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                              ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΣΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ…  

  

Σε τρεις φάσεις η έκδοση των διαβατηρίων του Mεγάλου Aδελφού   

  

ΛΙΑ  ΝΕΣΦΥΓΕ   

 
  

ME «BIOMETPIKA» διαβατήρια ασφαλείας, με ψηφιακή φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα και... μικροτσίπ θα 

ταξιδεύουν οι Έλληνες πολίτες. H διαδικασία για την έκδοση των διαβατηρίων του Μεγάλου Αδελφού με αποθηκευμένο σε 

μικροτσίπ το ηλεκτρονικό προφίλ του κατόχου έχει αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις.   

Τα νέα διαβατήρια υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας θα κυκλοφορήσουν την 1η Ιανουαρίου 2006. Το μόνο που θα προστεθεί στα 

σημερινά, θα είναι η ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου ενσωματωμένη στο ειδικό χαρτί. H φωτογραφία δεν θα είναι κολλημένη 

όπως ήταν στα παλιά διαβατήρια, έτσι θα είναι σχεδόν αδύνατο να αντικατασταθεί.   

H κυριότερη ιδιαιτερότητα των εντύπων των νέων διαβατηρίων είναι οι δεκάδες ασφαλιστικές δικλίδες που τα θωρακίζουν από την 

πλαστογράφηση. Στο αναβαθμισμένο από πλευράς ασφαλείας έντυπο, θα υπάρχουν ορατά και - ως επί το πλείστον - αόρατα σημάδια 

τα οποία δεν θα μπορούν να εντοπίσουν οι παραχαράκτες προκειμένου να αντιγράψουν το διαβατήριο.   

Τα πρώτα βήματα για την έκδοση διαβατηρίων υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας έγιναν το 2003, όταν με νόμο εκχωρήθηκε στην 

Αστυνομία η αρμοδιότητα έκδοσης διαβατηρίων, την οποία μέχρι τότε είχαν οι νομαρχίες.   

Το ελληνικό διαβατήριο είχε θεωρηθεί «ευάλωτο» σε πλαστογραφία, ενώ πολλές φορές είχαν σημειωθεί κρούσματα κλοπών από  
υπηρεσίες της νομαρχίας.                                          ΤΑ ΝΕΑ , 22/07/2005                                                                                                                  

 

Διαβατήρια υψηλής... ανασφάλειας   

  

Γερμανός προγραμματιστής με 160 ευρώ έφτιαξε αντίγραφο!   

  
ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ  
 «Με εξοπλισμό που κόστισε 160 ευρώ και έναν φορητό υπολογιστή κατάφερα να αντιγράψω το μικροτσίπ ενός νέου 

διαβατηρίου, και μάλιστα από απόσταση. Δεν μου πήρε πάνω από δύο εβδομάδες για να βρω τον τρόπο. Τόσο ασφαλή είναι...».   

  
Ο κ. Λούκας Γκρούνβαλντ, τεχνικός διευθυντής εταιρείας ασφάλειας ηλεκτρονικών δεδομένων, 

εξηγεί στα «ΝΕΑ» τα κενά ασφαλείας που παρουσιάζουν τα νέα διαβατήρια με τα μικροτσίπ, τα 

οποία περιέχουν τα βιομετρικά στοιχεία και τις ψηφιακές φωτογραφίες των κατόχων.   

«Κατά τη γνώμη μου αποτελούν απειλή για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα και την ορθή λειτουργία 

των αεροδρομίων» λέει ο Γερμανός τεχνικός υπολογιστών που κατάφερε να αντιγράψει τα 

δεδομένα που περιέχονται στα μικροτσίπ των νέων γερμανικών διαβατηρίων, τα οποία εκδίδονται 

βάσει των στάνταρ του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, όπως και τα ελληνικά.  Σύμφωνα με εκπρόσωπο του 

υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τα νέα ελληνικά διαβατήρια με τα βιομετρικά στοιχεία, τα επονομαζόμενα «τρίτης γενιάς», θα 

εκδοθούν έως το 2009. Τι ισχύει λοιπόν για την ασφάλεια αυτών που εκδίδονται σήμερα και διαθέτουν μικροτσίπ με την ψηφιακή 

φωτογραφία, τα προσωπικά στοιχεία και την υπογραφή του κατόχου; «Δεν υπάρχει μικροτσίπ που να είναι απόλυτα ασφαλές από 

χάκερ» επισημαίνει ο κ. Γκρούνβαλντ.   

«Πάντως, είναι απορίας άξιον γιατί οι κυβερνήσεις σπαταλούν τόσα χρήματα, χωρίς μάλιστα να επιτυγχάνουν 

ουσιαστική ασφάλεια. Η αντιγραφή των διαβατηρίων από τρομοκράτες αλλά και από κακοποιούς που θέλουν να 
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εκμεταλλευθούν προσωπικά δεδομένα είναι πολύ εύκολη» αναφέρει ο Γερμανός τεχνικός ασφάλειας ηλεκτρονικών 

δεδομένων.   

Η μέθοδος αντιγραφής   

Η διαδικασία για να αντιγραφούν τα νέα γερμανικά διαβατήρια ήταν απλή: «Κατ' αρχάς μπήκαμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του  
Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας όπου αναγράφονται τα στάνταρ των ηλεκτρονικών συστημάτων που διαβάζουν τις 

πληροφορίες από τα μικροτσίπ των νέων διαβατηρίων. Το δεύτερο βήμα ήταν να φτιάξουμε μια φορητή συσκευή - αναγνώστη των 

δεδομένων του μικροτσίπ. Συνδέοντας τη συσκευή με έναν φορητό υπολογιστή που διαθέτει το λογισμικό RFDump και πλησιάζοντας 

το διαβατήριο, καταφέραμε να αντιγράψουμε τα στοιχεία στον υπολογιστή. Κατόπιν τα μεταφέραμε σε ένα κενό μικροτσίπ - 

κοστίζουν 10 με 15 ευρώ στη γερμανική αγορά - ακολουθώντας τα στάνταρ του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και 

τοποθετήσαμε το νέο μικροτσίπ σε ένα κενό διαβατήριο. Έτσι ξεγελάσαμε τα μηχανήματα ασφάλειας των αεροδρομίων» λέει ο κ. 

Γκρούνβαλντ. Για του λόγου το αληθές, παρουσίασε τη συγκεκριμένη μέθοδο υποκλοπής στοιχείων διαβατηρίων σε συνέδριο για 

την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας πριν από τρεις εβδομάδες περίπου.   

Όπως ανακοινώθηκε, τα μικροτσίπ των ελληνικών διαβατηρίων «τρίτης γενιάς», που θα εκδοθούν μέχρι το 2009, θα είναι αδύνατο 

να διαβαστούν από συσκευές που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 2 εκατοστά. «Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ισχύ της 

συσκευής που διαβάζει το μικροτσίπ. Εμείς καταφέραμε να διαβάσουμε και να αντιγράψουμε γερμανικό διαβατήριο από απόσταση 

3 μέτρων, το οποίο - σύμφωνα με τις αρχές - διαβάζεται από 0,5 μέτρα το μέγιστο», εξηγεί ο Γερμανός τεχνικός.   

Ο φυσικός έλεγχος  Βέβαια, στα αεροδρόμια εκτός από τα μηχανήματα ελέγχου των νέων διαβατηρίων υπάρχουν και οι υπάλληλοι 

που διενεργούν τον φυσικό έλεγχο των ταξιδιωτών. Και γι' αυτό όμως υπάρχει τρόπος να ξεγελάσει κάποιος τις αρχές, σύμφωνα με 

τον Λούκας Γκρούνβαλντ: «Κάποιος θα μπορούσε να αντιγράψει τα στοιχεία από το μικροτσίπ ενός νέου διαβατηρίου και έπειτα να 

τα μεταφέρει σε νέο μικροτσίπ με άλλη φωτογραφία. Αρκεί να γνωρίζει τα στάνταρ του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 

Αεροπορίας, τα οποία όπως σας προανέφερα μπορεί κανείς να βρει στις σελίδες του Ίντερνετ. Φυσικά, θα πρέπει να πλαστογραφήσει 

και αυτό καθ' αυτό το έντυπο».   

Ιοί στα συστήματα ασφαλείας των αεροδρομίων   

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον κ. Γκρούνβαλντ, κάποιος που γνωρίζει από ασφάλεια δεδομένων θα μπορούσε εύκολα να προκαλέσει... χάος 

στα μηχανήματα ελέγχου των νέων διαβατηρίων. «Πολύ απλά, φτιάχνει ένα πλαστό διαβατήριο με μικροτσίπ, το οποίο εκτός από 

την ψηφιακή φωτογραφία και τα στοιχεία του περιέχει και πρόγραμμα ιού. Με το που περάσει το διαβατήριο από τα συστήματα 

ελέγχου του αεροδρομίου, ο ιός εισέρχεται στο σύστημα και το καταστρέφει. Και αυτό μια μορφή τρομοκρατίας δεν είναι;».   
                                                                                                                                            ΤΑ ΝΕΑ , 31/08/2006  

    
  

Kαπέλο στα διαβατήρια   

  

Aκριβότερα κατά 20 ευρώ από την Παρασκευή, λόγω του μικροτσίπ   

  
ΛΙΑ ΝΕΣΦΥΓΕ  

Νέος γύρος ταλαιπωρίας και ουρές στα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων της Αστυνομίας αναμένεται από την 

Παρασκευή, οπότε θα αρχίσουν να εκδίδονται τα νέου τύπου διαβατήρια με ενσωματωμένο μικροτσίπ.   

  
H δεύτερη γενιά των νέων διαβατηρίων έρχεται με καπέλο 20 ευρώ στο κόστος έκδοσης, 

αφού τόσο κοστολογήθηκε το μικροτσίπ που θα περιλαμβάνει ψηφιακή φωτογραφία 

και στοιχεία του κατόχου του διαβατηρίου, καθώς και τον αριθμό του.   

Με τον τρόπο αυτό, όμως, το κόστος για την έκδοση διαβατηρίου αναμένεται να 

πλησιάσει τα... εκατό ευρώ, μαζί με τις φωτογραφίες: τα παράβολα κόστιζαν 56,40 ευρώ 

και τώρα αυξάνονται σε 76,40 ευρώ.   

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αυξάνονται οι προδιαγραφές  
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ασφάλειας στα διαβατήρια που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία και στο έντυπο του βιβλιαρίου του διαβατηρίου ενσωματώνεται το 

ειδικά διαμορφωμένο μικροτσίπ για την ψηφιακή ταυτοποίηση του κατόχου.   

Το μικροτσίπ θα περιέχει την ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου και τα στοιχεία της ζώνης MRZ του διαβατηρίου (πρόκειται για τη 

δίγραμμη σειρά στοιχείων που βρίσκονται κάτω από τη φωτογραφία του κατόχου και περιλαμβάνουν επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, 

ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπο γέννησης, φύλο και υψος). Έτσι, όσοι κάνουν αίτηση για να αποκτήσουν νέο διαβατήριο από την 

Παρασκευή θα πληρώσουν τα νέα παράβολα.   

Να σημειωθεί ότι τα διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου θα ισχύσουν κανονικά μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.  

Παράλληλα με την αύξηση του κόστους, αυξάνεται και η ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες για την απόκτηση του διαβατηρίου. 

Στα τμήματα παραλαβής των δικαιολογητικών αναμένεται κοσμοσυρροή τις επόμενες ημέρες, καθώς όλα τα παλαιού τύπου 

διαβατήρια πρέπει να έχουν αντικατασταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Από την Πρωτοχρονιά δεν θα ισχύουν. ….. ΤΑ ΝΕΑ ,  
23/08/2006  

    
TPITH AΠOΨH     

Bιομετρικά διαβατήρια 
  

  

Όχι στο βιοπολιτικό τατουάζ  ! ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΦΕΛΗΣ   

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή απογοητεύει και πάλι τους ανυποψίαστους πολίτες αυτής της Ηπείρου. Έτσι, αποδέχεται 

υποτακτικά τις προκλητικές αξιώσεις της Αμερικής και εισάγει τα «βιομετρικά διαβατήρια» στη ζωή μας.   

Κατʹ αυτό τον τρόπο (για πρώτη φορά μετά τον Bʹ Παγκόσμιο Πόλεμο) αρχίζει μια καινούργια εποχή, όπου το 

κράτος και η πολιτική ‐ με το πρόσχημα της τρομοκρατίας ‐ θα ελέγχουν πλήρως τη γυμνή μας ζωή, αφού σε 

κάποιες κεντρικές υπηρεσίες θα αποθηκεύονται τα κρίσιμα δεδομένα της βιολογικής μας ταυτότητας.   

Δεν σηματοδοτεί, άραγε, αυτό το γεγονός την επικίνδυνη χαραυγή της «βιοπολιτικής περιόδου» κατά την οποία 

όλοι θα είμαστε τα πειθήνια πειραματόζωα των πιο απίθανων τεχνολογικών μεθόδων, που θα ελέγχουν την ίριδα 

των ματιών μας και τα άλλα απόκρυφα χαρακτηριστικά του σώματός μας; Μήπως λοιπόν είμαστε όλοι 

ανεξαιρέτως homines sacri, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Ιταλός φιλόσοφος Giorgio Agamben, δηλαδή 

«παιχνιδάκια» ή αντικείμενα πανίσχυρων εθνικών (ή υπερεθνικών) εξουσιών, οι οποίες θα ελέγχουν τα πάντα;   

Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή τους. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2004 οι υπουργοί της Δικαιοσύνης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας έλαβαν μια ολέθρια απόφαση κατʹ επιταγήν των ΗΠΑ. Δηλαδή, αποφάσισαν να 

«μολύνουν» τον πολιτισμό της Γηραιάς Ηπείρου με την εισαγωγή των επίμαχων διαβατηρίων.   

H ελληνική κυβέρνηση, που τόσο επιπόλαια ξεδίπλωσε την παντιέρα της αντίστασης για τον βασικό μέτοχο, δεν 

προέβαλε δυστυχώς καμία σοβαρή αντίδραση γιʹ αυτό το απίθανο πρόβλημα.   

Όμως, γιατί αυτά τα διαβατήρια χαράσσουν ουσιαστικά ένα επώδυνο «τατουάζ» πάνω 

στο σώμα μας, όπως περίπου έκαναν οι ναζί στους Εβραίους μελλοθανάτους των φρικτών στρατοπέδων  

συγκέντρωσης;   

Το σχέδιο νόμου που παρουσίασε γιʹ αυτό το ζήτημα η κυβέρνηση του Pierre Raffarin στη Γαλλία, μας προϊδεάζει 

ανήσυχα για το τι θα αντιμετωπίσουμε και στη δική μας χώρα.   

Έτσι, στα προκείμενα διαβατήρια θα υπάρχει ένα ψηφιακό μικροτσίπ στο οποίο θα είναι ενσωματωμένα τα 

δακτυλικά αποτυπώματα και η φωτογραφία του ταξιδιώτη. Όμως, οι προκείμενες ηλεκτρονικές καταγραφές, που 
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θα ταυτοποιούν γενετικά το άτομο τούτο, θα αποθηκεύονται και σε δύο κεντρικές τράπεζες δεδομένων, που θα 

φυλάσσουν τις βιολογικές πληροφορίες όλων των Γάλλων, σαν να υπάρχει ο «Μεγάλος Αδελφός» (Le Monde, Lʹ 

empreinte biologique, 28/4/2005).   

Σύμφωνα, μάλιστα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε αυτές τις πηγές θα έχουν οι 

αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές. Όλοι φοβούνται στη Γαλλία ότι θα γίνονται τρομακτικές καταχρήσεις από τις 

δυνάμεις της τάξης, που θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να «διαβάζουν» τα επίμαχα βιολογικά δεδομένα (και 

μάλιστα εν αγνοία του «ενδιαφερόμενου» ατόμου)!   

Πολλοί «τρέμουν» επιπλέον, επειδή και οι εμπορικές εταιρείες θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αναγιγνώσκουν 

τα παραπάνω μικροτσίπ, αφού κατʹ απαίτησιν των Αμερικανών τα τελευταία δεν θα εμπεριέχουν 

αποκρυπτογραφημένες πληροφορίες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να διαβάζονται εύκολα και από τους σαρωτές 

των αεροδρομίων των ΗΠΑ (Economist, 17/2/2005).   

Επομένως, με τα βιομετρικά διαβατήρια διαμορφώνεται μια νέα «βιοπολιτική σχέση» ανάμεσα στους πολίτες και 

το κράτος (Giorgio Agamben, Homo sacer ‐ Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάθε 

σώμα θεωρείται δυνητικά επικίνδυνο και εισάγονται αυταρχικές τεχνικές ελέγχου, που άλλοτε θα 

θεωρούνταν αδιανόητες.   

Πολλοί, μάλιστα, μιλούν για την προοδευτική «ζωοποίηση του ανθρώπου», αφού ένα τέτοιο στιγματιστικό τατουάζ 

είναι γνωστό μόνο στο κόσμο των συμπαθών ζώων.   

Όμως, σε κάθε περίπτωση, το παραπάνω επικίνδυνο μέτρο αποτελεί ένα καταπληκτικό παράδειγμα, το οποίο 

αποδεικνύει ανάγλυφα ότι ίσως στο άμεσο μέλλον προβάλλει ο κίνδυνος για την αντικατάσταση της σύγχρονης 

δημοκρατίας από κάποια μορφή δεσποτισμού.   

Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά; Οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί και τα κινήματα πρέπει να παλέψουν κατά 

των «βιομετρικών διαβατηρίων». Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο, πριν 

ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Αυτό που διακυβεύεται σήμερα, όπως λέει καταπληκτικά και ο Agamben, είναι «το 

φακέλωμα... της βιολογικής ζωής των σωμάτων»!   

Ο Γρηγόρης Καλφέλης είναι καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ                                 ΤΑ ΝΕΑ , 16/05/2005   

 

ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΣΤΑ ΜΠΑΡΑΚΙΑ…  

• Silicon: Φοιτητές παραγγέλουν τα ποτά τους με τραπεζάκια RFID - Στην αρχή είναι μόδα…   
Students ditch booze queues with RFID pub tables  
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  The University of Westminster's high tech bar              

http://ww.silicon.com/retailandleisure/0,3800011842,39162467,00.htm  

By Jo Best   Published: Wednesday 20 September 2006   
     Αιχμηροί αγκώνες σας ενοχλούν. Ακολουθεί μακριά ουρά. Κι όταν φθάσετε εκεί τελικά, σας 

αγνοεί ο μπάρμαν…. Όλοι οι καλοί λόγοι για να σταματήσετε να παλεύετε μέχρι να φτάσετε 

στο μπαρ, εάν είστε σπουδαστής στο Πανεπιστήμιο του Γουέστμινστερ σε μια νυχτερινή 

έξοδο.. Αλλά τώρα η φοιτητική ένωση σκέφτηκε ότι βρήκε  έναν τρόπο για τους πότες να 

γλυτώσουν από ένα πολυάσχολο μπαρ και να κάνουν άλλο έναν γύρο - χάρις στα τραπέζια 

RFID που παίρνουν παραγγελίες από μακριά…. Μετά το μάθημα οι σπουδαστές μπορούν να 

διασκεδάσουν παίρνοντας ένα ποτάκι ανάμεσα από έξι νέα τραπέζια, όπου οθόνες pop-up, 

δίνουν την δυνατότητα στους διψασμένους φοιτητές να παραγγείλουν άμεσα από το κάθισμά 

τους….. Χρησιμοποιώντας τις οθόνες, οι σπουδαστές μπορούν να κυλίσουν επάνω στον 

κατάλογο των ποτών και να επιλέξουν τι θέλουν. Οι διαταγές διαβιβάζονται στο μπαρ 

χρησιμοποιώντας ethernet πέρα από το ρευματοδότη, με τα ποτά που παρουσιάζονται άμεσα 

στα τραπέζια τους….  Τα τραπέζια επιτρέπουν στους σπουδαστές για να κουβεντιάσουν με 

άλλα τραπέζια, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα όμοιο με ΙM. Αυτό έρχεται ακόμη και 

προγραμματισμένο εκ των πρότερων με έναν κατάλογο χαρούμενων γραμμών chat…… 

    
  

 ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ…  

• Red Herring: Ο Ισπανικός Στρατός ηλεκτρονικά εμφυτευμένος ‐ Οι Ισπανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα 

χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των RFID μικροτσίπ σε συνεργασία με την Lockheed Martin, «στα πρότυπα άλλων 

ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων»…  

  

 

 ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ…  

• Washington Times: Νέα ιατρικό μικροτσίπ ‐ Το νέο τσιπ “VeriMed” το οποίο θα εμφυτεύεται στον 

δεξιό ώμο θα μπορεί «να διαβάζεται αμέσως από ένα φορητό σαρωτή και να αποκαλύπτει ζωτικές 

πληροφορίες σε σχέσει με την υγεία και την ιστορία του ασθενή»  
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ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΣΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ…  
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 Portland Indymedia: Σε 44,000 φυλακισμένους θα εμφυτευθούν τσιπάκια RFID ‐ Προσωπικό 

και φυλακισμένοι θα μπορούν να εντοπίζονται ανά πάσα στιγμή…. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:  

44,000 ΤΡΟΦΙΜΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΣΙΠΑΡΟΝΤΑΙ με RFID  
 (44,000 PRISON INMATES TO BE RFID-CHIPPED)  
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http://portland.indymedia.org/en/2004/08/294899.shtm  2 Αυγούστου 2004   

Καμία διαφυγή για τα φυλακισμένα πουλάκια του Οχάιο… Μία Πολιτεία στις ΗΠΑ 

σκέφτηκε πως θα παρακολουθεί και τους 44.000 τρόφιμους των φυλακών της – με τσιπ 

RFID πάνω τους. Το Τμήμα Αποκατάστασης και Διόρθωσης του Οχάιο (ODRH) έχει 

εγκρίνει μια σύμβαση $415.000 για ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα τεχνολογικής 

καταδίωξης με την τεχνολογία της εταιρίας Alanco. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει 

στις Φυλακές Ross Correctional Facility στο Chillicothe του Οχάιο. Εάν όλος πάνε καλά, 

αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί στους τρόφιμους όλου του κράτους σε 33 

χωριστές εγκαταστάσεις. Οι τρόφιμοι θα φορέσουν τις http://www.tsilink.com/  
ταξινομημένες συσκευές αποστολής σημάτων, οι οποίες θα μπορούν –ανα πάσα στιγμή- 

να ανιχνεύουν εάν οι φυλακισμένοι προσπαθούν να τις αφαιρέσουν και θα ειδοποιούν 

αμέσως σημαίνοντας συναγερμό στους υπολογιστές των φυλακών. Το προσωπικό των 

φυλακών θα φοράει επίσης την τεχνολογία αυτή στις ζώνες τους, έτσι ώστε να μπορούν 

να παρακολουθηθούν για λόγους ασφάλειας. Οι δεσμοφύλακες θα μπορούν να 

ενεργοποιήσουν έναν συναγερμό οι ίδιοι αλλά ο συναγερμός θα μπορεί να σημάνει και 

εάν ακόμα η συσκευή αποστολής σημάτων αφαιρείται βίαια ή ο δεσμοφύλακας χτυπιέται 

κάτω…. Το πρόγραμμα των Φυλακών Ross δεν είναι το πρώτο. Τέτοια τσιπ έχουν 

υιοθετηθεί και από άλλες αμερικανικές φυλακές. Οι εγκαταστάσεις στο Μίτσιγκαν, 

Καλιφόρνια και το Ιλλινόις υιοθετούν ήδη την  
τεχνολογία είπε ο Robert R. Kauffman της ετιαρίας Alanco, ενώ αναμένεται άλλες τρεις πολιτείες να υπογράψουν για 

την τεχνολογία χρήσης RFID.  

  

  

  

Έτσι επαληθεύονται όσα «προφητικά» είχε 

δείξει μία κινηματογραφική ταινία του 1991,  
με τον τίτλο «Wedlock », όπου αναφερόταν 

σε ένα φυλακισμένο σε μία φυλακή του  
μέλλοντος (…) ο οποίος είχε στον λαιμό  

μόνιμα ένα ειδικό περιλαίμιο με κωδικό  

BARCODE με σήμα εκπομπής σημάτων, το 

οποίο γνωστοποιούσε συνεχώς στους  
διώκτες του, το σημείο που βρισκόταν!!!  

  

    

Tagline: Trapped in a prison of the future. Betrayed by a woman 

of his past. Frank Warren is wired to explode.   

  

Και άλλα ΝΕΑ…  

 Πολίτης: Ηλεκτρονικό εμφύτευμα δοκιμάζεται από ασφαλιστική εταιρεία στις ΗΠΑ ‐ Ένα 

εμφυτεύσιμο μικροτσίπ που αποθηκεύει ιατρικά στοιχεία θα δοκιμαστεί σε πελάτες 

αμερικανικής ασφαλιστικής εταιρείας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, προκειμένου να μη 

χάνεται χρόνος μετά τη διακομιδή του ασθενούς και να μειωθούν τα ιατρικά λάθη.   

 RFID Journal: Τα τσιπάκια RFID θα μπαίνουν τώρα και σε ρούχα  
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 Christian Science Monitor: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν τεράστιο πληροφοριακό σάρωμα ‐ Το 

αγνωστο σύστημα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών A.D.V.I.S.E. (Analysis, Dissemination, 

Visualization, Insight and Semantic Enhancement) επιδιώκει να αλιεύει και να συσχετίζει από 

απόμακρες και διαφορετικές πηγές ειδήσεις, ιστολόγια (blogs), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

αναφορές μυστικών υπηρεσιών και κυβερνητικά αρχεία για να εντοπίζει “τρομοκρατικές 

δραστηριότητες”. Μέρος του συστήματος χρησιμοποιείται ήδη, ενώ άλλο είναι ακόμη υπό 

κατασκευή. Μέλη του Κονγκρέσσου και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανησυχούν για 

την κατάφορη παράβιαση της προσωπικής ζωής, αφού δημιουργείται το προφίλ του κάθε 

ανθρώπου, ύποπτου ή μη, αφού θα συνδέεται και θα αντιπαραβάλλεται το ποινικό μητρώο του 

καθενός, με τις αγορές του στο τοπικό σουπερμάρκετ, τις επισκέψεις του στο Διαδίκτυο και τα 

άρθρα τοπικών εφημεριδών!   

 MobileMag: Αμερικάνικα διαβατήρια με εντυπωμένα τσιπάκια RFID από τον Οκτώβρη ‐ 

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες καθώς και ψηφιακής μορφής φωτογραφία, οι οποίες 

περιέχονται στο διαβατήριο, θα περιέχονται και στο τσιπάκι RFID και έτσι θα διασταυρώνονται 

οι πληροφορίες για την αυθεντικότητα ευκολότερα. Ζητήματα ασφαλείας και προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων όμως αναδύονται.   

 Financial Times: Αμερικανική εταιρεία εμφύτευσε δύο υπαλλήλους της με μικροτσίπ ‐ Τους 

εμφύτευσε με μικροτσίπ RFID για να δοκιμάσει μια νέα τεχνολογία.  

 
Sun. Dec. 10, 2006. | Updated at 11:04 PM  

Μικροτσίπ, ευκολία και ελευθερία   
        Από το να ψάχνουν τις τσέπες τους για τα κλειδιά του σπιτιού, ένα ζευγάρι στο Βανκούβερ του Καναδά, φέτος τον 

χειμώνα, εμφύτευσε στα χέρα του ένα μικροσκοπικό τσιπ - υπολογιστή . Τώρα, με μόνο με ένα γρήγορο νεύμα, η πόρτα 

ανοίγει. Καμία αντίρρηση ότι αυτό σημαίνει ευκολία.. Ο Amal Graafstra λέει ότι μπορεί επίσης να θέσει σε λειτουργία τον 

υπολογιστή του με το τσιπ αντί να πληκτρολογεί έναν κωδικό πρόσβασης. Αλλά είναι επίσης εύκολο να φανταστεί κανείς 

πόσο γρήγορα αυτή η νέα τεχνολογία, προσδιορισμού ραδιοσυχνότητας με τσιπ, θα μπορούσε να τεθεί σε μία Οργουελιανή 

χρήση. Η Επίτροπος Frank Work της Alberta Privacy, λέει ότι η εμφύτευση τσιπ σε άνθρωπο, έρχεται αναπόφευκτα 

στον Καναδά, χωρίς όμως να έχει υπάρξει προηγηθεί συζήτηση για το πόσο ηθικό είναι να προχωρήσει μία τέτοια 

τεχνολογία…   
         Το 2004, οι ΗΠΑ ενέκριναν τη χρήση των μικροτσίπ για τα αρχεία υγείας των ασθενών, και μερικές εκατοντάδες γιατροί 

έχουν αγοράσει τέτοια τσιπ για την εμφύτευση. Εάν καταλήγατε στο θάλαμο έκτακτης ανάγκης νοσοκομείων, το τσιπ θα 

μπορούσε να είναι χρήσιμο στο ιατρικό προσωπικό που θα μπορούσε να πάρει μια στιγμιαία εικόνα του ιατρικού ιστορικού 

σας.   
        Αλλά ποιος θα είχε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες; Η αστυνομία ή οι ασφαλιστικές εταιρείες θα το πάρουν επίσης; 

Αυτά τα μικροτσίπ καταλήγουν ήδη στο σπίτι σας μαζί με τα ενδύματα που αγοράζετε, αν και υποτίθεται δεν ενεργοποιούνται 

από την στιγμή που βγαίνουν από το κατάστημα. Κάθε νέο πουκάμισο θα έχει σύντομα ένα τσιπ που θα επιτρέπει τον έλεγχο 

καταλόγων. Οι πιθανές χρήσεις του μικροτσίπ για την επιτήρηση και την ασφάλεια για το έργο της αστυνομίας είναι προφανείς, 

και βάζουν σε πειρασμό και ανησυχία.   
         Μια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ επιχείρηση προωθεί το VeriChip, μια ετικέτα προσδιορισμού που εισέρχεται στην σάρκα με ένεση 

και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ελέγχει όπως μία πιστωτική κάρτα. Αλλά η επιχείρηση το εμπορεύεται επίσης ως 

ένα τρόπο για να αναγνωρίζονται οι μετανάστες και οι εργαζόμενοι που φιλοξενούνται στην χώρα….  

 

  

  

  http://www.thestar.co m   
  

  

Κ α ι … . Τ Ο 
  
Τ Σ Ι Π Α Κ Ι 

  

ΣΤΟ 
  
ΧΕΡΑΚΙ …  

        
PERSPECTIVE OF  
THE ACTUAL SIZE   

BIOCHIP  και   ΣΥΡΙΓΓΑ   
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Και….ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΟ ΧΕΡΑΚΙ…  
- Ο κ. Amal Graafstra βάζει υποδόριο τσιπάκι RFID…. -  

 
http://www.bmezine.com/news/presenttense/20050330.html  

Ο Amal Graafstra αποφάσισε να βάλει τσιπ γιατί ήθελε την ευκολία… Θέλει να δίνει 

διαταγές στον υπολογιστή του, με μία του κίνηση. Επίσης για να είναι ήσυχος, αν έχει 

ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού του... Το τσιπ κοστίζει μόνο $1.50.  

 
   

  

  

   

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΠΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ  
ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ    

  

Πριν την επέμβαση  

  

Μετά την επέμβαση  

    

Σε λίγες ημέρες φεύγει το σημάδι  
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Εμφυτευμένες μικροσκοπικές πλακέτες θα μπορούσαν θεωρητικά να 

χρησιμοποιηθούν ως ταυτότητες.  w w w . i n . g r  2 1 / 1 2 / 0 1 Λος Αντζελες:   

Αμερικανική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας ανακοίνωσε ότι σύντομα θα διαθέσει στις αγορές της Νότιας 

Αμερικής και της Ευρώπης έναν εμφυτεύσιμο, κάτω από το δέρμα, μικροεπεξεργαστή. Το μικροτσίπ θα 

μπορεί να παρέχει, σε όσους διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα ανάγνωσης των πληροφοριών, στοιχεία 

σχετικά με το ιατρικό ιστορικό αυτού που το φέρει.  

     Η εταιρεία Applied Digital Solutions ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να αρχίσει τη διάθεση του 

μικροεπεξεργαστή, ο οποίος με μια μικροεπέμβαση στο ιατρείο θα τοποθετείται κάτω από το δέρμα του 

ασθενούς.   

   Το τσιπάκι κατασκευάστηκε για να χρησιμοποιηθεί σε άτομα τα οποία φέρουν βηματοδότη, τεχνητά μέλη 

ή άλλες εμφυτεύσιμες συσκευές. Μέσω ραδιοσημάτων τα οποία θα εκπέμπει, θα μπορεί ο γιατρός -με τη 

βοήθεια ειδικού μηχανήματος- να πληροφορείται το είδος της ιατρικής συσκευής που φέρει ο ασθενής, αλλά 

και τον τόπο και το χρόνο της εμφύτευσης.   

     Στα σχέδιά της εταιρείας περιλαμβάνεται η κατασκευή πιο εξελιγμένων μικροεπεξεργαστών, οι οποίοι θα 

μπορούν να καταγράφουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες, ώστε να αποτελέσουν κάποια στιγμή ακόμα 

και την προσωπική ταυτότητα του καθενός.   

    Στόχος είναι η χρήση αυτών των συσκευών όχι μόνο για ιατρικούς λόγους -όπως σε τμήματα επειγόντων 

περιστατικών- αλλά και για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό εγκληματιών, εγκλείστων σε 

φυλακές καθώς και άλλων «επικίνδυνων» ατόμων.   
    Ανάλογες συσκευές χρησιμοποιούνται ήδη για την παρακολούθηση των κινήσεων και την καταγραφή 

πληροφοριών σε διάφορα άγρια ζώα, είναι όμως η πρώτη φορά που κάτι ανάλογο θα χρησιμοποιηθεί στον 

άνθρωπο.   

 Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ιδιωτικό απόρρητο. Όπως ήταν αναμενόμενο, η κατασκευή ενός 

τέτοιου μηχανήματος έχει ανοίξει ένα μεγάλο κύκλο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων. Η υποστηρικτές του 

εγχειρήματος ισχυρίζονται πως τέτοιου είδους συσκευές θα φανούν πολύ χρήσιμες σε ασθενείς και γιατρούς, 

καθώς άμεσα και έγκυρα θα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείας του ατόμου. 

Πολλοί από τους υποστηρικτές, όμως, βλέπουν το VeriChip, όπως λέγεται η συσκευή, ως ένα αξεσουάρ με 

ακόμα μεγαλύτερη λειτουργικότητα: «Θα γίνει μόδα» υποστηρίζει ο Πολ Σάφο, ο οποίος ασχολείται με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις του μέλλοντος στο Institute of Future με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ. «Βλέπουμε τη νέα 

γενιά να φορά ήδη κοσμήματα σε διάφορα σημεία του σώματος, δεν νομίζω πως θα αρνηθεί να το κάνει 

και με κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές» συνεχίζει ο Σάφο. Από την άλλη πλευρά επικρατεί σκεπτικισμός 

σχετικά με το ποιες πληροφορίες θα καταγράφονται στη συσκευή και ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτές. 

Πολλοί βλέπουν αυτή την τεχνολογική εξέλιξη ως ένα ακόμα βήμα προς τον περιορισμό των ελευθεριών του 

ατόμου. «'Όλα εξαρτώνται από το πώς θα χρησιμοποιηθεί» υποστηρίζει ο Έρβιν Τσιμερίνσκι, ειδικός στα 

θέματα δικαιωμάτων του πολίτη και καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νότιας 

Καλιφόρνια. «'Οταν η κυβέρνηση εισβάλλει μέσα στο σώμα μας, τίθενται θέματα που έχουν να κάνουν 

με τις προσωπικές μας ελευθερίες» επισημαίνει ο Αμερικανός καθηγητής. Πάντως η Γουόλ Στριτ δεν 

φαίνεται να προβληματίζεται για τη νέα τεχνολογική εξέλιξη. Η υποδοχή που επιφύλαξε στην ανακοίνωση 

της Applied Digital για τη νέα της συσκευή ήταν τόσο θερμή, ώστε η μετοχή της εταιρείας παρουσίασε κέρδη 

κατά 18%. Οι άνθρωποι της Digital Applied προσβλέπουν σε πωλήσεις που θα αποφέρουν μόνο μέσα στο 

2002 δυόμισι έως πέντε εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της εταιρείας και ο επιχειρηματικός κόσμος της 

Αμερικής παραδέχεται ότι -και λόγω της συγκυρίας- η ανάπτυξη τέτοιων συσκευών θα αποτελέσει μια πολύ 

επικερδή ενασχόληση για τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στα αμέσως επόμενα χρόνια..  

 

                    ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ για την εμφύτευση μικροτσιπ σε άνθρωπο. (Εμείς, ο λαός ΔΕΝ θα τσιπαριστούμε…)  
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ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΕ ΔΙΩΓΜΟ  

                    

   
  

  

  

 

  

 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ ‐ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ‐  

 ΔΙΩΞΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣE «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»  

                           
  

  

  

  

  

  

Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσιν ευσεβώς εν Χριστώ 

Ιησού θέλουσι διωχθή  

(Β' Τιμοθέου  3:12)  
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ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΕ ΔΙΩΓΜΟ  

   Είναι γνωστό ότι ο αρχαίος κόσμος δεν «καλοδέχτηκε» το κήρυγμα του Ευαγγελίου και έτσι, από την  

αρχή, το δέντρο της Εκκλησίας του Χριστού ποτίστηκε με το αίμα εκατομμυρίων    
χριστιανών μαρτύρων. Οι χριστιανοί γρήγορα 

χαρακτηρίστηκαν από τους Ρωμαίους ηγεμόνες και 

τον ειδωλολατρικό όχλο, ως «οι φαύλοι άνθρωποι» (mali 

homines),«αυτοί που ήταν μισητοί για τα αισχρά έργα 

τους», «αυτή η ολέθρια δεισιδαιμονία» κλπ. Ο Αρχηγός 

αυτών των μισητών ανθρώπων, τους το είχε πει από την 

αρχή : «Ενθυμείσθε τον λόγον, τον οποίον εγώ  είπον προς 

εσάς·…Εάν εμέ εδίωξαν, και σας θέλουσι διώξει∙»              «Οι 

χριστιανοί στα λιοντάρια!»  (Ιωάννης 15:20). Σαν ένα ακόμη σημείο των εσχάτων  

ημερών ο Κύριος είπε: «Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει, και 

θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου.» (Ματθαίος 24:9). Σήμερα οι  

Αποκεφαλισμός 

χριστιανού από 

μουσουλμάνο   
(Ισπανία 859 μ.Χ.)  

περισσότεροι νομίζουν ότι αυτές οι ημέρες ανήκουν στο παρελθόν. Άλλωστε, οι πιο πολλοί σήμερα, 

δηλώνουν «χριστιανοί». Όμως σε ένα μεγάλο κομμάτι του πλανήτη, οι χριστιανοί ακόμα διώκονται και το να 

δηλώσεις εκεί «χριστιανός», δεν τόσο απλό και «ανώδυνο», αλλά έχει κόστος. Παρακάτω μία μικρή μόνο 

γεύση από τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται χριστιανοί σε κάποια μέρη του πλανήτη 

μας, στις ημέρες μας.    
[Το υλικό είναι από το καναδέζικο χριστιανικό περιοδικό “The Voice of the Martyrs”(Η Φωνή των Μαρτύρων), που ασχολείται αποκλειστικά με 

την διωκόμενη Εκκλησία http://www.persecution.com/ ]  
  

  

          

Ο διωγμός κατά των χριστιανών θα γενικευτεί, όταν αναλάβει την διακυβέρνηση του πλανήτη ο 

Αντίχριστος. Ο Λόγος του Θεού λέει «Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους 

αγίους του Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους…». (Δανιήλ 7:25) «Και εδόθη εις αυτό να 

κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς..» (Αποκάλυψις 13:7). Σε άλλο μέρος ο Λόγος του Θεού τον 

 Ο Βιετναμέζος ποιμένας Sung Seo Pao  Ένα κρανίο (με εμφανές το σημάδι από σφαίρα)  Η “Aishα”, πρώην μουσουλμάνα, βαπτίζεται, 

μυστικά, χριστιανή στην Μαλαισία.  
Προηγουμένως, την είχαν απαγάγει μέλη της 

οικογένειάς της και είχε δαρθεί από τους 

ιμάμηδες….  

 (στην μέση με στολή φυλακισμένου) στην  

 Καταδικάστηκεφυλακή με σε την 11  

γυναίκαχρόνια  τουφυλάκιση.   γιατί κήρυττε το 

ευαγγέλιο.   

   

από τα πολλά που βρέθηκαν τυχαία ,κάτω από  
Εκκλησία στο Lviv της Ουκρανίας. Κατά την 

διάρκεια του κομουνιστικού καθεστώτος 

σκοτώθηκαν 4 εκατομμύρια χριστιανοί…  

 Χριστιανοί σε μυστικό μέρος στην  
Βόρεια   Κορέα μελετούν την Βίβλο  
 υπό το φως των κεριών..  

Χριστιανική Εκκλησία στην  
Ινδονησία, κατεστραμμένη από 

φανατικούς Μουσουλμάνους..  

Ο ποιμένας Than van Truong που μετά την 

σύλληψή του από τις αρχές του Βιετνάμ και την 

φυλάκισή του, μεταφέρθηκε σε Ψυχιατρείο, ως  
«πάσχων από υστερία» επειδή πίστευε στον Θεό..  
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χαρακτηρίζει ως «ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα..»  (Βʹ 

Θεσσαλονικείς 2:4).   
         Κάθε θρησκεία θα είναι αντιπαθητική για τον Αντίχριστο. Ιδιαιτέρως όμως, μετά το τρομοκρατικό 

κτύπημα της 11ης  Σεπτεμβρίου και τις διάφορες αιματηρές συγκρούσεις που τελευταία οι περισσότερες είναι 

αποτέλεσμα θρησκευτικών αντιπαραθέσεων, (ενώ δεν λείπουν και οι κραυγές των  διαφόρων θρησκευτικών 

ηγετών του στυλ «ο Θεός είναι μαζί μας, σκοτώστε τους..»), έχει περάσει σε πολλούς το μήνυμα οι θρησκείες 

βλάπτουν γιατί διαχωρίζουν τους ανθρώπους. Μάλιστα ορισμένοι δεν διατάζουν να εξομοιώσουν εδάφια 

από το Κοράνι με λόγους του Ιησού Χριστού, που κατ’ αυτούς έχουν μηνύματα μίσους, όπως το «Μη νομίσητε 

ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γήν· δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιραν.» (Ματθαίος  
10:34)..!!!   
       Ιδιαίτερα όμως μισητά άτομα θα είναι όσοι πιστεύουν στον 

Χριστό. Θα στέκονται εμπόδιο στην εμπέδωση της παγκόσμιας 

κυριαρχίας του. Οι παλιοί χαρακτηρισμοί περί «φαύλων» κλπ θα 

αναβιώσουν. Οι χριστιανοί θα είναι οι «μισάνθρωποι». Αυτά τα 

ενοχλητικά και «οπισθοδρομικά» στοιχεία της κοινωνίας που δεν 

θέλουν την πρόοδο της ανθρωπότητας. Οι χριστιανοί θα γίνουν 

στόχος, καθώς θα είναι οι μόνοι που δεν θα υποτάσσονται στο  

σύστημα του Αντιχρίστου και θα στέκονται εμπόδιο στην 

πολυδιαφημιζόμενη «παγκόσμια ενότητά» του. Το σχέδιο για την 

εμπέδωση μιας ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ έχει ήδη ξεκινήσει…            

Έτσι ενώ ζούμε σε «χριστιανικά» (;) κράτη και δημοκρατικές 

κοινωνίες, όπου υποτίθεται δεν διώκεται ο χριστιανισμός, 

συντελείται, σιγά ‐ σιγά και μεθοδικά, το έργο της 

απόχριστιανοποίησης της κοινωνίας, της κατασυκοφάντησης του 

προσώπου του Ιησού Χριστού, της καθοδήγησης των μαζών (ακόμα 

και από την μικρή ηλικία…) –όχι μόνο προς την αθεΐα ‐ αλλά και 

προς τις δοξασίες και τις πρακτικές της Νέα Εποχής και του 

αποκρυφισμού και πάνω από 

 όλα  της 

κατασυκοφάντησης  των 

Χριστιανών  ως  ατόμων 

φανατικών  και 

οπισθοδρομικών, που άλλοτε 

είναι «γραφικοί» και γελοίοι και 

άλλοτε επικίνδυνοι...       
      Και  ενώ  από  την  μία   

 πλευρά,  στην  σύγχρονη  
κοινωνία μας,  ο αποκρυφισμός, η μαγεία, η δαιμονολογία, μέχρι και 

η σατανολατρεία, όχι μόνο δεν προκαλούν καμία ενόχληση, αλλά 

προβάλλονται συνεχώς, σαν μόδα (!)  από την άλλη πλευρά 

συντελείται μία συστηματική πλύση εγκεφάλου στις ημέρες μας, 

ώστε  να ξεριζωθεί από τις ψυχή και το νου του σύγχρονου 

ανθρώπου, κάθε ίχνος πίστης που του έχει απομείνει για τον Θεό.   
         Όποιος πιστεύει στον Θεό χλευάζεται. Όποιος μιλάει για 

ευαγγέλιο ανήκει στον «Μεσαίωνα». Όποιος μιλάει για αμαρτία 

είναι γεμάτος μίσος και φανατισμό. Αν ελέγχει και καυτηριάζει «τα 

έργα του σκότους», είναι εχθρός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

μισάνθρωπος…Είναι  γνωστό ότι πολλά σύγχρονα δυτικά κράτη, 

κατόπιν ψηφοφορίας, έχουν θεσπίσει ποινές για τα λεγόμενα 

«εγκλήματα μίσους» (Hate Crimes). Σύμφωνα με τη καινούργια 

αυτή νομοθεσία λοιπόν, (της οποίας λίγα δείγματα θα δούμε 

παρακάτω) μπορεί να φερθεί κατηγορούμενος ο οποιοσδήποτε που 

θα προφέρει λόγο κατά  

(κυρίως) των ομοφυλόφιλων (και άλλων αδύνατων ομάδων). Από 

την άλλη πλευρά βέβαια, μπορεί ο οποιοσδήποτε να βρίσει χυδαία 

το πρόσωπο του Χριστού και την σεβάσματα των χριστιανών, με 

κάθε τρόπο, χωρίς να κινδυνεύει. (Αν ήταν στο Ισλάμ όμως;;;). Πολύ 

 
Διαλογισμός και στα παιδιά !   

(από διαφήμιση παιχνιδιών…) 

  
Περιοδικό Witch(=μάγισσα) για κοριτσάκια 

και  Harry Potter για πιο μεγάλα παιδιά… 

     
ΣΟΚ!! παιδάκια θαυμαστές του Harry Potter 

σε τελετή μαγείας…  
«…Η νεαρή πριγκίπισσα...κυβερνά το βασίλειο του  
Λούγκιν, που όμως βρίσκεται σε κίνδυνο…Το μόνο 

που δίνει ελπίδα στους κατοίκους είναι μια  
προφητεία, χαραγμένη σ' έναν ιερό βράχο, που  

προαναγγέλει την εμφάνιση ενός μικρού μάγου  
σωτήρα...» Αυτό το παραμύθι μας δείχνει πως 

όταν κάποιος πιστεύει στον εαυτό του και  
ακολουθεί το μονοπάτι της αγάπης μπορεί να  
ξεπεράσει κάθε δυσκολία. (Απόσπασμα από το 

παιδικό βιβλίο "Ο μικρός μάγος" )  
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εύκολα, το κάθε μοντέρνο διεστραμμένο μυαλό μπορεί να αποτυπώσει στο χαρτί, στον καμβά ή στο «πανί», 

όλο το αρρωστημένο αντιχριστιανικό του μίσος, στο όνομα της τέχνης... (Είναι αηδιαστικό έως εμετικό, το να 

δει κάποιος το τι έχουν φτιάξει ορισμένοι τέτοιοι διεστραμένοι καλλιτέχνες και γι αυτό θα προσπεράσουμε 

τα έργα τους).   
      Όποιος «μεσαιωνιστής» χριστιανός, τολμήσει να διαμαρτυρηθεί για το εκάστοτε «έργο τέχνης», (βιβλίο, 

φιλμ, θεατρικό έργο, πίνακα ζωγραφικής κλπ) στιγματίζεται ως «ταλιμπάν», εχθρός του πολιτισμού και της 

«ελευθερίας της έκφρασης»…είναι γνωστό ότι στο πρόσφατα φηφισθέν Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (όπου, ως 

γνωστόν, καμία αναφορά δεν έγινε στην προσφορά του Χριστιανισμού στην δημιουργία του ευρωπαϊκού πολιτισμού) στην 

ενότητα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ και στο άρθρο Άρθρο ΙΙΙ – 124, αναφέρεται : 

«Ευρωπαϊκός Νόμος ή Νόμος ‐ πλαίσιο του συμβουλίου μπορεί να θεσπίζει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 

καταπολέμηση  κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή  
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, ή γενετήσιου προσανατολισμού» (βλέπε 

ομοφυλόφιλοι).       

   Συνεπώς, η νομική φόρμουλα υπάρχει. Στο θέμα όμως του θρησκευτικού 

προσανατολισμού  αν  και  στα  λόγια  δεν  Προωθείται σε 

ακόμη πέντε επιτρέπεται η διάκριση, στην πράξη επιτρέπεται  περιοχές  
Γερμανικό κρατίδιο  

και η διάκριση και η απαγόρευση. Τρανό απαγόρευσε στους παράδειγμα 

(όσο και δείγμα για το τι θα εκπαιδευτικούς να  
ακολουθήσει) είναι το θέμα με την ισλαμική  φορούν ισλαμική  

 μαντήλα.  Στις  περισσότερες  δυτικές  μαντήλα  

Η υπουργός εξωτερικών των  
ΗΠΑ Κοντολίζα Ράις ορκίζει τον δημοκρατικές κοινωνίες, απαγορεύεται μία 

ομοφυλόφιλο Mark  Dybul ως κοπέλα να φοράει μαντήλα στο σχολείο, στο σύμβουλο 

του Προέδρου  
Μπους σε θέματα AIDS. Η Πανεπιστήμιο ή (συζητιέται) ακόμα και στον πρώτη κυρία Laura 

Bush κοιτάζει, δρόμο!!! Μπορεί όμως να φοράει στο σχολείο ρούχα  

 καθώς ο ομοφυλόφιλος  που μόνο μάλλον με εσώρουχα μοιάζουν ή να μην    

σύντροφος του Dybul, Jason, φοράει τίποτε.. Είναι καρπός προοδευτικών‐ Associated Press κρατάει την Βίβλο για την  

ορκωμοσία (!!!)  δημοκρατικών μυαλών το ότι δεν μπορεί να πάει  Βερολίνο Στο γερμανικό μια 

μαθήτρια, στο σχολείο με μαντήλα, (ούτε με  κρατίδιο της Βάνδης- 

σταυρουδάκι σε ορισμένα δημοκρατικά δυτικά εκπαιδευτικά Βιρτεμβέργης  εγκρίθηκεπρος τους  η 

απαγόρευση ιδρύματα), μπορεί όμως να τρυπήσει παντού το σώμα του  (της)με εκπαιδευτικούς να 

φορούν είκοσι σκουλαρίκια,  να το γεμίσει τατουάζ ή και να φορέσει αυτό την ισλαμική μαντήλα στα 

χαριτωμένο μπλουζάκι. Ποιος θα ασχοληθεί μ’ αυτό;;;  Άλλωστε, σχολεία. Την απαγόρευσης υιοθέτηση   

   δεν έχει θρησκευτικά διακριτικά..   προωθούνανάλογης ακόμη πέντε από  
  τα συνολικά 16 κρατίδια της 

Γερμανίας.  Όπως σημειώνει 

το BBC, η απαγόρευση  

ΙΔΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ:    ψηφίστηκε -σχεδόν  

ομοφώνως- παρά τις Το 

2003 στην Ιταλία, ένας Μουσουλμάνος πατέρας,—ο  αντιδράσεις  

 Abel Smith, 43 χρονών— απαίτησε να κατέβει από την  μουσουλμανικών  

αίθουσα του σχολείου που πήγαινε ο γιός του, στην κατήγγειλανοργανώσεων παρέμβαση, 

που  στις πόλη της Ofena, ένα άγαλμα που δείχνει τον θάνατο θρησκευτικές ελευθερίες.     

 του Χριστού. Ο Smith μεγάλωσε στην Αίγυπτο από  Το υπουργείο Παιδείας  

επιθυμεί την απαγόρευση Ιταλό πατέρα, με 

σκωτσέζικες ρίζες και Αιγύπτια όλων των θρησκευτικών   διακριτικών που θέτουν  

 Adel Smith  μητέρα. Ασπάστηκε το Ισλάμ  το 1987 και το 2001 ίδρυσε  
σε κίνδυνο την την 

Ένωση των Ισλαμιστών, που, όπως ισχυρίζεται, έχει ουδετερότητα του 5.300 μέλη. Ο Smith θεωρεί ότι ο 

εσταυρωμένος μπορεί να «φοβίσει τα παιδιά συστήματος εκπαίδευσης.  
καθώς δείχνει ένα πτώμα…»   Αφού η Διεύθυνση του Σχολείου αρνήθηκε να    

κατεβάσουν το άγαλμα, ο τους πρότεινε, για χάρη της ισότητας που  
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προστατεύεται από το Ιταλικό Σύνταγμα, να τοποθετήσουν και ένα σύμβολο του Ισλάμ. Η Διεύθυνση το  
δέχτηκε και έβαλε στον τοίχο της τάξης, ένα εδάφιο από το Κοράνι  (την σούρα  
112):  “Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Αλλάχ.”  Όταν αγριεμένοι γονείς 

κατέβασαν το εδάφιο από τον τοίχο, ο Smith κατέφυγε  στο 

Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της πόλης της 

L’Aquila, όπου ο Δικαστής Mario Montanaro, δικαίωσε τον Smith 

και διέταξε τους αρμόδιους του σχολείου στην Ofena να 

κατεβάσουν το άγαλμα του Χριστού. Ο δικαστής Montanaro 

δήλωσε μετά την απόφασή του αυτή, ότι η Ιταλία βρίσκεται σε  

  

 περίοδο  «πολιτιστικής  μεταμόρφωσης»  και  ότι «οι  
εσταυρωμένοι στα σχολεία είναι πλέον αναχρονιστικοί».   

Στην Γερμανία το Συνταγματικό Δικαστήριο γνωμοδότησε  να κατέβει ο Εσταυρωμένος από τα βαυαρικά 

σχολεία.  
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ΔΙΩΞΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣE «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»  
Σουηδός πάστορας κατηγορείται για «έγκλημα μίσους» μετά από 

κήρυγμά του κατά των ομοφυλόφιλων…  

(Swedish anti-gay pastor acquitted)   
  

 Tested Sweden's tough hate crimes legislation              

   

Pastor Ake Green          Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σουηδίας κατηγόρησε τον Σουηδό πάστορα ότι 

εξήγειρε μίσος κατά των ομοφυλόφιλων  
   Ο Ake Green είχε καταδικασθεί για «έγκλημα μίσους» το Ιούνιο 2004 σε ποινή φυλάκισης 30 ημερών. Σε ένα κήρυγμά 

του, σε μία μικρή πεντηκοστιανή συνάθροιση, στο μικρό νοτιοανατολικό νησί Oland, είχε πει ότι οι ομοφυλόφιλοι 

αποτελούν ένα «βαθύ καρκίνο στο σώμα της κοινωνίας». Ο κ.Green ήταν ο πρώτος θρησκευτικός λειτουργός που 

κατηγορείται με το νέο Νόμο της Σουηδίας περί «εγκλημάτων μίσους». Ο Νόμος ψηφίστηκε το 2003, προκειμένου να 

προστατευτούν οι ομοφυλόφιλοι από επιθέσεις και συμπεριλαμβάνει και «κηρύγματα μίσους».     

Απαγόρευσαν σε αυστραλή μαθήτρια να φορά σταυρό…  
(Crucifix banned by school)  

 Article from: Sunday Herald Sun  www.news.com.au.heraldsun   

http://www.skai.gr  
  

  21-08-06, 09:35 Μία 17χρονη μαθήτρια κατήγγειλε στα αυστραλιανά ΜΜΕ, ότι το σχολείο της 

απείλησε να την αποβάλλει αν συνέχιζε να κρεμά στο λαιμό της ένα χρυσό σταυρό.  
    Η Τζέιμι Ντέρμαν, που φοιτά στο Sunbury Downs Secondary College, δήλωσε οργισμένη από 

την απαγόρευση, την οποία θεωρεί απαράδεκτη, διακριτική και προσβλητική. «Είμαι οργισμένη, 

συγχυσμένη και βαθύτατα λυπημένη από την απαγόρευση. Πιστεύω, ότι έχω κάθε δικαίωμα να 

δηλώνω την χριστιανική πίστη μου φορώντας το σταυρό μου», δηλώνει η νεαρή μαθήτρια. «Δεν  
καταλαβαίνω, γιατί δεν πρέπει να φορώ το σταυρό μου», διερωτάται με πικρία. «Η απαγόρευση μου προκαλεί δάκρυα» .     

Ο οργισμένος πατέρας της επικρίνει την πολιτική του σχολείου και σχολιάζει, ότι η απαγόρευση δεν διαφέρει από εντολή 

σε μαθήτριες μουσουλμανικού θρησκεύματος να μην φοράνε τη μαντίλα τους. Εκπρόσωποι των χριστιανικών δογμάτων 

επικρίνουν την πολιτική του σχολείου και ζητούν την άμεση ακύρωσή της, διότι επηρεάζει αρνητικά τη θρησκευτικότητα 

των παιδιών.  

Χριστιανοί αντιμετωπίζουν 47 χρόνια φυλάκισης επειδή κήρυτταν το ευαγγέλιο         

( Ναι, στην Αμερική!!!)                                                                                                           
Christians face 47 years in prison for preaching the Gospel (Yes, in America!)

  
  

| December 16, 2004 Tupelo, MS –   Gay Parade  

        11 Χριστιανοί, διατάχθηκε από τον Δικαστή William Austin Meehan, στην Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ) να προσέλθουν 

σε δίκη κατηγορούμενοι για τρία κακουργήματα (εγκληματική συνομωσία, εθνικό εκφοβισμό και διατάραξη της τάξης) 

και πέντε μικρότερες κατηγορίες. Αν κριθούν ένοχοι θα καταδικασθούν σε 47 χρόνια φυλάκιση.    
Οι χριστιανοί συνελλήφθησαν στις 10 Οκτωβρίου, ενώ προσευχόντουσαν, έψελναν και διάβαζαν εδάφια από την  
Αγία Γραφή κατά την διάρκεια της ετήσιας εορτής των ομοφυλόφιλων (gay pride) στην Philadelphia (ΗΠΑ). Στην 

αρχή είχαν αφαιρεθεί τα χριστιανικά σύμβολα από την πλατεία και τώρα αντιμετωπίζουν 47 χρόνια φυλάκισης επειδή 

κήρυτταν το ευαγγέλιο στην πλατεία. «Ο Στάλιν θα ήταν περήφανος» δήλωσε ο Fahling (χριστιανός). Υπάρχουν σαν 

αποδεικτικό στοιχείο το βίντεο, που δείχνει ότι οι χριστιανοί συνεργάστηκαν με τους αστυνομικούς, ενώ συνεχώς 

δεχόντουσαν πειράγματα από τους «Ροζ Αγγέλους» μία οργάνωση ομοφυλόφιλων που προσπαθεί να εμποδίσει το 

μήνυμα του ευαγγελίου. Ο δημόσιος κατήγορος  της Philadelphia, Charles Ehrlich, επιτέθηκε στους χριστιανούς ότι 

είναι «γεμάτοι μίσος»… τον προηγούμενο μήνα υπήρξαν τέσσερις περιπτώσεις διωγμού κατά χριστιανών στην ανώτατη 

εκπαίδευση, σε δημόσιο σχολείο και στον δικαστικό χώρο 
http://www.greenspun.com/  
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Το Jackson, Mississippi (ΗΠΑ) σκοπεύει να ποινικοποίησει τον Χριστιανισμό…  
(Jackson, Mississippi Attempts to Criminalize Christianity) JACKSON, 

Mississippi, (ΗΠΑ)   
19 Δεκεμβρίου 2006   http://www.dakotavoice.com/  

Έντεκα χριστιανοί συνελλήφθησαν κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας τους κατά των εκτρώσεων.  

Συνελλήφθησαν γιατί κήρυτταν το Ευαγγέλιο του Χριστού, κρατούσαν εδάφια από την Αγία Γραφή και φωτογραφίες 

από παιδιά που είχαν θανατωθεί από έκτρωση.   Ένας άντρας συνελλήφθη γιατί κουβαλούσε έναν σταυρό στον ώμο 

του!                        Η αστυνομία του Jackson, παρόλα αυτά στεκόταν με απάθεια κατά την διάρκεια που κάποιοι 

αναρχικοί (με κουκούλες στα πρόσωπά τους) απειλούσαν τις χριστιανές μαμάδες, τους μπαμπάδες και τα παιδιά τους 

ξεστομίζοντας βρώμικες κουβέντες, σκίζοντας τα λάστιχα των αυτοκινήτων και διαπράττοντας αίσχη μπροστά στα 

μάτια των παιδιών. Μάλιστα η αστυνομία παρατηρούσε καθώς πηδούσαν πάνω στ αυτοκίνητα έσπαγαν τα παμπρίζ 

και προσπαθούσαν να σύρουν έναν χριστιανό έξω από το αυτοκίνητό του.   

 

  Gay? Cool. Christian? Not So Much 

Χριστιανός τυπογράφος στον Καναδά καταδικάστηκε από Δικαστήριο να 

πληρώσει 40.000 δολάρια γιατί αρνήθηκε να τυπώσει υλικό για οργάνωση 

ομοφυλόφιλων …  

(Scott Brockie Loses Decision at Court of Appeals, On the Hook for $40,000)  

  
TORONTO, April 15, 2004 (http://www.lifesite.net)  
     Πρόστιμο 5.000 δολαρίων επιβλήθηκε στον Καναδό χριστιανό τυπογράφο Scott Brockie,  από 

το Τορόντο, το 1999 από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ontario Καναδά, επειδή 

αρνήθηκε να τυπώσει λευκά επιστολόχαρτα και φακέλους για λογαριασμό των «Αρχείων» των 

Ομοφυλόφιλων του Καναδά (Canadian Lesbian and Gay Archives).   
     Ο Brockie είχε, στο παρελθόν, τυπώσει για πελάτες του που ήταν ομοφυλόφιλοι, αλλά δεν ήθελε 

να τυπώσει το συγκεκριμένο υλικό για τα «Αρχεία», γιατί πίστευε ότι με τον τρόπο αυτό τα 

«Αρχεία» αποσκοπούσαν  στην ευρύτερη διάδοση της ομοφυλοφικής δραστηριότητας, κάτι που 

ερχόταν σε αντίθεση με τα θρησκευτικά του πιστεύω.   
     Ο εκπρόσωπος (adjudicator) της Αρχής ισχυρίστηκε ότι ο Brockie ήταν μεν ελεύθερος να εκφράσει το πιστεύω του, αλλά 

στο σπίτι του ή στην χριστιανική του κοινότητα και τον διέταξε να τυπώσει το υλικό για τις οργανώσεις των ομοφυλόφιλων 

και των λεσβίων. Το πρώτο Δικαστήριο τον καταδίκασε να πληρώσει $25,000, αλλά μετά από έφεση που έκαναν τα «Αρχεία» 

και η «Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» το Δικαστήριο των Εφέσεων τον καταδίκασε να πληρώσει $40,000. Τώρα 

χρειάζεται οικονομική υποστήριξη.  

  
   Ο κ. Brockie εξηγεί την απόφασή του: "Έχω μία αναπτυσσομένη επιχείρηση και έχω πελάτες που είναι ομοφυλόφιλοι. 

Κάναμε και υλικό που έλεγε ότι είναι gay. Δεν έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους που είναι ομοφυλόφιλοι. Δεν μπορώ να 

τους αναγκάσω να αλλάξουν. Από την άλλη πλευρά όμως δεν νομίζω ότι υποχρεούμαι να υποστηρίξω και τον σκοπό τους. 

Αν ο κ. Brillinger (σ.σ. ο ομοφυλόφιλος εκπρόσωπος των «Αρχείων») μου είχε ζητήσει να τυπώσω προσωπικές του κάρτες 

θα το είχα κάνει. Πρέπει να προβάλουμε την οικογένεια, αλλά δεν πρέπει να μισούμε αυτούς που είναι ομοφυλόφιλοι." 

(http://www.canadianfreespeech.com)  
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HOLLYWOOD VS. AMERICA  

Οι Κηποφατσούλες (VeggieTales) πολύ «χριστιανικές» για το NBC                                       

(VeggieTales too Christian for NBC)  

Το κανάλι απαιτεί περιορισμό του χρόνου, αλλά ο δημιουργός                                                                       

της σειράς λέει «μάλλον το ο Θεός σ’ αγαπάει φοβίζει τα παιδιά...  

Posted: September 22, 2006  
10:20 p.m. Eastern  © 2006 WorldNetDaily.com   

    Η δημοφιλής παιδική σειρά βίντεο «VeggieTales» (έχει πουλήσει 52 εκατομμύρια αντίγραφα από το 1993), που 

παρουσιάζει λαχανικά που μιλούν και τραγουδούν και παίζουν ιστορίες της Αγίας Γραφής, θα κοπούν από το 

κυριακάτικο πρωινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NBC επειδή υπερβαίνει τα χρονικά όρια που υπάρχουν, όπως λέει 

το κανάλι. Όμως ο δημιουργός της σειράς λέει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και θα πρέπει οι ίδιοι οι 

τηλεθεατές να αποφασίσουν αν το αποτέλεσμα είναι καλό ή όχι…  
   Το κανάλι NBC έχει δεχθεί πιέσεις τον τελευταίο καιρό από αρκετές οικογένειες, εξαιτίας κάποιων πρόσφατων 

ενεργειών του, που παρουσιάζουν μία στάση κατά του χριστιανισμού…. Ο δημιουργός της σειράς, Phil Vischer, 

δήλωσε: "Επειδή είμαι ο άνθρωπος που έχω ασχοληθεί πολύ με την συγκεκριμένη παραγωγή, γνωρίζω ότι η δικαιολογία 

δεν ευσταθεί…Τους στείλαμε το πρώτο μας επεισόδιο για την τηλεόραση, το οποίο είχε δημιουργηθεί ΑΚΡΙΒΩΣ με 

το σωστό (χρονικό) μήκος και παρόλα αυτά το απορρίψανε επειδή στο τέλος, ο ήρωας της σειράς, ο Bob η Ντομάτα, 

λέει : «Να θυμάστε πάντα παιδιά, ο Θεός σας έχει κάνει ξεχωριστούς και σας αγαπάει πάρα πολύ». Απαίτησαν να 

αποσύρουμε αυτήν τη φράση…Η σειρά, φαίνεται, δεν ήταν πολύ μεγάλη, ήταν πολύ θρησκευτική..» «Το 

δεύτερο βίντεο που τους στείλαμε», συνεχίζει ο Vischer, «ενώ και αυτό ήταν φτιαγμένο τέλεια για τον χρόνο, λάβαμε 

ως απάντηση από το NBC, ένα e-mail τους, που περιείχε με λίστα με σειρές από τους διαλόγους, που θα έπρεπε να 

κόψουμε. Κάθε μία σειρά περιείχε την λέξη «Θεός» ή «Βίβλος». Οι δημιουργοί της σειράς φυσικά δεν δέχτηκαν…                                                    

  Ο Vischer έγραψε στο Weblog του: «Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι το NBC θα παρουσίαζε ζωντανά 

το πρόγραμμα της Madonna από την πρόσφατη περιοδεία της όπου κάποια στιγμή εμφανίζεται να τραγουδάει ενώ 

κρέμεται από έναν σταυρό φτιαγμένο από καθρέπτες. Είναι αρκετά ειρωνικό να λες στα παιδιά ότι το ότι ο Θεός τα 

αγαπάει δεν είναι Ο.Κ. αλλά το να τραγουδάς  ενώ γελοιοποιείς τον σταυρό είναι ωραίο και Ο.Κ.. Ας μην το ξεχνάμε 

εμείς οι χριστιανοί, ότι είμαστε ξένοι εδώ. Και αυτό είναι Ο.Κ. "   

    

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ ‐ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ (HATE CRIMES ‐HATE SPEECH)  

Καναδός πάστορας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να φυλακισθεί ή να 

πληρώσει πρόστιμο, εξαιτίας της κριτικής του για την Ομοφυλοφιλία.  

Canadian Pastor Faces Jail Time And Fines Over Criticism Of Homosexuality http://www.narth.com/docs/faces.html  

September 15, 2005 – Ο Καναδός πάστορας  Stephen Boissoin, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες ότι 

παραβίασε την διάταξη της χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς δημοσίευσε επιστολές που 

περιείχαν κριτική για τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις.   

Ο Boission έγραψε κάποιες επιστολές σε μία εφημερίδα το 2002, μέσα από τις οποίες ασκούσε κριτική 

για επιβολή τελών υπέρ των ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται υπέρ της ομοφυλοφιλίας. Ανακάλυψε 

ότι η ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Alberta προωθούσε και χρηματοδοτούσε 

την κοινότητα PFLAG των ομοφυλόφιλων της Alberta. Η  ουσία αυτού του οργανισμού είναι να διδάξει 

ότι η ομοφυλοφιλία είναι ʺ …φυσιολογική, απαραίτητη, αποδεκτή και παραγωγική….ʺ   

Ο David Lund, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Calgary μήνυσε τον Boission, ότι παραβίασε την 

διάταξη της χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.   

Αν ο Boissoin χάσει την υπόθεση θα αναγκασθεί να πληρώσει πρόστιμο $7,000 για χρηματική ποινή, 

$5,000 στον Lund προσωπικά και άλλα $2,000 στο κίνημα των ομοφυλόφιλων του Καναδά EGALE.  

  

Ο Boissoin πάντως λέει ότι δεν θα ζητήσει συγνώμη ακόμα κι αν χρειαστεί να πάει στην φυλακή.  
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LAW OF THE LAND  

Περνάει Νομοσχέδιο που θα θεωρεί την Βίβλο ως «Λόγο  

Μίσους» 'Bible as hate speech' bill passes  

Ο εμπνευστής του λέει: Αυτή είναι μια καλή εβδομάδα για την ισότητα στον Καναδά.   

 
Svend Robinson  

Το Νομοσχέδιο που πέρασε με ψήφους 141 υπέρ και 110 κατά, θεωρεί τον γενετήσιο προσανατολισμό ως 

κατηγορία που προστατεύεται στον Καναδά σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για τις γενοκτονίες και 

τα εγκλήματα μίσους, που επισύρουν ποινή φυλάκισης πάνω από πέντε έτη.   

" Αυτή ήταν μια καλή εβδομάδα για την ισότητα στον Καναδά," είπε αυτός που εμπνεύστηκε το 

Νομοσχέδιο, ο Svend Robinson, Βουλευτής, ο οποίος έχει εκδηλώσει φανερά την ομοφυλοφιλική του ιδιότητα.   
Η ψηφοφορία έλαβε χώρα μία μόλις ημέρα μετά την - με οριακή ψηφοφορία - απόρριψη του νομοσχεδίου 

που θα επανακαθόριζε την έννοια του γάμου ως θεσμού αποκλειστικά μεταξύ άνδρα και γυναίκας.  

 Όσοι είναι αντίθετοι στο Νομοσχέδιο, φοβούνται ότι η Βίβλος θα στιγματισθεί ως βιβλίο μίσους και θα 

ποινικοποιηθεί και σαν απόδειξη προβάλουν την υπόθεση του ανθρώπου του Saskatchewan (case of a 

Saskatchewan man), όπου επιβλήθηκε πρόστιμο από μία επαρχιακή επιτροπή προστασίας ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, γιατί έγραψε ειδικό χώρο μίας εφημερίδας εδάφια της Αγίας Γραφής, που είναι αντίθετα με 

την ομοφυλοφιλία.   

Το Νομοσχέδιο τώρα θα πάει στην Γερουσία που συνήθως υπερψηφίζει τα νομοσχέδια της βουλής.   

Μερικοί Βουλευτές, όπως ο John McKay του φιλελεύθερου Κόμματος, θεωρούν επικίνδυνο αυτό το 

Νομοσχέδιο με το οποίο  φιμώνεται η ελευθερία του λόγου. "Όποιος έχει διαφορετική άποψη από τον  
Svend Robinson για την ομοφυλοφιλία, θα εκτίθεται ως κοινός εγκληματίας του Ποινικού Δικαίου," δήλωσε 

στην εφημερίδα Edmonton Sun.   

Σημειώνεται ότι ο όρος «σεξουαλικός προσανατολισμός» είναι ένα ςπολύ γενικός όρος. Σύμφωνα με λίστα 

του Αμερικάνικου Ψυχιατρικού Συλλόγου κατονομάζονται 24 συμπεριφορές κάτω από τον όρο 

«σεξουαλικός προσανατολισμός». Στον όρο αυτόν περιλαμβάνεται και η πολυγαμία και η κτηνοβασία και η 

παιδοφιλία…    

  
LAW OF THE LAND  

Εδάφια της Αγίας Γραφής θεωρούνται ως «λογοτεχνία μίσους»  

  
Posted: September 18, 2003  
9:00  a.m. Eastern   

By Art Moore  
© 2003 WorldNetDaily.com    

Η   Βουλή   των   κοινοτήτων   του   Καναδά   ψήφισε   χθες   ένα   αμφιλεγόμενο   νομοσχέδιο   που   
βρίσκει   την   αντίθεση   των   θρησκευόμενων   και   των   υπερασπιστών   της   ελευθερίας   της   
έκφρασης ,  οι   οποίοι   ισχυρίζονται   ότι   ποινικοποιείται   η   δημόσια   έκφραση   άποψης   κατά   
της   ομοφυλοφιλικής   συμπεριφορά .      

"’ Αρα   αν   ο   όρος   περιλαμβάνει   και   την   
παιδοφιλία ,  ο   Νόμος   προστατεύει   και   
τους   παιδόφιλους   από   τον   λόγο   
μίσους "  τόνισε   ο   Brian  Rushfeldt,  
πρόεδρος   της   Συνεργασίας   της   
Καναδέζικης   Οι κογένειας   για   Δράση   
( Canada Family Action Coalition ) .   
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Δικαστήριο αποφασίζει ότι η Αγία Γραφή γελοιοποιεί τους ομοφυλόφιλους  
                  (Bible verses regarded as hate literature. Court rules Scripture exposed homosexuals to ridicule)  
  

  
Posted: February 18, 2003  
1:00 a.m. Eastern  

By Art Moore  
© 2003 WorldNetDaily.com   

Συγκεκριμένα εδάφια της Αγίας Γραφής, αν τοποθετηθούν μαζί, μπορούν να θεωρηθούν ως «λογοτεχνία 

μίσους», σύμφωνα με ένα επαρχιακό Δικαστήριο στον Καναδά.   

Το Βασιλικό Δικαστήριο στο Saskatchewan ασχολήθηκε με μία απόφαση του  2001, ενός επαρχιακού  
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο επέβαλε πρόστιμο σε έναν πολίτη ο οποίος έδωσε σε μία 

εφημερίδα να δημοσιεύσει τέσσερα εδάφια από την Αγία Γραφή που μιλάνε συγκεκριμένα κατά της 

ομοφυλοφιλίας.   

Σύμφωνα με τον Κώδικα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Saskatchewan, ο Hugh Owens από την Regina 

του Saskatchewan, (Καναδάς), κρίθηκε ένοχος μαζί με την εφημερίδα Saskatoon StarPhoenix, ως υπαίτιος ότι 

εξεγείρει το μίσος και αναγκάσθηκε να πληρώσει 1,500 Καναδέζικα δολάρια, ως αποζημίωση, στον καθένα 

από τους τρεις ομοφυλόφιλους Καναδούς, που κατέθεσαν την προσφυγή.   

Ο Κώδικας επιτρέπει την έκφραση των ειλικρινών θρησκευτικών πεποιθήσεων, αλλά η Επιτροπή έκρινε ότι 

μπορεί να θέσει «λογικούς περιορισμούς» στην εξωτερίκευση των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων του Owens, επειδή με την κίνησή του αυτή «εξέθεσε τους τρεις 

προσφεύγοντες σε μίσος και γελιοποίηση εξαιτίας του γενετήσιου προσανατολισμού 

τους ».   

Η δημοσίευση στην δεξιά στήλη της εφημερίδας περιλάμβανε μία λίστα από τέσσερα  
εδάφια της Αγίας Γραφής (Ρωμαίους: 1, Λευιτικό : 18:22, Λευιτικό:20:13 και Α΄ Κορινθίους 6:9-10. Ανάμεσα 

στα εδάφια υπήρχε ένα σκίτσο με δύο άνδρες να πιάνονται από το χέρι.   

Ο Owens, που είναι ευαγγελικός χριστιανός, είπε ότι η δημοσίευση αυτή ήταν μια χριστιανική απάντηση 

στην Εβδομάδα Ομοφυλοφιλικής Υπερηφάνειας.   

Σημειώνεται ότι στην δημοσίευση δεν μπήκαν αυτούσια τα εδάφια, αλλά γινότανε μόνο αναφορά στις 

περικοπές…   

 

 Στην φυλακή γιατί ήταν στο πεζοδρόμιο   

Men jailed for being on public sidewalk  

Γεδεωνίτες συλλαμβάνονται μετά από καταγγελία διευθυντή σχολείου ότι κρατούσαν Άγιες Γραφές.   
  
Posted: February 8, 2007 1:00 a.m. Eastern  

© 2007 WorldNetDaily.com   

Δύο άντρες, που είναι μέλη των Γεδεωνιτών (Gideons International), μίας 

χριστιανικής οργάνωσης, γνωστής για την δωρεάν διανομή Αγίων γραφών σε 

Ξενοδοχεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αλλού, συνελλήφθηκαν, ενώ έδιναν 

Άγιες Γραφές σε πεζοδρόμιο στην Florida,(ΗΠΑ) σύμφωνα με την μήνυση.   

Οι δύο άντρες, ο Anthony Mirto και ο Ernest Simpson, που συνελλήφθησαν 

και οδηγήθηκαν στην φυλακή αφού κατηγορήθηκαν για διάφορες  
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παραβάσεις, θα υποστηριχθούν στο Δικαστήριο από δικηγόρους του Ιδρύματος the Alliance Defense 

Fund.   

  
  Η Nadia Eweida εργάζεται στο τμήμα ελέγχου στο αεροδρόμιο Heathrow στο Λονδίνο. 

Έφυγε,  
χωρίς να πληρωθεί, από την εταιρία, αφού αρνήθηκε να κρύψει το σταυρό που φορούσε.   

"Θεωρώ ότι το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία σχετικά με το πώς θα εξωτερικεύουν οι χριστιανοί την πίστη τους " είπε.   

Οι British Airways δηλώνουν ότι όλα τα κοσμήματα 

συμπεριλαμβανομένων και των θρησκευτικών συμβόλων πρέπει να φοριούνται 

μέσα από την στολή εργασίας. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα τουρμπάνια 

των Σιχ και τα hijabs των μουσουλμάνων που δεν μπορούν να κρυφθούν.  

 Ο Clifford Longley, ειδικός σε θέματα θρησκειών, θεωρεί ότι οι κανόνες της   

αεροπορικής 

εταιρίας, βασίζονται σε εσφαλμένη αντίληψη 

για την προσβολή που  

Τονίζει : "Κάτι περίεργο υπάρχει στα ελεύθερα μυαλά τους, ώστε να νομίζουν ότι οι Μουσουλμάνοι ή οι Ινδουιστές 

θα προσβαλλόντουσαν από τον Χριστιανισμό. Οι Μουσουλμάνοι θεωρούν τον Ιησού Χριστό ως προφήτη του Ισλάμ, 

δεύτερο μετά τον Μωάμεθ και δεν αντιπαθούν τον σταυρό."  Ο Inayat Bunglawala από το Συμβούλιο των 

Μουσουλμάνων της Βρετανίας δήλωσε ότι ο σταυρός δεν προκαλεί στους Μουσουλμάνους καμία προσβολή.  

Από την άλλη πλευρά, ο Austen Ivereigh, ένας Καθολικός συγγραφέας και δημοσιογράφος, θεωρεί ότι οι British 

Airways πράξανε σωστά και υπεύθυνα. "Υπάρχουν ένα σωρό τρόποι να διακηρύξεις την πίστη σου. Η αληθινή 

χριστιανική μαρτυρία είναι η αγάπη και μέσα από αυτήν μπορείς να πλησιάσεις τους ανθρώπους και να τους μιλήσεις 

για την πίστη σου. Σήμερα ο σταυρός έχει γίνει μόδα στους τραγουδιστές της ραπ μουσικής."  

  

ΠΡΟΟΔΟΣ και στα ΣΧΟΛΕΙΑ (των ΗΠΑ)…  
  

• 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003: Μαθητές απαγορεύεται να δίνουν δώρα: Στον μαθητή του Δημόσιου  
Λυκείου (;) του New Jersey, Daniel Walz ειπώθηκε, από την Διεύθυνση του  Σχολείου στο ότι δεν μπορούσε 

να δίνει στους συμμαθητές του, στυλό που είχαν επάνω το μήνυμα «Ο Χριστός αγαπά τα μικρά παιδιά», 

κατά την περίοδο του Πάσχα τον Απρίλιο του 1998. Τον Δεκέμβριο του 1998 του απαγορεύτηκε να διακινεί 

ζαχαρωτά με εδάφια μέσα από την Βίβλο, κατά την διάρκεια ενός πάρτι. Στους συμμαθητές του επιτράπηκε να 

ανταλλάξουν μόνο μη θρησκευτικά δώρα, ενώ ο ίδιος θα μπορούσε να δώσει τα ζαχαρωτά, όμως έξω από το 

σχολείο. 1  

• 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003- ΜΟΝΤΑΝΑ: ΕΞΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: Έξι μαθητές Λυκείου 

που φοιτούν στο Westfield High School είναι μέλη της Βιβλικής ομάδας του σχολείου, που έχει τίτλο L.I.F.E.   

Η Διεύθυνση του Σχολείου απέρριψαν το αίτημα της ομάδας να διανείμουν ζαχαρωτά με βιβλικά μηνύματα 

σε ώρα εκτός μαθήματος. Ο λόγος για τον οποίον απαγορεύτηκε ήταν ότι οι άλλοι συμμαθητές τους μπορεί να 

έβρισκαν τα εδάφια από την Βίβλο προσβλητικά. Επειδή, παρόλα αυτά μοιράσανε τα ζαχαρωτά, 

αποβλήθηκαν από το Σχολείο για μία μέρα. Το Συμβούλιο για τις Ελευθερίες, ένα χριστιανικό σωματείο που 

υπερασπίζεται νομικά τους χριστιανούς, κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι η πολιτική που ακολουθεί το 

σχολείο είναι αντισυνταγματική. Ο επικεφαλής του σωματείου, Mat Staver δήλωσε : «Ένας από τους πελάτες 

μας είναι αριστούχος που έχει βραβευθεί με Κρατικό Έπαινο. Είναι μία κοπέλα τελειόφοιτη που σκοπεύει να 

 

Το θέμα του σταυρού δημιουργεί χριστιανικό θυμό  
Cross row stokes Christian anger  

 Οι αεροπορική εταιρία British Airways ζήτησε από χριστιανή υπάλληλό της, να κρύψει το 

Η Nadia Eweida θα πάει στα 

δικαστήρια την  British Airways 
μπορεί να δημιουργήσει ένας σταυρός.  
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μπει στο Κολέγιο αυτήν την χρονιά. Μία κατηγορία τέτοιας φύσεως θα ήταν σοβαρό μειονέκτημα για την 

μελλοντική της σταδιοδρομία. Ένας άλλος μαθητής είναι υποψήφιος για την Ακαδημία της Πολεμικής 

Αεροπορίας. Με μία τέτοια κατηγορία είναι πιθανόν να αποκλεισθεί από την Σχολή».  2  

• 1 Οκτωβρίου 2003- ΤΕΝΕΣΣΗ: Μαθητής αποβάλλεται εξαιτίας της θεωρίας της Δημιουργίας: - 

Ένας μαθητής της 8ης τάξης του Colonial Heights Middle School στο Kingsport του  Τενεσσή, ΗΠΑ, 

αποβλήθηκε επειδή δεν υπάκουσε σε εντολή του καθηγητή του να πάψει να συζητάει θρησκευτικά θέματα 

μέσα στην τάξη. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ο καθηγητής της φυσικής συζητούσε με τους μαθητές του την 

θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης (big-bang theory), σχετικά με το πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν.  

  
  

  
 Μερικοί μαθητές αντέδρασαν λέγοντας ότι αυτή η θεωρία δεν συμβάδιζε με τις θρησκευτικές τους απόψεις και ο 

καθηγητής τους είπε ότι δεν θα επέτρεπε μέσα στην τάξη του, όπου αναλύονται επιστημονικά θέματα, να 

γίνεται συζήτηση για θρησκευτικά θέματα. Ο διευθυντής του Σχολείου, William Cline ανέφερε ότι όταν ένας 

μαθητής πρότρεψε έναν συμμαθητή του να αφήσει στο γραφείο του καθηγητή ένα χριστιανικό φυλλάδιο ο 

καθηγητής θεώρησε ότι η κίνηση αυτή ήταν μία μορφή  παρενόχλησης και ο μαθητής αποβλήθηκε. 6  

• 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:  
Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε μία έκθεση που επισημαίνει ότι οι μαθητές επιτρέπεται να προσεύχονται μόνο 

έξω από την τάξη και ποτέ μέσα σε αυτήν. Επίσης, αν κάποιοι καθηγητές θέλουν να πάρουν μέρος σε 

διάφορες θρησκευτικές εκδηλώσεις, μπορούν να συμμετέχουν, αλλά όχι με την επίσημη ιδιότητά τους. Η 

Έκθεση επίσης σημειώνει ότι οι μαθητές που πρόκειται να μιλήσουν σε τελετές αποφοίτησης και σε άλλες 

εκδηλώσεις πρέπει να προσέχουν ώστε ο λόγος τους να είναι αυστηρά ουδέτερος θρησκευτικά και γενικός.    
• 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003: AΡΙΖΟΝΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Grand  

Canyon: ο λόγος Υπάλληλοι του Πάρκου του αφαίρεσαν  τρεις μπρούτζινες πλάκες που αναγράφανε εδάφια 

από την Βίβλο και συγκεκριμένα από τους Ψαλμούς 68:4, 66:41 και 104:24 στην περιοχή South Rim of the 

Grand Canyon, at Hermit's Rest, στην θέση που έχει θέα για τους ταξιδιώτες. Οι πλάκες θα επιστρέψουν στους 

δωρητές τους της Ευαγγελική Γυναικεία Αδελφότητα της Μαρίας. Ο Maureen Oltrogge, για λογαριασμό του 

Grand Canyon National Park είπε : «Πρόκειται για θρησκευτικά μηνύματα σε πλάκες οι οποίες όμως 

βρίσκονται σε κρατικό κτήριο και αυτό είναι παράνομο». Σε όλη την διάρκεια των 33 χρόνων που βρίσκονται 

εκεί οι πλάκες, ελάχιστα  σχόλια είχαν γίνει. Παρόλα αυτά το  Υπουργείο Εσωτερικών, άλλαξε γνώμη μετά 

από μία επιστολή που εστάλη τον Φεβρουάριο του 2003, από το Παράρτημα της  
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Αμερικάνικης Ένωσης για τις Κοινωνικές Ελευθερίες, της Arizona.  Το  παράρτημα διαμαρτυρήθηκε ότι οι 

πλάκες αντικρούουν στην αρχή της διάκρισης μεταξύ 

κράτους και εκκλησίας. 5 Αργότερα στις. 24 Ιουλίου 2003 

οι πλάκες τοποθετήθηκαν και πάλι στην θέση τους, εν 

αναμονή νομικής γνωμάτευσης."  

• 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004: ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  
ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΥΠΟΘΕΣΗ:   
Η χριστιανική οργάνωση Focus on the Family κατήγγειλε ότι το 

Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε να συζητήσει μίας 

υπόθεση σχετικά με την προσευχή κατά την διάρκεια του 

γεύματος, στην Στρατιωτική Σχολή της Virginia Military Institute 

(VMI), μία Σχολή που έχει ιδρυθεί από το κράτος. Με την ενέργειά 

αυτή, το Δικαστήριο, δείχνει να εμμένει σε προηγούμενες υποθέσεις 

κατά τις οποίες είχε αποφανθεί ότι η προσευχή είναι 

αντισυνταγματική. Αρκετοί μαθητές της Σχολής έχουν προκαλέσει 

την παράδοση της προσευχής κατά το γεύμα, η οποία έχει τις ρίζες 

της στην ίδρυση της Σχολής το 1839. οι προσευχές σταμάτησαν το 

2001. Η νομικός Carrie Cantrell, από την Virginia, υπερασπίστηκε 

την παράδοση της προσευχής. Δήλωσε στο Δικαστήριο "..η απραξία 

σε αυτό το θέμα δημιουργεί ένα σχίσιμο στο ένδυμα της χώρας." 

Διευκρίνισε ότι η προσευχή τελειώνει με το "Τώρα ω Θεέ, καθώς 

λαμβάνουμε αυτήν την τροφή και μοιραζόμαστε, όλοι μαζί, αυτό το 

γεύμα, Σε  
ευχαριστούμε. Αμήν," και είναι 

εντελώς αδογμάτιστη…   

  

                ΠΗΓΕΣ:  

1. Allie Martin, "Case of Christian  
'Candy Cane' Kid Comes Up in  

Court," Agape Press, 2003-JAN-10, at: http://headlines.agapepress.org/   
2. Jim Brown, "School Sweets Lead to Suspensions; Bible Club Members File 

Lawsuit," Agape Press, 2003-JAN-10, at: http://headlines.agapepress.org   
3. "Schools risk funding if they bar prayers," CNN.com at: http://www.cnn.com/2003/EDUCATION/02/07/school.prayer.ap/index.html   
4. "New prayer guides from D. of E. push religion, threaten school funding," American Atheists AANews, 2003-FEB-11.   
5. "Biblical verses removed from Grand Canyon," Reuters, 2003-JUL-14, at: http://www.cnn.com/   
6. "Eighth-grader suspended over religious pamphlet," Knoxville News Sentinel, 2003-OCT-1, at: http://www.knoxnews.com/   
7. Stuart Shepard, "Military Academy Prayer Still Forbidden," Family News in Focus, 2004-APR-27, at: http://www.family.org/   
8. "Florida Judge Allows Graduation Ceremonies At Church This Year, But Lawsuit Will Proceed," Americans United, 2005-MAY-18, at: 

http://www.au.org/   
9. Tim Townsend, "Mo. House considers Christian resolution," St. Louis Post-Dispatch, 2006-MAR-07, at: http://www.stltoday.com/   

 
  

  

  

  

  

  

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ….  

  

  

«Τρέλα της πολιτικής ευπρέπειας»  

Από   την   άλλη   πλευρά   η   διάβρωση   
του   φρονήματος   των   μαθητών   

από   τις   δοξασίες   της   ΝΕΑΣ   
ΕΠΟΧΗΣ   επιτρέπονται !!!   Αυτή   είναι   
αφίσα   σε   σχολείο   των   ΗΠΑ   για   την   

( υποτίθεται )   γιορτή   των   
Χριστουγέννων …  Αντί   για   

Χριστούγεννα   γιορτάζουμε   την   
επιστροφή   του   φωτός   και   αντί   για   
φάτνη   κλπ   απεικονίζονται   μορφές   

της   αστρολογίας   και   του   
αποκρυφισμού …  
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Χριστούγεννα χωρίς φώτα στο Λονδίνο για να μην θιγεί το 

Ισλάμ…  
 Associated Press  

   

  

Με σβηστά τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια θα 

γιορτάσουν φέτος οι Λονδρέζοι τα Χριστούγεννα. Τα 

καθιερωμένα πάρτι δεν θα γίνουν σε πολλές 

επιχειρήσεις, ενώ γραφεία, σχολεία και δρόμοι δεν θα 

στολιστούν. Και όλα αυτά, για να μην προσβληθεί το 

Ισλάμ.   

Το 74% των ιδιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με 

δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στις βρετανικές 

εφημερίδες και μεταδίδεται τη ∆ευτέρα από την 

εφημερίδα Τα Νέα, αποφάσισαν να απαγορεύσουν τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα πάρτι, τα οποία 

συνήθως γίνονται από τις 20 έως τις 24 ∆εκεμβρίου.  

Oι διοικήσεις πολλών σχολείων εξέδωσαν εγκύκλιο προς 

το διδακτικό προσωπικό, το οποίο καλείται να μην 

ενθαρρύνει την ανταλλαγή ευχετήριων 

χριστουγεννιάτικων καρτών μεταξύ των μαθητών.  

Πολλές πόλεις, από το Μπέρμιγχαμ έως το Ρόδερχαμ, 

έχουν αντικαταστήσει τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τις 

φάτνες και γενικώς τα χριστουγεννιάτικα σύμβολα με 

άλλα πιο αφηρημένα, όπως λ.χ. εκείνα που έχουν ως 

θέμα τους τις χειμερινές διακοπές.  

Ακόμη και τα Βασιλικά Ταχυδρομεία, που συνήθως 

τέτοια εποχή εξέδιδαν χριστουγεννιάτικα  
γραμματόσημα, απέφυγαν φέτος κάθε αναφορά στα  
Χριστούγεννα και τύπωσαν γραμματόσημα με   

σκιουράκια και νιφάδες χιονιού.  ΤΥΠΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 24 Δεκεμβρίου 

2006 Πλήρες άρθρο παρακάτω  

«Είναι η τελευταία τρέλα της πολιτικής ευπρέπειας» έγραφε ο Guardian, εξηγώντας ότι με αυτόν τον 

τρόπο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι δημοτικές και εκπαιδευτικές αρχές θέλουν να αποφύγουν να 

θίξουν τη θρησκευτική ευαισθησία εκατομμυρίων Βρετανών πολιτών, που δεν ανήκουν στη χριστιανική 

πίστη.  

«Είναι απλώς μια ανοησία» λέει ο τέως υπουργός Εξωτερικών Τζακ Στρο. «∆εν γνωρίζω κανέναν 

χριστιανό που να θέλει να εμποδίσει τους Εβραίους να γιορτάσουν το Γιόμ Κιπούρ ή τους 

μουσουλμάνους να γιορτάσουν το Ραμαζάνι. Oύτε πιστεύω πως υπάρχουν μουσουλμάνοι που 

εξοργίζονται επειδή οι χριστιανοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα».  

Τα φετινά Χριστούγεννα στο Λονδίνο θα είναι πιο 
διαφορετικά από ποτέ...   
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«Πόλεμος» στη χαρά των Χριστουγέννων…  
Η κυριαρχία του πολιτικώς ορθού σβήνει τα φωτάκια στο Λονδίνο, τιμωρεί την ανταλλαγή καρτών και 

αποσύρει έλατα στις ΗΠΑ  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης: 23‐12‐06  

«Καλά Χριστούγεννα» ή «Καλές Γιορτές»; Ποιο είναι το σωστό; Ο Σάντα Κλάους (Αη Βασίλης) είναι άγιος ή 

«φρενοβλαβής»; Η θρησκευτική ελευθερία «είναι για όλους ή μόνο για τις μειονότητες;».  

Όσοι είχαν πιστέψει ότι τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης μπορούν να κλειστούν σʹ ένα δωμάτιο με 

λαμπάκια και ξωτικά και να μείνουν εκεί διότι έξω μαίνεται πόλεμος: Η Ουάσιγκτον έχει καταληφθεί, το Λονδίνο 

επίσης και στο Ιντερνετ προσφέρονται δωρεάν βιντεοταινίες για «τον Θεό που δεν υπήρξε ποτέ»...  

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ʹ90, το «πολιτικώς ορθό» υπαγορεύει αυστηρούς περιορισμούς στο εορταστικό 

κλίμα των Ηνωμένων Πολιτειών και οι «άγιες μέρες» που ήλθαν ξανά, έδωσαν μια νέα ευκαιρία στους 

Αμερικανούς να αναλύσουν ένα θέμα όλο και πιο επίκαιρο: τη συνύπαρξη των πολιτισμών. Διότι τα Χριστούγεννα 

δεν είναι μουσουλμανική ή εβραϊκή γιορτή κι έτσι η λήψη μέτρων κρίνεται αναγκαία «ώστε να προστατευτούν οι 

πιστοί άλλων θρησκειών». Στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων, η φάτνη καλό είναι να μην εκτίθεται σε δημόσιους 

χώρους, τα κάλαντα προτιμώνται σε στυλ ρέγκε και οι χριστιανοί οφείλουν να επιλέγουν την ευχή «Καλές Γιορτές» 

αντί για «Καλά Χριστούγεννα» όταν εκφράζονται εν μέσω αγνώστων, πιθανόν αλλόθρησκων που θα μπορούσαν 

να προσβληθούν.  

Καλώς ή κακώς, ο «πόλεμος κατά των Χριστουγέννων», όπως τον ονόμασαν για πρώτη φορά το 2004 οι  
Αμερικανοί σχολιαστές του Fox News Channel, Μπιλ Οʹ Ρέιλι και Σον Χάνιτι, είναι πραγματικότητα και η προοπτική 

επέκτασής του διακρίνεται απειλητική στον ορίζοντα. Εάν έως τώρα δεν είχαμε εντυπωσιαστεί με τον άτυπο 

κανόνα αποφυγής του όρου «Χριστούγεννα» στις δημόσιες, πολιτικές ή άλλες εκδηλώσεις των ΗΠΑ και του 

Καναδά, θα πρέπει σίγουρα να θορυβηθούμε με τις επιπτώσεις του φαινομένου στο Λονδίνο: Ιδιωτικό σχολείο 

της βρετανικής πρωτεύουσας απαγόρευσε την ανταλλαγή εορταστικών καρτών μεταξύ των παιδιών και 

επειδή κάποια αρνήθηκαν να υπακούσουν, τιμωρήθηκαν ως ρατσιστές ύστερα από καταγγελία 

Πακιστανού συμμαθητή τους! Πρόκειται για ακραία περίπτωση εφαρμογής του «πολιτικώς ορθού», που προδίδει 

πολλαπλά προβλήματα της εποχής, μεταξύ τους και η μόδα της αυθαίρετης απόρριψης των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων ως προϊόν αμάθειας ή αιτία κατάθλιψης.  

Στο Λονδίνο, ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι τόσο η μόδα ή η πολιτική ορθότητα, όσο η γενικότερη ανησυχία για 

τη συμβίωση με μουσουλμάνους πολίτες την περίοδο του πολέμου στο Ιράκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 74% των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων απέχει φέτος από κάθε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, τα Βασιλικά Ταχυδρομεία δεν 

εκδίδουν τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα και τα φωτάκια στους δρόμους λάμπουν... διά της 

απουσίας τους. Το φαινόμενο είναι ορατό και στην Ιταλία, όπου ο Πάπας Βενέδικτος XVI αναγκάστηκε να δηλώσει 

υποστήριξη προς τη χριστουγεννιάτικη φάτνη, καθώς κινδυνεύει σοβαρά να απαγορευτεί από τη δημόσια θέα.  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και καταγράφονται καθημερινά ποικίλα 

επεισόδια. Δεκατέσσερα χριστουγεννιάτικα δένδρα που είχαν στηθεί στο αεροδρόμιο του Σιάτλ 

αποσύρθηκαν ύστερα από διαμαρτυρίες ενός ραβίνου ο οποίος επέμεινε να περιληφθούν στη διακόσμηση 

στολίδια για την εβραϊκή εορτή Χανουκά. Τα δένδρα επέστρεψαν στη θέση τους μόνο όταν ο ραβίνος 

διαβεβαίωσε ότι δεν θα κάνει μήνυση...   

Η AmericaCivil Liberties Union, όμως, μήνυσε κάποιους μαθητές επειδή τραγούδησαν το «Joy to the Wοrld» σε 

χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Δημοσιογραφικές πηγές ανέφεραν επίσης ότι σε ορισμένα σχολεία οι 

δάσκαλοι συνέστησαν στα παιδιά να αποφύγουν τη λέξη «Χριστούγεννα» στις επιστολές τους προς τους 

Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ. Σε σχολείο της Καλιφόρνια, τέλος, δόθηκε αιφνιδιαστική εντολή ‐στη διάρκεια 

επίδειξης καλλιτεχνικού πατινάζ με προσκεκλημένη την Ολυμπιονίκη, Σάσα Κοέν‐ να σταματήσουν τα 

χριστουγεννιάτικα κάλαντα, από φόβο μήπως προσβληθεί, λόγω της εβραϊκής της καταγωγής….  

 Ο παραλογισμός φαίνεται ότι είναι ο μόνος νικητής. Και το θύμα του, στην περίπτωση των Χριστουγέννων, οι 

μικρές χαρές της ζωής: φωτάκια, κουδουνάκια, κάλαντα και Χο, Χο, Χο.  
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Χριστιανική Δικηγορική Εταιρία στον Καναδά.  

  

ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΟΙ  
& ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ  

 
   

  

  

 

Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες θέλουσι προκόψει εις το χείρον, 

πλανώντες και πλανώμενοι   

(Β' Τιμοθέου 3:13)  

   

                         Sun Myung Moon      Jose Luis de Jesus  

  

  

Βησσαρίων   
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  ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΟΙ    & ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ  

  

Μέσα στα διάφορα σημεία των ΕΣΧΑΤΩΝ  

ΗΜΕΡΩΝ, τα οποία ανέφερε ο Κύριος Ιησούς 

Χριστός, είναι και η εμφάνιση πολλών 

ψευδόχριστων και ψευδοπροφητών στην 

οικουμένη.  Ο Κύριος είπε «Τότε εάν τις είπη προς 
υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· 
διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και 
ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και 
τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους 
εκλεκτούς ». (Ματθαίος 24:23,24). «Διότι πολλοί θέλουσιν 
ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο 
Χριστός, και πολλούς θέλουσι  

   πλανήσει ». (Ματθαίος 24:5).   

        Και ενώ τους λόγους του Κυρίου επιβεβαιώνει  

η ίδια η πραγματικότητα, από την εμφάνιση πλήθους τέτοιων ψευδόχριστων και ψευδοπροφητών, 

όπως παρουσιάζονται και παρακάτω, θα πρέπει να προσέξουμε, διότι ο όρος αυτός δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται επιπόλαια για τους οποιουσδήποτε εχθρούς του δόγματός μας ή της θρησκείας μας. 

Δεν σημαίνει ότι όποιος φρονεί διαφορετικά από το δόγμα μας είναι αυτόματα ψευδόχριστος και 

ψευδοπροφήτης.         

        Όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να 

ονομαστούν κατεξοχήν ψευδόχριστοι, κατά την  

γνώμη μου, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.   

Αυτά είναι :    

   Ι. Ψευδόχριστος, κατ’ αρχάς, σημαίνει ψεύτικος / 

πλαστός Χριστός ή ψεύτικος χρισμένος. Συνεπώς τα 

άτομα αυτά που οικειοποιούνται μία τέτοια  

ιδιότητα, ισχυρίζονται, είτε ότι είναι μία εμφάνιση ή μετενσάρκωση του ίδιου του Ιησού Χριστού (βλέπε 

Βησσαρίων, Travesser, Inri Cristo κλπ) , είτε ότι είναι ένας δεύτερος χριστός ή Μεσσίας, ένας χρισμένος  

από τον Θεό για μία σοβαρή αποστολή παρόμοια του Χριστού, ή για την 

ολοκλήρωση της αποστολής του Χριστού, που έμεινε στην μέση (βλέπε κυρίως  

Moon αλλά και  Jose Luis de Jesus).*    

      ΙΙ. Πάντοτε επικαλούνται μία ξαφνική «πνευματική» εμπειρία, κατά την οποία 

έλαβαν κλήση από τον Θεό ή από αγγέλους ή είχαν μία εσωτερική αφύπνιση ή 

φώτιση ότι αυτοί είναι ο Χριστός κλπ., ενώ σχεδόν πάντοτε, αλλάζουν και το 

κανονικό όνομά τους, παίρνοντας ένα άλλο πνευματικό  

όνομα..    

                                                                                                                                                    

Inri Cristo    

Sun Myung   Moon   
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       ΙΙΙ. Ποτέ δεν είναι ενταγμένοι μέσα σε μία χριστιανική εκκλησία, (ή αν ήταν αποχωρούν), 

αλλά κινούνται έξω από αυτήν δημιουργώντας την δική τους ομάδα και κοινότητα.   

IV. Στην ομάδα αυτή που οι ίδιοι δημιουργούν, έχουν απόλυτη εξουσία, σχεδόν ποτέ δεν έχουν 

συνεργάτες, δεν είναι υπόλογοι σε κανένα, ενώ ασκούν ασφυκτικό έλεγχο στους πιστούς.   

V. Πάρα πολλές φορές, κυριολεκτικά, μαντρώνουν τους πιστούς τους, σε διάφορα απομακρυσμένα 

κοινόβια, όπου ο έλεγχος είναι ευκολότερος και το αίσθημα αδελφοσύνης μεταξύ των μελών, αλλά 

και αποξένωσης από το κοινωνικό σύνολο, μεγαλύτερο (βλέπε Βησσαρίων, J.Jones, D. Koresh).   

VI. Παρουσιάζουν πάντοτε ιερές διδαχές και μηνύματα που λαμβάνουν, υποτίθεται, Θεόθεν, τα οποία 

δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση και υπερέχουν του Ευαγγελίου κα πολλές φορές το 

αντικαθιστούν ή το υποβιβάζουν ως πλέον ξεπερασμένο.   

VII. Πάντοτε δανείζονται στοιχεία και από άλλες δοξασίες και θρησκείες (βουδισμό, ινδουισμό, 

αποκρυφισμό κλπ) τα οποία τα αναμιγνύουν με δικές τους διδαχές και ολίγο χριστιανισμό. Φυσικά, 

οι διδαχές τους απέχουν έτη φωτός από τα κοινώς αποδεκτά ιστορικά δόγματα του Χριστιανισμού    

VIII. Είναι, κατά κύριο λόγο, άτομα χαρισματικά και δυναμικά, που μπορούν να μαγνητίζουν και να 

παρασύρουν αρκετό αριθμό ατόμων, παρά τις εξωφρενικές τους δηλώσεις (βλέπε Moon) και τον 

σκανδαλώδη τρόπο ζωής τους ( J.Jones, D. Koresh).. Μερικοί βέβαια, είναι, μάλλον, «γραφικοί» (βλέπε 

Iesu Matayoshi).    

IX. Μερικές φορές ενεργούνται και διάφορα σημεία και τέρατα, τα 

οποία αυξάνουν το κύρος τους και πείθουν τους πιστούς για την 

αποστολή τους.  

X. Πολύ συχνά, παρόλη την «μορφήν ευσεβείας» (Βʹ Τιμοθέου  

3:5) και την φαινομενική πνευματικότητά τους, ζουν μια ζωή 

γεμάτη πλουτισμό και ακολασία (βλέπε. F. Divine, J.Jones, D.  

Koresh)    

      XΙ. Τις περισσότερες φορές, η αποστολή τους είναι η ενότητα 

όλων των χριστιανών ή όλων των θρησκειών. Απουσιάζει το 

μήνυμα της εν Χριστώ μετάνοιας και σωτηρίας και το κάλεσμα σε 

μία νέα εν Χριστώ ανακαινισμένη ζωή, σύμφωνη με το Ευαγγέλιο.  

         Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω ο άνθρωπος του Θεού (που 

μπορεί να είναι και χρισμένος και πνευματικός και δυναμικός) :  

     Ι. είναι ενταγμένος σε μία χριστιανική Εκκλησία και δεν 

λειτουργεί σαν ανένταχτος,        

ΙΙ. Eργάζεται το χάρισμά ή την διακονία του μαζί με τον υπόλοιπο λαό του Θεού δεν δρα ανεξέλεγκτα 

έξω από την εκκλησία και την Σύνοδο των εργατών (Πρεσβυτέριο) αλλά μέσα σε αυτήν. ).   
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     ΙΙ. Δεν προσθέτει, ούτε αφαιρεί από τον λόγο του Θεού, αλλά κινείται μέσα στα πλαίσια του Λόγου 

του Θεού και στην “πίστιν, ήτις 

άπαξ  παρεδόθη  εις 

 τους αγίους”.(Επιστολή 

Ιούδα 1:3).       ΙΙΙ. Δεν 

υπερυψώνει τον εαυτό του και το 

χάρισμά του ή τις αποκαλύψεις 

του πάνω από τον Λόγο του 

Θεού.       IV. Δεν ενδιαφέρεται 

να αποκτήσει οπαδούς.   

      V. Ζει μία νορμάλ, αλλά καθαρή ζωή.   

  

«Ο δε είπε· Βλέπετε μη πλανηθήτε· 
διότι πολλοί  

θέλουσιν ελθεί εν τω ονόματί  

μου, λέγοντες ότι Εγώ είμαι και  

   Ο καιρός 

επλησίασε. Μη  

Ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων  έφτασε 

στην Αμερική!!! Πρόκειται για τον Dr Jose Luis de Jesus…. 
υπάγητε λοιπόν οπίσω 

αυτών».  

(Λουκάς 21:8)       
  

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εδώ θα πρέπει  να γίνει μία επισήμανση σχετικά με την Βασούλα Ρύντεν, η οποία είναι το μόνο πρόσωπο, από όλα 

αυτά που παρουσιάζονται παρακάτω, το οποίο ΔΕΝ δηλώνει ότι είναι ο Χριστός ή μία μετενσάρκωσή Τού. Γι’ αυτό δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ψευδόχριστος.  

  

  

  

  

John Nichols Thom  (1799 -1838 Άγγλία)  
Ισχυρίστηκε ότι ήταν η μετενσάρκωση του Χριστού και ότι το σώμα του ήταν ο ναός του Αγίου 

Πνεύματος. Σκοτώθηκε από Βρετανούς στρατιώτες στην μάχη του  Bossenden Wood, on 31 

Μαίου1838 στο Kent της Αγγλίας.         
Joseph Weiβenbergh  (1855 -1941 Γερμανία)  
Ιδρυτής της σέκτας “Johannishe Kirche” (Ιωάννειος Εκκλησία).Υποστήριζε ότι ο Θεός 

αποκαλύφθηκε τρεις φορές. Με τον Μωυσή αποκαλύφθηκε ως Πατέρας, με τον Χριστό ως Υιός και 

με τον Weiβenbergh ως Άγιο Πνεύμα. Από τους οπαδούς του θεωρείται ως ο Παράκλητος που 

αναφέρεται στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.   
      

www.johannische-kirche.de 

Abd – ru - shin  (Πραγματικό όνομα: Oskar Ernst Bernhardt. 1855 -1941 Γερμανία
)  

Ιδρυτής της αποκρυφιστικής γνωστικής σέκτας “Gralsbewegung”» και συγγραφές του βιβλίου 

«Grail Message».Το 1932 συνειδητοποίησε ότι ήταν «πρεσβευτής του Θεού». Στην συνέχεια 

συνειδητοποίησε ότι ήταν ενσάρκωση του Εμμανουήλ και αποκαλούσε τον εαυτό του «Υιό του 

Θεού».         
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Krishnamurti (Τζίντoυ Κρισναμoύρτι, 1895 – 1986, Ινδία)   
 Υιοθετήθηκε, από μικρή ηλικία, από την Αnnie Besant, πρόεδρo της Θεοσοφικής Εταιρίας. Η  
Θεοσοφική Εταιρία αποτελεί μία αποκρυφιστική οργάνωση που ίδρυσε, το 1875, η πνευματίστρια – 

μέντιουμ Helena Blavatsky. Η διάδοχός της Besant, είχε πειστεί ότι αυτό το αγόρι ήταν ο Μεσσίας, 

ο νέος Χριστός ή  ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος που περίμεναν οι θεοσοφιστές. Σε ηλικία 13 ετών γράφει 

το πρώτο του βιβλίο «Στα πόδια του Διδασκάλου»,όπου αργότερα ισχυρίστηκε ότι τα λόγια που είχε 

γράψει, δεν ήταν δικά του, αλλά του είχαν δοθεί από τον Διδάσκαλό του(...) Αργότερα, η Besant,  

ίδρυσε στό όνομά του το Τάγμα τoυ Αστέρoς της Ανατoλής, που αριθμούσε χιλιάδες οπαδούς. Το 

1929, όμως, ύστερα από 18 χρόνια ο Κρισναμούρτι πείστηκε ότι δεν είναι ο Μεσσίας και διέλυσε 

το Τάγμα. Δήλωσε: “Πιστεύω ότι η αλήθεια είναι μια χώρα χωρίς κανένα μoνoπάτι προς αυτήν, και 

δεν μπoρεί να πλησιαστεί μέσα από κανένα δρόμο, καμιά θρησκεία, καμιά οργάνωση...”  

  

   
http://www.kathens.org  
  

Father Divine (Divine = Θείος. Πραγματικό όνομα: George Baker.  1880–1965, ΗΠΑ)  

Αφροαμερικανός πνευματικός ηγέτης που ήταν γνωστός ως και «ο αγγελιοφόρος του Θεού». 

Ισχυριζόταν ότι ήταν Θεός. Το 1907 συνάντησε ένα κήρυκα ονόματι Samuel Morris, ο οποίος κατά 

την διάρκεια ενός κηρύγματός του αναφώνησε «είμαι ο Αιώνιος Πατέρας!». Ίδρυσε την σέκτα 

«International Peace Mission movement». Οπαδός του υπήρξε ο Jim Jones (βλέπε κατωτέρω..)   

Jim Jones  (1931 – 1978,  ΗΠΑ)    
Ιδρυτής της σέκτας «Ο Ναός του Λαού» (Peoples Temple), η οποία εγκαταστάθηκε στην Γουιάνα, 

σε αγροτικό μέρος που ονομάστηκε Jonestown, ζώντας κοινοβιακά. Στις 18 Νοεμβρίου του 1978, 

908 άτομα της ομάδας (μεταξύ των οποίων και 276 παιδιά), βρέθηκαν νεκροί από ομαδική 

αυτοκτονία με δηλητήριο.  Ισχυριζόταν ότι ήταν η μετενσάρκωση του Χριστού, του Βούδα, του 

Λένιν και του Father Divine.            
David Koresh ( πραγματικό όνομα:  Vernon Wayne Howell ,1941 - 1993, ΗΠΑ)  
Ηγέτης της αίρεσης «Κλάδος δαυιδιστών» (Branch Davidian). Ζούσε σε κοινόβιο της αίρεσης 

«Όρος Κάρμηλος» με τις 140 γυναίκες του! Πίστευε ότι ήταν ο Αμνός που αναφέρεται στο 5ο 

κεφάλαιο της Αποκάλυψης, επειδή, όπως έλεγε, πήρε αποκαλύψεις από τον Θεό, για την ερμηνεία 

των επτά σφραγίδων. Στις 19 Απριλίου 1993, κατά την επιχείρηση που έκανε το FBI, στο κοινόβιο 

που είχε  εγκαταστήσει, στο Waco του Texas, σκοτώθηκαν 75 οπαδοί (και ο ίδιος), όταν ξέσπασε 

πυρκαγιά.  
  

  

Jose Luis de Jesus Miranda (ή the man Christ Jesus. Γεννήθηκε το 1946,  ΠόρτοΡίκο) 
Πορτορικάνος πρώην κήρυκας, που ισχυρίζεται ότι το 1973 «φωτίστηκε» και κατάλαβε ότι είναι η 

δεύτερη ενσάρκωση του Χριστού. Το πρωτότυπο για τον  de Jesus, είναι ότι ισχυρίζεται ότι  

ταυτόχρονα είναι και ο Αντίχριστος! Μάλιστα, έχει κάνει και τατουάζ με το 666 στο μπράτσο του! 

Ο ισχυρισμός του είναι, ότι ο Αντίχριστος δεν είναι κακός, αλλά είναι ο 2ος Χριστός... Ένας άλλος 

λόγος που προβάλει το 666, (οι οπαδοί του κάνουν κι αυτοί τατουάζ με το 666),είναι για να 

απορρίψουν οι άνθρωποι τον Ιησού το Ναζωραίο και να δεχθούν εκείνον… Διδάσκει επίσης ότι δεν 

υπάρχει πλέον αμαρτία, ούτε διάβολος. Η ομάδα που ίδρυσε λέγεται  “Creciendo en Gracia», που 

σημαίνει «αυξάνοντας στην χάρη» και έχει οπαδούς σε αρκετές χώρες.     
Iesu Matayoshi (πραγματικό όνομα: Mitsuo Matayoshi, γεννήθηκε το 1944, Ιαπωνία)  Εκκεντρικός 

Ιάπωνας πολιτικός ηγέτης του Παγκόσμιου Οικονομικού Κοινωνικού Κόμματος (World Economic 

Community Party). Ισχυρίζεται ότι είναι ο Μόνος Θεός και Ιησούς Χριστός.   

 
  

  

  

Michael Travesser ( πραγματικό όνομα: Wayne Bent. Γεννήθηκε το 1941, ΗΠΑ)  

Διδάσκει ότι ο Υιός του Θεού είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που πρώτα εμφανίστηκε ως Ιησούς  
Χριστός, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση. Στην δεύτερη του εμφάνιση ήρθε σαν Travesser.. Η 

σέκτα την οποία ίδρυσε ονομάζεται “Strong City” («Δυνατή Πόλη»).Οι οπαδοί του, που ζούνε σε 

κοινόβιο στο Νέο Μεξικό (ΗΠΑ),τον αποκαλούν «Υιό του Θεού» και «Μεσσία». Το 2000, όπως 

ισχυρίζεται ο ίδιος, ο Θεός του είπε «είσαι ο Μεσσίας» και   ότι ακόμα, του είπε "Θα λες πάντα την 

αλήθεια". Αργότερα κατάλαβε ότι ο Μεσσίας δεν είναι ένα πρόσωπο αλλά «η αφύπνιση της ψυχής»..  

Οι οπαδοί του Travesser δεν περιμένουν τον ερχομό του Χριστού από τους Ουρανούς.        
 

http://shillum.net 
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Sun Myung Moon  (πραγματικό όνομα: Moon Yong-myung. Γεννήθηκε το 1920, Ν.Κορέα)  , Ο Sun 

Myung Moon είναι ο ιδρυτής της «Ενωτικής Εκκλησίας»(Unification Church 

http://www.unification.org) Έχει γράψει το βιβλίο «Θεία Αρχή» (Divine Principle), που θεωρείται από 

τους οπαδούς του (γνωστούς ως Moonies) η ολοκληρωμένη Διαθήκη. Αυτοαποκαλείται «ο 

Σωτήρας της ανθρωπότητας», «ο Μεσσίας», «ο Ερχόμενος Κύριος» και «ο Αληθινός  
Γονέας». Το 1991 εξέδωσε την «Παγκόσμια Γραφή».(Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα άτομα που 

συντάξανε το βιβλίο αυτό υπήρξε και γνωστός Έλληνας ορθόδοξος καθηγητής Θεολογίας του 

Παν/μίου Αθηνών!). Έχει ιδρύσει το  Ενωτικό Κίνημα, που περιλαμβάνει την Διαθρησκευτική  
& Διεθνή Ομοσπονδία για την Παγκόσμια Ειρήνη (Interreligious and International Federation 

for World Peace - IIFWP) και άλλες παρόμοιες οργανώσεις. Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος το 1935, 

του εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός και τον παρακάλεσε να συνεχίσει το έργο που Εκείνος είχε 

ξεκινήσει πριν από 2000 χρόνια. Ο Ιησούς του ζήτησε να ολοκληρώσει το έργο της 

εγκαθίδρυσης της Βασιλείας των Ουρανών στη Γη και της παγκόσμιας ειρήνης. Ο Moon 

τότε κατάλαβε ότι ο Χριστός απέτυχε να ολοκληρώσει την αποστολή του και την άφησε στη 

μέση για να την τελειώσει ο ίδιος…  Μαζί με την 3η (ή 4η ;) γυναίκα του, Hak Ja Han, 

αυτοαποκαλούνται «το Αρνίο και Νύμφη». Με τον τέλειο γάμο τους έγινε η Δεύτερη παρουσία 

και σώθηκε η ανθρωπότητα! Είναι οι Αληθινοί Γονείς. Αν ολόκληρος ο κόσμος αποδεχθεί τις 

αλήθειες του Moon και ευλογηθεί από τους τέλειους γονείς, τότε θα έλθει ενότητα στον κόσμο. 

Συχνά τελούν μαζικούς γάμους οπαδών. Το 1993, η γυναίκα του, μετά από περιοδεία στην 

Ευρώπη, ήρθε και στην Αθήνα, στις 2 Δεκεμβρίου, σε γνωστό ξενοδοχείο, όπου την παρουσίασε 

πρώην πρωθυπουργός της χώρας! Στις 23 Μαρτίου 2004, έλαβε χώρα μία τελετή στο Dirksen 

Senate Office Building, (κτίριο της αμερικάνικης Γερουσίας), όπου ο Danny K. Davis, μέλος του 

αμερικανικού Κογκρέσου, (και βαπτιστής κατά το θρήσκευμα), φορώντας λευκά γάντια, 

μετέφερε ένα μαξιλάρι, όπου υπήρχε ένα πανάκριβο στέμμα το οποίο τοποθετήθηκε στο κεφάλι 

του Moon…Ο Moon στον λόγο του είπε: «Απεστάλην στη Γη για να σώσω τα 6 δισεκατομμύρια 

κατοίκους της... Αυτοκράτορες, βασιλιάδες και πρόεδροι έχουν δηλώσει ενώπιον Ουρανού και γης 

ότι ο αιδεσιμότατος Sun Myung Moon δεν είναι άλλος παρά ο Σωτήρας της ανθρωπότητας, ο 

Μεσσίας, ο Ερχόμενος Κύριος, και ο Αληθινός γονέας». Ο πατέρας Bush δήλωσε πρόσφατα ότι 

ο Moon είναι ένας άνθρωπος με όραση…Τον Φεβρουάριο του 2003 ξεκίνησε την καμπάνια του 

με τίτλο "κατεβάστε κάτω τον σταυρό". Ο σταυρός για τον Moon θυμίζει τον πόνο του Ιησού και 

διαιρεί τους ανθρώπους των διαφορετικών θρησκειών. Η καμπάνια περιλάμβανε κάψιμο και 

θάψιμο σταυρών…….Και μία…λεπτομέρεια: Ο αιδεσιμότατος Moon είναι ιδρυτής της 

αμερικάνικης εφημερίδας The Washington Times και ένας από τους 50 μεγαλύτερους 

κεφαλαιούχους στη Γη (με δεκάδες ξενοδοχεία, επιχειρήσεις κλπ
)   

 

  
  

  
Ο Moon σε συνάντηση με τον 

πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ 

Nixon στον Λευκό Οίκο.  

 

  
  

 

 
  

  

  

Αριστερά :   ογκώδης   τελετή   γάμων   οπαδών  (Blessing  
ceremonies)  &  κάτω :   η   Τελετή   της   στέψης …  
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Σλόγκαν   του   
Maitreya :  « Ένας   

Κόσμος ,  Μία   
Ανθρωπότητα ,  
Ένας   Σωτήρας ,  

Ένας   Θεός ».  

  

Μυστηριώδες πρόσωπο αγνώστων λοιπών στοιχείων, που προβάλει ο Βρετανός αποκρυφιστής 

Benjamin Creme(http://www.share-international.org). Κατά τον  Creme, «Πολλοί περιμένουν την 

επιστροφή του Διδασκάλου, είτε τον αποκαλούν Χριστό, Μεσσία, Πέμπτο Βούδα, Κρίσνα, ή Ιμάμη 

Μαχντί. Ο Διδάσκαλος που εκπληρώνει όλες αυτές τις προσδοκίες ήδη ζει ανάμεσά μας. Ο Maitreya, 

δεν έχει έρθει μόνος του αλλά μαζί με μία ομάδα σοφών Διδασκάλων που από καιρό οδηγούν την 

ανθρωπότητα από το παρασκήνιο. Όλοι αυτοί έρχονται για να λύσουν τα παγκόσμια προβλήματα». 

Επίσημη εμφάνιση, φέρεται, ότι έκανε το 1988 στο Ναϊρόμπι, ενώ έχουν αναφερθεί κατά καιρούς 

και άλλες περίεργες «πνευματικές» εμφανίσεις (χέρι, φως κλπ).    

*(Maitreya κανονικά, λέγεται ο Βούδας που περιμένουν οι Βουδιστές να έρθει στις έσχατες ημέρες, για την «πλήρη φώτιση»)  

 

Vissarion (Βησσαρίων. Πραγματικό όνομα: Sergey Torop. Γεννήθηκε το 1961, Ρωσία) 

Ιδρυτής της σέκτας «Εκκλησία της Τελευταίας Διαθήκης» (http://www.vissarion-en.org.  Έδρα της 

είναι το Minusinsk της Σιβηρίας, όπου έχει κτισθεί μία πόλη οικολογικής μορφής, η λεγόμενη 

«ιερή πόλη του ήλιου». Έχει περίπου 4.000 οπαδούς σε μία περιοχή με 30 περίπου χωριά 

τριγύρω, γνωστή ως Οικόπολις (Ecopolis). Ο σκοπός της κίνησης  είναι η ενότητα όλων των 

θρησκειών. Το 1991, ο Sergey Torop «φωτίστηκε», άλλαξε το όνομά του και έγινε ο 

«Βησσαρίων», ο Ιησούς Χριστός που επέστρεψε. Κατά το πιστεύω του, αυτό δεν σημαίνει 

ότι είναι Θεός αλλά ότι είναι ο Λόγος του Θεού.   
 

  

 

Inri Cristo  (πραγματικό όνομα:  Iuri Thais Kniss. Γεννήθηκε το 1948, Βραζιλία)      

Ιδρυτής του Eclectic Movement for Inri Cristo and Consolidation of the  Kingdom of                                                        
God Over the Earth…. http://www.inricristo.org.br  Ισχυρίζεται  ότι είναι η ενσάρκωση του  Ιησού 

Χριστού.  

   

  

  

Βασούλα Ρύντεν, (Ελληνίδα,γεν. 1942, στη Αίγυπτο)  
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    Όπως ισχυρίζεται η ίδια, (http://www.tlig.gr)όταν ήταν μικρή, ονειρεύτηκε 

μερικές φορές τον Χριστό κι άλλες φορές είδε ψυχές πεθαμένων να κάθονται στο 

σαλόνι του σπιτιού της. Από την ηλικία των 10-12 χρονών είχε ξεκινήσει να έχει 

διάφορες μυστικές εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένης και μιας εμπειρίας που εκείνη 

περιγράφει ως «πνευματικό γάμο» με τον Χριστό. Το 1985, της παρουσιάστηκε στο 

Μπαγκλαντές, που ζούσε με τον Σουηδό σύζυγο της ο Δανιήλ, ο φύλακας - άγγελός 

της, για να την εξαγνίσει και να τη φέρει κοντά στον Θεό. Εκείνον τον καιρό λάμβανε 

μηνύματα για 4 με 6 ώρες.   
    Ισχυρίζεται ότι ο Ιησούς οδηγεί το χέρι της να γράψει μηνύματα οποία είναι 

γραμμένα με γραφικό χαρακτήρα γεμάτο μεγαλοπρέπεια, διαφορετικό από τον 

δικό της… Το «κάλεσμα του Θεού» μέσα στα μηνύματα είναι κάλεσμα για 

συμφιλίωση και ενότητα.    
       Η ορθόδοξη εκκλησία (όπου ισχυρίζεται ότι ανήκει) δεν αναγνωρίζει την 

γνησιότητα των μηνυμάτων της, ενώ την κατηγορεί ότι θέλει να οδηγήσει τους 

πιστούς της στον Παπισμό (βλ. μήνυμα «…να γυρίσετε όλοι στον Πέτρο (Πάπα) και 

να γίνετε ένα..»). Η ρωμαιοκαθολική εκκλησία, (στην οποία δημιουργούσε 

μεγαλύτερο πρόβλημα) το 1995, εκφράστηκε αρνητικά σχετικά με τα μηνύματα, 

θεωρώντας την «γνήσια προφήτισα της Νέας Εποχής» (το αυτόματο γράψιμο είναι 

μία τεχνική της Νέας Εποχής - βλ. σελ.161). Μετά όμως μία επιτροπή (πρόεδρος τη 

οποίας ήταν ο καρδινάλιος Joseph Ratzinger – τωρινός Πάπας Βενέδικτος XVI) 

γνωμοδότησε ότι η κ. Ryden έδωσε πειστικές απαντήσεις σε διάφορα θέματα πίστης 

και ότι αν κάποιος καθολικός επιθυμεί να συμμετέχει στην ομάδα προσευχής της,  

   αυτό θα γίνεται μόνο με την σύμφωνη γνώμη του τοπικού επισκόπου.   
      Ορισμένα από τα μηνύματα : «Θα φανερωθώ και μ' αυτό τον τρόπο ώστε τα νησιά, 

τα βουνά και όλες οι πεδιάδες να πιστέψουν ότι είσαι σταλμένη από τον Ύψιστο και 

ότι ο Ων είναι ο Συγγραφέας της "Αληθινής εν Θεώ Ζωής"και ότι είσαι το φερέφωνό 

Μου κι επομένως ό,τι λες είναι αυτά που σου έχω πει. Όποιος σε απορρίπτει, 

απορρίπτει τα Λόγια Μου" (Λόγοι του «Ιησού» στις 30 Σεπτεμβρίου, 1993). Αλλού: 

« Όταν ρώτησα τον Ιησού πώς θα έρθει, τότε μου είπε μόνο το εξής:  
"Η αγάπη θα επιστρέψει σαν αγάπη".  Αργότερα αναφέρει και λόγους της 

Παναγίας. «Η Παναγία λέει: "Ήρθα για να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι αληθινός 

απόστολος του Θεού είναι εκείνος πού πράττει το Θέλημά Του. Όποιος αγαπά, πράττει 

το Θέλημα του Θεού". Και "Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Όποιος αγαπά, πράττει το 

Θέλημά Μου.    
   Σε ομιλία της σε διαθρησκευτικό διάλογο στην Dhaka, της Ινδίας (23-2- 2003):  

«Ένας διαθρησκευτικός διάλογος είναι ένας πολύτιμος θησαυρός από μόνος του γιατί  
φέρνει κοντά διάφορους ηγέτες ώστε να ανακαλύψουν ότι έχουμε πολλά κοινά σημεία πάνω στα οποία θα μπορούσαμε να χτίσουμε 

έναν κοινό διάλογο. Σε όλες τις θρησκείες υπάρχει πάντα ένας άγιος νόμος για να τον ακολουθήσει κανείς. Σκοπός του είναι 

να μας οδηγήσει στην ενάρετη οδό της αγιότητος, είτε είναι Χριστιανικός νόμος, Μουσουλμανικός, Βουδιστικός, 

Ινδουϊστικός, Εβραϊκός ή ο,τιδήποτε άλλο…. Όλοι προσευχόμαστε με τον δικό μας τρόπο, όλοι νηστεύουμε ανάλογα με τις 

περιόδους για να καθαρίσουμε το νου και την ψυχή και συγχρόνως να εξιλεωθούμε για τις αμαρτίες μας, όλοι εξαγνιζόμαστε 

σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε μάθει, όλοι κάνουμε περισυλλογή για να φτάσουμε σε ανώτερα επίπεδα πνευματικότητος σύμφωνα 

με τις πνευματικές μας διδαχές…».   

      

  .   
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 3ο ΝΑΟ των ΙΟΥΔΑΙΩΝ  

 

  

  

  

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Ο ΝΑΟΣ  

 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΝΑΟΥ  

 Ο 3ος ΝΑΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ…  
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Λέγω λοιπόν, Μήπως απέρριψεν ο Θεός τον λαόν αυτού; Μη γένοιτο·   
(Ρωμαίους 11:1)  

  

  

Δεν απέρριψεν ο Θεός τον λαόν αυτού, τον οποίον προεγνώρισεν.   
(Ρωμαίους 11:2)  

  

  

Τι λοιπόν; Ο Ισραήλ δεν επέτυχεν εκείνο το οποίον ζητεί, οι εκλεκτοί όμως επέτυχον· 
οι δε λοιποί ετυφλώθησαν,  

 (Ρωμαίους 11:7)  

  

  

Διότι δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, διά να μη 

υψηλοφρονήτε, ότι τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθη 

το πλήρωμα των εθνών, και ούτω πας ο Ισραήλ θέλει σωθή, καθώς 

είναι γεγραμμένον…   
(Ρωμαίους 11:25,26)    
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    ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 3ο ΝΑΟ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ  
  

   ΔΥΟ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΚΟΜΜΑΤΙΑ  στην  ολοκλήρωση  του  

Ισραηλινοί στρατιώτες στο Δυτικό Τείχος 

λίγο μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ  
(1967)  

εσχατολογικού παζλ, είναι η επιστροφή του λαού Ισραήλ στην γη 

που τους είχε δώσει κάποτε ο θεός και το χτίσιμο του Ναού.         Το 

καύχημα των Ιουδαίων ήταν ο Ναός. όμως ο Κύριος είχε πει 

προφητικά : «..και προσήλθον οι μαθηταί αυτού διά να επιδείξωσιν 
εις αυτόν (τον Χριστό) τας οικοδομάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπε 
προς αυτούς· Δεν βλέπετε πάντα ταύτα; αληθώς σας λέγω, δεν θέλει 
αφεθή εδώ λίθος επί λίθον, όστις δεν θέλει κατακρημνισθή». 
(Ματθαίος 24;1,2) Ο Κύριος είπε επίσης για την Ιερουσαλήμ: «…και 
θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας και θέλουσι φερθή αιχμάλωτοι 
εις πάντα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι πατουμένη υπό 
εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι καιροί των εθνών» (Λουκάς 21:24). Οι 

Ιουδαίοι είχανε εκλέξει. «..Δεν θέλομεν τούτον να βασιλεύση εφ' 
ημάς».(Λουκάς 19:14) και «..αποκριθείς πας ο λαός είπε· το αίμα 
αυτού ας ήναι εφ' ημάς και επί τα τέκνα ημών». (Ματθαίος 27:25).  

      Το 66 μ.Χ. οι Ιουδαίοι επαναστάτησαν κατά των Ρωμαίων.  Στις 

10 Αυγούστου του 70 μ.Χ. ο στρατηγός Τίτος γιος του αυτοκράτορα 

Βεσπασιανού κατέλαβε την πόλη και έκαυσε το Ναό, φόνευσε 

600.000 Ιουδαίους και απήγαγε τα σκεύη του Ναού. Μερικά χρόνια 

αργότερα, το 132 μ.Χ. οι Ιουδαίοι ξανά επαναστάτησαν υπό την 

ηγεσία του Μπάρ‐ Κοχεμπά (σημαίνει : γιός αστέρι), ο οποίος που 

ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Μεσσίας.  Ο αυτοκράτορας Ανδριανός 

έστειλε τον Σεβήρο, ο  οποίος με μεγάλη αγριότητα κατέπνιξε την 

επανάσταση, αροτρίασε, κυριολεκτικά, την Ιερουσαλήμ, της  

άλλαξε το όνομά της και την μετονόμασε Aelia Capitolina, την 

μετέβαλε σε ελληνορωμαική πόλη, απαγόρευσε την διδασκαλία 

του Μωσαικού Νόμου, έκτισε Ναό του Δία στο όρος Σιών και έδιωξε 

όλους τους Ιουδαίους. Για τον λαό Ισραήλ ξεκινούσε η μακρά 

πορεία της διασποράς και των διωγμών.    
   {ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ιουλιανός (γνωστός και ως «ο 

παραβάτης») (361-363), θέλοντας να ενισχύσει τις τοπικές θρησκείες και να ανακόψει 

την πορεία του χριστιανισμού, επέτρεψε στους Ιουδαίους να ξανακατασκευάσουν το 

Ναό. Σύμφωνα με αρχαίες πηγές, η οικοδόμηση δεν προχώρησε ποτέ, γιατί κάθε φορά 

που προσπαθούσαν οι εργάτες να οικοδομήσουν συνέβαιναν περίεργα φυσικά 

φαινόμενα, όπως φλόγες που έβγαιναν μέσα από την γη…}  

                
     Ήταν προφητευμένο σε πολλά σημεία του Λόγου του Θεού: «Ο 
διασκορπίσας τον Ισραήλ θέλει συνάξει αυτόν και θέλει φυλάξει 
αυτόν ως ο βοσκός το ποίμνιον αυτού». (Ιερεμίας 31:10) και  «Και ειπέ 
προς αυτούς, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ιδού, εγώ θέλω λάβει τους 
υιούς Ισραήλ εκ μέσου των εθνών όπου υπήγον, και θέλω συνάξει 
αυτούς πανταχόθεν και φέρει αυτούς εις την γην αυτών» (Ιεζεκιήλ 37:21)  

      Η επιστροφή του λαού Ισραήλ, μετά από μία περίοδο 2000, 

περίπου, ετών και η κατάληψη της Ιερουσαλήμ αναθέρμαναν την 

αρχαία επιθυμία για το χτίσιμο του τρίτου Ναού. Ο τρίτος Ναός 

συνδέεται με την εμφάνιση του «Μεσσία»... Ο αληθινός Μεσσίας, 

  
Ο  1 ος 

  Ναός   του   Σολομώντα  ( σκίτσο   ) 

  
Ο   Ναός   του   Ηρώδη  ( μακέτα   ) 

  
Η   καταστροφή   του   Ναού   από   τους   

Ρωμαίους   ( πίνακας   του  Francesco Hayez)   

  
Η   επτάφωτη   Λυχνία   μεταφέρεται   από   τα   
ρωμαϊκά   στρατεύματα   ( Ρώμη ,  αψίδα   Τίτου )   

  
Ιερουσαλήμ .  Δυτικό   Τείχος .  Στο   βάθος   το   

τέμενος   του   Ομάρ   
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όμως, ο Κύριος Ιησούς Χριστός 

είχε πει : «Διότι σας λέγω, δεν 

θέλετε με ιδεί εις το εξής, εωσού είπητε, Ευλογημένος ο ερχόμενος 
εν ονόματι Κυρίου» (Ματθαίος 3:39).  
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                                                       Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Ο ΝΑΟΣ  

 
 Ισραηλινοί στρατιώτες  αμέσως  μετά την απελευθέρωση του  
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Όρους του Ναού στην Ιερουσαλήμ
  

Αριστεράκουβαλώντας : Ο  ανώτεροςτο Νόμο (Torah)   στρατιωτικόςεκεί 

όπου ραββίνος ήταν  χτισμένοςSchlomo Goren ο Ναός,  και Δεξιά 

ισραηλινοί στρατιώτες. 
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of Israel Faithful Movement  (Κίνημα για το Όρος του 

Ναού) http://www.templemountfaithful.org  (με επικεφαλής τον 

Gershon Salomon) που  αποτελείται από Ισραηλίτες 
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ακτιβιστές που  με διάφορες διαδηλώσεις και εκδηλώσεις 

προσπαθούν να πιέσουν για το κτίσιμο του τρίτου Ναού.   

ύστερα από άγριες συμπλοκές με μουσουλμάνους, ενώ το 

1996, κατά την διάρκεια έργων για το άνοιγμα ενός αρχαίου 

σήραγγας σκοτώθηκαν 58 άτομα…  
 Τον Μάρτιο του  1997, ο Yasser Arafat δείχνοντας μία  
φωτογραφία με το Τρίτο Ναό που κυκλοφόρησε διεθνώς   
είπε στους δικούς του «ετοιμαστείτε για την εοπόμενη 

μάχη(για την Ιερουσαλήμ). Σημειώνεται ότι για να χτιστεί ο 

Ναός θα πρέπει (κατά τους περισσότερους) να γκρεμιστεί το 

τέμενος του Ομάρ,( τζαμί Αλ Ακσά), το οποίο αποτελεί τον 

τρίτο πιο ιερό τόπο για τους μουσουλμάνους (μετά την  
Μέκκα και την Μεδίνα)..    
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 http://www.thewatcherfiles.com/        http://www.chabad.org.il                  http://www.revava.org/  
   

   

  

 
 

                                                                                                                                                      

  
  

  
  

     
Δύο    ακρογωνιαίοι   λίθοι   για   το   Ναό   μεταφέρονται ….           Φέρετρο   που   γράφει  « Παλαιστινιακό   κράτος   Ποτέ ! »  

     
                   Διαδήλωση    στην   παλιά   πόλη    με    ομοίωμα   του   Ναού   

                   

  

Διαδηλώσεις 
  για 

  το 
  

κτίσιμο 
  του  3 ου   ΝΑΟΥ 

  

http://www.templemountfaithful.org/   

The Temple Mount and Land of Israel   
Faithful Movement Marched to the   

Temple Mount in Jerusalem During the   
Festival of Succoth as an Important   
Part of Their Historical Campaign   
for the  Rebuilding of the Temple   
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Επεισόδια στην Ιερουσαλήμ για τις ανασκαφές       «E» Online 13:39   
      Έντονα καταδίκασε ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς τη σημερινή εισβολή των ισραηλινών 

δυνάμεων καταστολής στην Πλατεία των Τζαμιών στην Ιερουσαλήμ, κατά την οποία τραυματίστηκαν σε 

συγκρούσεις περίπου 20 Παλαιστίνιοι και 15 Ισραηλινοί αστυνομικοί. Την αφορμή έδωσαν οι αρχαιολογικές 

ανασκαφές που πραγματοποιούν οι Ισραηλινοί κοντά στο τέμενος Αλ Ακσά, τις οποίες επικρίνουν ως εχθρική 

ενέργεια οι Παλαιστίνιοι. Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας δήλωσε ότι στις συγκρούσεις τραυματίστηκαν 

15 αστυνομικοί, εννιά από τους οποίους διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο. Επίσης 17 Παλαιστίνιοι διαδηλωτές 

συνελήφθησαν…   

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  
  
  

  

  
  

  
  
  

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  



  151 
ʺΗ αστυνομία έχει θέσει την κατάσταση υπό τον πλήρη έλεγχό της και πρόκειται να έχει συνομιλίες με 

εκπροσώπους του Ουάφκ (μουσουλμανική υπηρεσία διαχείρισης της θρησκευτικής περιουσίας) ώστε οι 15 

διαδηλωτές που εξακολουθούν να βρίσκονται εντός του τεμένους αλ Άκσα να εγκαταλείψουν το Όρος του Ναού 

(όπως είναι γνωστός ο χώρος αυτός στους Εβραίους)ʺ, πρόσθεσε……..Σύμφωνα με παλαιστινιακές ιατρικές πηγές, 

περίπου 20 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν από τα επεισόδια. Η ισραηλινή αστυνομία έρριξε βομβίδες κρότου‐

λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος των πιστών που διαδήλωναν πετώντας πέτρες μετά την 

προσευχή της Παρασκευής, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.  ʺΣήμερα είναι 

μία ημέρα οργής στην Παλαιστίνη λόγω των μέτρων των δυνάμεων κατοχής 

στην Ιερουσαλήμ και της καταστολής από την πλευρά των αρχών κατοχήςʺ, 

δήλωσε ο Αμπάς, μια μέρα μετά την υπογραφή στη Μέκκα της συμφωνίας 

για το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας των Παλαιστινίων από τη 

Φάταχ και τη Χαμάς. Οι εργασίες που πραγματοποιεί το Ισράηλ στην 

Πλατεία των Τζαμιών συνιστούν ʺεχθρικά μέτρα. Ο λαός μας δεν μπορεί να 

μην αντιταχθεί στα μέτρα αυτάʺ, πρόσθεσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, 

σημειώνοντας: ʺΑυτή τη μέρα,  
  

 απευθύνομαι  στο  μεγάλο  παλαιστινιακό  λαό  μας  για  να  τον  
διαβεβαιώσω για τη νίκη, Θεού θέλοντοςʺ, σημείωσε.  
Η σημερινή ημέρα κηρύχθηκε ʺημέρα οργήςʺ από τους Παλαιστίνιους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ισραηλινές 

εργασίες που ξεκίνησαν την Τρίτη σε μία από τις εισόδους της Πλατείας των Τζαμιών, γνωστή ως πύλη των 

Μαροκινών. . Το Ισραήλ άρχισε αρχαιολογικές ανασκαφές πριν από την τοποθέτηση δοκών στήριξης για την 

κατασκευή πεζογέφυρας που θα οδηγεί στην πύλη των Μαροκινών. Οι ισραηλινές αρχές έχουν διαβεβαιώσει ότι οι 

εργασίες που πραγματοποιεί αποσκοπούν αποκλειστικά στην εγκατάσταση της νέας πεζογέφυρας, καθώς η 

σημερινή που είναι φτιαγμένη από ξύλο είχε υποστεί ζημιές από χιονοθύελλα το 2004…..  
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Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ…  
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           Η   Επτάφωτη   Λυχνία                   Η   στολή   του   Αρχιερέα                  Το   στέμμα   του   Αρχιερέα   

       
       Η   Κιβωτός   της   Διαθήκης                Καθαριστικό   της   Λυχνίας      Δοχείο   για   το   λάδι   της   Λυχνίας    

         
         Λύρα  ( για   τους   Λευίτες )        Σοφάρ  ( κέρας                       ) Ο   μπλε   ποδήρης   χιτώνας     
( Έξοδος  28:31 ‐ 35                                                       
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Πε ρ ιοδικό   ΤΕΜΡΟ  12-7-1997 

  

Αναπαράσταση   θυσίας   της   ξανθής    δάμαλης   
( Αριθμοί  19)  

Αναπαράσταση   θυσίας   της   ξανθής    δάμαλης   
( Αριθμοί  19)  
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   Ο 3ος ΝΑΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ (…)  

     «Και…εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί 

το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως,.»  (Δανιήλ 9: 27). 

«Ας μη σας εξαπατήση τις κατ' ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, 
εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο 
υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον 

Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων 

εαυτόν ότι είναι Θεός». (Β΄ Θεσσαλονικείς 2: 3,4).  

      Οι περισσότεροι ερμηνευτές της Αγίας  Γραφής συνδέουν  πολλά χωρία της Αγίας 

Γραφής,(όπως τα παραπάνω), με την κατά γράμμα οικοδόμηση  του τρίτου Ναού των  

  
Ιουδαίων, στην Ιερουσαλήμ, ως τμήμα του προφητικού λόγου που μέλει να εκπληρωθεί.   Οι ίδιοι οι 

θρησκευόμενοι Ιουδαίοι  συνδέουν την  οικοδόμηση του Ναού με την έλευση του Μεσσία[[βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]], (που 

ακόμα τον περιμένουν). Άλλοι (ορθόδοξοι Ιουδαίοι) ισχυρίζονται ότι πρέπει να έρθει πρώτα ο Μεσσίας ο 

οποίος και θα οικοδομήσει το Ναό και άλλοι (Μεμονίδες) ότι πρέπει πάντοτε και πριν από την εμφάνιση 

του Μεσσία,  

ότι εκτός από τους Ιουδαίους μεγάλο ενδιαφέρον για το χτίσιμο του Ναού έχουν οι 

λεγόμενοι σιωνιστές χριστιανοί[βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]. Τέλος υπάρχουν σοβαρές πληροφορίες ότι 

το κτίσιμο του Ναού αποτελεί επιδίωξη και των μασόνων (http://www.cephas‐library.com), οι οποίοι ανυπομονούν να 

παρουσιάσουν το «νέο» χριστό..(βλ. «Ο ναός της Μασονίας είναι το σπίτι του Χριστού» (Edward Waite,  «A New Encyclopedia of 

Freemasonry and of Cognate Instituted Mysteries: The Rites, Literature and History»,1970).  Ένα  ακόμα  στοιχείο που πρέπει να έχει ο 

Μεσσίας, σύμφωνα με την Ιουδαϊκή θρησκεία, είναι  να φέρει «παγκόσμια ειρήνη»… Θα είναι, όπως λένε,  ένας 

ηγέτης που όμοιό του δεν γνώρισε το ανθρώπινο γένος…Κάτω από την καθοδήγησή του θα εμπνεύσει ολόκληρο 

τον κόσμο να αλλάξει πορεία…      Είναι ξεκάθαρο ότι όλες τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα τα διαθέτει ένα 

πρόσωπο που ο Λόγος του   
Θεού το ονομάζει «ο Αντίχριστος» «το Θηρίον» «ο άνθρωπος της αμαρτίας», «ο υιός της απωλείας» κλπ… Ο  
Κύριος Ιησούς Χριστός είπε κάποτε στους Ιουδαίους «εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου, και δεν με 

δέχεσθε· εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθή». (Ιωάννης 5:43). Πράγματι, μέχρι 

σήμερα, η πλειοψηφία του λαού Ισραήλ, έχει απορρίψει τον Χριστό  και παρόλη την αύξηση των Εβραίων (κυρίως 

στις ΗΠΑ) που έχουν δεχθεί τον Χριστό ως τον αληθινό Μεσσία (και για αυτό ονομάζονται «Μεσσιανιστές»[βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]), οι περισσότεροι ακόμα περιμένουν τον «πραγματικό Μεσσία»… Σημειώνεται ότι το Ταλμούδ,  αναφέρει 

ότι αυτό θα  

να γίνονται προσπάθειες για την ανοικοδόμησή του. Τέλος άλλοι πιστεύουν ότι πιο 

σημαντικό είναι να παρουσιαστεί ο Ναός σαν ένα μεγάλο βήμα προς μια του 

πνευματική παγκοσμιοποίηση, παρά σαν μία εθνική επιχείρηση… Το παράξενο είναι  

Αυτό το τεράστιο μασονικό 

σύμβολο δεσπόζει στο Eilat, 

στα σύνορα  
Αιγύπτου/ Ισραήλ. 
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λάβει χώρα πριν το εβραϊκό έτος  6000.   ( που αντιστοιχεί στο  2002 ‐ 3.)   ( www.askmoses.com )   

                      

  
 
 

  
  
  

  
  

  
« Ο   αληθινός   Μεσσίας ;»   
Μία   Ιουδαϊκή   απάντηση   
στους  « μισιονάριους »   

( εννοούν   τους   χριστιανούς   
που   ευαγγελίζουν  /  

προσηλυτίζουν   Εβραίους ..)   

           
        

            
     

            
           

     
( Β΄   Κορινθίους  3: 15,16)  

  
Ιουδαίοι   με   πλακάτ   που   απεικονίζουν   σπασμένους   

σταυρούς   και   συνθήματα   όπως  « έξω   ο   σταυρός », « έξω   η   
παγανιστική   λατρεία »!!  

        

     


