 χώρες..   

* Στις 3 Οκτωβρίου η ενοποίηση των δύο Γερμανιών αποτελεί πλέον 

γεγονός δημιουργώντας νέο πλαίσιο δεδομένων όχι μόνο σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και παγκοσμίως, όπως θα διαπιστωθεί στη 

συνέχεια.   

* Στις 14 Δεκεμβρίου αρχίζουν στη Ρώμη οι διακυβερνητικές διασκέψεις για 

την ΟΝΕ και την Πολιτική Ενωση.   

1992: Υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχ.  Η ΕΟΚ ονομάζεται πλέον 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή απέβλεπε ρητά στην χάραξη μίας 

κοινής αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής, ενώ παραχώρησε σε κάθε 

υπήκοο των κρατών – μελών την ευρωπαϊκή υπηκοότητα, εισήγαγε ένα 

κοινό τραπεζικό σύστημα και το κοινό νόμισμα(ευρώ).  

1995: Η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση  

1998:  Θεσμοθετείται η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα.  

1999: Έντεκα από τα 15 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετούν ένα και 

μοναδικό νόμισμα, το ευρώ.  

1 Ιανουαρίου 2002 : Έρχονται τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα σε ευρώ. 

Το τύπωμα, η κοπή και η διανομή τους σε δώδεκα χώρες είναι μια λογιστική 

ενέργεια μεγάλης κλίμακας. Ο αριθμός των κερμάτων που τίθενται σε  

 
Ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη 

διαφύλαξης της ειρήνης επί το  
έργον.                                 

31 Μαρτίου 2003 Μια πτυχή της  

  
η πραγματοποίηση αποστολών 

διαφύλαξης της ειρήνης στα  
Βαλκάνια, πρώτα στην Πρώην  

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της  
Μακεδονίας και εν συνεχεία στη  
Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Και στις 

δύο αυτές περιπτώσεις, οι  
στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ 

αντικαταστάθηκαν από  
στρατιωτικές δυνάμεις υπό την 

ηγεσία της ΕΕ. Στο εσωτερικό 

της, η ΕΕ συμφωνεί να  
δημιουργήσει έως το 2010 ένα  

  

κυκλοφορία υπερβαίνει τα 80 δισ. Τα χαρτονομίσματα είναι ομοιόμορφα για όλες τις χώρες. Τα κέρματα έχουν μία ομοιόμορφη 

όψη, στην οποία αναγράφεται η αξία του κέρματος, ενώ στην άλλη όψη απεικονίζεται ένα εθνικό έμβλημα. Όλα τα κέρματα 

εξωτερικής   πολιτικής   και   της   
πολιτικής   ασφάλειας   της   ΕΕ   είναι 

χώρο   ελευθερίας ,  ασφάλειας   και 
δικαιοσύνης   για   όλους   τους   

ευρωπαίους   πολίτες . 
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κυκλοφορούν ελεύθερα. Μας φαίνεται φυσικό ότι πληρώνουμε ένα εισιτήριο του μετρό στη Μαδρίτη χρησιμοποιώντας ένα 

φινλανδικό (ή οποιοδήποτε άλλο) κέρμα.  Η αγγλική εφημερίδα Telegraph έγραψε ʺΘα είναι η πρώτη φορά, από τον 

καιρό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που το ψωμί, το κρασί και το αλάτι θα μπορούν να αγοραστούν με το ίδιο νόμισμα 

σε όλη την Δυτική Ευρώπη.. ʺ  

1 Μαΐου 2004: Οκτώ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης —η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, 

η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική Δημοκρατία— προσχωρούν στην ΕΕ. Αυτό είναι το τέλος της διχοτόμησης της Ευρώπης 

που είχε αποφασιστεί από τις μεγάλες δυνάμεις πριν από 60 χρόνια στη Γιάλτα. Προσχωρούν επίσης η Κύπρος και η Μάλτα  

29 Οκτωβρίου 2004: Τα 25 κράτη μέλη υπογράφουν Συνθήκη 

για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Σκοπός του είναι 

η απλούστευση της δημοκρατικής διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων και της διαχείρισης της ΕΕ των 25 και πλέον 

κρατών μελών. Στο Σύνταγμα προβλέπεται επίσης η 

δημιουργία του αξιώματος του ευρωπαίου υπουργού 

Εξωτερικών. Το Σύνταγμα πρέπει να κυρωθεί από το σύνολο 

των 25 κρατών μελών προτού τεθεί σε ισχύ.  

Ιανουαρίου 2007 : Δύο ακόμη χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 

η Βουλγαρία και η Ρουμανία, προσχωρούν στην ΕΕ, 

ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των κρατών  
μελών σε 27. Η Κροατία, η Π.Γ.Δ.Μ. και η Τουρκία είναι επίσης χώρες υποψήφιες για προσχώρηση.   
  

«Πενήντα χρόνια μετά την Συνθήκη της Ρώμης οι φεντεραλιστές που αποσκοπούσαν εξαρχής στην ομοσπονδιακή  
Ευρώπη, δικαιώνονται πλήρως. Πράγματι, είναι φανερό ότι η οικονομική ενοποίηση χωρίς πολιτικό αντίβαρο 

παραμένει ασταθής. Αλλά περισσότερο δικαιώνονται οι πραγματιστές Ευρωπαίοι πολιτικοί που κατάφεραν να 

υπερνικήσουν προκαταλήψεις, μεμψιμοιρίες, αντιδράσεις και συμφέροντα και να οδηγήσουν – έστω και αν  

χρειάστηκαν τρεις γενιές – την Ευρώπη στην σημερινή κατάσταση. Όποιος Ευρωπαίος το λησμονεί, δεν έχει παρά 

να κρατήσει ένα κέρμα στα χέρια του. Αυτό το κέρμα δεν είναι μόνο η δικαίωση όλων των προσπαθειών του 

παρελθόντος, αλλά και η μεγαλύτερη ελπίδα που γεννήθηκε μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους. Η ελπίδα των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης…»   
(Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ, τόμος 9ος).  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-   
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    ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

  

    

  
Ο   άτυπος   υπουργός   
Εξωτερικών   της   Ε . Ε .  

Javier Solana  

  
Βιβλίο   του   Βέλγου   Πρωθυπουργού    

Guy Verhofstadt  

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου  Guy   Verhofstadt  σε ομιλία του  
σε Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας στην Πολωνία ,  το  2001  και  

λίγες εβδομάδες μετά το τρομοκρατικό κτύπημα στους  
Δίδυμους Πύργους ,  δήλωσε μεταξύ άλλων  :   « χρειάζεται να  

εγκαταστήσουμε ένα εκτενές αστυνομικό δίκτυο ,  που σε  
πολλά κράτη ,  θα είναι καλύτερα ενημερωμένο από τις  

τοπικές αρχές ,  για το τι γίνεται …. Το  1991  ήταν ο  George   
Bush,  αυτός που καλούσε για μία Νέα Παγκόσμια Τάξη …   
Αλλά μία   Νέα Παγκόσμια Τάξη που υπερασπίζεται μόνο  

από τις ΗΠΑ κατάντησε ουτοπία ...  και πράγματι  
χρειαζόμαστε μία Νέα Παγκόσμια Τάξη … Η Αμερική θα  

συνεχίσει να έχει μία θέση κλειδί στις παγκόσμιες εξελίξεις ,   
λόγω της ηγετικής της θέσης στην παγκόσμια στρατιωτική  

δύναμη ,   μέχρι την στιγμή όμως που η Ευρώπη θα  
αποκτήσει την δική της ικανότητα να αμύνεται μόνη  

της … Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε μία Νέα  
Παγκόσμια Τάξη που δεν θα βασίζεται στην δύναμη του  

ενός ;  Πως θα βρούμε μία δυνατότερη και πιο εφικτή λύση  
για ένα σύστημα που θα βασίζεται στον ΟΗΕ και τα  189   
κυρίαρχά του κράτη ;   Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το  
μοντέλο που δείχνει ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό .   

     



  31 

 
  Από όλες τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν όλα τα απολυταρχικά και 

τυραννικά καθεστώτα, που εμφανίσθηκαν επάνω στη γη, οι πιο 

αγαπημένες ήταν πάντοτε δύο. Το φακέλωμα των πολιτών ‐ υπηκόων  

τους και η συνεχής παρακολούθησή τους.   

      Ο λόγος βέβαια, ήταν (και είναι όπου ακόμα υφίστανται τέτοια  

καθεστώτα…), να ελαχιστοποιηθεί ή και να εξαφανισθεί κάθε κίνδυνος εξέγερσης..   

    Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι εφικτή, μέσω της τεχνολογίας, ένα σύστημα ολοκληρωτικής 

παρακολούθησης των πάντων και καταγραφής κάθε κίνησής τους. Κάμερες, δορυφόροι, σαρωτές 

σώματος, κάμερες θερμικής ακτινοβολίας, υπερ‐υπολογιστές, βιομετρικά συστήματα αναγνώρισης  

και άλλα πολλά, είναι στην διάθεση των επίδοξων μιμητών του «Μεγάλου Αδελφού».   

      Η ιδέα της καθολικής παρακολούθησης όμως, δεν είναι καινούργια. Στα τέλη 

του 18ου αιώνα ένας Άγγλος φιλόσοφος και πολιτικός, ο Jeremy Bentham (17481832) 

εμπνεύστηκε και σχεδίασε ένα καινούργιο τύπο φυλακής. Το όραμά του ήταν μία 

φυλακή όπου θα μπορούσε κάποιος να έχει την δυνατότητα να παρατηρεί, 

συνεχώς, ΟΛΟΥΣ τους φυλακισμένους, χωρίς όμως οι φυλακισμένοι  

Ο Jeremy Bentham και το  

Panopticon του, όπως ο ίδιος 

το σχεδίασε, το 1791  

να μπορούν να το αντιλαμβάνονται. Στην φυλακή του έδωσε το ελληνικό όνομα   

Panopticon  (πανοπτικόν).   

      Το όραμά του, ύστερα από περίπου 200 χρόνια, φαίνεται ότι έχει μπει ήδη σε  

εφαρμογή. Μόνο με μία μικρή διαφοροποίηση. Τα αντικείμενα της αόρατης 

καθολικής παρακολούθησης, δεν είναι οι έγκλειστοι σε κάποια φυλακή. Είναι οι  

ανυποψίαστοι πολίτες της σύγχρονης, ελεύθερης κοινωνίας μας. Αλλά μάλλον  

   πρόκειται για… εξέλιξη του σχεδίου. Βλέπετε, αντί να προσπαθείς να φτιάξεις  

εκατοντάδες φυλακές Panopticon σε όλο τον πλανήτη, είναι πιο εύκολο να μετατρέψεις όλο τον 

πλανήτη σε μία φυλακή Panopticon … [π.χ. Πρόσφατη έρευνα στην Βρετανία έδειξε ότι το 70% των 

Βρετανών δεν γνωρίζουν ούτε στο ελάχιστο ότι παρακολουθούνται στις εξωτερικές τους  

δραστηριότητες..]         

      Ένα τέτοιο σχέδιο θα είναι απίστευτα χρήσιμο στα χέρια του Παγκόσμιου Ηγέτη, του τελευταίου 

τυράννου, του Αντιχρίστου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σύστημα της διακυβέρνησης του κόσμου από 

τον αντίχριστο θα είναι η αποκορύφωση της τυραννίας. Το πιο αδίστακτο και σκοτεινό  

απολυταρχικό καθεστώς που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Οι αγαπημένες μέθοδοι της  

παρακολούθησης και του φακελώματος που θα χρησιμοποιηθούν, θα διαφέρουν,  

βέβαια, από τις κλασσικές.   

      Η εποχή βέβαια, της παραδοσιακής παρακολούθησης μέσω κατασκόπων που  

  

παρακολουθούν στο  μισοσκόταδο ή κρυφών μικροφώνων και «κοριών» που έχουν τοποθετηθεί κρυφά 

σε διάφορα σημεία (βλ. περίοδο «ψυχρού πολέμου») έχει πλέον περάσει. Η εποχή της ψηφιακής 
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τεχνολογίας και των δορυφόρων είναι η πλέον ιδανική για τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο της 

ολοκληρωτικής παρακολούθησης.   

     Το περίεργο είναι ότι, κανονικά, μετά την πτώση του «ανατολικού μπλόκ», τον τερματισμό «του 

ψυχρού πολέμου» και την είσοδο της ανθρωπότητας στους καιρούς της «παγκοσμιοποίησης», θα έπρεπε 

ούτε καν να γίνεται συζήτηση για τέτοια πράγματα…Κι όμως συμβαίνει ακριβώς το  

αντίθετο...   

          Η πληθώρα των ειδήσεων που μιλάνε ξεκάθαρα για αύξηση των φαινομένων   παραβίασης της 

προσωπικής ζωής, προσβολής των προσωπικών δεδομένων, καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μαζί με το ολοένα αυξανόμενο ηλεκτρονικό φακέλωμα 

είναι πλέον, γεγονός. Όλος σχεδόν, ο κόσμος σήμερα έχει ακούσει τον όρο «Ο Μεγάλος Αδελφός» [βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]  ενώ πολύ συχνά γίνεται λόγος για το «κράτος του Μεγάλου Αδελφού», που ερμηνεύεται ως  

μία κατάσταση ολοκληρωτικής παρακολούθησης.   

           Εχθρός τώρα δεν είναι οι απέναντι, οι άλλοι. Είναι ο κάθε  

άνθρωπος!   

      Κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρος. Όλοι είναι 

ύποπτοι και όλοι είναι ένοχοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου!!! 

Ακριβώς αντίθετα δηλαδή από την αρχή που λέει ότι ο καθένας 

είναι αθώος μέχρι αν αποδειχθεί η ενοχή του. Και ο κίνδυνος 

σήμερα έχει ένα όνομα. Η «τρομοκρατία»...   

«Ασφαλείς κάτω από τα παρατηρητικά μάτια» 

γράφει το διπλό λεωφορείο στο Λονδίνο  
       Η ανασφάλεια και ο φόβος ταλαιπωρεί και φυλακίζει τον  

σημερινό μέσο άνθρωπο. Βλέπετε, ο τρομοκράτης δεν έρχεται από κάπου μακριά. Δεν έχει ένα 

συγκροτημένο στρατό. Δεν μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. Δεν 

γνωρίζεις τις κινήσεις του. Μπορεί να κάθεται δίπλα σου, στο 

αεροπλάνο που ταξιδεύεις, στο λεωφορείο, στο πλοίο ή στο μετρό. 

Μπορεί να είναι ο γείτονάς σου, ο συνάδελφός σου, ο φίλος σου... 

Οπότε…  Μία λύση υπάρχει. Η ασφυκτική και  

  

 Ένα τεράστιο πλέγμα που θα συλλέγει 

 συνεχόμενη παρακολούθηση των  
πληροφορίες από παντού: ηλεκτρονικούς  

 πάντων.  Αεροδρόμια,  λιμάνια,  
υπολογιστές, βιομετρικές ταυτότητες, τσιπάκια  

 RFID στα αυτοκίνητα, κάμερες σε όλη την  γήπεδα, κτίρια, υπηρεσίες, δρόμοι,   
επικράτεια, μαρτυρίες και καταθέσεις από  

σπίτια, μαγαζιά… ΟΛΑ πρέπει να παρακολουθούνται.   
αυθαίρετες συλλήψεις. Καλωσορίσατε στον  

πολύχρωμο Μεσαίωνα…   Κάμερες, δορυφόροι, υπολογιστές, βάσεις δεομένων, βιομετρική τεχνολογία, 

μικροτσίπ κλπ, όλα στρατεύονται στην υπηρεσία των αρχών που προσπαθούν να  

περάσουν, εις μάτην, στους ανασφαλείς πολίτες, το αίσθημα της ασφάλειας.   

      Πως φτάσαμε όμως εδώ;; Το τρομερό τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου[βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ], στους 

Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, μοιάζει σα να άνοιξε τους «ασκούς του Αιόλου».  
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        Αν και μάλλον, τα πάντα ήταν από καιρό έτοιμα. Απλά η αφορμή έπρεπε να δοθεί. Και δόθηκε 

την ημέρα εκείνη που  ονομάστηκε, «η ημέρα που άλλαξε η ιστορία του κόσμου»..   

 Γράφει η εφημερίδα Daily Herald: «Η κυβέρνηση αύξησε δραματικά την παρακολούθηση Αμερικανών  

πολιτών μετά την 11/9 σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και σύμμαχοι του 

Μπους ανησυχούν ‐ Οι μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν e‐mail, 

τηλεφωνικές  συνδιαλέξεις,  voicemail,  προγράμματα  chatting. 

  Παρακολουθούν τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών 

καρτών, ακολουθούν “ενδιαφέροντα άτομα” μέσω του σήματος του 

κινητού  τους  τηλεφώνου  ή  του  GPS  στο 

 αυτοκίνητό  τους.  ‐  

Συντάσσονται εκθέσεις και αναφορές για παντός είδους ομάδες,  

  

οργανώσεις, ιδρύματα όπως αντιπολεμικά, θρησκευτικά, ανθρωπίνων  

δικαιωμάτων και οικολογικά. Ανοίγουν κυριολεκτικά σπίτια, χωρίς το παραδοσιακό ένταλμα, και χωρίς να 

ξέρει κανείς αντιγράφουν σκληρούς δίσκους και έντυπα. Υπερυπολογιστές χρησιμοποιούνται και 

προγράμματα “πρόληψης” που αναλύουν συνεχώς τις τεράστιες βάσεις δεδομένων με πληροφορίες για 

πολίτες, τους φίλους και τους συνεργάτες τους με σκοπό να μαντέψουν ποιος θα γίνει τρομοκράτης, και  

πότε!!»   

      Μέρα με την ημέρα οι άνθρωποι μοιάζουν να συνηθίζουν στην ιδέα της  παρακολούθησης... Τα 

ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, για τα οποία δόθηκαν  στο παρελθόν σκληροί αγώνες και 

χύθηκε άφθονο αίμα, σήμερα μοιάζουν  ξεθωριασμένα και κούφια για τον 

σύγχρονο τρομοκρατημένο πολίτη.. . Πάνω από όλα προέχει η ασφάλεια.  

Όπως θα διαβάσετε και  αναλυτικότερα παρακάτω, σε πρόσφατο  

τηλεφωνικό γκάλοπ (11‐5‐2006), στις ΗΠΑ, το  66% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν τον ενοχλεί η ιδέα 

ότι η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, η γνωστή NSA [βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ], διαθέτει φάκελο για τα τηλεφωνήματά 

τους!    

         Στην Ελλάδα σε τελευταία έρευνα της VPRC ένα ποσοστό  61% Ελλήνων πολιτών δηλώνει «Ναι 

στις κάμερες», καθώς νιώθουν προστατευμένοι από αυτές, παρόλο που αναγνωρίζει (σε ποσοστό 52%) 

ότι μέσω αυτών μπορεί να γίνονται παρακολουθήσεις!!     

       Τέλος, σε πρόσφατη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου IGD, 1 στους 10  εφήβους είναι πρόθυμος να 

δεχθεί στο σώμα του κάποιο είδος εμφυτευμένου μικροτσίπ…  

      Ο Βενιαμίν Φρανκλίνος (1706 – 1790), είχε πει κάποτε “Αυτοί που θα θυσίαζαν την ελευθερία για  
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χάρη της ασφάλειας δεν αξίζουν κανένα από τα δύο”  

Έτσι λοιπόν, μπροστά στον κίνδυνο της τρομοκρατίας, σιγά ‐ σιγά κάμπτονται οι 

αντιστάσεις και το δίχτυ απλώνεται. Η παγίδα είναι καλοστημένη…  

Μόνο που το θήραμα από ότι φαίνεται ξεκάθαρα, δεν είναι οι τρομοκράτες. Αλλά  

όλη η ανθρωπότητα. Και αν σήμερα ο στόχος φαίνεται ότι είναι η τάξη των  

  

Βενιαμίν Φρανκλίνος «φανατικών μουσουλμάνων», μπορεί, κάλλιστα, αύριο να είναι αυτή των «φανατικών 

χριστιανών». Αυτών των «μισάνθρωπων», των εχθρών του 

συστήματος, της Νέας Τάξης Πραγμάτων και της Νέας 

Εποχής. Αυτών των γραφικών που επιμένουν να λένε εκείνες 

τις παλιομοδίτικες θεωρίες «περί Θεού». Αυτών  

που τελικά, θα αρνηθούν  να λάβουν το χάραγμα και θα  

  

θέλουν να κυκλοφορούν στην ανωνυμία και να ζουν στην  

ανυπαρξία.   

   Σε ένα πλανήτη – φυλακή, όμως, ΚΑΝΕΝΑΣ δεν μπορεί να μένει στα κρυφά.  Γιατί τότε δεν είναι 

απλώς γραφικός, αλλά γίνεται και επικίνδυνος…   

         Ο Λόγος του Θεού λέει  «Και η δύναμις αυτού (του Αντιχρίστου) θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όμως 

εξ ιδίας αυτού δυνάμεως· και θέλει αφανίζει εξαισίως και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει και 

θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και τον λαόν τον άγιον». (Δανιήλ 8:24)  

  

      Μέσα από τα παρακάτω δημοσιεύματα, θα δούμε πως οι θιασώτες της Νέας Τάξης Πραγμάτων 

εκμεταλλεύονται το κλίμα τρομουστερίας και ανασφάλειας που υπάρχει στις κοινωνίες του σύγχρονου 

κόσμου (που πολλές φορές οι ίδιοι 

καλλιεργούν) και πως προωθούν το  

σχέδιό  τους  για  την  εδραίωση 

 της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  και του 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ, ενώ 

ταυτόχρονα  χειραγωγούν  (ή 

 μάλλον  

υπνωτίζουν) τις μάζες, ώστε αυτές να 

παραμείνουν τιθασευμένες την κρίσιμη ώρα  

που  θα  γίνουν  τα    επίσημα  
 αποκαλυπτήρια  του  κράτους  του  

«Μεγάλου Αδελφού»…   
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Χαρακτηριστικό δείγμα της αγωνίας που διακατέχει πολλούς ανθρώπους, για τον καταπιεστικό κλοιό που σφίγγει 

όλο και πιο πολύ τις κοινωνίες, είναι το παρακάτω άρθρο του Καθηγητή του Ποινικού Δικαίου του ΑΠΘ  Ιωάννη 

.Μανωλεδάκη (τον οποίον είχα το προνόμιο να έχω και εγώ καθηγητή μου) στο νομικό περιοδικό ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – 

Μάιος 2001.  

 

  

      …Και έτσι ο Μεγάλος Αδελφός  μπήκε στην ζωή μας…  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Η εφημερίδα Εν Συνειδήσει : Πολύ ενημερωμένη έκτακτη έκδοση της Ιεράς Μονής  
 Μεγάλου Μετεώρου, που βγήκε το 1997, επί τη ευκαιρία της ψήφισης από την Ελληνική Βουλή,  

  της συμφωνίας Σένγκεν, για την οποία υπήρχε, τότε, αντίδραση - αν και όχι οργανωμένη – από  

 ένα μεγάλο κομμάτι της Ορθόδοξης Εκκλησίας….   

 Χαρακτηριστικότων  πολιτών εντός είναι  τωνότι για συνόρων την Συνθήκη των ευρωπαϊκών Σέγκεν (που  

χωρώνεπίσημα Σέγκεν αφορά - δηλαδή την ελεύθερη Γαλλίας , κυκλοφορίαΓερμανίας,   

 Βελγίου, Ολλανδίας, Λουξεμβούργου, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Σουηδίας, Φιλανδίας και Δανίας), οι  

 
 

μόνες φωνές αντίδρασης, ήταν ορισμένων ορθοδόξων και του ΚΚΕ…   
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ΟΙ   ΚΙΝΔΥΝΟΙ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   

ΣΥΝΘΗΚΗ   ΣΕΓΚΕΝ   
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ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ  
Βιομετρικοί έλεγχοι ασφαλείας στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου                                                             
(Heathrow to run biometric security checks)                      http://www.silicon.com/publicsector  

 By Andy McCue  Published: Wednesday 6 December 2006  
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Τούρκικη   γελοιογραφία   για   την   χρησιμοποίηση   τσιπ  RFID  στα   διαβατήρια … 
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 • Infowars: Οι νέοι σαρωτές σώματος εν χρήσει ήδη στο Λονδίνο ‐ «Ζούμε σε ένα δυστοπικό 

εφιάλτη» (New Body Screeners in use in London: We are living in a dystopian 

nightmare   Steve Watson | January 12 2006 )  

Γινόμαστε αυτόπτες μάρτυρες μίας φυλακής ολικής 

παρακολούθησης κατά το σχέδιο ʺPanopticonʺ  

 Στον σταθμό Paddington του  

  
Λονδίνου εγκαταστάθηκε ένας 

υψηλής  τεχνολογίας  σαρωτής 

σώματος για να ανακαλύπτει 

ύποπτους  για 

 τρομοκρατικά χτυπήματα, αναφέρει 

το  BBC . Οι επιβάτες  θα 

 περνάνε  
υποχρεωτικά μέσα από ένα ‐ 

ύψους εννέα μέτρων κουτί – στις Σκηνές από το φουτουριστική ταινία 

πλατφόρμες του Heathrow του 1990, «Ολική Επαναφορά» (Total Express , ενώ 

οι αποσκευές θα  
Recall) του Paul Verhoeven. Τελικά, το  

ελέγχονται με οθόνες επίσης.  
μέλλον ήρθε πιο γρήγορα….  

Είναι ένα από τα πράγματα τα  
οποία πρέπει να ανεχόμαστε στις ημέρες μας.ʺ σημείωσε ένας  
άνδρας. ʺΟτιδήποτε θα κάνουμε προκειμένου ναʺ νιώθουμε πιο ασφαλείς ʺ δήλωσε μία ηλικιωμένη γυναίκα με 

ένα μεγάλο χαμόγελο…  
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καθώς δεν εναρμονίζονται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές αρχές για  την  
προστασία των προσωπικών δεδομένων . Τις νέες προτάσεις συνοδεύουν υποδείξεις για χρήση νέων  

    

• Associated Press: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα παρουσιάσει τα νέα ηλεκτρονικά διαβατήρια ‐ 

Παρά τις ανησυχίες για προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την νομική πτυχή αυτών των θεμάτων, το 

State Department θα προχωρήσει στην έκδοση εμφυτευμένων με μικροτσιπ διαβατηρίων σε όλους τους 

Αμερικανούς πολίτες 

    

• Ελευθεροτυπία: ΣΕΓΚΕΝ 2: Φακέλωμα νέου τύπου ‐ Ακόμη ένα τέκνο της προληπτικής 

αντιτρομοκρατίας κυοφορείται στα σπλάχνα της ευρωπαϊκής κοινότητας. Το όνομά του είναι Σένγκεν 2 και 

αποτελεί μετεξέλιξη του ισχύοντος συστήματος ηλεκτρονικού φακελώματος που προέκυψε από τη Συμφωνία του 

Σένγκεν. Το προσχέδιο του Σένγκεν 2 οδεύει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση εντός του Ιανουαρίου, 

αφού πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε σε αυτό τρεις νέες προτάσεις για τον επιχειρησιακό του 

εκσυγχρονισμό. Οι προτάσεις της Κομισιόν προκάλεσαν ανησυχία για νέα συρρίκνωση των ατομικών 

δικαιωμάτων,  

κατηγοριών δεδομένων, όπως τα βιομετρικά. Αυτή η κατηγορία θεωρείται εξαιρετικά «ευαίσθητη» καθώς 

στηρίζεται σε «ζωντανά δεδομένα», όπως ονομάζονται οι φωτογραφίες φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών και η 

καταγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αν και στη διεθνή εμπειρία καταγράφονται περιπτώσεις «άδικης 

σύλληψης» αθώων λόγω τεχνικών σφαλμάτων, η Κομισιόν επιμένει στην ενσωμάτωση των βιομετρικών στοιχείων 

στα αρχεία του SIS‐II. Η δεύτερη πρόταση της Επιτροπής αφορά τη δυνατότητα των Europol και Eurojust να 

διαχειρίζονται τις βάσεις δεδομένων της SIS‐II, «σύμφωνα με τις ανάγκες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους». Φυσικά, η ερμηνεία των «αναγκών» επαφίεται στις Europol και Eurojust, γεγονός που ανοίγει 

πρωτόγνωρους δρόμους καταστολής.Το τρίτο πρόβλημα εντοπίζεται στο ζήτημα των δικαστικών 

επανορθώσεων. Εδώ, μόνο οι κάτοικοι των 17 χωρών‐μελών του Σένγκεν θα έχουν (περιορισμένη) 

δυνατότητα να προσφύγουν για επανόρθωση στα δικαστήρια, ενώ όσοι ζουν εκτός Σένγκεν, δεν έχουν 

ανάλογη ευκαιρία.Ολα αυτά συνιστούν «έλλειμμα δημοκρατίας» στο Σένγκεν 2, που αναμένεται να εφαρμοστεί 

από τον Μάρτιο του 2007. Με δεδομένο τον περιορισμό της δυνατότητας των εθνικών κοινοβουλίων να ελέγχουν ο 

νέος Σένγκεν 2 προοιωνίζεται πλήρη αποκλεισμό κάθε εκλεγμένου οργάνου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

που ολοένα και περισσότερο επαφίεται στους αστυνομικούς και δικαστικούς κύκλους.   

    

ΦΑΚΕΛΩΜΑ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ  
  

Στιγμιαία εξακρίβωση στοιχείων  
Δακτυλικά αποτυπώματα στη μέση του δρόμου θα παίρνει η βρετανική 

αστυνομία  
Λονδίνο news.in.gr   
 Συζητήσεις προκαλεί στη Βρετανία νέο πιλοτικό πρόγραμμα της αστυνομίας που επιτρέπει με τη βοήθεια 

μίας συσκευής τη λήψη αποτυπωμάτων στο δρόμο για τη στιγμιαία 

εξακρίβωση στοιχείων. Το επιχείρημα της εξοικονόμησης χρόνου 

αντικρούεται από ανησυχίες για τις κοινωνικές ελευθερίες.   

Την ειδική συσκευή, η οποία συνδέεται με βάση δεδομένων που 

περιέχει 6,5 εκατομμύρια δακτυλικά αποτυπώματα, δοκιμάζουν 

στην παρούσα φάση δέκα αστυνομικές δυνάμεις στην Αγγλία και την 

Ουαλία.  

Η αστυνομία επισημαίνει πως κατ' αυτό τον τρόπο θα  

εξοικονομηθεί χρόνος, καθώς οι πολίτες δεν θα πρέπει πλέον να  οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα για 

εξακρίβωση στοιχείων.  

Παράλληλα, διαβεβαιώνει πως δεν θα τηρείται αρχείο των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ωστόσο εγείρονται 

ανησυχίες για τις κοινωνικές ελευθερίες.  
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Το νέο πρόγραμμα έχει «στόχο» κυρίως τους οδηγούς, καθώς οι ανασφάλιστοι και όσοι δεν διαθέτουν 

δίπλωμα οδήγησης δηλώνουν συχνά ψευδή στοιχεία όταν τους σταματά η αστυνομία.  

Ωστόσο, μπορεί να ζητηθούν δακτυλικά αποτυπώματα και από τους περαστικούς εφόσον υπάρχει η 

υποψία ότι διέπραξαν κάποιο αδίκημα, επισημαίνει το BBC.  

Σήμερα ένας αστυνομικός στη Βρετανία πρέπει να θέσει κάποιον υπό κράτηση προκειμένου να ληφθούν 

δακτυλικά αποτυπώματα.  

 
http://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=23/9/2006&id=6858&pageNo=9&direction=1  

  

Σάββατο 23 Σεπτέμβρη 2006  ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

«ΒΙΑΝΕΞ»  

Φακέλωμα με δακτυλικά αποτυπώματα  
Πρωτοπόρες μέθοδοι που στόχο έχουν την τρομοκράτηση των εργαζομένων και την περιστολή των 

δημοκρατικών δικαιωμάτων εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες στην επιχείρηση  

    Εφιαλτικές εικόνες από το κοντινό μέλλον, όπου οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης θα φακελώνονται πλήρως από την 

ίδια την εργοδοσία με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης και την καταγραφή του δαχτυλικού τους αποτυπώματος ή της 

ίριδας του ματιού, έρχονται από την επιχείρηση ΒΙΑΝΕΞ, του φαρμακοβιομηχάνου Παύλου Γιαννακόπουλου. Σύμφωνα 

με όσα καταγγέλλει το Συνδικάτο Φαρμάκου, εδώ και μερικούς μήνες στα δυο εργοστάσιά του στην Παλλήνη και στο 

ένα της Μεταμόρφωσης, ο μεγαλοβιομήχανος έχει εγκαταστήσει σύστημα αναγνώρισης των δακτυλικών 

αποτυπωμάτων των εργαζομένων, ελέγχοντας με αυτό τον τρόπο την πρόσβαση στο εσωτερικό του 

εργοστασίου, αλλά και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Σειρά για την εγκατάσταση του συστήματος πήρε από τις 

αρχές αυτής της εβδομάδας και το κτίριο της κεντρικής διοίκησης στη Βαρυμπόμπη.   
Το χαφιεδοσύστημα, που καταλύει κάθε έννοια προστασίας των προσωπικών δεδομένων και γεννάει τεράστιους επιπλέον 

κινδύνους για τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, έρχεται να προστεθεί στις χιλιάδες κάμερες και άλλους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς που λειτουργούν ακόμα και στο εσωτερικό επιχειρήσεων, καταγράφοντας τους εργαζόμενους. 

Και σ' αυτή την περίπτωση επιβεβαιώνεται ότι πραγματικός στόχος της πολιτικής της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, της 

διαρκώς εντεινόμενης περιστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών, δεν είναι άλλος 

από τους ίδιους τους εργαζόμενους, τα δικαιώματα και τους αγώνες τους.  

Υπερσύγχρονο φακέλωμα  
  Η εγκατάσταση του συστήματος έγινε με το πρόσχημα της 

«ασφάλειας» πριν το καλοκαίρι. Οπως ακούγεται, η εταιρεία 

συνεργάζεται με αμερικανικές πολυεθνικές και σ' αυτό το πλαίσιο 

επιδιώκει να μεταφέρει τις τεχνικές φακελώματος που ισχύουν στις 

ΗΠΑ. Ο ίδιος ο μεγαλοβιομήχανος Π. Γιαννακόπουλος ξεκαθάρισε σε 

συνδικαλιστές του κλάδου που διαμαρτυρήθηκαν, ότι δεν πρόκειται 

να το πάρει πίσω, εκτός αν το σύστημα δεν αποδώσει τα 

αναμενόμενα. Συνεργάτης του στη διοίκηση παραδέχτηκε μάλιστα 

απροκάλυπτα ότι η επιχείρηση είχε την εναλλακτική λύση να 

φακελώσει τους εργαζόμενους με βάση την ίριδα του ματιού 

τους, προτίμησε ωστόσο τα δακτυλικά αποτυπώματα!   
Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον η πρόσβαση ακόμα και σε τμήμα  
του ίδιου εργοστασίου επιτρέπεται μόνο όταν το σύστημα   
αναγνωρίσει το δακτυλικό αποτύπωμα του εργαζόμενου και 

πιστοποιήσει ότι το άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να περάσει την 

πόρτα, η οποία σε διαφορετική περίπτωση παραμένει κλειστή.  
Στο στόχαστρο τα δικαιώματα των εργαζομένων  

Υπερσύγχρονο το φακέλωμα των εργαζόμενων στα εργοστάσια της  
ΒΙΑΝΕΞ  

Είναι ξεκάθαρος ο στόχος της εργοδοσίας να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους, βάζοντάς τους υπό τη διαρκή επιτήρηση ενός χαφιέ που θα ελέγχει την 

παραμικρή τους κίνηση μέσα στο εργοστάσιο ανά πάσα στιγμή. Είναι καθαρό ακόμα ότι η αυστηροποίηση σε τέτοιο βαθμό των συστημάτων ασφαλείας σημαίνει 

αυτόματα και τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης στους χώρους δουλιάς, όπως επίσης και νέους, «υπερσύγχρονους» κινδύνους για όσους αναπτύσσουν 

τέτοια δράση. Τα ερωτήματα που προκύπτουν ακόμα είναι πολλά: ποιος έδωσε την άδεια, ώστε να μπορεί μια ιδιωτική επιχείρηση να ζητάει, να παίρνει και να 

διαχειρίζεται κατά το συμφέρον της τα δακτυλικά αποτυπώματα των εργαζομένων; Να σημειωθεί ότι νομικοί της ∆ημοκρατικής Συσπείρωσης για τις λαϊκές 

ελευθερίες και την αλληλεγγύη χαρακτηρίζουν το σύστημα παράνομο, ακόμα και με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ποιος ελέγχει ποια προσωπικά στοιχεία 

του εργαζόμενου έχουν ήδη καταχωρηθεί και θα καταχωρηθούν στη συνέχεια στην υπάρχουσα βάση δεδομένων και συνοδεύουν το δακτυλικό του αποτύπωμα, 

με αποτέλεσμα να φτιάχνεται ένας πλήρης φάκελος για κάθε χρήση και από οποιονδήποτε, ακόμα και έξω από τις επιχειρήσεις του Γιαννακόπουλου;  

    

• BBC: Η Ιαπωνία ψήφισε τον νόμο για τα δακτυλικά αποτυπώματα ‐ Ακόμα και η Ιαπωνία λόγω του  
…πολέμου κατά της τρομοκρατίας ψήφισε νόμο όπου θα καταγράφονται τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των 

επισκεπτών της χώρας και θα λαμβάνεται φωτογραφίας τους, στοιχεία τα οποία θα διατηρούνται για πάντα! Ο 

Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας δήλωσε ότι «συμμερίζεται μεν τις ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα αλλά η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι πιο σημαντική»!   
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•Telegraph: Ακτιβιστής που αντιτίθεται στις ηλεκτρονικές ταυτότητες ανακρίνεται από την 

αστυνομία ‐ Κατέγραψαν όλες τις κινήσεις του με κάμερα και τα όσα είπε θα 

παραμείνουν για πάντα καταγεγραμμένα στο αρχείο της αστυνομίας, βάσει του 

βρετανικού Περί Τρομοκρατίας Νόμου. ‐   

    

  

•PrisonPlanet: Αμερικανοί θα βασανίζονται γιατί δεν παρουσιάζουν  

ταυτότητα; ‐ 23χρονος φοιτητής βασανίζεται και υπόκειται σε ηλεκτροσόκ με    
Τι έχει να φοβηθεί το κράτος από 

tazer‐gun καθώς αμύνεται των συνταγματικών του δικαιωμάτων ‐ Το βίντεο δεν αυτόν τον μοναχικό διαδηλωτή; 

προέρχεται από την μαοϊκή Κίνα ή την ναζιστική Γερμανία αλλά από την Γιατί τον έχει φακελώσει ες αεί; βιβλιοθήκη 

του αμερικανικού Πανεπιστήμιου UCLA. Το βίντεο κινηματογράφησε Πόσο “δικαιούμαστε” πλέον να σκεφτόμαστε; κρυφά 

με το κινητό του συμμαθητής του Αμερικανοϊρανού φοιτητή. Όταν άλλοι  
φοιτητές επικρίνουν την αστυνομία οι αστυνομικοί τους απειλούν και αυτούς με ηλεκτροσόκ, ενώ χαρακτηριστικό 

είναι ότι ο ίδιος ο φοιτητής τους φωνάζει ότι θα χρησιμοποιήσουν τις αντιτρομοκρατικές δυνατότητες διατάγματος 

του Patriot Act, πράμα το οποίο και έκαναν. Η αστυνομία στέλνει πάνω από 200,000 βολτς ρεύμα στο σώμα του 

άτυχου φοιτητή για τον λόγο ότι δεν έδειξε την ταυτότητα του κατά την διάρκεια ελέγχου. 

 

      

                                                               ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!! Μια απλή φάρσα από μία  

13χρονη και τώρα ο γενετικός της φάκελος είναι στην Εθνική Βάση Δεδομένων  

DNA για πάντα…                                                                                        

A simple prank by a 13‐year‐old. Now her genetic records are on the National DNA Database forever  

http://www.prisonplanet.com/articles/april2005/210405dnadatabase.htm  

New Statesman/Tom Wall | April 21 2005   

Η Μεγάλη Βρετανία έχει την μεγαλύτερη δυνατότητα από οποιοδήποτε άλλο κράτος να λαμβάνει, να χρησιμοποιεί 

και να αποθηκεύει τις γενετικές πληροφορίες.   

Δύο μήνες πριν, μια 13χρονη συνελήφθηκε στο Ashford, Κεντ γιατί έριξε μία χιονόμπαλα σε ένα 

αυτοκίνητο της αστυνομίας. Αναφέρθηκε στον εθνικό και τοπικό Τύπο, αλλά ένας δημοσιογράφος 

επέλεξε να εστιάσει την προσοχή στην πιο ενοχλητική πτυχή του γεγονότος: Κρατήθηκε δείγμα του DNA της 

μικρής και οι πληροφορίες προστέθηκαν στην Εθνική Βάση Δεδομένων DNA.   

   Εκτός από την δημόσια ντροπή, αυτό το σημάδι που είναι επιβαρυντικό για το όνομά της, θα παραμείνει κατά 

τρόπο αόριστο σε έναν κεντρικό υπολογιστή κάπου στην Υπηρεσία Επιστήμης. Η βρετανική Βάση Δεδομένων DNA 

είναι το παγκόσμια πιο εκτενές γενετικό αρχείο των ύποπτων εγκληματιών. Φυλάτε τα γενετικά σχεδιαγράμματα 

εκατομμυρίων καταδικασμένων εγκληματιών, αλλά και πολλών αθώων ανθρώπων. Ακόμα κι αν η μαθήτρια 

αφηνόταν ελεύθερη από το δικαστήριο, το δείγμα της θα έπρεπε να διατηρηθεί για το υπόλοιπο της ζωής της...   

   Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε ετών, η βάση δεδομένων έχει επεκταθεί από 750.000 σχεδιαγράμματα 

σε 2.9 εκατομμύρια, χάρις σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα £182.6 εκατομμυρίων. Το Υπουργείο Εσωτερικών 

ισχυρίζεται ότι είναι ένα ζωτικής σημασίας όπλο στην πάλη ενάντια στο έγκλημα: Ποιος μπορεί να ελπίζει ότι μια 

ημέρα ολόκληρος ο πληθυσμός δεν θα είναι ποινικά ενεργός;; Η Βάση αυτή δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

από κάποιες αδίστακτες κυβερνήσεις; Η βρετανίδα Δρ Helen Wallace της ομάδας GeneWatch UK, (μία ομάδα για 

την προστασία των γενετικών δικαιωμάτων), εκφράζει τους έντονους φόβους της …..Η Βάση αυτή θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να αρνηθεί σε κάποιους ανθρώπους ορισμένα επαγγέλματα, να περιορίσει την μετακίνησή 

τους με διάφορα μεταφορικά μέσα ή ακόμα και να φτιάξει λίστες ανεπιθύμητων ατόμων... Η Δρ Wallace 
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υπενθυμίζει ότι τα κομμουνιστικά και φασιστικά καθεστώτα χρησιμοποίησαν τα προσωπικά αρχεία για να 

διώξουν τους εχθρούς τους..  

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗ   

– ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ» ή «ΓΚΟΥΛΑΓΚ» –  
  

   Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ, όσο και αν ακούγεται απίστευτο, έχει ήδη ετοιμάσει τα δικά της  

«στρατόπεδα συγκέντρωσης», ή τάγματα εργασίας 

(οι σοβιετικοί τα ονομάζανε «γκουλάγκ»), όπου εκεί θα 

οδηγούνται και θα στοιβάζονται, με τυπικές 

διαδικασίες, οι αντιφρονούντες. Η βάση – κολαστήριο 

των Αμερικανών στο Γκουαντανάμο της Κούβας, 

είναι μία πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει. Ήδη, 

είναι γνωστό ότι οι πάνω από 300 κρατούμενους στην 

βάση  του  Γκουαντανάμο, 

κρατούνται,  με  τον 

χαρακτηρισμό  του 

«τρομοκράτη»,  σε 

απάνθρωπες συνθήκες, που  
Guandanamo θυμίζουν Μεσαίωνα, χωρίς 

ουσιαστικά να τους έχει 

απαγγελθεί καμία κατηγορία!  

Πάρα  την  παγκόσμια 

κατακραυγή, η Βάση συνεχίζει 

κανονικά της «ζωή» της και 

μάλιστα έχει αναφερθεί ότι 

υπάρχουν και άλλες, τέτοιου 

είδους, κρυφές βάσεις στην  
Ευρώπη. Η πρόσφατη υπόθεση  

 της περίεργης απαγωγής των 

Πακιστανών, στην Αθήνα, δείχνει την νοοτροπία,  

αλλά  και την πρακτική.   

Στις ΗΠΑ έχουν δημιουργηθεί, υπό την διοίκηση της 

F.E.M.A.  περίεργες, τεράστιες εγκαταστάσεις, που 

μοιάζουν με στρατόπεδα – φυλακές, σε καίριες 

στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρη την έκταση της  
Αυτό πιστεύεται ότι είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης  

χώρας. Τέσσερις από αυτές τις εγκαταστάσεις έχουν στην Arizona των ΗΠΑ. σχεδιασθεί για την 

κράτηση τουλάχιστον 25.000 (πολιτικών;) 

κρατουμένων! Η F.E.M.A. (Federal Emergency  

Management Agency), σημαίνει «Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 

Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών» και εδρεύει Fort 

Meade τoυ Maryland, στην έδρα της περιβόητης NSA… 

Επίσημα αποστολή της είναι να διαχειρίζεται έκτακτες 

ανάγκες, όπως καταστροφές από σεισμούς, τυφώνες, 

τρομοκρατικές ενέργειες κλπ. Οι τεράστιες φυλακές 

όμως τι ρόλο παίζουν;; Γιατί σχεδιάστηκαν για ένα τόσο 

μεγάλο αριθμό κρατουμένων;; Γιατί παραμένουν σε 

αχρησία;; Τι περιμένουν;; Ή μάλλον ΠΟΙΟΥΣ 

περιμένουν;;  

    

        Σε άρθρο με τίτλο «Ένα εκατομμύριο Αμερικανοί  

αντιμετωπίζει το φάσμα της σύλληψης με βάση Εκτελεστικό Διάταγμα», τον Σεπτέμβριο του 1992, η 

εφημερίδα ”Washington Report”, γράφει «Η Επιχείρηση Κλοιός (Operation Dragnet) είναι εν ισχύει κάτω 

από τον τίτλο ΙΙ του Νόμου Mc Carran. Με βάση αυτόν τον Νόμο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δυνατότητα να 

  

                           

Ερευνητές   
ανακάλυψαν   αυτό    
το   βαγόνι   στο   οποίο   
είχαν   τοποθετηθεί    
αλυσίδες ,  σε   ερημικό   
μέρος   των   ΗΠΑ .  
Φαίνεται   να   έχει   
σχεδιασθεί   για   να   
μεταφέρει   
κρατούμενους   ( όπως   
οι   ναζί   τους   εβραίους   
στα   στρατόπεδα   
συγκέντρωσης )    Για   
ποιους   προορίζεται ;;   



  48 

αναστείλει την ισχύ του Χάρτη των Δικαιωμάτων με ένα μόνο τηλεφώνημα. Αν ο επικεφαλής της 

σημερινής κυβέρνησης κρίνει ότι η χώρα υφίσταται εισβολή, κατάσταση πολέμου ή το πιθανότερο, 

εξέγερση, έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει την Επιχείρηση Κλοιός. Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής Univac, που βρίσκεται εγκατεστημένος σε μία μυστική τοποθεσία κοντά στην 

Ουάσιγκτον, έχει στις βάσεις δεδομένων του τουλάχιστον 1.000.000 ονόματα και με το πάτημα ενός 

κουμπιού, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι έτοιμος να αρχίσει να εκτυπώνει χιλιάδες εντάλματα 

συλλήψεων».  

    

• PrisonPlanet: Οι “εγκαταστάσεις κράτησης” στο Τέξας μελλοντικό αμερικανικό γκούλαγκ; - Στην Νέα 

Παγκόσμια Τάξη τα γκούλαγκ/στρατόπεδα συγκέντρωσης απέκτησαν νέο όνομα: “Εγκαταστάσεις Κράτησης“.  
Τέτοιες εγκαταστάσεις υπάρχουν ήδη στο Τέξας και αυτή την στιγμή υπάρχουν εκεί περισσότερα από 200 άτομα, στην 

πλειοψηφία τους παιδιά, τα οποία συνελήφθησαν σε μεταμεσονύκτιες επιδρομές της αστυνομίας. Πολλοί από τους 

έγκλειστους είναι Αμερικανοί πολίτες. Οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν και διαμαρτύρονται, και φοβούνται για το 

τι σημαίνει για το μέλλον αυτή η εγκατάσταση, που παρόμοιες της ξεφυτρώνουν σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης (που έχουν μάλιστα και τον κλασικό σιδηροδρομικό σταθμό δίπλα τους!) αυτά κτίζονται και 

λειτουργούν από ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, όπως η Corrections Corporation of America και η KBR, θυγατρική 

της Halliburton του Ντικ Τσέινι.  

    

• AlterNet: Τα μυστηριώδη “νέα προγράμματα” του Μπους 

- Κτίζει το Πεντάγωνο αμερικανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης για 

τους μουσουλμάνους μετανάστες; Τα στοιχεία δείχνουν τις 

πιθανότητες. - Αναφορές με παραπομπές για την παρακολούθηση από 

πλευράς Πενταγώνου, τις “Εγκαταστάσεις Κράτησης” και τα 

…”τάγματα εργασίας  (κυριολεκτικά!)  για  λογαριασμό 

 του Αμερικανικού Στρατού”!  

    

• Infowars: Ο νέος κύκλος της σειράς “24″ μιλά για μαζική 

τρομοκρατία, στρατόπεδα συγκέντρωσης - Περιέχει και βίντεο από 

τον νέο κύκλο της σειράς. Μια σειρά που προετοιμάζει το κοινό για 

τρομοπαράνοια, στρατόπεδα συγκέντρωσης, φυλακές, μαζικές 

συλλήψεις.  Και ότι οι συντελεστές της σειράς συναντήθηκαν με ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μπους, 

σε δημόσια  

εκδήλωση σχετικά με την πορεία της εκπομπής.   διαπλεκόμενοΣκηνές από τον FOX  νέοπροετοιμάζει κύκλο της  σειράςτον 

πληθυσμό “24″. Το…   
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Η κάμερα επιστάτης                               
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΟΡΟΒΕΣΗ  
Ποια είναι τα μέτρα που παίρνονται κατά της τρομοκρατίας και ποια είναι τα μέτρα που παίρνονται 

εναντίον των πολιτών; Οι θιασώτες της καθολικής παρακολούθησης (κάμερες, υποκλοπές, έλεγχος 

επιστολών ‐ηλεκτρονικών και μη) υποστηρίζουν πως ο φιλήσυχος πολίτης δεν έχει τίποτα να 

φοβηθεί, και όλα αυτά γίνονται για τη δικιά του ασφάλεια. Κάποια μέλη της τηλεοπτικής χούντας,  
ένθερμοι υποστηρικτές του ηλεκτρονικού φακελώματος, φέρνουν το  

παράδειγμα του Λονδίνου, όπου μια απλή βόλτα σε έναν κεντρικό δρόμο βιντεοσκοπείται 

τριακόσιες φορές. Άρα, αφού γίνεται στο Λονδίνο, γιατί να μη γίνεται και στην Αθήνα;  
  
Σε αυτό το επιχείρημα υπάρχει μια λογική αντίφαση. Αφού υπάρχει η διαβεβαίωση πως ένας 

πολίτης είναι φιλήσυχος και αποκλείεται να έχει σχέση με οποιαδήποτε πράξη βίας ή 

τρομοκρατίας, τότε γιατί να παρακολουθείται; Οι «κακοί» και πριν από τους τρομονόμους 

ήταν σε παρακολούθηση, όσο δημοκρατική και να ήταν η χώρα, όσο και να προστατεύονταν 

θεσμικά τα δημοκρατικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν μια εξομοίωση 

«καλών» και «κακών», και σταματάει η μεταξύ τους διάκριση. Και όλοι είναι εκ 

προοιμίου ύποπτοι στα μάτια της εξουσίας.  
  
Η παρακολούθηση είναι μια πράξη εγκλεισμού του πολίτη. Μόνο στις φυλακές ο  
κρατούμενος επιτηρείται όλο το εικοσιτετράωρο. Και ο φιλήσυχος πολίτης καλείται να συνεργαστεί και να δεχτεί 

αυτήν την αόρατη φυλακή γιʹ αυτόν, την πολύ ορατή για την εξουσία. Υπάρχει και μια πιο μετριοπαθής άποψη για 

τις παρακολουθήσεις. Να έχουμε κάμερες, αλλά με αυστηρές προϋποθέσεις. Ποιος θα ορίσει αυτές τις προϋποθέσεις; 

Αυτό που προτείνεται είναι να ενεργοποιηθούν όλες οι κάμερες που τοποθετήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι 

προϋποθέσεις χρειάζονται για να μπουν σε δράση όλες αυτές οι κάμερες; Όποιος τις ξέρει ας μας το πει να το μάθουμε κι 

εμείς.  
  
Ειδικός σε θέματα ασφαλείας δεν είμαι. Αυτό όμως που όλοι έχουμε διαπιστώσει, είναι πως τα μέτρα που παίρνονται είναι 

για την προηγούμενη πράξη της λεγόμενης τρομοκρατίας και όχι της μελλοντικής. Και η απειλή δεν έρχεται από το κάτι 

που είναι ήδη τετελεσμένο γεγονός. Θα είναι από κάτι που δεν έχει προβλεφθεί. Αυτό είναι το δυνατό χαρτί αυτού που 

σχεδιάζει μια πράξη βίας. Το απέδειξε αυτό η ρουκέτα εναντίον του εμβλήματος της πρεσβείας των ΗΠΑ. Τώρα θα πάρουν 

μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις περιπτώσεις. Ένα τέτοιο χτύπημα δεν το είχαν προβλέψει. Αν το είχαν προβλέψει, 

θα είχαν προστατευθεί.  
  
Οι κάμερες δεν προστατεύουν τον πολίτη από την εγκληματικότητα. Αυτό μας λέει μια επιστημονική μελέτη που έγινε 

για λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας. Και προσθέτει ακόμα, πως οι κάτοικοι του Λονδίνου δεν 

αισθάνονται πιο ασφαλείς με τις κάμερες. Τώρα το γεγονός ότι σημαντική πλειονότητα των Ελλήνων δέχεται να 

παρακολουθείται, δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη. Κανένας από τους τηλεοπτικούς 

αστέρες δεν εξήγησε πως αυτή η ιδέα της καθολικής παρακολούθησης ήταν για μια φυλακή που σχεδίασε ο φιλόσοφος 

Τζέρεμι Μπένθαμ (1748‐1832) και την ονόμασε «Πανοπτικόν». Το σχέδιο αυτό ουδέποτε υλοποιήθηκε. Αλλά η ιδέα 

κυριάρχησε στη βικτωριανή Αγγλία και έκτοτε κάνει ένδοξη καριέρα. Η επιτήρηση γίνεται συστατικό στοιχείο στους 

χώρους εργασίας και ο επιστάτης το μάτι της εξουσίας.  
  
Για την ιστορία να σημειώσουμε πως ο Μπένθαμ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου και 

επηρέασε έως ένα βαθμό αρκετούς Έλληνες πολιτικούς, που διατηρούσε μαζί τους αλληλογραφία (Αλ. Μαυροκορδάτο, 

Θ. Νέγρη, Οδ. Ανδρούτσο κ.ά.). Πού να φανταζόταν πως ύστερα από δύο αιώνες οι ιδέες του «Πανοπτικού» θα επηρέαζαν 

και την κυβέρνηση Κ. Καραμανλή. Για τον Μισέλ Φουκό αυτή η ιδέα της διαρκούς επιτήρησης σηματοδοτεί τη μετάβαση 

των δυτικών κοινωνιών από την τιμωρία του σώματος με βασανισμούς στον κοινωνικό έλεγχο της συνείδησης. Η έρευνα 

της VPRC («Καθημερινή», 21.1.07) έχει και μια άλλη ανάγνωση: Το 61% των Ελλήνων δέχονται να μην έχουν 

δικαιώματα και θέλουν να ελέγχονται από την εξουσία….  

                                                                                                                                 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ‐ 29/01/2007  

    
  

Η αρχιτεκτονική του εγκλεισμού  
  
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  

  
«Οι κατασκευές μας πρέπει να προχωρούν πέρα από την απλή λειτουργικότητα, πρέπει να εμπλουτίζουν την καθημερινότητα των 

ανθρώπων με ένα θετικό, μεστό νοήματος, τρόπο»  
  
∆ιαφήμιση στην ιστοσελίδα αμερικανικής εταιρείας κατασκευών για φυλακές.  
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«Το πρώτο που αντίκρισα μπροστά μου μόλις περάσαμε τη βαριά πόρτα, ήταν το κεντρικό τριώροφο κτίριο που στέγαζε τα διοικητικά 

γραφεία της φυλακής (...) το λεγόμενο "κουλούρι". Γύρω από αυτό ορθώνονταν χτισμένες οι δέκα ακτίνες της φυλακής, οι οχτώ σε 

τέσσερα διπλά κτίρια και οι δύο που σχημάτιζαν την εξωτερική είσοδο της φυλακής σε μονά κτίρια. Τα κτίρια αυτά αν τα κοίταζες από 

ψηλά είχαν ακριβώς το σχήμα φέρετρου.  
  
Η κάθε ακτίνα είχε το τριγωνικό της προαύλιο που χωριζόταν απ' αυτό της διπλανής με έναν τοίχο τριών μέτρων. Τα προαύλια είχαν από 

ένα κομμάτι λίγων μέτρων φραγμένο με λογχοφόρα κάγκελα που έβλεπε προς το "κουλούρι" (..) Από την απέναντι μεριά στη βάση του 

τριγωνικού προαυλίου που έβλεπε στη νεκρή ζώνη και τον ψηλό εξωτερικό μαντρότοιχο υπήρχαν επίσης ψηλά λογχοφόρα κάγκελα με 

επιπλέον αγκαθωτό σύρμα από πάνω (...)  
  
Τα κελιά, μικρότερα κατά ένα τρίτο από αυτά του Κορυδαλλού, σου δημιουργούσαν μια ασφυκτική αίσθηση. Από την άλλη μεριά, οι 

αψιδωτές οροφές τους σε κάνανε να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε κάποιο μοναστήρι. Τα κρεβάτια μέσα ήταν χτισμένα από τσιμέντο, κολλητά 

στον τοίχο των κελιών. Πάνω στο τσιμέντο υπήρχε ένας σανιδένιος σκελετός που χρησίμευε ως προστατευτικό του στρώματος από το 

κρύο και την υγρασία (...) Στην άλλη άκρη του κάθε κελιού, κάτω από το παράθυρο ήταν από μια τουρκική τουαλέτα και από μια απλή 

βρύση στον τοίχο, λίγο πάνω απ' αυτήν». Ο Κώστας Σαμαράς, βαρυποινίτης και πολυδραπέτης, στο αυτοβιογραφικό «Καταζητείται», δίνει 

μια λεπτομερή περιγραφή του αρχιτεκτονικού σχεδίου της πειθαρχικής φυλακής της Κέρκυρας. Παράλληλα, περιγράφει με θαυμαστό 

τρόπο το συναίσθημα της αδυναμίας που σου γεννά μια τέτοια κατασκευή.  
  

Χτισμένη δύο αιώνες πριν, αυτή η φυλακή είναι ένας αρχαϊσμός φυτεμένος στους καιρούς της νέας τεχνολογίας. 
Πρότυπό

 
της

 
υπήρξε

 

το
 Πανοπτικόν που σχεδίασε ο Τζέρεμι Μπένθαμ το 1791. Ένα σχέδιο που ο ίδιος το όριζε ως «μια τελειοποιημένη μέθοδο 

επιβολής εξουσίας, γιατί η χρήση του επιτρέπει την άσκηση ελέγχου σε πάρα πολλά άτομα με τη χρησιμοποίηση ελάχιστου 

προσωπικού». Ο Μισέλ Φουκό στο φημισμένο έργο του «Επιτήρηση και τιμωρία - Η γέννηση της φυλακής» σημειώνει την 

αποτελεσματικότητα της επινόησης του Μπένθαμ: «Στην περιφέρεια, ένα δακτυλιοειδές οικοδόμημα, στο κέντρο ένας πύργος, ο πύργος 

αυτός έχει μεγάλα παράθυρα που βλέπουν στο εσωτερικό του δακτυλίου, το περιφερειακό οικοδόμημα διαιρείται σε κελιά, που το καθένα 

τους διαπερνά ολόκληρο το πάχος του οικοδομήματος, τα κελιά έχουν δύο παράθυρα, το ένα βλέπει προς τα μέσα και αντιστοιχεί σε ένα 

από τα παράθυρα του πύργου, το άλλο βλέπει προς τα έξω και αφήνει το φως να διαπερνά το κελί πέρα για πέρα. Ετσι φτάνει να 

τοποθετηθεί ένας επιτηρητής στον κεντρικό πύργο και σε κάθε κελί να κλειστεί ένα τρελός, ένας άρρωστος, ένας κατάδικος, ένας εργάτης 

ή ένας μαθητής. Με την αντιφεγγιά της μέρας μπορείς να διακρίνεις από τον πύργο τους έγκλειστους, μικρές σιλουέτες δέσμιες στα κελιά 

της περιφέρειας (...) Το πανοπτικό αυτό σύστημα δημιουργεί μονάδες χώρων που επιτρέπουν την αδιάκοπη παρακολούθηση και την άμεση 

αναγνώριση».  
  
Για τον Φουκό οι πειθαρχικές κοινωνίες, όσες δηλαδή χρησιμοποίησαν κατά κόρον το μοντέλο του εγκλεισμού, τοποθετούνται ανάμεσα 

στο 18ο και το 19ο αιώνα και φτάνουν στο απόγειό τους τον 20ό. Τώρα πια, όπως εκτιμά ο φιλόσοφος Ζιλ Ντελέζ στην «Κοινωνία Του 

Ελέγχου», οι μεγάλοι χώροι εγκλεισμού έχουν χρεοκοπήσει. «Οι κοινωνίες του ελέγχου έρχονται να αντικαταστήσουν τις 

πειθαρχικές κοινωνίες», υποστηρίζει ο ίδιος και θα διαθέτουν μηχανισμούς που θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις πιο σκληρές μορφές 

 εγκλεισμού.  
  
Ο Ντελέζ είναι σίγουρα διορατικός. Κάποτε ο στοχαστής Φέλιξ Γκουατάρι είχε φανταστεί μια ουτοπική πόλη-φυλακή γεμάτη φράκτες. Ο 

κάθε πολίτης -έγκλειστος θα ήταν εφοδιασμένος με μια ηλεκτρονική κάρτα που θα του επέτρεπε να κυκλοφορεί, αφού μόνο με την κάρτα 

θα μπορούσε να σηκώσει τους φράκτες που του εμποδίζουν τη δίοδο. Φυσικά, το σημαντικό δεν ήταν ο φράκτης αλλά η κάρτα που 

συνδεδεμένη με έναν κεντρικό υπολογιστή πρόδιδε κάθε στιγμή τη θέση του συγκεκριμένου πολίτη, αποφάσιζε σε ποια κατεύθυνση θα 

του επιτρέψει να μετακινηθεί και εξασφάλιζε στην πόλη μια οικουμενική ρύθμιση. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο στηρίχτηκε και η ιδέα του 

περιβόητου ηλεκτρονικού «κολάρου», ή αλλιώς «ηλεκτρονικά επιτηρούμενος κατ' οίκον περιορισμός». Ένα πρωτοποριακό 

πείραμα που για την ώρα εφαρμόζεται ελάχιστα μόνο στα κρατίδια του Βερολίνου και του Αμβούργου και μόνο για ποινές φυλάκισης μέχρι 

6 μηνών, ως μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των φυλακών. Το «κολάρο» δεν είναι παρά ένας πομπός στο σώμα του 

επιτηρούμενου που στέλνει σήματα στο δέκτη που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή τηλεφώνου του επιτηρητή. Η ισχύς 

του δέκτη υπολογίζεται σε τριάντα με σαράντα μέτρα. Όταν το σήμα διακοπεί τότε ο επιτηρούμενος έχει απομακρυνθεί από 

τη συμφωνημένη ζώνη, δηλαδή «δραπέτευσε». Ένας διαρκής έλεγχος που πραγματοποιείται χωρίς την ανάγκη καταφυγής στη βία 

των τοίχων από μπετόν. Ή όπως διέβλεψαν οι Κέβιν Ρόμπστερ και Φρανκ Γουέμπστερ: «Οι τεχνολογίες επικοινωνίας επιτρέπουν ιδιαίτερα 

με τη μορφή αλληλοσυνδεόμενων ηλεκτρονικών δικτύων, μια μαζική διεύρυνση και διαμόρφωση της ίδιας εφαρμογής που σύστηνε με 

θέρμη ήδη η αρχή του Μπένθαμ. Αυτές οι τεχνολογίες είναι ουσιαστικά η ίδια η εξάπλωση εξουσίας και κυριαρχίας, αλλά απαλλαγμένες 

από τους αρχιτεκτονικούς περιορισμούς του σιδερένιου πρωτότυπου που παρουσιάστηκε από τον Μπένθαμ»  
  

  
Ξεπερασμένο από τις εξελίξεις, το Πανοπτικόν δεν χρησιμεύει πια ως πρότυπο για ιδρύματα. Η αξία του όμως ως αρχιτεκτονική έκφραση 

που εξασφαλίζει ένα συνεχή έλεγχο παραμένει. Αν πιστέψουμε τον Αμερικανό Οσκαρ Νιούμαν, συγγραφέα του «Defensible Space», ενός 

οδηγού για αρχιτέκτονες και πολεοδόμους, το σχέδιο του Μπένθαμ είναι ιδανικό για τα εμπορικά κέντρα των σύγχρονων μητροπόλεων ή 

τα μεταμοντέρνα συμπλέγματα γραφείων. Σκοπός, στην πρώτη περίπτωση, είναι η αποτροπή της τυχαίας εισβολής βανδάλων που θα 

επιδοθούν σε λεηλασίες, ενώ στο δεύτερο η απρόσκοπτη επιτήρηση των εργαζομένων……  
ΑΦΙΕΡΩΜΑ - 08/05/2001  



  51 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  52 

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

∆εν τη βλέπουμε, μας...ΒΛΕΠΕΙ!!!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Τηλεόραση  Motivac.    
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Η είδηση είναι παλιά, όμως απαιτείται να είναι πάντα επίκαιρη, διότι πρέπει να μας τρομάζει. Στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» 

διαβάζουμε το εξής σχόλιο – είδηση. “Το «μάτι» που τα βλέπει όλα, όπως περίπου το είχε συλλάβει με τη φαντασία του ο 

Όργουελ, έγινε μια πραγματικότητα – και ετοιμάζεται μάλιστα να «εισβάλει» στο απόρρητο των σπιτιών μας.  

Το συγκεκριμένο «μάτι» λέγεται Motivac και είναι μια συσκευή που...μετράει, μεσ΄ απ’ την 

οθόνη της τηλεόρασης, πόσοι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στο σπίτι και τι κάνει ο καθένας απ’ 

αυτούς την κάθε στιγμή. Το Motivac ως τα τέλη Νοεμβρίου του ’89 είχε ήδη εγκατασταθεί σε 

1475 σπίτια στη Γαλλία. Με τη βοήθεια ενός «φωτονικού sensor», το Motivac ερευνά τα 

δωμάτια ανά δύο δευτερόλεπτα και «διακρίνει» τα ανθρώπινα σώματα σαν πεδία παλλόμενου 

φωτός. Ξεχωρίζει τους άντρες από τις γυναίκες και τα παιδιά, και «καταλαβαίνει» τις  
δραστηριότητες του καθενός – αν κάποιος κοιμάται, πλένει τα πιάτα, βλέπει τηλεόραση κλπ.  

Όλα αυτά γίνονται «παθητικά», χωρίς δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι να χρειαστεί να πατήσουν κάποιο κουμπί ή να γυρίσουν κάποιο 

διακόπτη. Σκοπός της ύπαρξης του Motivac πάντως, δεν είναι να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των τηλεθεατών, αλλά να 

«μετράει ακροαματικότητες» μ’ έναν εντελώς πρωτότυπο τρόπο. Ναι υπολογίζει δηλαδή καθημερινά πόσοι Γάλλοι 

παρακολουθούν ένα από τα έξι κανάλια της γαλλικής τηλεόρασης και ποιο. Έτσι βγαίνουν πολύ αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για 

την ακροαματικότητα του κάθε καναλιού”.  

    

περί NSA…[βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]  

•DefenceNet: Υπό παρακολούθηση οι Αμερικανοί πολίτες από την NSA                                                                                   
Η πανίσχυρη αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας (NSA‐National Security Agency) συνεργαζόταν με τις 

τρεις μεγαλύτερες τηλεφωνικές εταιρίες των ΗΠΑ (AT&T, Verizon και BellSouth), οι οποίες της παρέδιδαν από το 

2001, αμέσως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, τα αρχεία των τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων των πελατών τους που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια 

 

  
Μερικά μίλια έξω από την Ουάσιγκτον, στον εθνικό δρόμο που οδηγεί στη Βαλτιμόρη, βρίσκεται μια από 

τις πιο καλά κρυμμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, η Fort Meade.  
  

  

Για την ακρίβεια, αν δεν γνωρίζεις την ύπαρξη αυτού του «οχυρού», δεν 

πρόκειται ποτέ να παρατηρήσεις το κτίριο που στεγάζει την πανίσχυρη 

Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Άλλωστε, κανένας οδικός χάρτης 

ή ταμπέλα δεν την γράφει.  

  

Πρόκειται για τη Natio‐nal Security Agency, την υπηρεσία που ο Τζορτζ Μπους αναγκάστηκε, τις τελευταίες δυο 

εβδομάδες, να υπερασπιστεί δημοσίως για το περίφημο κατασκοπευτικό της πρόγραμμα, μετά τις αποκαλύψεις 

των «New York Times» ότι παρακολουθεί τις τηλεφωνικές συνομιλίες και τα e‐mails εκατομμυρίων Αμερικανών, 

καταπατώντας τα ατομικά τους δικαιώματα.  

Η CIA ωχριά μπροστά στην καλά κρυμμένη NSA, την οποία αποκαλούν με νόημα «Νο Such Agency» 

(ανύπαρκτη υπηρεσία) παραφράζοντας τα αρχικά της.  

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι η υπηρεσία «κρυφακούει» τους Αμερικανούς 

πολίτες, με εντολή του, για λόγους ασφαλείας: «Αν κάποιος από την Αλ Κάιντα σας τηλεφωνήσει, θέλουμε να 

ξέρουμε γιατί» απάντησε χαρακτηριστικά.  

Μεγάλες αντιδράσεις  

  
Νόμιμες, όπως τις αποκαλεί ο Τζορτζ Μπους, ή όχι, οι υποκλοπές έχουν προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις και 

έχουν διχάσει το Κογκρέσο.  

  

http://www.enet.gr/online/   

Προσοχή ,  η  NSA  ακούει 
  

  
Της   ΓΙΟΥΛΑΣ   ΖΑΧΙΩΤΗ   
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Δημοκρατικοί αλλά και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ζήτησαν την περασμένη εβδομάδα από τη Γερουσία να 

διενεργήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η νομιμότητα του προγράμματος και να εξεταστεί η αναστολή του.  

  
Παρʹ ότι τα δημοσιεύματα σχολιάζουν αρνητικά τις παρακολουθήσεις των τηλεφωνημάτων, είναι πλέον κοινό 

μυστικό ότι η NSA παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις συνομιλίες ξένων διπλωματών και φυσικά πολιτών σε 

κάθε σημείο του πλανήτη.  
Οι «New York Times» αναφέρουν ότι το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή μετά την 

επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Λέγεται, μάλιστα, ότι η υπηρεσία παρακολουθούσε 

τον Οσάμα μπιν Λάντεν πολύ πριν από την επίθεση στη Νέα Υόρκη και αποδίδουν 

την αδυναμία πρόληψής της, όχι στην έλλειψη στοιχείων, αλλά στην αδυναμία 

αξιοποίησης  του  τεράστιου  όγκου  δεδομένων.  
  
Οι 38.000 υπάλληλοι της NSA (περισσότεροι από όσους έχουν στη διάθεσή τους η CIA 

και το FBI μαζί) δεν είναι αρκετοί για να μεταφράσουν και να αξιολογήσουν 

περισσότερες από δύο εκατομμύρια συνομιλίες που καταγράφονται την ώρα.  

  
«Δεμένοι» ισόβια με συμβόλαια σιωπής, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εθνικής 

Ασφαλείας ζουν σʹ έναν δικό τους μυστικό κόσμο. Διαθέτουν δική τους αστυνομία,  
κλειστά εμπορικά κέντρα και γυμναστήρια καθώς κι ένα τηλεοπτικό δίκτυο στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο αυτοί.  
  
Δημιούργημα της μεταπολεμικής περιόδου, η NSA, παρʹ ότι απέτυχε να εμποδίσει επίθεση σε αμερικανικό έδαφος, 

όπως ουσιαστικά είναι ο ρόλος της, κατάφερε να βγει αλώβητη από τις τρομοκρατικές επιθέσεις.  
  
Τα βέλη στράφηκαν κατά της CIA, παρά την ειρωνεία ότι πέντε από τους αεροπειρατές της επίθεσης ζούσαν για 

μεγάλο διάστημα σʹ ένα μοτέλ απέναντι από την κεντρική πύλη του Fort Meade.  
  
Η διάσωση του κύρους της Υπηρεσίας Ασφαλείας, τότε όπως και τώρα, υπερέχει. Άλλωστε, ο Τζορτζ Μπους 

υποστήριξε ότι «η Αμερική βρίσκεται σε πόλεμο», δίνοντας άλλοθι στους όποιους κατασκοπευτικούς σκοπούς, οι 

οποίοι αγιάζουν τα μέσα.  

  
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 08/01/2006 

    

Η NSA ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΜΑΖΙΚΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ  

ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  

(NSA has massive database of 

Americans' phone calls)  
 Updated 5/11/2006 10:38 AM ET 

http://www.usatoday.com/news/washington/2006-05-10-nsa_x.htm  
  

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) έχει συλλέξει μυστικά και 

έχει καταχωρήσει σε φακέλους τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις από 

10 εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες, χρησιμοποιώντας τα 

δεδομένα από τις τηλεφωνικές εταιρίες AT&T, Verizon και 

BellSouth… Το πρόγραμμα της NSA αγγίζει σε σπίτια και 

επιχειρήσεις κατά μήκος της χώρας με έναν απίστευτο αριθμό 

πληροφοριών για τα τηλεφωνήματα απλών Αμερικανών πολιτών 

— οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν αναμιχθεί σε καμία εγκληματική πράξη...  

  

  

Polls                                                                    
Σε δημοσκόπηση για λογαριασμό του περιοδικού Newsweek 

που έλαβαν μέρος 1007 άνθρωποι, το χρονικό διάστημα από 

11 Μαΐου έως 12 Μαΐου του 2006, το 53% των αμερικανών 

δήλωσε ότι το πρόγραμμα ασφαλείας της NSA προχωράει 

πολύ βαθιά στις προσωπικές ελευθερίες, ενώ ένα ποσοστό 

41% το θεωρεί ότι είναι ένα όπλο στην μάχη κατά της  

   

Ο στρατηγός Michael Hayden, επικεφαλής της NSA από τον  
Μάρτιο του 1999, μέχρι τον Απρίλιο του 2005,επιλέχθηκε ως 

υποψήφιος για διευθυντής της από τον πρόεδρο Bush Ως n that 

επικεφαλής της NSA, ο Hayden θα επέβλεπε το πρόγαμμα 

παρακολούθησης των τηλεφωνημάτων.  
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Μετά τα τηλέφωνα, ανοιχτό... γράμμα διαβάζουν  

  
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ  
  
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών παραδέχονται τώρα ότι οι αμερικανικές αρχές επιτρέπεται να 

ανοίγουν την προσωπική αλληλογραφία που φτάνει από το εξωτερικό στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της τρομοκρατίας και η αποκάλυψη αυτή έρχεται να συννεφιάσει και πάλι τον ουρανό πάνω από την Ουάσιγκτον 

μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του σκανδάλου τηλεφωνικών υποκλοπών.  
  
Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές αρχές επιτρέπεται να 

ανοίγουν την προσωπική αλληλογραφία από το εξωτερικό και το πράττουν κάθε φορά που κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο 

για να προστατευθεί η χώρα.  

  
Οι αποκαλύψεις για την πρακτική αυτή ακολούθησαν το σκάνδαλο για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, που πραγματοποιήθηκαν 

χωρίς δικαστική άδεια μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και ξεσήκωσαν αντιδράσεις από οργανώσεις για την προάσπιση των 

ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων αλλά και από την πλευρά πολλών κοινοβουλευτικών, οι οποίοι ζήτησαν κοινοβουλευτική 

 έρευνα.  
  
«Ενας από τους τομείς ευθύνης μας είναι να επιθεωρούμε τη διεθνή αλληλογραφία που έρχεται στη χώρα μας. Εμείς σεβόμεθα 

την ιδιωτική ζωή και πάντοτε την προτάσσουμε, όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται η δουλειά μας για 

να κρατήσουμε ασφαλείς τους Αμερικανούς πολίτες», τόνισε η Σουζάν Τρεβίνο, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας 

Τελωνείων και Συνόρων. Την προσοχή σ' αυτή την πτυχή των παρακολουθήσεων έστρεψε ένας συνταξιούχος καθηγητής Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου του Κάνσας, 81 ετών, ο οποίος παρατήρησε ότι μια επιστολή συναδέλφου του από τις Φιλιππίνες είχε πρώτα 

ανοιχθεί και στη συνέχεια ξανασφραγιστεί και αποσταλεί σε αυτόν μετά τον έλεγχό της. (ΑΠΕ, Ρόιτερ)           ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 

11/01/2006  

  

  

  

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΠΛΟ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NSA!!!  
(NSA: Free Speech is a Weapon of Mass Destruction)  

Wednesday January 11th 2006, 9:46 am http://kurtnimmo.com/?p=185  

Η NSA στο κυνήγι ακτιβιστών γιατί επιμένουν ότι ο Χάρτης Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων εννοεί αυτό που λέει..  

    Σαν μία περαιτέρω απόδειξη ότι οι πράκτορες του Bush δεν ενδιαφέρονται πραγματικά να κατασκοπεύσουν την «Αλ Κάιντα,» και 

ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία απειλή που λέγεται «Αλ Κάιντα» στην Αμερική, σκέψου τις πρόσφατες αποκαλύψεις 

που έγιναν, ότι η NSA κατασκόπευε ένα κίνημα με την ονομασία «Pledge of Resistance» (Υποχρέωση για  Αντίσταση) στην 

Βαλτιμόρης (ΗΠΑ), που είναι ένα κίνημα ειρήνης που δημιούργησαν οι κουάκεροι (= Αμερικάνικη θρησκευτική ομάδα).   

    «Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας έχει κατασκοπεύσει αυτήν την αντιπολεμική ομάδα της Βαλτιμόρης, σύμφωνα με τα έγγραφα 

που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης της προσφυγής στο δικαστήριο. Σύμφωνα με τα έγγραφα, η ομάδα «Pledge of 

Resistance», παρακολουθείται από την NSA σε συνεργασία με τη μονάδα υπηρεσίας πληροφοριών της Βαλτιμόρης του αστυνομικού 

τμήματος της Βαλτιμόρης, βάσει της επιχείρησης να ελεγχθούν άτομα ή ομάδες που μπορεί να κατέχουν όπλα μαζικής καταστροφής. 

Φυσικά, είναι απολύτως παράλογο ότι η NSA και η αστυνομία της Βαλτιμόρης θα θεωρούσαν πραγματικά ότι μια μικρή ομάδα 

Κουάκερων έχει όπλα μαζικής καταστροφής,  εκτός αν θεωρούν ότι ο καταστατικός χάρτης των δικαιωμάτων είναι ένα όπλο μαζικής 

καταστροφής!  

    

τρομοκρατίας και ένα ποσοστό 35% πιστεύει ότι οι πράξεις της Διοίκησης είναι αποδεκτές.   Σε τηλεφωνική  

δημοσκόπηση της εφημερίδας Washington Post μεταξύ 502 ατόμων, στις 11 Μαΐου, το 63% των αμερικανών 

υποστηρίζει  το πρόγραμμα, ενώ το 35% όχι. Ένα ποσοστό 66% δεν ανησυχούσε με την ιδέα ότι η NSA έχει 

φάκελο με τα τηλεφωνήματά τους, ενώ το 34% ανησυχούσε…  
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• PrisonPlanet: Η περί τρομοκρατών δικαιολογία του Στρατηγού Hayden (NSA) δεν ευσταθεί ‐ Η 

δικαιολογία του Στρατηγού Hayden ότι η NSA παρακολουθούσε Αμερικανούς πολίτες για “να πιάσει 

τρομοκράτες” δεν ευσταθεί αφού το σύστημα παγκόσμιας κατασκοπείας ECHELON υπάρχει πολύ 

πριν την 11η Σεπτεμβρίου 2001.  

    

• DefenceNet: Μήνυση κατά της NSA για παράνομες υποκλοπές ‐ Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας  
(NSA) των ΗΠΑ δέχθηκε μήνυση στο Portland της Πολιτείας Oregon για παράνομη υποκλοπή επικοινωνίας μεταξύ 

ηγετικών στελεχών ισλαμικού κοινωφελούς οργανισμού. Στη μήνυση υποστηρίζεται ότι η NSA δεν ακολούθησε τις 

νόμιμες διαδικασίες και δεν έλαβε δικαστικό ένταλμα. Η Ένωση πολιτικών ελευθεριών ACLU (American Civil 

Liberties Union) ανακοίνωσε ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος σε αυτό το σημείο και η ίδια υποπτεύεται ότι οι 

συνομιλίες χιλιάδων Αμερικανών υποκλέπτονται παράνομα.  

    
• United Press International: Η NSA ανησυχεί για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω Διαδικτύο ‐ Διότι 

δεν θα μπορεί να τις παρακολουθήσει με την ίδια ευκολία που υποκλέπτει συνδιαλέξεις μέσω τηλεφώνου!!   

    

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ – ΚΑΜΕΡΕΣ – ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ   
  

ΣΟΚ
! Ανήσυχη πλέον η κοινωνία, λέει «ναι» στις κάμερες  

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της VPRC για την «Κ» Η μεγάλη πλειοψηφία των 

πολιτών αποδέχεται ως αναγκαία την επιτήρηση των δημόσιων χώρων…  

57% των πολιτών πιστεύουν ότι οι κάμερες προστατεύουν, παρά παραβιάζουν τα 

πολιτικά δικαιώματα. 61% των πολιτών συμφωνούν με την τηλεοπτική αστυνόμευση του 

δημόσιου χώρου, που λειτούργησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.  

Στη συντριπτική πλειοψηφία της η κοινή γνώμη τάσσεται υπέρ της επαναλειτουργίας 

των καμερών στους δημόσιους χώρους για λόγους ασφάλειας, όπως προκύπτει από την 

έρευνα της VPRC, που δημοσιεύει σήμερα η «Κ».  

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι λόγω της επανεμφάνισης της τρομοκρατίας και της έξαρσης της βίας 

γενικεύεται το κλίμα φόβου και ανασφάλειας στην ελληνική κοινωνία, η οποία αποδέχεται την τηλεοπτική 

επιτήρηση, παρότι πιστεύει σε μεγάλο ποσοστό ότι οι κάμερες χρησιμοποιούνται και για την 

παρακολούθηση πολιτών.  [ΣΧΟΛΙΑ: Ντόρα Mπακογιάννη: Το σύστημα ασφαλείας μετά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του  
2004 ατόνησε. Η ζωή του Έλληνα πολίτη, όμως, δεν είναι φθηνότερη από εκείνη του επισκέπτη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλέκος Παπαδόπουλος: 

Υπάρχει ήδη νομοθεσία και μπορεί να αποσαφηνιστεί ότι η αξιοποίηση του περιεχομένου της βιντεοσκόπησης είναι δυνατόν να γίνεται μόνο από 

τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.]  

  

    

Ναι στις κάμερες από το 61%   
Ανήσυχοι και ανασφαλείς αισθάνονται οι Έλληνες, σύμφωνα με έρευνα της VPRC   

Κωστης Φαφουτης http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_682185_21/01/2007_213033  

Υπέρ της επαναλειτουργίας των καμερών στους δημόσιους χώρους τάσσεται η πλειοψηφία της κοινής γνώμης παρά το 

γεγονός ότι πιστεύει πως η χρήση τους δεν περιορίζεται στον έλεγχο της κυκλοφορίας αλλά επεκτείνεται στην 

παρακολούθηση των πολιτών. Από την έρευνα της VPRC, που δημοσιεύει σήμερα η «Κ», προκύπτει η ανησυχία και η 

ανασφάλεια της ελληνικής κοινωνίας λόγω της απειλής της τρομοκρατίας, αλλά και της έξαρσης της βίας.  
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Σύμφωνα με την έρευνα, 6 στους 10 Ελληνες (ποσοστό 61%) συμφωνεί με την αστυνόμευση των δημόσιων χώρων, 

καθώς πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνουν οι κάμερες που τοποθετήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων και 

σήμερα δεν λειτουργούν. Τα ποσοστά υπέρ είναι σαφώς μεγαλύτερα ανάμεσα στους ψηφοφόρους των δύο μεγάλων 

κομμάτων (79% στη Ν.∆. και 60% στο ΠΑΣΟΚ) σε σχέση με αυτούς της Αριστεράς.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα, η πλειοψηφία θεωρεί πως οι κάμερες περισσότερο 

προστατεύουν, παρά παραβιάζουν τα ατομικά δικαιώματα, παρότι αναγνωρίζει (σε ποσοστό 52%) ότι μέσω αυτών 

μπορεί να γίνονται παρακολουθήσεις: Ειδικότερα, το 57% απαντά ότι οι κάμερες προστατεύουν τα δικαιώματα, την 

ίδια στιγμή που μόνο το 36% θεωρεί ότι η χρήση του αφορά «κυρίως τον έλεγχο της κυκλοφορίας» έναντι 21%, που 

πιστεύει ότι αφορά «κυρίως την παρακολούθηση των πολιτών» και 31% που απαντά «και για τα δύο το ίδιο».  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις σχετικά με τους χώρους στους οποίους είναι αναγκαία η χρήση των 

καμερών. Στην κορυφή βρίσκονται με 92% οι τράπεζες, όπου οι ληστείες είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, και 

ακολουθούν τα γήπεδα (87%), οι δημόσιες υπηρεσίες (71%), οι κεντρικοί δρόμοι (67%), τα εμπορικά καταστήματα  
(66%), τα σχολεία (59%), τα πανεπιστήμια (53%), τα πάρκα και οι πλατείες (51%) και τα μέσα μαζικής μεταφοράς (50%).  

Κοινωνική συγκατάθεση   Του Γιαννη Μαυρη  

Οι ψηφοφόροι των δύο κομμάτων της διακυβέρνησης συγκλίνουν εντυπωσιακά, και μόνον οι ψηφοφόροι της Αριστεράς 

δείχνουν να αποτελούν «παραφωνία». Η κοινωνική αποδοχή της «επιτήρησης» τείνει πλέον να αφορά κάθε πλευρά της 

καθημερινότητάς μας: από τις τράπεζες (92%) και τα γήπεδα (87%), μέχρι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (50%).  

Στη σημερινή ελληνική κοινωνία, η γενίκευση του φόβου και της ανασφάλειας, δείχνει μάλλον να ενισχύεται από 

ενέργειες, όπως η πρόσφατη επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία, αλλά και η κλιμάκωση της μειοψηφικής πολιτικής 

βίας, που καταγράφεται στις εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις.   

  

http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=13396&m=A36&aa=1  
  

* Πώς λειτουργούν οι συσκευές αόρατης παρακολούθησης και ποιοι ακούν τα πάντα στην Ελλάδα   

Και τα τζάμια έχουν... αφτιά!   
Γιατί πρέπει να βγάζετε την μπαταρία του κινητού σας όταν συζητάτε κρίσιμα θέματα                                 

Β. Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ   

«Όταν συζητάτε κρίσιμα θέματα: Να βγάζετε τις μπαταρίες από τα κινητά σας. 

Να μη μιλάτε κοντά σε εξωτερικά τζάμια κτιρίων. Να κατασκευάσετε κλωβούς 

ασφαλείας σε αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να μην εμπιστεύεστε κινητά 

τηλέφωνα που φαίνονται αδρανή δίπλα σας γιατί πιθανώς έχουν ανοιχτή 

ακρόαση χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό». Αυτές είναι ορισμένες από τις 

οδηγίες που δίδονται τις τελευταίες εβδομάδες σε υψηλόβαθμους υπηρεσιακούς 

παράγοντες ελληνικών δημόσιων οργανισμών αλλά και επιχειρήσεων, οι οποίοι 

χειρίζονται κρίσιμα θέματα. Οι εντολές αυτές δίδονται σε ειδικά σεμινάρια που 

πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα ιδιωτικά γραφεία ή εσωτερικές υπηρεσίες 

ασφαλείας μετά τη διαπίστωση της μαζικής χρήσης νέων συσκευών 

παρακολούθησης όλων σχεδόν των κινήσεων και των συνομιλιών σε ανοιχτούς και 

κλειστούς χώρους. Πιθανοί «ακροατές» ανταγωνιστικές εταιρείες αλλά και  
ελληνικές διωκτικές ή μυστικές υπηρεσίες που στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο οργανωμένο έγκλημα ή στη δραστηριότητα της «17 

Νοέμβρη».  Συσκευές ακρόασης συνομιλιών μέσω... κλειστών κινητών τηλεφώνων, υποκλοπείς συνδιαλέξεων κινητών τηλεφώνων μέσω 

χαρτογράφησης του δικτύου, μηχανισμοί παρακολούθησης και αναπαραγωγής των καταγραφών σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

αδρανοποιητές κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιούνται πλέον  με κάθε διακριτικότητα  στην Ελλάδα σε έναν σκληρό «πόλεμο 

πληροφοριών». Τουλάχιστον δέκα «αφανείς» αντιπροσωπείες εταιρειών από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες 

προωθούν τέτοιου τύπου προϊόντα στη χώρα μας. Συσκευές... οικιακού τύπου που φέρεται να συμπληρώνουν την εποπτεία των 

συστημάτων Echelon και Carnivore.   

* Τηλέφωνα   

Μια από τις πλέον σημαντικές «εισαγωγές» συσκευών απολύτου παρακολουθήσεως είναι αυτή που αφορά τις υποκλοπές συνδιαλέξεων 

κινητών τηλεφώνων. Οι συσκευές αυτές έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης από δύο ως 50 κινητών τηλεφώνων ταυτοχρόνως! 

Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: πρώτον, τις «κινητές» συσκευές που έχουν τη δυνατότητα υποκλοπής συνομιλιών ενός ή δύο κινητών 

τηλεφώνων από μικρή απόσταση με τη διαδικασία «υφαρπαγής της συνδιάλεξης» από τον αέρα  δηλαδή της αποκωδικοποίησης του 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος από τη συσκευή, που πρέπει να μεταφέρεται κοντά στο κινητό. Το κόστος αυτής της συσκευής, που έχει 

μέγεθος μικρής βαλίτσας, ανέρχεται σε 40 εκατ. δρχ. και υπάρχουν τέσσερα τουλάχιστον γραφεία ξένων εταιρειών στην Ελλάδα που 

επιχειρούν εν κρυπτώ να την προωθήσουν στην ελληνική αγορά. Αλλά το πλέον ενδιαφέρον είναι η προσπάθεια εγκατάστασης  πιθανώς 
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και σε μια ελληνική υπηρεσία  ενός πλήρους, ογκώδους συστήματος παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων, το κόστος του οποίου 

ανέρχεται σε 18 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 7 δισ. δρχ. Η συσκευή αυτή ενισχύεται από σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η 

εγκατάστασή της προϋποθέτει μια αρχική μελέτη, ένα πιλοτικό πρόγραμμα, την εγκατάσταση και μια επιχειρησιακή μελέτη. 

Προαπαιτούμενο των δύο πρώτων φάσεων είναι η «ψηφιακή χαρτογράφηση» (GIS - Digital Mapping) του υπάρχοντος ηλεκτρομαγνητικού 

δικτύου των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ώστε να επιτευχθεί η πλήρης προσαρμογή της ιδιωτικής συσκευής.   

* Ως τμήμα της συγκεκριμένης ογκώδους συσκευής ή ως ανεξάρτητο μηχάνημα κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά αποκωδικοποιητής 

κλήσεων κινητών τηλεφώνων. Οπως υπογράμμισε μιλώντας στο «Βήμα» εξειδικευμένο στέλεχος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, 

«πρόκειται για συσκευή που έχει τη δυνατότητα καταγραφής όλων των κλήσεων  όχι όμως του περιεχομένου  που πραγματοποιούν τα 

κινητά τηλέφωνα στα οποία εστιάζεται το ενδιαφέρον του κατόχου του αποκωδικοποιητή. Ετσι μπορεί να γνωρίζει ποιος τηλεφώνησε 

σε ποιον και πότε. Η αξία της υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια δραχμές». Η συσκευή αυτή θεωρείται σημαντικής χρήσεως για τις 

διωκτικές αρχές προκειμένου να διαπιστώνεται το «πλέγμα» των τηλεφωνικών επαφών εμπλεκομένων σε οργανωμένη εγκληματική 

δραστηριότητα και να εντοπίζεται η σύνθεση των συμμοριών.   

* Υπολογιστές   

Η συσκευή Van Eck έχει τη δυνατότητα να «διαβάσει» την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπλοκάροντας και αναπαράγοντας τα 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπει. Η συσκευή αυτή που φέρει το όνομα του αρχικού εμπνευστή της (Wim Van Εcκ) μπορεί να 

υποκλέπτει όλα τα απόρρητα στοιχεία που εμφανίζονται σε οθόνες διωκτικών και μυστικών υπηρεσιών αλλά και δημόσιων ή ιδιωτικών 

οργανισμών που χειρίζονται κρίσιμα θέματα. Η διανομή αυτής της συσκευής ανάγκασε την αμερικανική κυβέρνηση και ειδικότερα την 

Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA - National Security Agency) να δημιουργήσει το πρόγραμμα «Tempest» («Αναταραχή») για να 

αποφύγουν δυσάρεστες συνέπειες. Είναι ενδεικτικό ότι στη χώρα μας, κατόπιν συστάσεων τεχνικών υπηρεσιών, έχουν δημιουργηθεί σε 

υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών που έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι αποθηκεύουν και αναλύουν απόρρητα στοιχεία 

και κρίσιμες εθνικές πληροφορίες οι επονομαζόμενοι «κλωβοί Faraday» που φέρουν ειδικά μεταλλικά πλέγματα.   
* Οπως εξηγούν μιλώντας στο «Βήμα» έλληνες ειδικοί, «παρέχεται η δυνατότητα, με τη χρήση αντίστοιχης τεχνολογίας, να 

χρησιμοποιηθεί το κλειστό κινητό τηλέφωνο ως μέσο ακρόασης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που πραγματοποιούνται στον χώρο όπου 

υπάρχει αυτό. Και αυτό γιατί το κινητό λειτουργεί ως δέκτης και μέσο αναπαραγωγής των ηχητικών κυμάτων που δημιουργούνται 

στον περιβάλλοντα χώρο. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα της τοποθέτησης στο κινητό ενός "κοριού-πομπού" που τροφοδοτείται από 

την μπαταρία του κινητού». Ετσι λοιπόν εκπρόσωποι γραφείων ασφαλείας δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών ζητούν από τους 

χειριστές απόρρητων θεμάτων να βγάζουν τις μπαταρίες των κινητών ώστε να μην υπάρχει αναπαραγωγή των παλμών αλλά ούτε και 

να τροφοδοτούνται οι ηλεκτρονικοί «κοριοί».   

* Internet   

Υπάρχουν και άλλες εκ του πονηρού χρήσεις των κινητών που προωθούνται και στην ελληνική αγορά. Μέσω Internet διατίθεται ειδικό 

λογισμικό το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε κινητά τηλέφωνα. Με αυτό το πρόγραμμα το κινητό μπορεί να δείχνει ότι είναι κλειστό (με 

τον λογότυπο της εταιρείας που φαίνεται στην οθόνη όταν δεν πραγματοποιούνται συνδιαλέξεις) ενώ εκείνη την ώρα το τηλέφωνο μπορεί 

να πραγματοποιεί τηλεφωνική κλήση και ο δέκτης της κλήσης να ακούει ό,τι διαμείβεται στην αίθουσα ή στον ανοιχτό χώρο όπου βρίσκεται 

το φαινομενικά... κλειστό κινητό. Επιπλέον οι υπεύθυνοι ασφαλείας συνιστούν στους υπαλλήλους να μην αφήνουν τα κινητά τους 

τηλέφωνα χωρίς επίβλεψη αφού κάποιος μπορεί να αναγνώσει, με το απλό πάτημα τεσσάρων συγκεκριμένων πλήκτρων, τον κωδικό 

αριθμό ΙΜΕΙ που φέρει κάθε συσκευή. Μέσω αυτού του κωδικού καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός της θέσης κάθε συσκευής χωρίς να 

χρειασθεί εκείνοι που παρακολουθούν να γνωρίζουν τον αριθμό του κινητού ή ακόμη και την ταυτότητα του κατόχου του.  

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ       Οι αδιάκριτες ακτίνες λέιζερ   

Στην ελληνική αγορά πωλούνται οι επονομαζόμενοι ανιχνευτές συνομιλιών με χρήση ακτίνων λέιζερ (Sound Laser Designators). Οι 

συσκευές αυτές, που εισάγονται κυρίως από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και η αξία τους φθάνει τις 10.000 δολάρια  δηλαδή περίπου 4 εκατ. 

δρχ. , «εκτοξεύουν» ακτίνες λέιζερ σε εξωτερικά τζάμια κτιρίων. Μέσω λοιπόν των παλμών που μεταφέρουν από τα τζάμια οι ακτίνες 

λέιζερ μπορούν να καταγραφούν τα ηχητικά κύματα και να αναπαραχθούν οι συνομιλίες που γίνονται πίσω τους. Την τεχνολογία αυτή, 

που αντικαθιστά τους απλούς ενισχυτές ηχητικών σημάτων, φέρεται να χρησιμοποιούν πλέον και οι ελληνικές διωκτικές υπηρεσίες αλλά 

και οι ιδιωτικοί αστυνομικοί. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έχουν συνεργασθεί με ιδιωτικούς αστυνομικούς προκειμένου 

να συγκεντρώσουν πληροφορίες από τη χρήση αυτών των τεχνικών μέσων.   

* Μέσω της ισραηλινής εταιρείας SESP αλλά και αμερικανικών επιχειρήσεων προωθούνται και στη χώρα μας διαφόρου τύπου 

αδρανοποιητές κινητών τηλεφώνων, που κυκλοφορούν σε μέγεθος από ένα μικρό τρανζίστορ ως μια μεγάλη βαλίτσα και έχουν εμβέλεια 

από μερικά μέτρα ως ένα χιλιόμετρο. Οταν λειτουργούν οι συσκευές αυτές (τα επονομαζόμενα Jammers) δεν υπάρχει δυνατότητα 

επικοινωνίας σε κανένα κινητό τηλέφωνο που βρίσκεται στην ακτίνα δράσης της συσκευής. Το μηχάνημα αυτό προσφέρεται σε απλούς 

καταναλωτές «για να μην τους ενοχλούν τα κινητά στο θέατρο ή σε μια κινηματογραφική αίθουσα», αλλά και στις αρχές ασφαλείας για 

την προστασία υψηλών προσώπων. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 1999 από τη συνοδεία του αμερικανού 

προέδρου Μπιλ Κλίντον.   

* Τέλος, στη χώρα μας έχουν ήδη προωθηθεί τα επονομαζόμενα «τηλέφωνα της αλήθειας». Μπορούν να έχουν δίωρη συνεχή 

λειτουργία και λειτουργούν στη συχνότητα 8-14 Hz. Πρόκειται για συσκευές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα ανάλυσης ήχου και μέσω της 

μεταβολής των ηχητικών κυμάτων «προσδιορίζουν» αν ο συνομιλητής λέει αλήθεια ή ψέματα.   Το ΒΗΜΑ, 21/10/2001 , Σελ.: A36  
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• ZDnet: Η παρακολούθηση είναι τυραννία ‐ «Πόσοι από μας έκαναν μια μικρή παύση την στιγμή που 

μιλούσαν τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια, ξαφνικά συνειδητοποιώντας ότι μπορεί η συζήτησή μας να 

παρακολουθείται; Ίσως κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ίσως κάποιου e‐mail ή προγράμματος 

ανταλλαγής μηνυμάτων ή ακόμη και μιας δημόσιας συζήτησης. Ίσως το θέμα να ήταν τρομοκρατία, πολιτική, Ισλάμ. 

Σταματούμε ξαφνικά και για μια στιγμή σκεφτόμαστε ότι ίσως οι λέξεις μας καταγράφονται, αλλά μετά γελάμε με 

την παράνοιά μας και συνεχίζουμε. Αλλά η συμπεριφορά μας άλλαξε, και η λέξεις μας 

υποσυνείδητα αλλοιώθηκαν»   

• USA Today: Ο Δήμαρχος του Σικάγο θέλει κάμερες ακόμη και στα μπαρ ‐ Ο  
Δήμαρχος του Σικάγο Richard Dayle ζητά να τοποθετηθούν κάμερες παρακολούθησης 

ακόμη και σε μπαρ, ταβέρνες και δισκοθήκες. Σκοπός είναι να καταγράφεται συνεχώς  
ποιοι μπαινοβγαίνουν στα κτίρια. Μακροπρόθεσμα θέλει να τοποθετηθούν κάμερες (δεν 

εννοεί μόνο ιδιωτικού κλειστού κυκλώματος ασφαλείας αλλά κυβερνητικές) και σε περίπτερα. Στο Σικάγο 

υπάρχουν ήδη “έξυπνες” κάμερες οι οποίες ειδοποιούν από μόνες τους την Αστυνομία όταν ακουστεί 

πυροβολισμός ή όταν κάποιος αφήσει ένα πακέτο έξω από ένα δημόσιο ή ακόμα και όταν θεαθή να γυροφέρνει 

γύρω απ’ αυτό!!  

• Detroit News: Ξεφυτρώνουν ακόμη περισσότερες δημόσιες κατασκοπευτικές κάμερες ‐ Σε 

ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ πολλαπλασιάζονται πρωτόγνωρα οι καθαρά κατασκοπευτικές κάμερες 

που εγκαθιστά η κυβέρνηση. Οι κάμερες αυτές παρακολουθούν καθημερινά εκατομμύρια απλούς Αμερικανούς 

πολίτες. Σε τουλάχιστον 200 πόλεις σε 37 πολιτείες κάμερες παρακολουθούν συνεχώς πεζοδρόμια, πάρκα, 

σχολεία, λεωφορεία, κτίρια και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. Το πιο ανησυχητικό όμως σημείο είναι οι 

πολιτικές ελευθερίες που καταπατώνται με τις δυνατότητες που παρέχουν αυτές οι κάμερες και κυρίως η 

απόλυτη ανυπαρξία τοπικών, πολιτειακών ή ομοσπονδιακών νόμων που να ελέγχουν την χρήση αυτών των 

συσκευών και να προστατέψουν την ζωή ανύποπτων, αθώων Αμερικανών που ζούνε αμέριμνα την ζωή τους.  

 

• Independent: Οι δορυφόροι του John Prescott θα κατασκοπεύουν το σπίτι σου ‐ Ο John Prescott 

συμβούλευσε τους φοροελεγκτές να χρησιμοποιούν δορυφόρους για να φωτογραφίζουν τα σπίτια των πολιτών 

για να «ανακαλύψουν καταλύματα και γκαράζ» τα οποία δεν φορολογούνται!   

    

• Guardian: Ρουφιάνεψε τον γείτονα σου, τηλεφώνα και πες μας ‐ Βρετανική κυβερνητική διαφήμιση 

προτρέπει τους ανθρώπους να καταδίδουν τους γείτονες τους σχετικά με φοροδιαφυγή. ‐ Κοινώς να τους 

ρουφιανεύουν. Τα μαθήματα της ναζιστικής Gestapo, της ανατολικογερμανικής StaSi και της ρουμανικής Securitate δεν 

ήταν τίποτα; Πόσες οικογένειες καταστράφηκαν με την ρουφιανιά που την χρησιμοποιούσαν οι επιτήδειοι για να πλήξουν τους 

όποιους εχθρούς τους; Η πολιτική αυτή καταστρέφει τον ιστό της κοινωνίας και της οικογένειας αφού κανένας δεν θα μπορεί 

να εμπιστευτεί τον άλλο, ακόμα και στενά συγγενικά πρόσωπα. Η ιστορία το έχει αποδείξει.  

    

  

               

  

  Prescott satellite to spy on your home   Published: 01 January 2006  
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• ZDnet: Μπορείς να με ακούσεις τώρα; Ο Big Brother ακούει ‐ Ανατριχιαστική μαρτυρία 

υπαλλήλου της αμερικανικής τηλεφωνικής εταιρείας AT&T για το πως η εταιρεία προωθεί όλη την 

κυκλοφορία που περνά από τις γραμμές της ‐ περισσότερα από 300 εκατομμύρια τηλεφωνήματα και 

4,000 terabytes ημερησίως!!!!!! ‐ στα κέντρα αναλύσεως της NSA. Και όλα αυτά δωρεάν! Ο υπάλληλος 

αυτός αρχικά ήταν δύσπιστος όταν τα διάβαζε στον Τύπο αλλά τώρα όχι μόνο γνωρίζει αλλά ξέρει ότι 

το πράγμα πάει ακόμη βαθύτερα.  

    

• The Raw Story: Μυστικό δωμάτιο παρακολούθησης σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών ‐ Πρώην 

υπάλληλοι της AT&T αποκαλύπτουν ότι η εταιρεία του διαθέτει μυστικό δωμάτιο όπου η κυβέρνηση 

παρακολουθεί και καταγράφει όλη την διαδικτυακή κίνηση  

    

• Σημερινή: Παρακολουθούσαν και τον Καραμανλή ‐ Κύκλωμα υποκλοπής τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων στην Ελλάδα. Την ύπαρξη κυκλώματος υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, μεταξύ των 

οποίων του Πρωθυπουργού και μελών του Υπουργικού, αποκάλυψε χθες ο υπουργός Επικρατείας της Ελλάδας, 

Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Το κύκλωμα ξεκίνησε πριν από τους Ολυμπιακούς του 2004 και αποκαλύφθηκε το 

Μάρτιο του 2005.   

    
• Zortal: Ο μεγάλος αδερφός αναβαθμίζεται ‐ Τα εργαστήρια δημιουργούν συσκευές που μπορούν να βρουν 

και να αναγνωρίσουν κάποιον οπουδήποτε και εάν βρίσκεται και συστήματα ασφαλείας που ενεργοποιούνται 

μόλις «συναντήσουν» επικίνδυνα αντικείμενα ή χημικά. Τεχνητές μύτες σε διαδρόμους και εισόδους μπορούν 

να μυρίσουν εκρηκτικά στα ρούχα ή το δέρμα κάποιου. Μικροσκοπικοί ανιχνευτές ανακαλύπτουν κάτι 

επικίνδυνο και στέλνουν σήματα. Έξυπνες κάμερες αναγνωρίζουν από μακριά ανθρώπους μέσω του τρόπου 

που περπατούν ή από το σχήμα των αφτιών τους.     
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• PrisonPlanet: Κυβέρνηση και βιομηχανίες θα χρησιμοποιούν κρυφά μικρόφωνα για να 

κατασκοπεύουν 150 εκ. Αμερικανούς ‐ Νέες τεχνολογίες τώρα, και συγκεκριμένα κρυφά μικρόφωνα, σε 

καλωδιακή τηλεόραση και ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα κρυφακούνε συνεχώς και ασταμάτητα το τι λέμε 

και τι ακούμε μέσα στο σαλόνι του σπιτιού μας. Με αυτό τον τρόπο θα κτίζουν το ψυχολογικό μας προφίλ. Οι 

πληροφορίες θα καταλήγουν στις μεγάλες τράπεζες δεδομένων της κυβέρνησης και με τα στοιχεία της 

προσωπικότητας και του χαρακτήρα μας μεγάλες βιομηχανίες θα μας βομβαρδίζουν με τις “κατάλληλες” για το 

άτομό μας διαφημίσεις… ‐ Το έχω πει πολλές φορές, αλλά όποιος έχει διαβάσει το “1984″ του Τζωρτζ Όργουελ 

(γραμμένο το 1949) μένει άφωνος με τα όσα γίνονται. Στο μυθιστόρημα έλεγε ότι η κυβέρνηση των Ingsoc είχε 

εγκαταστήσει μυστικά μικρόφωνα μέσα σε κάθε σπίτι και δημόσιο χώρο, ακόμα και μέσα στις φυλλωσιές των 

δέντρων στην εξοχή. !!   

 

• Detroit News: Ξεφυτρώνουν ακόμη περισσότερες δημόσιες κατασκοπευτικές κάμερες ‐ Σε 

ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ πολλαπλασιάζονται πρωτόγνωρα οι καθαρά κατασκοπευτικές κάμερες 

που εγκαθιστά η κυβέρνηση. Οι κάμερες αυτές παρακολουθούν καθημερινά εκατομμύρια απλούς Αμερικανούς 

πολίτες. Σε τουλάχιστον 200 πόλεις σε 37 πολιτείες κάμερες παρακολουθούν συνεχώς πεζοδρόμια, πάρκα, 

σχολεία, λεωφορεία, κτίρια και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. Το πιο ανησυχητικό όμως σημείο είναι οι 

πολιτικές ελευθερίες που καταπατώνται με τις δυνατότητες που παρέχουν αυτές οι κάμερες και κυρίως η 

απόλυτη ανυπαρξία τοπικών, πολιτειακών ή ομοσπονδιακών νόμων που να ελέγχουν την χρήση αυτών των 

συσκευών και να προστατέψουν την ζωή ανύποπτων, αθώων Αμερικανών που ζούνε αμέριμνα την ζωή τους.   

    

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!!  • Σημερινή: H NASA είδε το έγκλημα! - Δορυφόρος της ΝΑΣΑ 

«τσάκωσε»  
ναυτικό ασιατικής καταγωγής που σκότωσε συνάδελφό του μετά από λογομαχία σε πλοίο στη μέση του ωκεανού! Η 

ΝΑΣΑ απέστειλε τις φωτογραφίες σε υπεράκτια εταιρεία στη Λεμεσό. - Μια απίστευτη ιστορία βγαλμένη μέσα από 

την καρδιά του Χόλυγουντ που αποκαλύπτει με τον πιο γλαφυρό τρόπο πόσο μπορούν να μας κατασκοπεύσουν μέχρι 

και το τελευταίο εκατοστόμετρο.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:   

  http://www.simerini.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=250252  
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H NAΣΑ είδε το έγκλημα!                               

Δορυφόρος πρόδωσε εγκληματία                                                            
Δορυφόρος της ΝΑΣΑ «τσάκωσε» ναυτικό ασιατικής καταγωγής που σκότωσε συνάδελφό 

του μετά από λογομαχία  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  

Η ΝΑΣΑ απέστειλε τις φωτογραφίες σε υπεράκτια εταιρεία στη Λεμεσό  

Οι δορυφόροι της ΝΑΣΑ βλέπουν τα πάντα.  

04 Μαΐου 2006 ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΑ   

    Εκεί ψηλά, πέρα από τα σύνορα του ανθρωπίνου με το θεϊκό, το μάτι αντικρίζει εικόνες πρωτόγνωρες που 

κυριολεκτικά μαγεύουν. Εικόνες, που η επιστημονική και αισθητική τους αξία τις τοποθετούν στα αριστουργήματα 

της ανθρώπινης διάνοιας, αφού το κάθε κλικ, που ακούγεται στην απέραντη σιωπή του διαστήματος, είναι το 

αποτέλεσμα μιας τεράστιας δημιουργικής προσπάθειας εκατοντάδων επιστημόνων και τεχνικών. Απόδειξη τούτου 

αποτελούν οι χιλιάδες δορυφορικές φωτογραφίες που φιγουράρουν στο διαδίκτυο, αλλά και τα φωτογραφικά 

ντοκουμέντα που στάλθηκαν από τη ΝΑΣΑ σε υπεράκτια εταιρεία στην Κύπρο και τα οποία απεικόνιζαν, καρέ‐

καρέ, ένα αποτρόπαιο έγκλημα που είχε διαπραχθεί σε κάποιο εμπορικό πλοίο καταμεσής του ωκεανού.  Η ιστορία 

που αποκαλύπτει σήμερα η “Σ” διαδραματίστηκε πριν από αρκετό καιρό. Ωστόσο, χρήζει ενδιαφέροντος και 

πιστεύουμε πως αξίζει τον κόπο να δημοσιοποιηθεί έστω και μεταχρονολογημένα, για να πληροφορηθεί το 

ευρύτερο κοινό όσα διαδραματίζονται καθημερινά κάπου εκεί ψηλά στον ουρανό και τα οποία καταγράφονται με 

πάσα λεπτομέρεια από τους δορυφόρους της Αμερικανικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος, τη γνωστή 

ΝΑΣΑ.    Πρωταγωνιστές του επεισοδίου, που όπως έχουμε προαναφέρει διαδραματίστηκε σε εμπορικό πλοίο 

καταμεσής του ωκεανού, ήταν δύο ναυτικοί ασιατικής καταγωγής. Ό,τι κι αν είχαν πάθει, άρχισαν να 

αλληλοβρίζονται και να κτυπιούνται μέσα στα μαύρα χαράματα σε κάποιο σημείο του καταστρώματος. Οι άλλοι 

συνάδελφοί τους κοιμόντουσαν και όπως ήταν φυσικό κανένας δεν είχε αντιληφθεί τον ομηρικό καβγά που είχε 

ξεσπάσει. Ήταν οι δύο ναυτικοί και γύρω τους ουρανός και θάλασσα? ο ωκεανός, ο οποίος έμελλε να γίνει ο υγρός 

τάφος για τον έναν από τους δύο ναυτικούς, που είχε την ατυχία να βρεθεί στο κενό μετά από βίαιο κτύπημα του... 

αντιπάλου του.    Η απουσία του ασιατικής καταγωγής ναύτη έγινε αντιληπτή την αμέσως επόμενη μέρα. 

Καπετάνιος, αξιωματικοί και ναυτικοί άρχισαν τότε να τον αναζητούν σ’ ολόκληρο το πλοίο. Μάταια όμως. Ήταν 

άφαντος, οπότε αποφασίστηκε να καταγγελθεί η καθ’ όλα περίεργη εξαφάνιση στο πρώτο λιμάνι που θα έδενε το 

πλοίο. Όσο για τον άνθρωπο που είχε προκαλέσει το φονικό, φρόντισε να δηλώνει άγνοια, κάνοντας την... πάπια, 

τόσο κατά την έρευνα που έγινε εντός του πλοίου όσο και αργότερα κατά τις ανακρίσεις που διενεργήθηκαν από 

την τοπική αστυνομία. Και ενώ το μυστήριο παρέμενε άλυτο, στα γραφεία της υπεράκτιας εταιρείας στη Λεμεσό, 

που είχε την αποκλειστική ευθύνη για τους ναυτικούς του συγκεκριμένου πλοίου, έφθασε μια καλή πρωία ένας 

φάκελος από τη ΝΑΣΑ. Οι πάντες τα ‘χασαν. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Και με το δίκιο τους, αφού κανείς δεν 

είχε σχέση με την Αμερικανική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος. Παρ’ όλα ταύτα άνοιξαν το φάκελο. 

Όπως διαπίστωσαν έκπληκτοι, περιείχε αριθμό φωτογραφιών, οι οποίες απεικόνιζαν καρέ‐καρέ το έγκλημα που 

είχε διαπραχθεί στο εμπορικό πλοίο. Και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, τα σαΐνια της ΝΑΣΑ φρόντισαν να 

ενημερώσουν τους διευθυντές της εταιρείας πως, τη συγκεκριμένη μέρα, ένας από τους δορυφόρους τους έτυχε να 

παρακολουθεί στενά το εν λόγω πλοίο και να γίνει μάρτυρας των όσων διαδραματίστηκαν. Όσο για τις 

φωτογραφίες που είχαν ληφθεί από το δορυφόρο, ήταν πεντακάθαρες παρά το προχωρημένο της ώρας και όπως 

αναφέρουν οι πληροφορίες μας χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμήριο για τη σύλληψη και καταδίκη του ασιατικής 

καταγωγής ναύτη, που προκάλεσε το θάνατο συναδέλφου του και ο οποίος πλέον το φυσάει και δεν κρυώνει.  

Δορυφορικές φωτογραφίες  

ΣΥΜΦΩΝΑ με τα στοιχεία που παρατίθενται στο διαδίκτυο, η ΝΑΣΑ διαθέτει περισσότερες από 250.000 

δορυφορικές φωτογραφίες. Έναν πραγματικό θησαυρό, τον οποίο μπορεί ο καθένας να “επισκεφτεί” ηλεκτρονικά. 

Η πλοήγηση γίνεται είτε οπτικά, μέσα από χάρτες, είτε με βάση τη θεματική κατάταξη. Υπάρχουν φωτογραφίες 

από κάθε γωνιά της Γης, από αμερικανικούς, ρωσικούς, ευρωπαϊκούς, ακόμα και κινέζικους δορυφόρους. Οι 

περισσότεροι ανήκουν σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ευτυχώς όλοι κινούνται σε μεγάλο ύψος, αρκετά μακριά από 

τις στέγες των σπιτιών μας, στα 35.000 χιλιόμετρα. Φυσικά υπάρχουν και οι δορυφόροι γενικού ενδιαφέροντος, οι 

πρώην κατασκοπευτικοί του ψυχρού πολέμου, που αλωνίζουν με τις γιγάντιες κάμερές τους την υδρόγειο. Από 

αυτούς προέρχονται πολλές από τις εντυπωσιακές σε λεπτομέρεια φωτογραφίες, καθώς και οι Ψηφιακοί Άτλαντες.   
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• SanLuisObispo: Οι Βρετανοί μαλώνουν με τον ‘Bin Brother’  ‐ Οι Βρετανοί αντιδρούν στα 

μικροτσιπ που τοποθετήθηκαν στους σκουπιδοτενεκέδες έξω από τα σπίτια τους 

    

• Independent: Το DNA των οικογενειών των υπόπτων θα 

κρατείται στα αστυνομικά αρχεία ‐ Ακόμη και οι συγγενείς των 

υπόπτων (όχι των ενόχων, των υπόπτων!) θα υπόκεινται σε εξετάσεις DNA 

και οι απόρρητοι ιατρικοί τους φακέλοι θα δίδονται στις αρχές αν 

αρνούνται να συνεργαστούν με την αστυνομία. Το μυστικό έγγραφο που 

ετοιμάστηκε για τις βρετανικές αστυνομικές αρχές αναφέρει πως οι 

συγγενείς υπόπτων με παρόμοιο DNA θα προσεγγίζονται από την 

αστυνομία με σκοπό να συλλέξουν πληροφορίες ή να συλλάβουν τους 

υπόπτους. Το εμπιστευτικό έγγραφο παραδέχεται πως υπάρχουν κοινωνικές 

αντιδράσεις με την πρακτική της έρευνας για κακοποιούς μέσω ανθρώπων 

που δεν είχαν ποτέ πάρε‐δώσε με την παρανομία. Και αν αρνηθούν να 

δώσουν το DNA τους τότε και αυτοί θα θεωρούνται ύποπτοι.  
   ‐ Ανατριχιαστικό; Και όμως…  

    

• Guardian: Τα τραπεζικά αρχεία και δικαιώματα εκατομμυρίων παραβιάζονται ‐ Η κύρια 

οργάνωση για την προάσπιση της ιδιωτικής ζωής στην Ευρώπη επιτίθεται κατά του μυστικού προγράμματος 

αμερικανικών υπηρεσιών που στόχο έχει να συλλέγει τις πληροφορίες από άκρως απόρρητα τραπεζικά 

αρχεία, συνεπώς και δικαιώματα, εκατομμυρίων πολιτών και επιχειρήσεων. Η European Data Protection 

κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για συνενοχή σε πρόγραμμα που χρησιμοποιείται μετά την 11/9 και 

που θεωρείτο παράνομο.   

    

• ZDNet: Βιομετρικά εισητήρια στην Disneyland ‐ Για να μην μπορείς να 

μεταπωλήσεις το εισητήριο σου. • BBC: Αυτοκινητιστές θα δίνουν τα 

δακτυλικά τους αποτυπώματα ‐ Οι οδηγοί τους οποίους θα σταματά η 

αστυνομία στην Βρετανία θα πρέπει να δίνουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα 

για έλεγχο επί τόπου, στην άκρη του δρόμου, σε μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή. Οι αστυνομικοί “υπόσχονται” 

ότι δεν θα κρατούν αρχείο αλλά το ζήτημα είναι ανησυχητικό σχετικά με τις πολιτικές ελευθερίες. Οι αστυνομικοί 
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θα σαρώνουν τις πινακίδες του αυτοκινήτου με ειδική κάμερα και θα ενημερώνονται αν το αυτοκίνητο υπόκειται 

σε κάποια παρανομία, πχ είναι ανασφάλιστο.   

    
Αυτός είναι ο «ψηφιακός άγγελος» (“Digital Angel”) που μας προσέχει συνεχώς…  

Φοριέται σαν ρολογάκι. Και ο δορυφόρος από ψηλά σε παρακολουθεί παντού… 

• The Boston Globe: Η νέα δουλειά των καμερών παρακολούθησης: θα εντοπίζουν από μόνες 

τους τις απειλές ‐ Ερευνητές δουλεύουν σε νέα γενιά καμερών ασφαλείας οι οποίες θα αναλύουν τις κινήσεις 

των ανθρώπων και θα εξάγουν από μόνες τους συμπεράσματα, αν δηλαδή κάποιος είναι απειλή. Οι νέες 

κάμερες θα εντοπίζουν ασυνόδευτες βαλίτσες στα αεροδρόμια, θα υπολογίζουν το ύψος σου, θα αναλύουν τον 

τρόπου που περπατάς και θα είναι προσεκτικές να δουν αν κρύβεις κάτι. Οι CCTV κάμερες του σήμερα προσπαθούν 

να  

  
Ο καθηγητής Rama Chellappa με 

τους μαθητές του τελειοποιούν το 

νέο μοντέλο ευφυούς κάμερας  

  
Φορητές κάμερες υψηλής 

ανάλυσης στα πηλήκια των  
αστυνομικών της Μητροπολιτικής  

Αστυνομίας του Λονδίνου  

εντοπίσουν τους δράστες μετά το έγκλημα. Οι νέες θα προσπαθούν να το 

προλάβουν.  

    

• The Times: Τι λες στον δρόμο… σε ακούνε ‐ Αστυνομία και τοπικά 

συμβούλια στη Βρετανία μελετούν την εγκατάσταση ισχυρών μικροφώνων 

στις κάμερες CCTV για να παρακολουθούν συζητήσεις στον δρόμο μέχρι και 

100 υάρδες μακριά. Οι συσκευές χρησιμοποιούνται ήδη στην Ολλανδία και οι 

αξιωματούχοι στο Λονδίνο ενδιαφέρονται να τις εγκαταστήσουν πριν τους 

Ολυμπιακούς του 2012. Ήδη υπάρχουν περισσότερες από 4.2 εκατομμύριες 

κάμερες κλειστού κυκλώματος και ο μέσος πολίτης μαγνητοσκοπείται 

περισσότερες από 300 φορές την ημέρα. Η προσθήκη μικροφώνων θα εκτινάξει 

την “επιτήρηση” σε αχαρτογράφητες περιοχές.  

    

• BBC: Περιπολούντες αστυνομικοί θα μαγνητοσκοπούν ότι βλέπουν  

‐ Κάμερες προσαρμοσμένες στα πηλίκια τους θα φέρουν αστυνομικοί της 

Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου στην προσπάθειά τους να 

καταπολεμήσουν την αντικοινωνική συμπεριφορά. Οι κάμερες θα καταγράφουν 

υψηλής ανάλυσης ψηφιακές εικόνες οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως ενοχοποιητικά στοιχεία. Οι κάμερες αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλα 

μέρη της Βρετανίας και λειτουργούν κυρίως ως φόβητρο.  
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• The Times: Προσωπική ζωή και 33.5 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα με κάμερα ‐ Περισσότερα από  

33.5 εκατομμύρια τηλέφωνα εξοπλισμένα με φωτογραφικό φακό πράγμα που σημαίνει άλλοι τόσοι άνθρωποι 

μπορούν να σε φωτογραφήσουν ή βιντεοσκοπήσουν και να σε ανεβάσουν στο διαδίκτυο να σε δει όλος ο κόσμος. 

‐  
Οι νομικές και άλλες προεκτάσεις του τεράστιου αυτού ζητήματος αναλύονται  

    

• Ελευθεροτυπία: Να φύγουν τώρα οι κάμερες ‐ Να απαιτήσει το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας 

από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης την άμεση απομάκρυνση των καμερών, που λειτουργούν παράνομα στους 

δημόσιους χώρους της πόλης, ζήτησε χθες ο επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. 

Τσίπρας επικαλέστηκε πρόσφατα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία 32 κάμερες του προγράμματος C4I λειτουργούν 

παράνομα στην Αθήνα και παρακολουθούν δημότες και επισκέπτες της πόλης.  

    

ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ  

• Wikipedia: Serious Organised Crime and Police Act 2005 ‐ Ο Βρετανικός νόμος που απαγορεύει τις 

διαδηλώσεις έξω από το Κοινοβούλιο, την πλατεία Τραφάλγκαρ, την Σκότλαντ Γιάρντ κλπ και δίνει νέες εξουσίες 

σύλληψης στην αστυνομία. Μπορείς να συλληφθείς πλέον για οτιδήποτε κάνεις. Μπορείς να συλληφθείς ακόμη 

και για την απλή εξακρίβωση στοιχείων.  

    

• Wikkipedia: Terrorism Act 2006 ‐ Με τον νέο αυτό τρομονόμο μπορείς να κρατηθείς μέχρι και 90 μέρες 

χωρίς να σου απαγγελθούν κατηγορίες και άλλα πολλά παρανοϊκά.  

ΣΟΚ!!! •Infowars: Πως προετοιμάζεται η επόμενη γενιά για βιομετρικές ταυτότητες και φακέλωμα  

DNA - Πως πλασάρονται όλα αυτά τα νέα εργαλεία του Μεγάλου Αδελφού στις επόμενες γενιές. Με πολύχρωμο και 

αθώο και έντεχνο τρόπο, πλην όμως επικίνδυνο για τις μελλοντικές προσωπικές τους ελευθερίες και 

δικαιώματα.   

, tagging, DNA kits being pushed on kids  

Steve Watson / Prisonplanet | February 21 2006  

Αυτή είναι μία ταυτότητα για παιδιά από ένα πρόγραμμα που ονομάζεται 

Child Protection Education of America.  

Η ταυτότητα που λέγεται "ID ME NOW", περιέχει δακτυλικά αποτυπώματα 

και ψηφιακή φωτογραφία, αλλά και πληροφορίες για  την συλλογή του DNA .   

Η λογική της εταιρίας είναι : "Σε περίπτωση 

που χάσετε το παιδί σας το πρώτο πράγμα που 

θα χρειασθεί θα είναι μία ακριβής περιγραφή 

του. Μην προσπαθήσετε να στηριχθείτε στην 

δική σας μνήμη (!!) γιατί θα βρισκόσαστε σε 

 
Biometrics,  ID  cards  
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μεγάλη σύγχυση. Μην νομίσετε επίσης ότι η μια ταυτότητα που θα μένει σπίτι σαν 

βίντεο θα βοηθήσει την κατάσταση..  

Η εταιρία προτείνει να χρησιμοποιούνται οι ετικέτες των παιδιών όπως και στα σκυλιά!!  "είναι επίσης 

σημαντικό για τα παιδιά να έχετε μία συνεχόμενη πηγή πληροφοριών. Αν τραυματιστούν ή χαθούν, η 

ετικέτα μπορεί να σε βοηθήσει ή να οδηγήσει κάποιους πολίτες που θα ενδιαφερθούν, να 

επικοινωνήσουν μαζί σου. Οι ετικέτες αυτές, οι οποίες  περιέχουν το όνομα των γονέων και  το 

τηλέφωνό τους και μπορούν να δεθούν στα παπούτσια, στις τσέπες, στα παπούτσια, στο πορτοφόλι και 

αλλού."   

Steve Watson / Infowars | September 5 2006   

Μαμάδες και μπαμπάδες πάρε τώρα τον βιομετρικό Φύλακα του Παιδικού Δωματίου                          
(kiddy Biometric Scanner Room Guard)!  

Ο Βιομετρικός Φύλακα του Παιδικού Δωματίου (Bio-Metric Scanner Room Guard) ειδοποιεί για ενοχλητικούς 

αδελφούς ή αδελφές που προσπαθούν να μπουν, ενώ αφήνει  να μπει ήσυχα ΜΟΝΟ το άτομο που το χέρι του 

ταιριάζει την ευαίσθητο password που θα πιεστεί με την παλάμη. Συναγερμός χτυπάει αν κάποιος ισβολέας θέλει να 

μπει. Ταιριάζει σε κάθε πόρτα από 9 χρονών και πάνω..   

Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν στην κοινωνία του Μεγάλου Αδελφού και ότι 

είναι φυσιολογικό και αποδεκτό να καταγράφεται το DNA σου σε αρχεία για την 

ασφάλειά σου….   

Η Κυβέρνηση της Βρετανίας έχει ήδη συλλέξει το DNA από χιλιάδες παιδιά σε μία 

εθνική Βάση Δεδομένων με την ελπίδα μα δημιουργήσει ένα πλήρη κατάλογο για 

όλους.. Αυτό δεν ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο, αλλά πέρασε στα κρυφά..    

Υπάρχει τεράστιο δίκτυο στο Ίντερνετ σε ολόκληρη την χώρα προωθούν τις 

ετικέτες- ταυτότητες για παιδιά με πακέτο «φτιάξτο μόνος σου» .   

Μία εταιρία που ονομάζεται KidsafeID πουλάει τα προϊόντα με το σλόγκαν "Κάθε 40 δευτερόλεπτα αναφέρεται ότι 

χάνεται ένα παιδί μόνο στις ΗΠΑ."  
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