
«Ας μην αποδεχθούμε κανένα «αρραβώνα» με τον 
Ολοκληρωτισμό, ας μη δεχτούμε την «αχρήματη εποχή» που 
ανακοινώνουν για το 2013, ας πολεμήσουμε για τη Βιοτική 

Αξιοπρέπεια και την Ελευθερία μας, με τη δική σας αρωγή».  
 

ΙΝΚΑ-∆Τ 388/17.01.2013 

Ανοικτή Επιστολή 
Προς τον 
Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Πρόεδρο της 

Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς της Ιεραρχίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Ο Νέος Ολοκληρωτισμός και η Βίαιη Φτωχοποίηση των Ελλήνων Πολιτών 
Μακαριότατε, 
Σεβαστοί Πατέρες της Εκκλησίας μας, 
Το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), με πάνω από 40 χρόνια δράσης και με περισσότερα 

από 100.000 μέλη, έχει δραστηριοποιηθεί ενάντια σε όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας τα 
τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα σε όσα αφορούν στην καταπάτηση της Ελευθερίας και την 
εξαθλίωση των πολιτών. Οι ενέργειές μας είναι γνωστές από την έκδοση δελτίων τύπου, τις 
διακηρύξεις, τις ομιλίες, αλλά και τις προσφυγές μας στη ∆ικαιοσύνη (χαράτσι της ∆ΕΗ, διόδια, 
«πράσινα τέλη», αποτροπή του υποχρεωτικού εμβολιασμού για την «πανδημία της γρίπης των 
χοίρων», προσβολή της ΠΟΛ1077 στο ΣτΕ κ.λ.π.) 

Τα μέλη του ΙΝΚΑ είμαστε ενεργοί πολίτες, όλοι με κοινωνικές ευαισθησίες, για αυτό 
αντιστεκόμαστε σε οτιδήποτε είναι ενάντια στην Ζωή, Ελευθερία και Περιουσία του Ελληνικού 
Λαού. 

Γνωρίζουμε ότι η Ιερά Σύνοδος έχει αποφασίσει από παλιά (το 1998, για τη Συνθήκη 
Schengen) τη μη αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων, ή ταυτοτήτων, που θα χρησιμοποιούσαν τον 
αριθμό 666, αλλά και πρόσφατα, της «κάρτας του πολίτη». 

Το ΙΝΚΑ συνεργάστηκε με ιερείς και λαϊκούς και συμμετείχε ενεργά σε δύο συγκεντρώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου 2011 και στις 21 Οκτωβρίου 2012 που αφορούσαν 
στην «κάρτα του πολίτη», αλλά και γενικότερα στην αντιμετώπιση του Φακελώματος - 
Ξεγυμνώματος του Πολίτη, από τον Νέο Ολοκληρωτισμό. 

∆εν είναι όμως μόνο οι προγραμματιζόμενες νέες αστυνομικές ταυτότητες («κάρτες 
πολίτη») που προωθεί ο Νέος Ολοκληρωτισμός, πρόκειται για συνεχόμενα μέτρα τα οποία 
στοχεύουν να φακελώσουν, να ξεγυμνώσουν, να αριθμοποιήσουν τον Άνθρωπο και να τον 
μετατρέψουν σε υποχείριό τους, σε αντικείμενο προς εκμετάλλευση. Ορισμένα από αυτά είναι: 
«κάρτα του πολίτη», «κάρτα του μετανάστη», «φοροκάρτα», «περιουσιολόγιο», «ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση», «υποχρεωτική δωρεά οργάνων», «άρση του προσωπικού απορρήτου» κ.ά. 
Όλα αυτά συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο-φασιστικό έλεγχο της προσωπικής ζωής των 
Ανθρώπων, με άμεσο κίνδυνο για τη Ζωή, την Ελευθερία και την Περιουσία τους.  

Ο Φασισμός (μετά την πρώτη ήττα του το 1945) αναβιώνει, οι μέθοδοί του 
επαναχρησιμοποιούνται και εκσυγχρονίζονται και η Επιστήμη χρησιμοποιείται σε βάρος του 
Ανθρώπου.  

Εμείς όχι μόνο αναγνωρίζουμε την ηγεσία της Εκκλησίας ως βασικό συναγωνιστή των 
κινημάτων του Ελληνικού Λαού ενάντια στον Ολοκληρωτισμό εν γένει, αλλά θεωρούμε και ότι 
μπορεί να παίξει βασικό και αναντικατάστατο ρόλο στην καταφυγή και στην άμυνα του 
Ελληνικού Λαού. 

Νομίζουμε ότι είναι ο καιρός να ενημερώσουμε τους πολίτες, αλλά και να τους 
αποτρέψουμε, να παραλάβουν οτιδήποτε (ή να γνωστοποιήσουν οποιοδήποτε στοιχείο τους) 
που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη Ζωή, την Ελευθερία και την Περιουσία τους. Ήρθε η 
ώρα να θυμίσουμε ξανά τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου που είναι ξεκάθαρα ενάντια στην 



«ηλεκτρονική διακυβέρνηση», δηλαδή ενάντια στο όπλο του Ολοκληρωτισμού που μπορεί να 
μας οδηγήσει στην «εμφύτευση». 

Με πρόσχημα την… «οικονομική κρίση» αλλά και την… «πάταξη της φοροδιαφυγής», 
στοχεύουν στην εξαθλίωση των Ελλήνων, που, αν χάσουν την Ελευθερία τους και την 
Περιουσία τους (προσωπική και δημόσια), τότε θα χάσουν την Εθνική τους Υπόσταση, ακόμα 
και τη Ζωή τους. Η Ιστορία μας δείχνει ότι η Εκκλησία έπαιξε ενεργό και αξιοσημείωτο ρόλο για 
την επίτευξη της Ελευθερίας μας, τόσο στην Εθνική Παλιγγενεσία, όσο και στις άλλες δύσκολες 
στιγμές της χώρας μας. 

Σήμερα χιλιάδες συνάνθρωποί μας αυτοκτονούν κυριευμένοι από την απελπισία τους και 
πνιγμένοι στα χρέη, άλλοι πεθαίνουν πρόωρα από έλλειψη φαρμάκων, ενώ χιλιάδες άστεγοι, 
εκατομμύρια άνεργοι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Σήμερα επικρατεί η αδικία, ο φόβος, 
το ψέμα, η απογοήτευση, η τρομοκρατία και κάθε μορφής βία, σήμερα όλο το έθνος 
συκοφαντείται. 

Όλα αυτά τα γεγονότα κραυγάζουν και οδηγούν στα αυτονόητα συμπεράσματα, που έχει 
καταλήξει ο Ελληνικός Λαός, παρά το όργιο παραπληροφόρησης, τον οργανωμένο Ψυχολογικό 
Πόλεμο και την αντιστροφή της πραγματικότητας από την πλειοψηφία των «ΜΜΕ». 

∆εν είναι θέμα τεχνολογικής διερεύνησης, δεν είναι θέμα παραπομπής σε μια «Επιτροπή  
Εμπειρογνωμόνων». Είναι: 

Απόφαση αντίστασης στην Κατοχή και στον Ολοκληρωτισμό,  
ή πρόθεση υποταγής σε αυτόν. 
Οι Έλληνες Πολίτες αναμένουν το κάλεσμα σας Μακαριότατε και Σεβαστοί Πατέρες 

της  Εκκλησίας. Να τους ενθαρρύνετε να αντισταθούν, δεν τους αξίζει να είναι μόνοι.  
Ας μην αποδεχθούμε κανένα «αρραβώνα» με τον Ολοκληρωτισμό, ας μη δεχτούμε την 

«αχρήματη εποχή» που ανακοινώνουν για το 2013, ας πολεμήσουμε για τη βιοτική Αξιοπρέπεια 
και την Ελευθερία μας, με τη δική σας αρωγή.  

 
Το Γραφείο Τύπου του ΙΝΚΑ 
 

ΠΗΓΗ: http://www.tideon.org/index.php/2012-02-16-21-20-11/2012-02-28-20-44-24/3916-2013-02-08-17-16-28 


