
Ο πρώην Υπουργός της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ
Νίκος Μαυραγάνης, σε ανάρτησή του στο Facebook στα μέσα
Απριλίου 2020, ανέφερε ότι το εμβόλιο του κορωναϊού θα έχει
βιοτσίπ ελέγχου, σχολιάζοντας το άρθρο του Bill Gates αναφορικά
με το πώς η ανθρωπότητα θα βάλει τέλος στον κορωναϊό.
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Μαυραγάνης δήλωσε τα εξής: «Γιατί άραγε
η προστασία της ανθρώπινης υγείας με ένα αντίδοτο (εμβόλιο) να
πρέπει «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ» να περιέχει ΒΙΟΤΣΙΠ  ελέγχου, στο οποίο
αναφέρεται συνεχώς ο Bill Gates;;;; Σύντομα όλοι μας θα πρέπει
να διαλέξουμε το δρόμο είτε της Ελευθερίας, είτε της
Υπουδούλωσης… Εύχομαι να αποφευχθεί…..!!! Καλό Αγώνα φίλοι
μου!» (https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/syriza/872947_proin-
ypoyrgos-syriza-gia-haragma-me-vio-tsip-toy-mgkeits-dialexte-i). 

Η πατέντα «WO2020/060606/Α1» της Microsoft, της οποίας
συνιδρυτής είναι ο δισεκατομμυριούχος Bill Gates, αφορά τη
βασική αμφίδρομη λειτουργία μεταξύ ενός κεντρικού υπολογιστή
και οποιασδήποτε μορφής διεπαφή (interface), στην οποία
περιλαμβάνεται και το ανθρώπινο μικροτσίπ. Η διεθνής ψηφιακή
ταυτότητα ID2020 αφορά τις πληροφορίες - εντολές που
περιέχονται στον κεντρικό υπολογιστή και στην εν λόγω διεπαφή. 

Έγραψα - με την τεχνική (πληροφορική) βοήθεια ειδικών,
τους οποίους ευχαριστώ θερμά, η οποία βοήθεια αφορούσε τα
τεχνικά δεδομένα της πληροφορικής - το παρόν άρθρο που αφορά
και τη φιλοσοφία των επιπτώσεων της πιθανής εφαρμογής της
πατέντας «WO2020/060606/A1» της Microsoft, σε συνδυασμό με
τη διεθνή ψηφιακή ταυτότητα ID2020, όπως αυτές μπορούν να
συσχετιστούν με την ενδεχόμενη επιβολή υποχρεωτικού
εμβολιασμού λόγω κορωναϊού του πληθυσμού και στην Ελλάδα
και  παγκοσμίως. 

Η εν λόγω φιλοσοφία αναλύεται συνοπτικά στα εξής
κεφάλαια του παρόντος άρθρου:

3 - Βασική αμφίδρομη λειτουργία κεντρικού υπολογιστή και
ο π ο ι α σ δ ή π ο τ ε μ ο ρ φ ή ς δ ι ε π α φ ή ς (interface),
συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου μικροτσίπ

4 - Τρόπος διασύνδεσης – επικοινωνία κεντρικού υπολογιστή και
ο π ο ι α σ δ ή π ο τ ε μ ο ρ φ ή ς δ ι ε π α φ ή ς (interface),
συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου μικροτσίπ
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5 - Πιθανά αποτελέσματα - Ικανότητες ενός τέτοιου συστήματος
της πατέντας «WO2020/060606/A1» της Microsoft

6 - Υπόθεση εργασίας 

7 – Συμπέρασμα. 

2 - Τα μέχρι τώρα δεδομένα συσχέτισης υποχρεωτικού
εμβολιασμού και διεθνούς ψηφιακής ταυτότητας ID2020

2.Α – Η πατέντα («WO2020/060606/Α1 - Cryptocurrency
system using body activity data (Σύστημα παραγωγής
κρυπτονομισμάτων με τη χρήση των δεδομένων της
ανθρώπινης δραστηριότητας)»

H πατέντα «WO2020/060606/Α1 - Cryptocurrency system
using body activity data (Σύστημα παραγωγής κρυπτονομισμάτων
με τη χρήση των δεδομένων της ανθρώπινης δραστηριότητας)» - η
αίτηση της οποίας είχε κατατεθεί στις 20-6-2019 – δημοσιεύθηκε
στις 26-3-2020. Υπάρχει αναρτημένη στην βάση δεδομένων
«PATENTSCOPE» που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Διεθνούς
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, του WIPO (World Intellectual
Property Organization), καθώς και στο «Google Patents»
(https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?
docId=WO2020060606).

Το άρθρο με τίτλο «Η νέα πατέντα Microsoft για εξόρυξη
κρυπτονομίσματος από το σώμα & το τσιπάκι», το οποίο
αναρτήθηκε στον ο ικε ίο ιστότοπο, γ ια την πατέντα
(«WO2020/060606/Α1 - Cryptocurrency system using body activity
data (Σύστημα παραγωγής κρυπτονομισμάτων με τη χρήση
δεδομένων ανθρώπινης δραστηριότητας)» αναφέρει, μεταξύ
άλλων, τα εξής: 

«(…) Ο λόγος είναι για την πατέντα με τίτλο «Σύστημα
κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιεί τα δεδομένα του σώματος»
(«WO2020060606 - Cryptocurrency system using body activity
data»). Αιτητής της πατέντας είναι η «Microsoft Technology
Licensing, LLC». Η αίτηση έχει κατατεθεί στις 20 Ιουνίου 2019 και
δημοσιεύθηκε στ ις 26 Μαρτίου 2020 με τον αριθμό
«WO/2020/060606». Υπάρχει αναρτημένη στην βάση δεδομένων
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«PATENTSCOPE» που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Διεθνούς
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, του WIPO (World
Intellectual Property Organization), καθώς και στο «Google
Patents» με τον αριθμό «WO2020060606A1». Ως εφευρέτες
ονομάζονται οι Dustin Abramson, Derrick Fu και Joseph Edwin
Johnson, Jr. 

Η «Microsoft Technology Licensing» (MTL) «κατέχει την
συντρ ιπτ ική πλε ιοψηφία των πατεντών που ανήκαν
προηγουμένως στην Microsoft Corporation», σύμφωνα με την
«Microsoft.com», και είναι υπεύθυνη για την αδειοδότηση
πατεντών της εταιρείας και άλλων θυγατρικών της. 

Το σύστημα που θέλει να αναπτύξει η Microsoft θα επιτρέπει
σε άτομα να κάνουν «εξόρυξη κρυπτονομισμάτων» ("crypto-
mining") τύπου Bitcoin, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το σώμα
τους ως απόδειξη ολοκλήρωσης έργου ή «απόδειξη εργασίας»,
εξαλείφοντας την ανάγκη για εξειδικευμένες μηχανές –
υπολογιστές εξόρυξης, όπως γίνεται συνήθως με την μέχρι σήμερα
τεχνολογία. 

Αυτές οι «εργασίες» περιλαμβάνουν θέαση διαφημίσεων ή
χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται στο κείμενο
της πατέντας, η εργασία θα μπορεί να καταμετράται με τα κύματα
του εγκεφάλου ή την εκπομπή θερμοκρασίας του σώματος: 

 «Ένα κύμα από τον εγκέφαλο ή η θερμοκρασία που
εκπέμπει το σώμα ενός χρήστη όταν ο χρήστης πραγματοποιεί μία
ενέργεια σύμφωνα με ένα «έργο» που του έχει δοθεί για να
ολοκληρώσει, όπως το να δει μία διαφήμιση ή να χρησιμοποιήσει
συγκεκριμένες ιντερνετικές υπηρεσίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στη διαδικασία εξόρυξης.»
 Είναι τα δεδομένα του σώματος που αποδεικνύουν κάθε
φορά αν το έργο ολοκληρώθηκε. Όπως γράφει ο Liam Frost στην
«Decrypt», τα παραδείγματα «σωματικής δραστηριότητας» της
πατέντας είναι «η ακτινοβολία σώματος, οι εγκεφαλικές
δραστηριότητες, η ροή του αίματος, η δραστηριότητα των οργάνων
και η κίνηση. Ο αισθητήρας θα μπορεί επίσης να ξεχωρίζει μεταξύ
διαφορετικών εγκεφαλικών κυμάτων, όπως τις ακτίνες gamma
(που σχετίζονται με δραστηριότητες μάθησης ή απομνημόνευσης),
τις ακτίνες beta (που σχετίζονται με την λογική σκέψη) και τις
ακτίνες alpha (που σχετίζονται με τις υποσυνείδητες σκέψεις». 



 Οι χρήστες «θα λαμβάνουν κρυπτονόμισμα ως αμοιβή για
την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνουν θέαση
διαφημίσεων, χρήση chatbots ή ανέβασμα υλικού σε ιστοσελίδες
με περιεχόμενο κοινής χρήσης». 
 Άλλες ενέργειες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν το να
πηγαίνεις για τρέξιμο, καθώς μια ασφαλιστική εταιρεία ανταμοίβει
το να παραμένεις υγιής, ή να παίζεις ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ή
να ακολουθείς συγκεκριμένες εντολές που θα σου δοθούν. 
 Η ενέργεια που δημιουργεί το ανθρώπινο σώμα από την
τέλεση των δοθεισών εντολών και μεταφράζεται σε «πληρωμή»
θυμίζει σε κάποιους και το επεισόδιο 2 του πρώτου κύκλου της
σειράς «Black Mirror» με τίτλο «Fifteen Million Merits». Οι
πρωταγωνιστές ποδηλατούν όλη την εργάσιμη μέρα τους σε ένα
σταθερό ποδήλατο για να δημιουργούν ηλεκτρισμό και
πληρώνονται γι' αυτό σε ψηφιακό νόμισμα, τα «merits», με το
οποίο αγοράζουν όλα τα αγαθά τους, η πλειοψηφία των οποίων
είναι ψηφιακά. 

Η τεχνολογία βασίζεται σε ήδη υπαρκτές τάσεις, όπως η
κίνηση κατά τη διάρκεια τρεξίματος μέσω έξυπνων ρολογιών και
κινητών, που και σε αυτή την περίπτωση μοιράζονται δεδομένα με
διάφορες εφαρμογές και αναπτύσσονται συστήματα ανταμοιβής ή
τιμωρίας. Όπως αναφέρει η περιγραφή: 
 «Αντί να χρησιμοποιούμε τεράστια υπολογιστική δύναμη
μ έ σ ω π α ρ α δ ο σ ι α κ ώ ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν π α ρ α γ ω γ ή ς
κρυπτονομισμάτων, δεδομένα που δημιουργούνται από την κίνηση
του σώματος του χρήστη μπορούν να είναι μία απόδειξη εργασίας,
και έτσι, ο χρήστης μπορεί να λύνει το υπολογιστικά δύσκολο
πρόβλημα ασυνείδητα».
 (…) Επίσης, η πλειοψηφία των κρυπτονομισμάτων, όπως το
Bitcoin, είναι αποκεντρωμένα, ενώ το συγκεκριμένο θα βρίσκεται
υπό τον έλεγχο της Microsoft. 
 Ο John McAfee, ο διάσημος δημιουργός του «McAfee
Antivirus», σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε: «Η Microsoft
είναι ο ιδιοκτήτης της διεθνούς πατέντας #060606... Ένα σύστημα
κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιεί ανθρώπους που έχουν
τσιπαριστεί ως "μεταλλωρύχους". Δεν σας κάνω πλάκα.»

(…) Ωστόσο, παρά την αναφορά McAfee σε «ανθρώπους
που έχουν τσιπαριστεί», στην πατέντα δεν γίνεται ξεκάθαρη
αναφορά σε εμφύτευση μικροτσίπ ή άλλου είδους εμφυτεύσιμη
τεχνολογία. Η ιστοσελίδα «Snopes» αναλύοντας τις θεωρίες
ανέφερε πως στην αίτηση το «άτομο» ("person"), η «συσκευή
χρήστη» ("user device") και ο «αισθητήρας» ("sensor") «είναι όλα



ξεχωριστά αντικείμενα». Όπως αναφέρεται στην αίτηση για την
πατέντα: 

«Η συσκευή χρήστη 130 μπορεί να περιλαμβάνει
οποιαδήποτε συσκευή που δύναται να επεξεργαστεί και να
αποθηκεύσει δεδομένα/πληροφορίες και να επικοινωνήσει μέσα
από δίκτυο επικοινωνιών 120. Για παράδειγμα, η συσκευή χρήστη
130 μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικούς υπολογιστές,
διαμετακομιστές, κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές,
έξυπνες συσκευές (πχ. έξυπνα ρολόγια ή έξυπνες τηλεοράσεις).» 

Σχετικά με τον αισθητήρα, η αίτηση της πατέντας αναφέρει
ότι μπορεί να προστεθεί σε μία από τις προαναφερθείσες
συσκευές, όπως το κινητό, ή να είναι ένα αυτοδύναμο εξάρτημα: 

 «Ο αισθητήρας 140 μπορεί να ρυθμιστεί στο να αισθάνεται
την δραστηριότητα του σώματος του χρήστη 145. Όπως
παρουσιάζεται στην εικόνα 1, ο αισθητήρας 140 μπορεί να είναι
ξεχωριστό εξάρτημα από την συσκευή χρήστη 130 και να είναι
συνδεδεμένη ή/και να επικοινωνεί με την συσκευή χρήστη 130.
Εναλλακτικά, ο αισθητήρας 140 μπορεί να συμπεριληφθεί και να
ενσωματωθεί στην συσκευή χρήστη 130. Για παράδειγμα, η
συσκευή χρήστη 130 μπορεί να είναι μια συσκευή που μπορεί να
φορεθεί και να έχει μέσα τον αισθητήρα 140. Ο αισθητήρας 140
μπορεί να μεταδίδει πληροφορίες/δεδομένα στην συσκευή χρήστη
130.»

Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε
μικροτσίπ ή εμφύτευμα μέσα στην πατέντα, ωστόσο υπάρχει μια
κάποια ασάφεια για το είδος του αισθητήρα και της συσκευής που
θα καταγράφει την κρυπτοεξόρυξη και αυτή η ασάφεια δίνει εύλογα
χώρο για την σύνδεση του μικροτσίπ ή μια παρόμοιας τεχνολογίας
με την πατέντα μελλοντικά. 
 Ένας επιπλέον λόγος που κάποιοι κάνουν αυτή η σύνδεση
είναι και το γεγονός πως το ίδρυμα «Bill & Melinda Gates
Foundation» του  ιδρυτή της Microsoft, Bill Gates, έχει συνεισφέρει
τα τελευταία χρόνια τεράστια ποσά για έρευνα και ανάπτυξη
τεχνολογιών
(https://www.sigmalive.com/news/scitech/technology/621409/analy
si-koronoios-kai-emfytefsi-mikrotsip-ti-legetai-kai-ti-isxyei-video) πο
υ έχουν να κάνουν με εμφυτεύσιμα μικροτσίπ, με υποδερμικά
ιατρικά «κβαντικά τατουάζ» που ελέγχονται από τηλέφωνο καθώς
και στο πρόγραμμα «ID2020» για την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας
μορφής ηλεκτρονικής ταυτότητας. 
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( … ) Ο Gates, που κατά κάποιο τρόπο «προέβλεψε» μια
παγκόσμια πανδημία, χρηματοδοτεί επίσης την ανάπτυξη
εμβολίων κατά του κορωνοϊού και σε πρόσφατη συνέντευξή του
ανέφερε πως η επόμενη πρόκληση για την ανθρωπότητα είναι ο
σ υ ν δ υ α σ μ ό ς π α ν δ η μ ί α ς κ α ι τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α ς
(https://www.sigmalive.com/news/international/622642/bill-gates-
viotromokratia-i-nea-apeili-na-emvoliastei-olos-o-planitis-vid) μ ε
τ η ν μ ο ρ φ ή τ η ς β ι ο τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α ς »
(https://www.sigmalive.com/news/international/624075/i-nea-
patenta-microsoft-gia-eksoryksi-kryptonomismatos-apo-to-soma-
amp-to-tsipaki), (https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-
asfaleia/871012_katatethike-i-patenta-060606-tis-microsoft-poy-
odigei-sto) 

[βλ. (Bill Gates Patent W0/2020/060606 (FYI), 
https://www.youtube.com/watch?v=NjNGRC2PeRw), 

(Patent 666? Microsoft's Cryptocurrency Patent that uses Body 
Activity Data & Human Powered Mining, 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=gz-
9fpdMUMM), 

(Corona - Microsoft Patent WO/2020/060606 (Teil 1), 
https://www.youtube.com/watch?v=iRfbL0nbvMM), 

(WO2020060606 es la Patente que lo CAMBIA TODO, 
https://www.youtube.com/watch?v=RN5iAP6ngmQ,)]. 

2.Β – Η διεθνής ψηφιακή ταυτότητα ID2020
Όπως ανέφερα στο άρθρο μου, που δημοσιεύθηκε  στις 20-

3-2020 στη Ρομφαία, με τίτλο «Για ποιο σκοπό απαγορεύθηκε
αντισυνταγματικά και αντίθετα προς τις διεθνείς συμβάσεις
α ν θ ρ ω π ί ν ω ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν η θ ε ί α λ α τ ρ ε ί α ; »
(https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36009-gia-poio-skopo-apagoreuthike-
antisuntagmatika-kai-antitheta-pros-tis-diethneis-sumbaseis-anthropinon-

dikaiomaton-i-theia-latreia), τo project ID2020 είναι ένα πρωτότυπο
ψηφιακό σύστημα για προσωπική ταυτοποίηση. Σημειωτέον ότι ID
σημαίνει ταυτότητα. Το σχέδιο υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα
Έθνη και αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας των 17 Σκοπών της
Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030, που αποφασίστηκαν το 2015
από τα Κράτη – Μέλη του ΟΗΕ στη Διάσκεψη για τη λεγόμενη
«Κλιματική Αλλαγή» που διεξήχθη στο Παρίσι. Ο Σκοπός 16 με
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τίτλο «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί», στον αριθμό 16.9,
αποβλέπει στην παροχή νόμιμης ταυτότητας για όλους,
περιλαμβανομένης της καταχώρησης της γέννησης, μέχρι το 2030.

Σ τ η ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ α τ ο υ project ( σ χ ε δ ί ο υ ) ID2020
περιλαμβάνεται το Μανιφέστο της, το οποίο υιοθετήθηκε το 2018
από τη Συνάντηση Κορυφής του (Summit) και το οποίο, στο άρθρο
1 αυτού, υποστηρίζει ότι αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα η κατοχή
από κάθε άνθρωπο ψηφιακής ταυτότητας, το οποίο απορρέει από
το άρθρο 6 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που ορίζει ότι «κάθε άτομο όπου και αν βρίσκεται
έχει δικαίωμα να γίνεται σεβαστό από το νόμο». Η διεθνής
ψηφιακή  ταυτότητα θα είναι αναγκαία για την πρόσβαση σε
βασικές υπηρεσίες (δηλ. πρόσβαση στη φροντίδα υγείας, την
εκπαίδευση, την ψηφοφορία και σε άλλα προγράμματα κοινωνικής
μέριμνας), σε οικονομικές ευκαιρίες, σε διεθνή ταξίδια και
επικοινωνίες. Τον Σεπτέμβριο 2019 συνεδρίασε το Συμβούλιο
Κορυφής του project ID2020 με θέμα «Αυξάνοντας την Πρόκληση
για την Καλή Ταυτότητα», δεδομένου ότι θεωρεί τις υφιστάμενες
ταυτότητες ως ανεπαρκείς. 

Όπως αναφέρει η ίδια ιστοσελίδα, αυτή η διεθνής ψηφιακή
ταυτότητα θα είναι: 1) ιδιωτική (δηλ. μόνον ο κάτοχος θα ελέγχει τη
δική του ταυτότητα, ποια δεδομένα μοιράζεται και  με ποιόν), 2)
φορητή (δηλ. προσβάσιμη οπουδήποτε ο κάτοχος συμβαίνει να
βρίσκεται, μέσω πολλαπλών μεθόδων – μάλλον εξυπονοείται,
χωρίς να αναφέρεται ρητά, με εμφυτευμένο chip στο χέρι (ή / και
με ηλεκτρονικό τατουάζ), αφού μόνο τούτο μπορεί να επιτύχει το
αποτέλεσμα της πλήρους φορητότητας), 3) μόνιμη (δηλ. ζει με τον
κάτοχο από τη ζωή μέχρι το θάνατο), και 4) προσωπική (δηλ.
μοναδική στον κάτοχο). 

Η διεθνής ψηφιακή ταυτότητα θα περιέχει όλη την
ενημέρωση για τον κάτοχό της, όπως ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, e-mail, ιατρικά αρχεία (συμπεριλαμβανομένων
των υποχρεωτικών εμβολιασμών), εκπαίδευση, ταξίδια,
τραπεζικούς λογαριασμούς, φωτογραφία, καθώς και βιομετρικά
δεδομένα που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά του, δέκα δακτυλικά
αποτυπώματα και δύο σκαναρίσματα ματιών (ίριδας). Όλη αυτή η
ενημέρωση θα αποθηκεύεται με τη χρήση τεχνολογίας αύξουσας
λίστας εγγραφών συνδεδεμένων με τη χρήση κρυπτογραφίας



(blockchain technology). Η δοκιμαστική εκδοχή της πλατφόρμας, η
οποία σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το 2020, θα ενώνει όλα τα
υφιστάμενα συστήματα διατήρησης εγγραφών, τα οποία
σχετίζονται με κάρτες ταυτότητας. Η πλατφόρμα αυτή θα επιτρέπει
στους χρήστες την πρόσβαση στην προσωπική τους ενημέρωση
οπουδήποτε βρίσκονται. Για παράδειγμα, θα επιτρέπει στους
πρόσφυγες που στερούνται δημόσιων εγγράφων, να
αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτών των εγγράφων με τη χρήση
αυτού του συστήματος. Η τεχνολογία blockchain θα επιτρέπει τα
συστήματα διαφόρων οργανισμών να επικοινωνούν μεταξύ τους.  

Οι εταίροι του project ID2020 διακρίνονται σε ιδρυτικούς,
γενικούς και υποστηρικτικούς. 

Oι ιδρυτικοί εταίροι είναι οι εξής: 1) το Ίδρυμα Rockefeller, 2)
η Microsoft, 3 ) η Gavi (Global Alliance for Vaccines and
Immunization, η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την
Ανοσοποίηση), και 4) η Accenture (μια παγκόσμια εταιρία
π αροχ ή ς σ υ μβου λ ών management και επαγγελματικών
υπηρεσιών). Σημειωτέον ότι η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια
και την Ανοσοποίηση είναι μια παγκόσμια ένωση υγείας που είναι
δεσμευμένη στην αύξηση της ανοσοποίησης ιδίως των παιδιών
μέσω εμβολίων, και μάλιστα στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, και η
οποία αποτελείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δηλαδή
κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών και δωρήτριες κυβερνήσεις,
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του ΟΗΕ, την UNICEF, την
Παγκόσμια Τράπεζα, τη βιομηχανία εμβολίων αναπτυσσόμενων
και βιομηχανικών χωρών, ερευνητικούς και τεχνικούς οργανισμούς
υ γ ε ί α ς , ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν ,
πανεπιστημιακούς, το Ίδρυμα του Bill και της Melinda Gates (του
συνιδρυτή της Microsoft και της συζύγου του).

Οι γενικοί εταίροι είναι οι παρακάτω: 1) η Mercy Corps (μια
παγκόσμια μη κυβερνητική, ανθρωπιστική οργάνωση βοήθειας), 2)
η Hyperledger (ένα project – ομπρέλα παραγωγής blockchains και
σχετικών εργαλείων), 3) η Care (μια παγκόσμια συνομοσπονδία
14 μελών που εργάζονται για να καταπολεμήσουν την φτώχεια σε
95 χώρες), 4) το International Computing Center (το Διεθνές
Κέντρο Πληροφορικής, που προσφέρει τις υπηρεσίες του στους 15
εξειδικευμένους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών), 5) το Citris
Policy Lab (ένα Εργαστήριο Πολιτικής ή ερευνητικό ίδρυμα που
προάγει τ ις γνώσεις σε ποικίλους θεματικούς τομείς,



συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των αναδυόμενων
τεχνολογιών στην ανάπτυξη), 6) η Kiva (μια μη κυβερνητική
οργάνωση που επιδιώκει να συνδέσει τους ανθρώπους μέσω
δανεισμού για την άμβλυνση της φτώχειας), 7) η iRespond (μια
διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που έχει σκοπό τη χρήση
βιομετρικών στοιχείων μέσω ψηφιακής ταυτότητας), 8) η Simprints
(μια μη κερδοσκοπική εκκίνηση από το Πανεπιστήμιο του
Cambridge, η οποία αναπτύσσει τεχνολογία βιομετρικών
δακτυλικών αποτυπωμάτων για πρόσβαση στις υπηρεσίες), 9)
Fhi360 (η οποία προωθεί ολοκληρωμένες τοπικά κατευθυνόμενες
λύσεις). 

Οι υποστηρικτικοί εταίροι είναι οι κατωτέρω: 1)  η Copperfield
(μια εταιρία συμβουλών για στρατηγικές επικοινωνίες), και 2) η
Chapman and Cutler LLP (η οποία προσφέρει συνεχείς νομικές
υπηρεσίες) [https://id2020.org/]. 

([Βλ. Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ: «Ανησυχώ πολύ με το
« τ σ ι π ά ρ ι σ μ α » π ο υ π ρ ε σ β ε ύ ε ι ο Μ π ι λ Γ κ έ ι τ ς » ,
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-
asfaleia/870187_genikos-eisaggeleas-ton-ipa-anisyho-poly-me-ta-
psifiaka)

(Έρευνα κατά Μ. Γκέιτς: Χρηματοδότησε προσομοίωση πανδημίας
κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ 2 0 1 9 ! ,
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-
asfaleia/874518_ereyna-kata-mp-gkeits-zitoyn-hiliades-
amerikanoi)]. 

2.Γ – Η ήδη ισχύουσα νομοθετική δυνατότητα επιβολής
υποχρεωτικού εμβολιασμού του πληθυσμού στην Ελλάδα με
απόφαση του Υπουργού Υγείας

Όπως επίσης αναρωτήθηκα στο άρθρο μου, που
δημοσιεύθηκε στις 20-3-2020, στη Ρομφαία, με τίτλο «Για ποιο
σκοπό απαγορεύθηκε αντισυνταγματικά και αντίθετα προς τις
διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων η θεία λατρεία;»
(https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36009-gia-poio-skopo-apagoreuthike-
antisuntagmatika-kai-antitheta-pros-tis-diethneis-sumbaseis-anthropinon-

dikaiomaton-i-theia-latreia), μήπως η κρατική εξουσία, στη Χώρα μας και
στις λοιπές Χώρες, δεν επιδιώκει μόνο να προστατεύσει τη
δημόσια υγεία από τον κορωναϊό, αλλά – όπως διαφαίνεται βάσιμα

https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36009-gia-poio-skopo-apagoreuthike-antisuntagmatika-kai-antitheta-pros-tis-diethneis-sumbaseis-anthropinon-dikaiomaton-i-theia-latreia
https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36009-gia-poio-skopo-apagoreuthike-antisuntagmatika-kai-antitheta-pros-tis-diethneis-sumbaseis-anthropinon-dikaiomaton-i-theia-latreia
https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36009-gia-poio-skopo-apagoreuthike-antisuntagmatika-kai-antitheta-pros-tis-diethneis-sumbaseis-anthropinon-dikaiomaton-i-theia-latreia
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/874518_ereyna-kata-mp-gkeits-zitoyn-hiliades-amerikanoi
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/874518_ereyna-kata-mp-gkeits-zitoyn-hiliades-amerikanoi
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/874518_ereyna-kata-mp-gkeits-zitoyn-hiliades-amerikanoi
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/870187_genikos-eisaggeleas-ton-ipa-anisyho-poly-me-ta-psifiaka
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/870187_genikos-eisaggeleas-ton-ipa-anisyho-poly-me-ta-psifiaka
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/870187_genikos-eisaggeleas-ton-ipa-anisyho-poly-me-ta-psifiaka
https://id2020.org/


- και να προωθήσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλου του
πληθυσμού της Χώρας, κατ’ εφαρμογήν του project (σχεδίου)
ID2020, σε συνδυασμό 1) με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας με τίτλο «Πρόληψη, Προστασία και Προαγωγή της Υγείας –
Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας», το οποίο κατατέθηκε
προς ψήφιση στη Βουλή στις 21-02-2020 και 2) με το άρθρο 284
Ποινικού Κώδικα που ποινικοποιεί την παραβίαση μέτρων
πρόληψης ασθενειών;

Αλλά, όταν δημοσίευσα το παραπάνω άρθρο μου, είχε ήδη
ψηφιστεί και δημοσιευθεί ο Νόμος 4675/2020 (ΦΕΚ 54/Α/11-3-
2020), με τον τίτλο του ανωτέρω Νομοσχεδίου, ο οποίος
προβλέπει τη δυνατότητα υποχρεωτικού εμβολιασμού του
πληθυσμού στην Ελλάδα με απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην
περίπτωση που τούτος εκτιμήσει ότι συντρέχει εμφάνιση κινδύνου
διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (π.χ. στην περίπτωση της
λεγόμενης «πανδημίας» του κορωναϊού). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω Νόμος ψηφίστηκε τόσο
γρήγορα, μετά την κατάθεση του σχετικού Νομοσχεδίου, και τόσο
χωρίς δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης, ώστε δεν
μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε την ψήφισή του σε ακριβείς
χρόνους, εν μέσω υποχρεωτικού εγκλεισμού από την Κυβέρνηση
του πληθυσμού στις οικίες τους με το σύνθημα «Μένουμε Σπίτι»
και με την πρόφαση του κορωναϊού, πιθανώς κατόπιν οδηγιών
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), με τον οποίο
φέρεται ότι είχε επικοινωνία ο καθηγητής κ. Τσιόδρας, του οποίου
ΠΟΥ η ατζέντα, όπως είναι γνωστό από την ειδησεογραφία,
επηρεάζεται σημαντικά από τον Bill Gates, ο οποίος είναι μεγάλος
χρηματοδότης του (όπως προέκυψε από την αντιπαράθεση του
Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ΠΟΥ, τον οποίο
χαρακτήρισε κινεζοκεντρικό και προς τον οποίο περιέκοψε την
Αμερικανική χρηματοδότηση λόγω του από 14-1-2010 γνωστού
twit του ΠΟΥ, με το οποίο ενημέρωνε τους ακολούθους του ότι ο
κορωνοϊός δήθεν δεν ήταν μεταδοτικός στην Κίνα. 

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα πρακτικά
της Βουλής, ο Νόμος αυτός ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το
ΚΙΝΑΛ, και την Ελληνική Λύση (η οποία το ψήφισε επί της αρχής,
δηλαδή επί της φιλοσοφίας του), ενώ «παρών» ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ



και το ΜέΡΑ25 (σημειωτέον ότι το «παρών» συντάσσεται κατ’
ουσίαν με την πλειοψηφία) και καταψηφίστηκε από το ΚΚΕ. 

Στο άρθρο 5 παρ. 3 στοιχείο Α iii) β) του παραπάνω Νόμου
προβλέπεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του πληθυσμού με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην περίπτωση που τούτος
εκτιμήσει ότι συντρέχει εμφάνιση κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού
νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη
δημόσια υγεία. Η εν λόγω διάταξη ορίζει επί λέξει τα εξής: «Σε
περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού
νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη
δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλεται δυνάμει απόφασης του
Υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΕΕΔΥ,
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της
διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται η ομάδα
του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο
εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη
περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα
ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει
πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο
προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του
πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια». 

Κατά το άρθρο 284 Ποινικού Κώδικα για την παραβίαση
μέτρων πρόληψης ασθενειών, 

«1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η
αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας
μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται με φυλάκιση (δηλ. έως 5 έτη). Αν
η παραβίαση αυτή είχε ως συνέπεια να μεταδοθεί η ασθένεια σε
άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι
ενός έτους ή χρηματική ποινή». 

2.Δ – Εν μέσω ιατρικής και οικονομικής κρίσης του
κορωναϊού, η Κυβέρνηση προσανατολίζεται να καθιερώσει -
αν δεν το έχει ήδη κάνει, λόγω κεκτημένης ταχύτητας - τον
Ενιαίο Αριθμό Πολίτη, ο οποίος είναι ο Ατομικός Αριθμός της
Διεθνούς Ψηφιακής  Ταυτότητας ID2020



Με βάση τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθείται
νέο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να υλοποιηθεί ο Ενιαίος
Αριθμός Πολίτη, ο οποίος θα αντικαταστήσει σταδιακά, όχι μόνο
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, αλλά και τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και
όλους τους επιμέρους αριθμούς των πολιτών. Ο Ενιαίος Αριθμός
Πολίτη - χωρίς να το αναφέρει η Κυβέρνηση, η οποία εμφανίζει
δημόσια τον εν λόγω Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως
εγχώρια κυβερνητική έμπνευση πολιτικής –  είναι ο Ατομικός
Αριθμός της Διεθνούς Ψηφιακής Ταυτότητας ID2020 (Περισσότερα
βλ. σε: https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/873190_se-
exelixi-psifiako-kratos-erhetai-o-eniaios-arithmos-toy-politi). 

2.Ε – Εν μέσω ιατρικής και οικονομικής κρίσης του
κορωναϊού, η Κυβέρνηση φέρνει το 5G στην Ελλάδα με την
υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ από τον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο
Πέτσα για τον λεγόμενο Νέο Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος

Με το Νέο Χάρτη Συχνοτήτων - τον συντονισμό για τη
σύνταξη του οποίου είχε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης -
ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την απόδοση στην κινητή
τηλεφωνία και στα δίκτυα 5G του φάσματος των 700 MHz που
σήμερα χρησιμοποιείται από την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση
( Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α β λ . σ ε :
https://www.pronews.gr/epistimes/tehnologia/873380_en-meso-
koronoioy-i-kyvernisi-fernei-5g-stin-ellada-ypografike-i-shetiki). 

2.ΣΤ – Η συσχέτιση από τον Bill Gates, τον συνιδρυτή της
Microsoft, του επιδιωκόμενου υποχρεωτικού εμβολιασμού
του πληθυσμού στην Ελλάδα και παγκοσμίως λόγω
κορωναϊού, με την διεθνή ψηφιακή ταυτότητα ID2020

Τεκμηριώθηκε ειδησεογραφικά στις 20-3-2020 η συσχέτιση
α π ό τ ο ν Bill Gates, τον σ υν ιδρυτ ή της Microsoft, του
επιδιωκόμενου υποχρεωτικού εμβολιασμού του πληθυσμού στην
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Ελλάδα και παγκοσμίως λόγω κορωναϊού, με την διεθνή ψηφιακή
ταυτότητα ID2020, ως εξής:

«Ανησυχητικές προτάσεις από τα πολυεκατομμυριούχο και 
 φιλάνθρωπο Μπιλ Γκέιτς, που παραπέμπουν σε κοινωνίες
«μεγάλου αδελφού» .

Απαντώντας σε ερωτήσεις χρηστών του διαδικτύου στο
Reddit ο Γκέιτς έκανε μια πρόταση η οποία θυμίζει στιγματισμό και
έλεγχο μαζών μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά στο πως θα πρέπει να
καθοριστούν ποιες επιχειρήσεις θα μείνουν ανοικτές και ποιες όχι
απάντησε:

«Η ερώτηση στο ποιες επιχειρήσεις πρέπει να μείνουν
ανοικτές και ποιες όχι είναι δύσκολη. Σίγουρα αυτές που πρέπει να
μείνουν ανοικτές είναι των τροφίμων, και  της υγείας.

Σίγουρα χρειαζόμαστε νερό πόσιμο, παροχή ενέργειας και
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η αλυσίδα παραγωγής για
κρίσιμα υλικά πρέπει να διατηρηθεί. Πολλές είναι οι χώρες που
ακόμη εξετάζουν τι πρέπει να μείνει ανοικτό και τι όχι.

Στο τέλος θα χρειαστούμε αναγκαστικά ψηφιακά
πιστοποιητικά για να τα έχουν όσοι έχουν αναρρώσει από τον
κορωνοϊό, ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ή έχουν κάνει το
εμβόλιο» [(https://www.pronews.gr/epistimes/859378_mpil-gkeits-
zita-psifiaka-pistopoiitika-gia-osoys-ehei-ginei-kala-apo-ton-
kronoio-i), (https://www.youtube.com/watch?v=R4x046Tvqok)].

(Βλ. ( B i l l G a t e ’ s P l a n t o V a c c i n a t e t h e W o r l d ,
https://truthcomestolight.com/2020/05/08/bill-gates-plan-to-
vaccinate-the-world/) . (Μπιλ Γκέιτς για παγκόσμιο εμβολιασμό:
«Νομίζετε ότι έχετε επιλογή; - Δεν έχετε καμία επιλογή»!,
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-
asfaleia/870643_mpil-gkeits-gia-pagkosmio-emvoliasmo-o-
kosmos-nomizei-oti). 

2.Ζ – Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται στις
πρωτοβουλίες του Bill Gates για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό και την απόδειξή του με την διεθνή ψηφιακή
ταυτότητα, ενώ με τον ίδιο Bill Gates συντάσσονται η
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Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα, η οποία ζήτησε από τη
σύμμαχό της Ρωσία να προβεί σε κάποια δήλωση
υποστήριξής της, όταν δέχθηκε επικρίσεις από τις ΗΠΑ, τη
Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αυστραλία για τον εκ
μέρους της χειρισμό της αρχικής φάσης της ιατρικής κρίσης
του κορωναϊού

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν),
Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζει τον παγκόσμιο
έρανο του Bill Gates για ενίσχυση της λεγόμενης έρευνας για
εμβόλιο κατά του κορωναϊού, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τράμπ δεν υποστηρίζει αυτόν τον δήθεν φιλανθρωπικό σκοπό του
ίδ ιου Bill Gates (https://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-
oikonomia/873458_symmahia-komision-mpil-gkeits-kata-nttramp-
gia-emvolio-theloyn). Συνεπώς, διαφαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση, σε αντίθεση προς τις ΗΠΑ, υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες
τ ο υ Bill Gates για υποχρεωτικό εμβολιασμό του παγκόσμιου
πληθυσμού, ο οποίος θα αποδεικνύεται με τη διεθνή ψηφιακή
ταυτότητα ID2020. 

Αντιθέτως, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,
εκφράζοντας τη ρητή αντίθεσή του στις πρωτοβουλίες του Bill
Gates για υποχρεωτικό εμβολιασμό του πληθυσμού της γης,
αποδεικνυόμενο από τη διεθνή ψηφιακή ταυτότητα ID2020,
δήλωσε τα εξής: «Πιστεύω για τα εμβόλια ό,τι πιστεύω για τα τεστ:
Αυτό θα εξαφανιστεί χωρίς εμβόλιο. Θα εξαφανιστεί και δεν θα το
ξαναδούμε πιθανότατα μετά από μια χρονική περίοδο. (…)
Υπήρξαν ορισμένοι ιοί ή γρίπες που ήρθαν και έφυγαν και ποτέ
δεν βρήκαν εμβόλιο. Και εξαφανίστηκαν. Δεν εμφανίστηκαν ποτέ
ξ α ν ά . Π έ θ α ν α ν ό π ω ς σ υ μ β α ί ν ε ι μ ε ό λ α τ α ά λ λ α »
(https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/876206_emmesi-apantisi-nttramp-

sto-mplok-bill-gates-poy-den-tha-hreiastoyme  ). 

[Βλ. (Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκοψε την χρηματοδότηση του ΠΟΥ
λ ό γ ω « α π ό κ ρ υ ψ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν γ ι α κ ο ρ ω ν ο ϊ ό » ! ,
https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/868695_o-
amerikanos-proedros-ntramp-ekopse-tin-hrimatodotisi-toy-poy-
logo), 

(Ντ. Τραμπ: «Οι Κινέζοι μπορεί να απελευθέρωσαν εσκεμμένα τον
κορωνοϊό – Θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες»,

https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/868695_o-amerikanos-proedros-ntramp-ekopse-tin-hrimatodotisi-toy-poy-logo
https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/868695_o-amerikanos-proedros-ntramp-ekopse-tin-hrimatodotisi-toy-poy-logo
https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/868695_o-amerikanos-proedros-ntramp-ekopse-tin-hrimatodotisi-toy-poy-logo
https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/876206_emmesi-apantisi-nttramp-sto-mplok-bill-gates-poy-den-tha-hreiastoyme)%20%5B%CE%92%CE%BB
https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/876206_emmesi-apantisi-nttramp-sto-mplok-bill-gates-poy-den-tha-hreiastoyme)%20%5B%CE%92%CE%BB
https://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/873458_symmahia-komision-mpil-gkeits-kata-nttramp-gia-emvolio-theloyn
https://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/873458_symmahia-komision-mpil-gkeits-kata-nttramp-gia-emvolio-theloyn
https://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/873458_symmahia-komision-mpil-gkeits-kata-nttramp-gia-emvolio-theloyn


https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/869815_nttramp-i-
kina-mporei-na-apeleytherose-eskemmena-ton-koronoio-tha), 

(Μ. Πομπέο σε Κίνα: «Από το Νοέμβριο ξέρατε για κορωνοϊό & το
κ ρ ύ β α τ ε – Χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ έ λ ο ς σ τ ο ν Π Ο Υ » ,
https://www.pronews.gr/ygeia/871399_ipa-pros-kina-isos-ton-
noemvrio-ta-prota-kroysmata-koronoioy), 

(Κατηγορίες ΗΠΑ κατά Κίνας για πειράματα με ιούς – Μ. Πομπέο:
«Συνεχίζουν την παραγωγή ιών στα εργαστήριά τους»,
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-
asfaleia/873107_nees-katigories-apo-oyasigkton-kata-pekinoy-
stin-kina), 

(Εκθέσεις μυστικών υπηρεσιών αποκαλύπτουν: «Η Κίνα είπε
ψέματα για τον κορωνοϊό – Κατασκευάστηκε σε εργαστήριο»,
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-
asfaleia/873973_ekthesi-mystikon-ypiresion-epivevaionei-ton-
ntramp-i-kina)]. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε περικοπή από ανοικτή
επιστολή των πρεσβευτών των 27 χωρών μελών της μιας
αναφοράς ότι η λεγόμενη «πανδημία» του κορωναϊού ξεκίνησε
από την Κίνα και εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο κόσμο τους
τελευταίους μήνες. Αυτό το απόσπασμα αφαιρέθηκε κατόπιν
πιέσεων του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών πριν τη
δημοσίευση της ανοικτής επιστολής στην κρατική εφημερίδα China
Daily, όχι σε Κινεζική γλώσσα, και αφού προηγουμένως η
Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κατηγορήσει την Κίνα για διασπορά
παραπλανητικών στοιχείων αναφορικά με τον κορωνοϊό
(https://www.pronews.gr/kosmos/eyropaiki-enosi/876141_i-ee-
katigoreitai-oti-alloiose-ekthesi-gia-na-min-anadeixei-oti-o). 

Ο Bill Gates φαίνεται ότι διατηρεί αγαστές σχέσεις
συνεργασίας με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και Κράτος.
Διότι υποστήριξε δημόσια την Κίνα, η οποία κατηγορείται από τον
Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και άλλους Ηγέτες Χωρών,
ως υπεύθυνη για την εμφάνιση της λεγόμενης «πανδημίας» του
κορωναϊού και για την απόπειρα συγκάλυψής της. Συγκεκριμένα, ο
Bill Gates δήλωσε στο CNN ότι «η Κίνα έκανε πολλά πράγματα
σωστά στην αρχή, όπως κάθε χώρα όπου πρωτοεμφανίζεται ένας
ιός». Υποστήριξε ακόμη ότι είναι πολύ νωρίς να μιλά κάποιος για
το αν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνο το Πεκίνο για την πανδημία
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του κορωναϊού και ότι λέχθηκαν «ανακριβή και άδικα πράγματα»
σε βάρος της Κίνας (https://www.pronews.gr/kosmos/872425_o-
mpil-gkeits-yperaspizetai-tin-kommoynistiki-kina-gia-ton-koronoio-
pekino-ekane-polla) 

[(Νέες δηλώσεις από Μ. Γκέιτς εν είδει «πλανητάρχη»: Μίλησε για
«πανδημία Νο 1» και για «πόνο στα επόμενα χρόνια»!,
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-
asfaleia/871641_nees-diloseis-apo-mgkeits-milise-gia-pandimia-1-
kai-gia-pono), 

(Αποκάλυψη – σοκ έκθεσης του ΠΟΥ: Δύο μήνες πριν εμφανιστεί
προέβλεπε με «ύποπτη»  ακρίβεια την έλευση του κορωνοϊού!»,
https://www.pronews.gr/ygeia/871568_apokalypsi-sok-ekthesis-
toy-poy-dyo-mines-prin-tin-pandimia-proevlepe-me-ypopti)

(Το έγκλημα του Πεκίνου: Είχε ζητήσει από τον ΠΟΥ και αυτός
δέχθηκε να μην ανακηρύξει άμεσα τον κορωνοϊό ως «πανδημία»,
https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/876717_egklima-
toy-pekinoy-eihe-zitisei-apo-ton-poy-kai-aytos-dehthike-na]. 

Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν - ύστερα από τηλεφώνημα του
Κινέζου Προέδρου, με το οποίο του ζητούσε κάποια υποστήριξη
στις επικρίσεις των δυτικών ηγετών για τον τρόπο χειρισμού της
αρχικής φάσης της ιατρικής κρίσης του κορωναϊού στην Κίνα από
τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αυστραλία –
δήλωσε ότι οι συζητήσεις για ευθύνες από τον κορωναϊό είναι
αντιπαραγωγικές. 

3 - Βασική αμφίδρομη λειτουργία κεντρικού υπολογιστή και
ανθρώπινου μικροτσίπ

Ένας κεντρικός υπολογιστής στέλνει πληροφορία – εντολή
προς το μικροτσίπ. Το τσιπ είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος
εκπαιδεύεται, δηλ. μαθαίνει – προσαρμόζεται, στον τρόπο
λειτουργίας του ξενιστή – ανθρώπου. Ανάλογα με την πληροφορία
– εντολή καταγράφει τις ενέργειες που επιτελεί ο ξενιστής. Και
αντίστοιχα, εκτός από την καταγραφή, από τη στιγμή που είναι
συνδεδεμένος στον ξενιστή μέσω του νευρικού συστήματος,
μπορεί να δημιουργήσει εκκίνηση ηλεκτρομαγνητικών ή
ηλεκτροχημικών διεργασιών. Δηλαδή να ξεκινήσει μια αλυσίδα
αντιδράσεων του ξενιστή – οργανισμού, ώστε να έχει το
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αποτέλεσμα των εντολών που έχει δεχτεί από τον κεντρικό
υπολογιστή.  Η λειτουργία αυτή παρουσιάζεται μέσω της πατέντας
τ η ς Microsoft για τη δημιουργία κρυπτονομισμάτων από τον
ξενιστή. Το βασικό το οποίο φαίνεται μέσω της πατέντας είναι ότι
μπορεί να εκτελέσει – να μετρήσει αντιδράσεις του ξενιστή βάσει
του κεντρικού υπολογιστή, άσχετα με το διαφαινόμενο ότι
πρόκειται για κρυπτονόμισμα. 

Ο τρόπος επίτευξης του ελέγχου και της μετρήσεως του
ξενιστή είναι η σύνδεση με το κεντρικό σύστημα του οργανισμού,
που είναι το νευρικό σύστημα. Μέσω της σύνδεσης με τους
νευρώνες, επιτυγχάνεται ο έλεγχος του κέντρου εντολών του
οργανισμού, άρα του εγκεφάλου, και  μέσω της σύνδεσης στο
κεντρικό νευρικό σύστημα που οργανισμού επιτυγχάνεται ο
έλεγχος των μελών του οργανισμού (χέρια, πόδια, μάτια), και
οργάνων (καρδιά, πνευμόνια κλπ.). 

(βλ. Koldo Basterretxea – Javier Echanobe and Ines del Campo, A
Wearable Human Activity Recognition System on a Chip,
file:///C:/  ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ  /DASIP14_Basterretxea.pdf). 

4 - Τρόπος διασύνδεσης – επικοινωνία κεντρικού υπολογιστή
και ανθρώπινου μικροτσίπ

Ο τρόπος μεταφοράς τέτοιων σημάτων χρειάζεται κάποια
φέρουσα ασύρματη τεχνολογία ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η
ασύρματη επικοινωνία. Η χρήση της νέας τεχνολογίας 5G έχει την
ικανότητα να μεταφέρει αστραπιαία σε πραγματικούς χρόνους τον
όγκο δεδομένων που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της
προαναφερθείσας τεχνολογίας (κεντρικός υπολογιστής,
μικροτσίπ). Η ικανότητα του νέου τύπου σήματος που παρέχει
μεγάλη ταχύτητα, διαπερατότητα υλικού και ισχύ εμβέλειας
,επιτρέπει την τελική επικοινωνία και αποτελεί το μέσον ώστε να
μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως η επικοινωνία ανάμεσα στο κέντρο
ελέγχου – εντολών (κεντρικός υπολογιστής) με τον  ξενιστή
(μικροτσίπ). 

Είναι δεδομένο ότι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί
ηλεκτρομαγνητικά κύματα έχει επιπτώσεις επάνω στον ανθρώπινο
οργανισμό. Γι’ αυτό και οι γιατροί δεν συνιστούν τη χρήση
ακτινοβολιών σε μικρά χρονικά διαστήματα, όπως αξονικές ή
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ακτινολογικές. Πόσο περισσότερο λοιπόν από μια τεχνολογία,
όπως είναι το 5G, που χρησιμοποιεί πανίσχυρα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία, ώστε να μεταφέρει την πληροφορία. Η λογική λοιπόν του
μετά το θαύμα προφήτη, δηλαδή της προηγούμενης εφαρμογής
μιας τέτοιας τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο και ο
μεταγενέστερος έλεγχος των επιπτώσεών της, δεν θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί παρά μια σοφιστεία. Ήδη αυτή τη στιγμή οι
επιστήμονες των εταιριών που εξελίσσουν και χρησιμοποιούν την
τεχνολογία αυτή, λένε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα, ενώ οι
ανεξάρτητοι επιστήμονες λένε ακριβώς τα αντίθετα. Από τη στιγμή,
λοιπόν, που γίνει εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας αυτής, με
αποτέλεσμα τα πληροφοριακά συστήματα (τράπεζες, κυβερνητικοί
οργανισμοί και υπηρεσίες, εταιρίες) να χρησιμοποιούν την εν λόγω
τεχνολογία, η οποία είναι συνυφασμένη με την οικονομική
λειτουργία αυτών, και άρα με την οικονομία του πλανήτη, το τελικό
κυβερνητικό επιχείρημα θα είναι ότι, παρότι μπορούν να
προκαλούν κάποιες βλαβερές συνέπειες στον άνθρωπο, παρόλα
αυτά δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της τεχνολογίας, η οποία θα
μπορούσε να οδηγήσει σε ένα οικονομικό lockdown. 

Η πατέντα της Microsoft σχετίζεται άμεσα με την κατάργηση
τόσο των ρευστών χρημάτων όσο του μοντέρνου πλαστικού
χρήματος, με την αντικατάστασή τους από το πλήρως άυλο και
πολλές φορές μη μετρήσιμο και κατανοητό κρυπτονόμισμα, το
οποίο θέλει να επιβάλει η πατέντα, και η χρήση αυτού ως το
μοναδικό παγκόσμιο νόμισμα σε όλο τον πλανήτη. 

(Βλ. A crypto currency distributed to people according to their body
a c t i v i t y , https://www.bitconio.net/en/blockchain/cryptocurrency-
system-using-body-activity-data/). 

5 - Πιθανά αποτελέσματα - Ικανότητες ενός τέτοιου
συστήματος της πατέντας της Microsoft

Από τη στιγμή που το μικροτσίπ ή οποιαδήποτε μορφή
διεπαφής (interface πάνω στον ξενιστή: sensor (αισθητήρας),
μικροτσίπ) συνδέεται με το νευρικό σύστημα, μπορεί να ξεκινήσει
μια εκούσια ή ακούσια αλυσιδωτή ενέργεια πραγμάτων, όπως:
χημική έκκριση ουσιών του οργανισμού (π.χ. για τη δημιουργία
πονοκεφάλου), ακούσια κίνηση μέλους, στάση ή εκκίνηση
λειτουργιών του οργανισμού, όπως η καρδιακή λειτουργία, καθώς
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επίσης να δώσει εντολές ώστε να νομίζει ο οργανισμός ότι
βάλλεται από κάποιο ιό ή παθογόνο και να στραφεί το
ανοσοποιητικό σύστημα εναντίον του εαυτού του. 

Από τη στιγμή που ο εγκέφαλος είναι ένα σετ ηλεκτρικών και
ηλεκτροχημικών εντολών, θα μπορούσε με την εκκίνηση
κατάλληλων διεργασιών να ελεγχθεί ο εγκέφαλος (π.χ. αν κάνεις
την ενέργεια α, θα κάψεις το χέρι σου, ενώ στην πραγματικότητα
δεν θα συνέβαινε αυτό) ή να πάρει αποφάσεις (π.χ. να θεωρήσει
ότι κάτι συμβαίνει γύρω του που δεν συμβαίνει, π.χ.  ότι αυτός που
βλέπει είναι εν δυνάμει εχθρός του, ενώ δεν είναι, όπως σε μια
περίπτωση σχιζοφρένειας) βάσει των εντολών – παροτρύνσεων
που δέχεται από τον κεντρικό υπολογιστή. 

(βλ. Jason Brownlee, Deep Learning Models for Human Activity
Recognit ion, https://machinelearningmastery.com/deep-learning-
models-for-human-activity-recognition/). 

6 - Υπόθεση εργασίας 

Υποτεθείσθω ότι η πατέντα της Microsoft είναι για το καλό
της ανθρωπότητας, και ο Bill Gates, ο οποίος, όπως είναι γνωστό,
χρηματοδοτεί φαρμακευτικές για την εξεύρεση εμβολίου κατά του
κορωναϊού, είναι ανθρωπιστής και παγκόσμιος φιλάνθρωπος και
τα κάνει όλα για το καλό της ανθρωπότητας. Αλλά η εν λόγω
πατέντα και ο εν λόγω μηχανισμός ανοίγει το κουτί της Πανδώρας.
Γιατί από τη στιγμή που επιτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών και
εντολών (αντιλαμβάνεται σύμφωνα με τον Μπιλ αν έχεις πάρει τα
χάπια σου, σε τί κατάσταση σωματική είσαι, και εκείνος ισχυρίζεται
φιλικά ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιον να μην κάνει κακό στον
εαυτό του), δίνει τη δυνατότητα, όπως σε αυτόν έτσι και σε τρίτους,
να επιβάλουν πάνω στον ξενιστή - άνθρωπο τις βουλήσεις και τις
επιθυμίες ενός τρίτου – περίπτωση χάκερ. 

Ας πάρουμε ως παράδειγμα την πιο απλοϊκή μορφή, τη
χρήση του εναίου αριθμού πολίτη (ή ατομικό αριθμό της διεθνούς
ψηφιακής ταυτότητας ID2020), τον οποίο μπορεί να διαχειρίζεται
μαζί με τις πληροφορίες που υπάγονται σε αυτόν, ένας κεντρικός
υπολογιστής, ο οποίος μπορεί να είναι διασυνδεδεμένος με τη
λειτουργία του μικροτσίπς.   Τούτο σημαίνει ότι ένας άνθρωπος
χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό και κάτω από τον αριθμό αυτόν
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υπάγονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με το
συγκεκριμένο άτομο, όπως κατά ιατρικά δεδομένα (ή η ίριδα, τα
δακτυλικά αποτυπώματα κλπ). Έτσι στην περίπτωση ενός
νοσοκομείου, ο γιατρός ανασύρει τα δεδομένα από τον κεντρικό
υπολογιστή ή από το μικροτσίπ, για να δει το ιατρικό ιστορικό του
ασθενούς, όπως π.χ. αλλεργίες. Αν το κέντρο εξουσίας ή ένας
χάκερ έχει αλλοιώσει κάποια πληροφορία, θα μπορούσε ο γιατρός
«να σκοτώσει» τον ασθενή, γιατί κάποιος άλλος άλλαξε τα
δεδομένα του ιατρικού του φακέλου. 

Για την αποφυγή τέτοιου είδους ενεργειών αλλοιώσεων
δεδομένων και για τον καθησυχασμό του κοινού ανθρώπου,
εφαρμόστηκε το περίφημο GDPR (https://gdpr-info.eu/), το οποίο
αφορά την δήθεν απόλυτη προστασία των πληροφοριών που
βρίσκονται σε κεντρικό υπολογιστή ή σε μικροτσίπ, η οποία
προστασία ενδελεχώς και επισταμένως οδηγεί σε ένα ενιαίο
κέντρο διαχείρισης δεδομένων, το οποίο θεωρητικά θα προσφέρει
τη μέγιστη ασφάλεια στα δεδομένα αυτά. Αυτή τη στιγμή η
υπηρεσία αυτή για την ασφάλεια των δεδομένων δίνεται από έναν
αριθμό εταιριών, π.χ. 10α. Αμέσως μετά όταν αυτές οι εταιρίες
υποστούν προβλήματα ασφάλειας, θα πρέπει να προστατευθούν
τα δεδομένα από πιο ισχυρές εταιρίες. Άρα πλέον θα μείνουν στην
προστασία 5α. Όταν αυτές πολύ σύντομα ξαναχτυπηθούν από
χάκερς, θα πρέπει να μεταβούμε για την προστασία σε πιο ισχυρές
εταιρίες. Άρα ο αριθμός των εταιριών μειώνεται σε 2α. ΄Συνεπώς,
είναι φανερό, από τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, ότι στο τέλος
θα υπάρξει μια κολοσσιαία ενιαία εταιρία – κέντρο εξουσίας, η
οποία θα διαχειρίζεται κατά απόλυτο τρόπο τα δεδομένα «για το
καλό του ανθρώπου». Και ποια είναι η πιο κατάλληλη εταιρία –
κέντρο εξουσίας από αυτήν που διαχειρίζεται και το μικροτσίπ;

[Βλ. Richard van Hooijdonk, Human Microchipping, The Benefits
And Downsides,
https  ://  www  .  richardvanhooijdonk  .  com  /  blog  /  en  /  human  -
microchipping  -  the  -  benefits  -  and  -  downsides, ο οποίος αναφέρει –
πέραν των διευκολύνσεων τις οποίες παρέχουν - τα εξής τέσσερα
μειονεκτήματα του ανθρώπινου μικροτσίπ: 1) Τα τσιπ RFID μπορεί
να αποτελέσουν απειλή για την υγεία μας (μεταξύ των άλλων,
μεταναστεύουν σε διαφορετική τοποθεσία, καθιστώντας δύσκολη
την εύρεσή τους). 2) Τα μικροτσίπ μπορεί να αφαιρέσουν την
ελευθερία επιλογής μας. 3) Τα τσιπ μπορεί να μας κάνουν
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πρωταρχικούς στόχους για άτομα με κακές προθέσεις. 4) Τα
μικροτσίπ ωφελούν την παρακολούθηση των ατόμων από
κυβερνήσεις, αστυνομία ή εταιρίες]. 

7 - Συμπέρασμα 

Όλα τα παραπάνω εν δυνάμει μπορούν να δώσουν σε
κάποιο κέντρο ελέγχου την ικανότητα να επιβάλει συμπεριφορές
με κυρώσεις (π.χ. τον τρόπο επιβολής εξουσίας της Κινέζικης
κυβέρνησης προς το λαό της (συμπεριφερόμετρο), το οποίο δίνει
ικανότητες  όπως το να έχεις τραπεζικό λογαριασμό ή όχι, να
μπορείς να ταξιδέψεις ή όχι, να μπορείς να κάνεις καθημερινές
απλές λειτουργίες όπως αγορά αγαθών). Προσοχή! Όλα ξεκίνησαν
στην Κίνα με την επιβολή ενός Ενιαίου Αριθμού Πολίτη, ο οποίος
είναι ο αριθμός διεθνούς ψηφιακής ταυτότητας. Και τελικά το τρίτο
κέντρο ελέγχου μπορεί να φθάσει να έχει την απόλυτη ή τελική
εξουσία πάνω στον άνθρωπο ζωής και θανάτου. 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν την κοινωνία των ανθρώπων
στο να γίνει μια άμορφη μάζα άβουλων όντων, η οποία δέχεται
εντολές και εκτελεί βάσει του τί πιστεύει κάποιο κέντρο εξουσίας ότι
είναι η δέουσα λίστα συμπεριφορών. 

Έτσι αφαιρείται από τον άνθρωπο η οποιαδήποτε αξία,
όπως η αξία της οικογένειας, η ελευθερία γνώμης, η ικανότητα να
αντιληφθεί τί είναι καλό και τί είναι κακό, η ικανότητα της
ανθρωπιάς, η ικανότητα να μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε
αυτόν  που την χρειάζεται, και τελικά η ικανότητα να μπορεί να
βελτιώσει τον εαυτό του τόσο ως μέλος ενός ανθρώπινου
συνόλου, όσο και την ατομική του ικανότητα να βελτιώσει το
πνευματικό του επίπεδο ώστε να πλησιάσει προς τον αληθινό Θεό,
αν το κέντρο εξουσίας επιβάλλει ηλεκτρονικά τέτοια συμπεριφορά. 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Παρότι το παρόν άρθρο έχει πολιτικό χαρακτήρα και
χαρακτήρα φιλοσοφίας της τεχνικής (πληροφορικής), εν τούτοις η
τελευταία παράγραφος του παραπάνω Συμπεράσματος μας δίνει
πάσα για τον παρόντα Θεολογικό Επίλογο. 



Σε επόμενο άρθρο μου θα προσπαθήσω να εξετάσω αν η
πατέντα της Microsoft του Bill Gates μπορεί ή δεν μπορεί να
συντελέσει στο σφράγισμα με το χάραγμα του Αντιχρίστου. 

Πάντως, είτε μπορεί είτε δεν μπορεί η εν λόγω πατέντα να
συντελέσει στο σφράγισμα με το χάραγμα του Αντιχρίστου,
υπάρχουν μερικά θεολογικά δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να
μην τα λαμβάνουμε υπόψη. 

Πρώτο θεολογικό δεδομένο: Κατά παραχώρηση του
Χριστού, εξαιτίας της αποστασίας από τον αληθινό Τριαδικό
Θεό και της αμαρτίας και ημών των Ορθόδοξων Χριστιανών
και της Ανθρωπότητας, ο Σατανάς είναι ο άρχοντας του
κόσμου τούτου και ο θεός του αιώνος τούτου (δηλαδή ο θεός
της ιστορίας, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού). 

Ο Χριστός είπε πριν τον συλλάβουν, πριν τα Σεπτά Του
Πάθη, τα ακόλουθα: «Έρχεται γαρ ο του κόσμου άρχων, και εν
εμοί ουκ έχει ουδέν 

(= έρχεται ο άρχοντας του κόσμου, αλλά σε μένα δεν έχει
καμία απολύτως εξουσία)» (Ιωαν. 14, 30). 

Ο Απόστολος Παύλος έγραψε  προς τους Κορινθίους
Χριστιανούς τα εξής: «εν οίς ο θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε
τα νοήματα των απίστων εις το μη αυγάσαι αυτοίς τον φωτισμον
του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ός εστιν εικών του Θεού 

(= στο μέσο τους ο θεός (δηλαδή ο Σατανάς) του αιώνα
αυτού (δηλαδή της ιστορίας) τύφλωσε τα μυαλά τους, ώστε να μη
λάμψει σε αυτούς το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ο
οποίος είναι εικόνα του Θεού)» (Β΄ Κορινθ. 4, 4). 

Δεύτερο θεολογικό δεδομένο: Για να δράσει ο Σατανάς,
χρειάζεται πάντοτε την άδεια του Χριστού. Αλλά και αν μας
φαίνεται ότι ο Σατανάς δρα έχοντας κάποια μορφή άδειας
από τον Χριστό, εν τούτοις δεν γνωρίζουμε την έκταση της
άδειας του. Αυτή η έκταση της άδειας του Σατανά από τον
Χριστό φανερώνεται ιδίως από τα γεγονότα. 

Από τη σύντομη επίσκεψη του Χριστού στην περιοχή των
Γεργεσηνών μαθαίνουμε τα εξής: «Και ελθόντι αυτώ εις το πέραν
εις την χώραν των Γεργεσηνών υπήντησαν αυτώ δύο
δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεποί λίαν, ώστε



μη ισχύειν τινά παρελθείν δια της οδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν
λέγοντες. Τί ημίν και σοί, Ιησού  υιέ του Θεού; Ήλθες ώδε προ
καιρού βασανίσαι ημάς;  Ήν δε μακράν απ’ αυτών αγέλη χοίρων
πολλών βοσκομένη. Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες.
Ει εκβάλλεις ημάς, επίτρεψον ημίν απελθείν εις την αγέλην των
χοίρων. Και είπεν αυτοίς. Υπάγετε. Οι δε εξελθόντες απήλθον εις
την αγέλην των χοίρων. Και ιδού ώρμησε πάσα η αγέλη των
χοίρων κατά του κρημνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν τοις
ύδασιν 

(Και όταν ήλθε στην απέναντι παραλία στην περιοχή των
Γεργεσηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έβγαιναν
από τα μνήματα και οι οποίοι ήταν πάρα πολύ άγριοι, ώστε να μη
μπορεί να περάσει κάποιος από τον δρόμο εκείνον. Και να
έκραξαν με μεγάλη φωνή λέγοντας. Τί κοινό υπάρχει μεταξύ ημών
και σου, Ιησού Υιέ του Θεού; Ήλθες εδώ να μας βασανίσεις, πριν
την κρίση και την τιμωρία μας; Βρισκόταν δε μακριά από αυτούς
ένα κοπάδι από πολλά γουρούνια που έβοσκαν. Οι δε δαίμονες
τον παρακαλούσαν λέγοντας. Εάν μας διώξεις (από αυτούς τους
δαιμονισμένους ανθρώπους), δώσε μας την άδεια να πάμε στο
κοπάδι των γουρουνιών. Και είπε σε αυτούς. «Πηγαίνετε». Και
αυτοί, αφού βγήκαν (από αυτούς τους δύο δαιμονισμένους
ανθρώπους), πήγαν στο κοπάδι των γουρουνιών. Και να όρμησε
όλο το κοπάδι των γουρουνιών από τον γκρεμό στη θάλασσα και
πνίγηκαν στα νερά) (Ματθ. 8, 28-32). 

Τρίτο θεολογικό δεδομένο: Δεν γνωρίζουμε τον χρόνο
του χαράγματος του Αντιχρίστου, ούτε της εμφάνισης του
αντιχρίστου, ούτε της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, αφού
και ο ίδιος ο Χριστός με την ανθρώπινη φύση Του δεν
γνωρίζει τους χρόνους αυτούς. 

Για τα μέλλοντα εσχατολογικά γεγονότα ο Χριστός είπε τα
ακόλουθα: «Περί δε της ημέρας εκείνης ή της ώρας ουδείς οίδεν,
ουδέ οι άγγελοι εν ουρανώ, ουδέ ο υιός, ει μη ο πατήρ 

[Για την ημέρα εκείνη ή την ώρα (της Δευτέρας Του
παρουσίας), κανένας δεν γνωρίζει ακριβώς ούτε οι άγγελοι που
είναι στον ουρανό, ούτε ο Υιός του Θεού (δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός
με την ανθρώπινη φύση Του), παρά μόνον ο Πατέρας. Επειδή τις
γνωρίζει ο Πατέρας, τις γνωρίζει, ως ομοούσιος, με τη θεία Του
φύση, και ο Υιός, δηλαδή ο Χριστός]» (Μαρκ. 13, 32). 



Τέταρτο θεολογικό επιχείρημα: Ο Χριστός δεν μας θέλει
αδιάφορους (δηλαδή χλιαρούς ή ψυχρούς περί την
Ορθοδοξία και την Ορθοπραξία), αλλά ενεργούς στα θέματα
της πίστης και της πνευματικής ζωής, στα οποία
περιλαμβάνεται και η ορθόδοξη και πνευματική μας
εγρήγορση για τον θάνατό μας στην περίπτωση που συμβεί
πριν τη Δευτέρα Παρουσία Του, ή για τη Δευτέρα Παρουσία
Του, στην περίπτωση που ο θάνατός μας δεν συμβεί μέχρι
τότε. 

Γι’ αυτό η Αγία μας Εκκλησία ψάλλει τη Μεγάλη Δευτέρα, τη
Μεγάλη Τρίτη και την Μεγάλη Τετάρτη στους Όρθρους και τους
Εσπερινούς τους συνυφασμένους με τις Προηγιασμένες Θείες
Λειτουργίες το εξής: «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της
νυκτός και μακάριος ο δούλος ον ευρήσει γρηγορούντα, ανάξιος δε
πάλιν όν ευρήσει ραθυμούντα. Βλέπε, ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω
κατενεχθής ίνα μη τω θανάτω παραδοθής και της Βασιλείας έξω
κλεισθής. Αλλά ανάνηψον…». 

Προς την κατεύθυνση της Δευτέρας Του Παρουσίας και
των εσχατολογικών γεγονότων που προηγούνται αυτής
(όπως χάραγμα του αντιχρίστου, εμφάνιση των φυσικών
προσώπων του αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτη), ο
Κύριος μας ελέγχει – προκειμένου να μάθουμε τα «σημεία των
καιρών» κατά την Αγία Γραφή και την Πατερική Ερμηνεία
αυτής - ως εξής: «Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού
γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ου δύνασθε γνώναι;

(= Υποκριτές, γνωρίζετε να διακρίνετε τα καιρικά φαινόμενα,
αλλά δεν μπορείτε να διακρίνετε τα προφητευμένα από τον Λόγο
του Θεού (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) σημεία που σηματοδοτούν
την έλευση της Δευτέρας Μου Παρουσίας;)» (Ματθ. 16, 3).  

Πέμπτο θεολογικό δεδομένο: Η ειλικρινής μετάνοια των
πιστών που την συνειδητοποιούν, καθώς και η ύπαρξη έστω
λίγων ανθρώπων που έχουν αγωνιστική αγιότητα και
προσευχητική παρρησία ενώπιον του Χριστού, μπορεί να
αποτρέψει ή να καθυστερήσει την εκδήλωση της θείας
δικαιοσύνης, εν προκειμένω την αναβολή των εσχατολογικών
γεγονότων αν τούτα επίκεινται κατά τη γνώση του Τριαδικού
Θεού, για να δοθεί ενδεχομένως περισσότερος χρόνος
ειλικρινούς μετανοίας. 



Θα θυμηθούμε σχετικώς δύο αγιογραφικά παραδείγματα που
κατοχυρώνουν αυτήν τη θεολογική αλήθεια. 

Το πρώτο αφορά τη ειλικρινή μετάνοια των ανθρώπων της
Νινευή ύστερα από το κήρυγμα μετανοίας του Προφήτη Ιωνά. 

Και το δεύτερο παράδειγμα αφορά το διάλογο του Αβραάμ,
που αγωνιούσε για την επικείμενη απώλεια των Σοδόμων και της
Γομόρας, προσπαθώντας να πείσει τους τρεις Αγγέλους να την
αποτρέψουν. 

Στο βιβλίο «Ιωνάς» της Παλαιάς Διαθήκης, 3ο κεφάλαιο,
στίχοι 1-10, του Ιωνά διαβάζουμε τα εξής:

«Και εγένετο λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ δευτέρου λέγων.
Ανάστηθι και πορεύθητι εις Νινευή την πόλιν την μεγάλην και
κήρυξον εν αυτή κατά το κήρυγμα το έμπροσθεν, ό εγώ ελάλησα
προς σε. Και ανέστη Ιωνάς και επορεύθη εις Νινευή, καθά ελάλησε
Κύριος. Η δε Νινευή ην πόλις μεγάλη τω Θεώ ωσεί πορείας οδού
τριών ημερών. Και ήρξατο Ιωνάς του εισελθείν εις την πόλιν ωσεί
πορείαν ημέρας μιάς και εκήρυξε και είπεν. Έτι τρεις ημέραι και
Νινευή καταστραφήσεται. Και επίστευσαν οι άνδρες Νινευή τω
Θεώ και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδύσαντο σάκκους από μεγάλου
αυτών έως μικρού αυτών. Και ήγγισεν ο λόγος προς τον βασιλέα
της Νινευή, και εξανέστη από του θρόνου αυτού και περιείλετο την
στολήν αυτού αφ’ εαυτού και περιεβάλετο σάκκον και εκάθισεν επί
σποδού. Και εκηρύχθη και ερρέθη εν τη Νινευή παρά του
βασιλέως και παρά των μεγιστάνων αυτού λέγων. Οι άνθρωποι και
τα κτήνη και οι βόες και τα πρόβατα μη γευσάσθωσαν μηδέ
νεμέσθωσαν μηδέ ύδωρ πιέτωσαν. Και περιεβάλλοντο σάκκους οι
άνθρωποι και τα κτήνη, και ανεβόησαν προς τον Θεόν εκτενώς.
Και απέστρεψαν έκαστος από της οδού αυτών της πονηράς και
από της αδικίας της εν χερσίν αυτών λέγοντες. Τίς οίδες εί
μετανοήσει ο Θεός και αποστρέψει εξ οργής θυμού αυτού και ου
μη απολώμεθα; Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν
από των οδών αυτών των πονηρών, και μετενόησεν ο Θεός επί τη
κακία, ή ελάλησε του ποιήσαι αυτοίς, και ουκ εποίησε 

(= Ο Κύριος μίλησε για δεύτερη φορά στον Ιωνά και είπε.
Σήκω και πήγαινε στη Νινευή, τη μεγάλη αυτή πόλη, και κήρυξε σε
αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ προηγουμένως είχα πει σε σένα.
Και σηκώθηκε ο Ιωνάς και πήγε στην Νινευή, όπως του είπε ο
Κύριος. Η δε Νινευή ήταν πόλη μεγάλη μπροστά στον Θεό, αφού



τρεις μέρες χρειάζονταν για να την διασχίσει κάποιος. Και ο Ιωνάς
άρχισε να διασχίζει την πόλη με πορεία μιας ημέρας και κήρυξε και
είπε. Τρείς ακόμη μέρες και η Νινευή θα καταστραφεί. Οι κάτοικοι
της Νινευή πίστεψαν στον Θεό και κήρυξαν νηστεία και φόρεσαν
σάκους μετανοίας από τους μεγάλους μέχρι τους μικρούς. Και
έφθασε ο λόγος του Ιωνά στον βασιλιά της Νινευή, και σηκώθηκε
από το θρόνο του και έβγαλε τη βασιλική του στολή και φόρεσε
σάκο μετανοίας και κάθισε πάνω σε στάκτη. Και διακηρύχθηκε και
γνωστοποιήθηκε στη Νινευή από τον βασιλιά και από τους
άρχοντές του λέγοντας. Οι άνθρωποι και τα ζώα και τα βόδια και
τα πρόβατα ας μην γευθούν τροφή, ας μη βοσκήσουν, ας μη πιουν
νερό. Και φόρεσαν οι άνθρωποι σάκους μετανοίας και τα ζώα, και
με μεγάλη φωνή απεύθυναν εκτενή προσευχή στον Θεό. Και
παράτησαν καθένας από αυτούς τον αμαρτωλό τρόπο ζωής του
και όλες τις αδικίες τις οποίες έπρατταν τα χέρια τους και έλεγαν.
Ποιος γνωρίζει, μήπως ο Θεός αλλάξει γνώμη και απομακρύνει τον
θυμό του, ώστε να μην καταστραφούμε; Και ο Θεός είδε τα έργα
τους, ότι παράτησαν τους αμαρτωλούς τρόπους ζωής τους, και
άλλαξε ο Θεός την απόφαση για την τιμωρία, την οποία είχε
αναγγε ίλε ι ότ ι θα επέβαλε σε αυτούς , κα ι δεν την
πραγματοποίησε)». 

Στο βιβλίο «Γένεση» της Παλαιάς Διαθήκης, κεφάλαιο 18,
στίχοι 20 - 33, διαβάζουμε τα ακόλουθα:

«Είπε δε Κύριος. Κραυγή Σοδόμων και Γομόρρας
πεπλήθυνται προς με, και αι αμαρτίαι αυτών μεγάλαι σφόδρα.
Καταβάς ουν όψομαι, ει κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένην
προς με συντελούνται, ει δε μη, ίνα γνω. Και αποστρέψαντες
εκείθεν οι άνδρες ήλθον εις Σόδομα. Αβραάμ δε έτι ην εστηκώς
εναντίον Κυρίου. Και εγγίσας Αβραάμ είπε. Μη συναπολέσης
δίκαιον μετά ασεβούς και έσται ο δίκαιος ως ο ασεβής; Εάν ώσι
πεντήκοντα δίκαιοι εν τη πόλει,  απολείς αυτούς; Ουκ ανήσεις
πάντα τον τόπον ένεκεν των πεντήκοντα δικαίων, εάν ώσιν εν
αυτή; Μηδαμώς συ ποιήσεις ως το ρήμα τούτο, του αποκτείναι
δίκαιον μετά ασεβούς, και έσται ο δίκαιος ως ο ασεβής. Μηδαμώς.
Ο κρίνων πάσαν την γην, ου ποιήσεις κρίσιν; Είπε δε Κύριος. Εάν
ώσιν εν Σοδόμοις πεντήκοντα δίκαιοι εν τη πόλει, αφήσω όλην την
πόλιν και πάντα τον τόπον δι’ αυτούς. Και αποκριθείς Αβραάμ
είπε. Νυν ηρξάμην λαλήσαι προς τον Κύριόν μου, εγώ δε ειμι γη
και σποδός. Εάν δε ελαττονωθώσιν οι πεντήκοντα δίκαιοι εις



τεσσαρακονταπέντε, απολείς ένεκεν των πέντε πάσαν την πόλιν;
Και είπεν. Ου μη απολέσω, εάν εύρω εκεί τεσσαρακονταπέντε. Και
προσέθηκεν έτι λαλήσαι προς αυτόν, και είπεν. Εάν δε ευρεθώσιν
εκεί τεσσαράκοντα; Και είπεν. Ου μη απολέσω ένεκεν των
τεσσαράκοντα. Και είπε. Μη τι κύριε, εάν λαλήσω; Εάν δε
ευρεθώσιν εκεί τριάκοντα; Και είπεν. Ου μη απολέσω ένεκεν των
τριάκοντα. Και είπεν. Επειδή έχω λαλήσαι προς τον κύριον. Εάν δε
ευρεθώσιν εκεί είκοσι; Και είπεν. Ου μη απολέσω, εάν εύρω εκεί
είκοσι. Και είπε. Μήτι κύριε, εάν λαλήσω έτι άπαξ. Εάν δε
ευρεθώσιν εκεί δέκα; Και είπεν. Ου μη απολέσω ένεκεν των δέκα.
Απήλθε δε ο Κύριος, ως επαύσατο λαλών τω Αβραάμ, και Αβραάμ
απέστρεψεν εις τον τόπον αυτού 

(= Είπε δε ο Κύριος. Κραυγές πολλές από τα Σόδομα και τη
Γομόρρα ανεβαίνουν προς εμένα. Οι αμαρτίες τους είναι πάρα
πολύ μεγάλες. Θα κατεβώ λοιπόν εκεί, για να δω, αν πράγματι οι
αμαρτίες τους είναι όπως οι κραυγές που φθάνουν σε μένα ή όχι.
Οπωσδήποτε θέλω να μάθω. Δύο από τους Αγγέλους με τη μορφή
ανδρών (δηλαδή ο Θεός Λόγος και το Άγιο Πνεύμα), με τους
οποίους εμφανίστηκε ο Θεός, αναχώρησαν από εκεί και ήρθαν στα
Σόδομα. Ο Αβραάμ ήταν ακόμη όρθιος και  κοντά στον τρίτο
Άγγελο (δηλαδή με τον Θεό – Πατέρα). Και αφού πλησίασε ο
Αβραάμ τον Άγγελο (Θεό – Πατέρα) είπε: «Θα καταστρέψεις άραγε
τον ευσεβή μαζί με τον ασεβή και θα είναι ο ευσεβής στην ίδια
θέση με εκείνη του ασεβούς; Αν βρίσκονται πενήντα ευσεβείς στην
πόλη αυτή, θα καταστρέψεις και αυτούς μαζί με τους ασεβείς; Δεν
θα αφήσεις άθικτη όλη την πόλη εξαιτίας των πενήντα αυτών
ευσεβών, που θα βρίσκονται σε αυτήν; Ποτέ εσύ ο δίκαιος Θεός
δεν κάνεις πράξη το λόγο αυτό της απώλειας, του να στερήσεις τη
ζωή του ευσεβούς μαζί με τη ζωή του ασεβούς, ώστε ο ευσεβής να
έχει την ίδια μεταχείριση με τον ασεβή.  Ουδέποτε θα το κάνεις. Συ
που κρίνεις όλη την οικουμένη, δεν θα εκφέρεις δίκαιη κρίση και σε
αυτήν την περίπτωση;» Απάντησε ο Κύριος (ο Θεός Λόγος, ο
Λόγος του Πατέρα, ο οποίος είναι πανταχού παρών): «Εάν
υπάρχουν στην πόλη των Σοδόμων πενήντα δίκαιοι, θα αφήσω
άθικτη όλη την πόλη και όλη την περιοχή για χάρη τους». Και,
αφού έλαβε τον λόγο, ο Αβραάμ είπε: «Άρχισα ήδη να μιλώ προς
τον Κύριό μου, αν και εγώ είμαι χώμα και στάκτη. Αν ελαττωθούν
οι πενήντα ευσεβείς σε σαράντα πέντε, θα καταστρέψεις την πόλη
εξαιτίας των πέντε ευσεβών που λείπουν;». Και είπε ο Κύριος:
«Δεν θα την καταστρέψω, εάν βρω εκεί σαράντα πέντε ευσεβείς».



Και ο Αβραάμ τόλμησε να μιλήσει ακόμη προς τον Κύριο, και είπε:
«Αν βρεθούν εκεί σαράντα ευσεβείς;» Και είπε ο Κύριος: «Δεν θα
την καταστρέψω για χάρη των σαράντα ευσεβών». Είπε ακόμη ο
Αβραάμ: «Μήπως Κύριε θα οργισθείς, αν και πάλι μιλήσω; Αν
βρεθούν εκεί τριάντα ευσεβείς;». Και είπε ο Κύριος: «Δεν θα την
καταστρέψω για χάρη των τριάντα ευσεβών». Και είπε ο Αβραάμ:
«Ας με συγχωρήσει ο Κύριος, επειδή έχω ακόμη κάτι να Τον
ρωτήσω. Αν όμως βρεθούν εκεί είκοσι ευσεβείς;». Και είπε ο
Κύριος: «Δεν θα την καταστρέψω, αν βρω εκεί είκοσι ευσεβείς».
Και είπε ο Αβραάμ: «Μήπως Κύριε θα οργισθείς εναντίον μου αν
υποβάλω μια ακόμη ερώτηση; Αν όμως βρεθούν εκεί δέκα
ευσεβείς;». Και είπε ο Κύριος: «Δεν θα την καταστρέψω για χάρη
των δέκα ευσεβών». Έφυγε δε ο Κύριος, όταν σταμάτησε να μιλά ο
Αβραάμ, και ο Αβραάμ επανήλθε στον τόπο του)». 


	[βλ. (Bill Gates Patent W0/2020/060606 (FYI), https://www.youtube.com/watch?v=NjNGRC2PeRw),
	(Patent 666? Microsoft's Cryptocurrency Patent that uses Body Activity Data & Human Powered Mining, https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=gz-9fpdMUMM),
	(Corona - Microsoft Patent WO/2020/060606 (Teil 1), https://www.youtube.com/watch?v=iRfbL0nbvMM),
	(WO2020060606 es la Patente que lo CAMBIA TODO, https://www.youtube.com/watch?v=RN5iAP6ngmQ,)].

