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Στούς γενναίους ηρωας τής πίστεως, 

τούς τιμώντας τόν Έσταυρωμένον καί Άναστάντα 

Λυτρωτήν Ί. Χριστόν 

καί όγωνιζομένους μέ φρόνημα μαρτυρικόν 

καί .. νικώντας τό θηρίον ('Αντίχριστον) καί 
τήν είκόνα αύτού (όντίχριστον ήθος καί πολιτείαν) 

καί τόν όριθμόν τού όνόματος αύτού (χξς'=666)>>, 

('Αποκ. 15,2), εύλαβώς όφιερούται. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Σελ. 11 


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ................... . 

ΤΜ Η Μ Α Α' 

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ-ΗΘΙΚΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΧΑΡΑΓΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΗΘΙΚΟΝ 
ΧΑΡΑΓΜΑ 
α. Γενικά περί ήθικού χαράγματος ........................ 
β. Τί είναι καί πώς ένεργεί τό έσωτερικόν, ήθικόν, άντίχριστον 

χάραγμα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
1. Άπώλεια κυριότητος Χριστού, αΙχμαλωσία προσωπικότη
τος άπό τόν άντίχριστον διάβολον ..................... 
2. Πάγια δέσμευσις τού βουλητικού' στόν άντίχριστον άρνη
τισμόν ............................................. 
3. Συνέκφρασις όλων τών άντιθέων, άλόγων παθών ...... 
4. Άντικείμενος πρός τό 'Άγιον Πνεύμα νόμος, όπως ό 

νόμος της σαρκός ................................... 
5. Άντίθεον, δαιμονικόν ήθος ......................... 
6. Άποπροσωποποίησις, άλλαγή άρχετύπου ............. 
7. Άντιχριστοποίησις-κατ' εΙκόνα Άντιχρίστου ........... 
8. Βδέλυγμα ήθικης, ψυχικης έρημώσεως ............... 

17 

18 

18 

19 
19 

20 
20 
21 
22 
23 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ, ΗΘΙΚΟΝ, Α

ΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΧΑΡΑΓΜΑ 
1.'Αποκοπή άπό τήν θείαν ενωσιν, πνευματική μοιχεία ..... 
2. Άχρήστευσις, άδρανοποίησις τού όμυντικού, κατά τού κα
κού, ψυχικού μηχανισμού .............................. 

25 

26 
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3. 'Αντίχριστος όρνητισμός ............................. 
4. Είκονισμός τού Άντιχρίστου στήν καρδίαν τών όρνουμέ
νων τόν Χριστόν ...•.................................. 
5. 'Αντίχριστη έκφρασις μέ λόγον καί έργον .............. 

28 

31 
32 

Τ Μ Η Μ Α Β' 

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ, ΟΡΑΤΟΝ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΧΑΡΑΓΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟΥ «666» 
1. Πότε εΙναι όδιάφορος όριθμός καί πότε σύμβολον τού Άν
τιχρίστου τό «666» .................................... 
2. Ή καθιέρωσις τού «666» ώς συμβόλου τού Άντιχρίστου . 
3. Τό είδωλοποιημένον σύμβολον «666» ................. 

33 
36 
39 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ χξς' (666) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑ
ΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 

1. Ή ίσοδυναμία τού χαράγματος τού όνόματος καί τού όρι
θμού τού όνόματος τού Άντιχρίστου .................... 
2. ΟΙ δύο όψεις τού χαράγματος τού Άντιχρίστου ......... 
3. Συνοπτικός πίναξ περί τού χαράγματος ................ 

47 
55 
58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ-ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙ

ΣΤΟΥ χξς' (666) 
1. Ή έγνωσμένη ψηφος τού θηρίου Άντιχρίστου χξς (666). 
2. Ή εύρεία διάδοσις τού χαράγματος ξχς' (666) καί ή βία ό
ποδοχης του ......................................... 

63 

67 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 
1. Γιατί δέν έγράφη τό όνομα τού Άντιχρίστου στήν Άπο

κάλυψιν; ............................................ 
2. Πιθανά όνόματα τού Άντιχρίστου βάσει τού «χξς'» (666). 
3. Έπιτίμια γιά τούς ζητούντας τό όνομα βάσει έσφαλμένου 
όριθμού χις' (666) ..................................... 
4. Άσφαλέστερον μή ζητείν τό όνομα τού Άντιχρίστου .... 

71 
74 

77 
79 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' 

ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ «χξς'» ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 
1. Τό «χξς'» (666) χάραγμα ίοχυρότερον τού όνόματος τού 
,Αντιχρίστου ........................................ . 
2. Τό «χξς'» (666) έκφράζει τόν σατανικόν χαρακτήρα τού Ά
ντιχρίστου 

83 

85 

Τ Μ Η Μ Α Γ' 

ΤΟ χξς' (666) ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗΝ ΕΝΑΝΤΙΩ
ΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

ΚΕΦΑΜΙΟΝ Α' 

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ, ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ χξς' 

(666), Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ 
1. Τό άντίδοτον κατά τής άποστασιακής 6ης .............. 
2. Ή καινή έβδόμη καταπαύσεως έν Χριστφ .............. 
3. Ή όγδόη ήμέρα τής Άναστάσεως τού Χριστού ......... 

93 
103 
104 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

ΤΟ χξς' (666) ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΝΑΝΤΙΩΣΙΝ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ-ΣΩΤΗΡΙΑΣ 

1. "A~νησις τής Σταυρικής λυτρωτικής θυσίας καί τού Σωτή
ρος Χριστού .............................. Ά. • • • • • • • • •• 

2. 'Άρνησις τού ΣταυροΑναστασίμου έν Χριστφ σαββατισμού . 
3. Ή έμμονή aτόν μωσαϊκόν σαββατισμόν, έκπτωσις aτήν ά
ποστασιακήν 6ην ..................................... 

117 
119 

120 

ΚΕΦΑΜΙΟΝ Γ 

Το χξς' (666) ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΩΣΙΝ ΣΤΗΝ ΒΑ
ΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

1. 'Αποδοκιμασία τού Χριστού καί άπόρριψις τής Βασιλείας του. 
2. Προβολή τού ψευδομεσσίου Άντιχρίστου καί προσκόλ

λησις στήν έγκόσμια Βασιλείαν του ..................... 
3. Ό Άντίχριστος, βδέλυγμα έρημώσεως καί ό κόσμος άπο
στασίας καί χάους .................................... 
4. Ή αίωνία έχθρα κατά τού Χριστού καί τής 'Εκκλησίας του, 
ή κόλασις τού «666» .... ,............................. 

123 

127 

13C 

134 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ χξς (666) ...................... . 

Τ Μ Η Μ Α Α' 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ χξς' (666) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΤ' ΕΝΕΡ
ΓΕΙΑΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ 

1. Τό σύμβολον «χξς'» (666) ένεργούμενον ύπό τού Σατανά .. 
2. Τό χάραγμα «χξς'» (666) σχετίζει μέ τόν Σατανά-Άντίχρι
στον ............................................... . 
3. Τό χάραγμα «666» ένεργεί ώς ε'ίδωλον καί μεσάζων τού 
Άντιχρίστου ........................................ . 
4. Τό χάραγμα «666») σημαίνει τήν διαχρονικήν, άφανή πα
ρουσίαν τού Άντιχρίστου ............................. . 

137 

141 

143 

147 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

το ΠΟΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ: ΑΝΤΙ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΙ ΕΙ 
1. Λύει Χριστόν, άποχριστοποιεί τόν χριστιανόν ........... 
2. Έξομοιώνει μέ τόν Άντίχριστον, άντιχριστοποιεί ........ 
3. Βδέλυγμα ψυχικής έρημώσεως ....................... 

153 
158 
161 

Τ Μ Η Μ Α 8' 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ χξς' (666) 
ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΗΘΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
1. Άναγνώρισις ψευδοκυριαρχίας, ψευδοθεότητος τού Άντι
χρίστου ............................................. 
2. 'Άρνησις όμολογίας Χριστού, προσκύνησις τού Άντιχρί
στου ................................................ 
3. 'Ύβρις είς έαυτόν καί είς Χριστόν ..................... 
4. Μετάστασις, ενταξις στήν παράταξιν τού Άντιχρίστου ... 
5. Κρίσις ταυτότητος προσώπου ........................ 

167 

170 
177 
180 
183 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
1. Κατάλυσις της έλευθερίας τού προσώπου .............. 189 

2. Κατάλυσις της έθνικης έλευθερίας, ύπερδικτατορία τού 


Άντιχρίστου ......................................... 191 

3. Ό διωγμός καί ή έρήμωσις της 'Εκκλησίας ............. 196 


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 
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Ο ΚΟΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΧΟΜΕ

ΝΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 
1. Ή βαβυλωνία τού (666) ............................. . 215 
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3. Ό κολασμός τών δεχομένων τό χάραγμα ............. . 221 
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σμός τών όπαδών του ............................. . 236 
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Τό χάραγμα τού Άντιχρίστου άνέκαθεν άπησχόλησε τούς πιστούς. 

ΕΙναι tva ούσιώδες, άλλά άκανθώδες και δυσεπίλυτον πρό8λημα. 
Ποίον εΙναι τό χάραγμα τού Άντιχρίστου; ΕΙναι γνώρισμα μόνον τής 

ψυχής η καί τού σώματος; ΕΙναι έσωτερική, ήθική, άόρατη άντίχριστη 
σφραγίδα τής ψυχής η καί έξωτερική όρατή σφραγίδα τού σώματος καί 

τών άντικειμένων; ΕΙναι μόνον tva όνομα, τό όνομα τού μέλλοντος νά 
tλθη Άντιχρίστου η καί τό «χξς'» (666), τό σύμ80λον τού όνόματος, «ό 
άριθμός αύτού» 1; Στά έρωτήματα αύτά δίνει άπάντησιν ή παρούσα με
λέτη. 

Ποίον εΙναι τό χάραγμα; Πώς χαράσσεται, τί συμ80λίζει, τί έκφρά
ζει; Πώς ένεργεί καί ποίες ο/ συνέπειες τής άποδοχής του στό πρόσω

πον, στήν Έκκλησίαν, στόν κόσμον; Ποίος ό κολασμός τών δεχομένων 

τό χάραγμα; Ποία ή σχέσις έξωτερικού όρατού καί έσωτερικού ήθικού 

χαράγματος; Ποίες οΙ άποδείξεις ότι θά χαράσσεται καί έπιδεικνύεται 

πρός δήλωσιν ύποταγής στόν Άντίχριστον; Σ' αύτά καί σέ πολλά δλλα 

έρωτήματα δίνει άπάντησιν ή παρούσα μελέτη. 

Έπειδή δνευ τού φωτός τών Άγίων Πατέρων κινδυνεύει ό έρευνη

τής νά παρερμηνεύση τήν Άγίαν Γραφήν καί νά άπολέση τά κριτήρια 

τής άληθείας καί τού αύθεντικού όρθοδόξου ηθους, άνέτρεξα έπιμε

λώς στούς Πατέρας καί άξιοποίησα δλες τίς σχετικές μαρτυρίες γιά τό 

χάραγμα τού Άντιχρίστου. 

Άναλύω τό θέμα άπό δλες τίς έπόψεις. Προσφέρω δσον εΙναι δυ

νατόν τήν άλήθειαν περί τού χαράγματος, τού έσωτερικού ήθικού καί 

τού έξωτερικού όρατού, τού χξς' (666), δπως προκύπτει άπό τήν μελέ
την καί σύγκρισιν καί έπεξεργασίαν τών κειμένων τής ΓραΦής καί τών 

Πατέρων. « ... τά ύπ' αύτών προειρημένα (= προλεχθέντα) καλώς μαθη
τευθέντες, λέγομεν ούκ έξ Ιδίας ήμών έπινοίας (= δχι δική μας γνώ
μη)>> 2. 

Έπειδή σέ πολλές μελέτες καί σέ δρθρα συγχρόνων περιέχονται 

πολλά καί σ08αρά σφάλματα καί παρερμηνείες καί ύποκειμενικές γνώ

μες περί τού χαράγματος, κατ' άνάγκην γίνομαι πολύ άναλυτικός, άνα

1. Άποκόλυψις Ίωάννου, 13, 18. 
2. Ίππολύτου, Περί Χριστού καί Άντιχρίστου, Μ. 10,729. Β. (Β.Ε.Π. 6, 198). 
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σκευάζω δλα τά κατά τήν κρίσιν μου έσφαλμένα χωρίς νά παραπέμπω 

σέ συΥγραφείς καί σέ σελίδες, διότι δέν κάμω κριτικήν οΟτε έπιθυμώ 

νά θίξω πρόσωπα. 

Δέν έχει συνειδητοποιηθή ή έννοια τού χαράγματος. Άπό dyvolav 
θεωρούν μερικοί τό (666) ώς κάτι τό άδιάφορον. 'Έτσι διευκολύνεται ή 
έπικράτησίς του. Φαίνεται καί σ' αότούς ποό τό έδέχθησαν δτι όπάρχει 

πρός τό παρόν κάποια χαλαρά οχέσις μέ τό (666) καί τήν ένέργειάν 
του, 'Όταν δμως άσκηθή πίεσις νά δεχθούν δλοι οΙ dνθρωποι τό «666» 
δχι μόνον στήν ταυτότητα, άλλά καί στό χέρι καί στό μέτωπον, δταν, f
σως σύντομα, θά είναι προϋπόθεσις άσκήσεως τών άστικών δικαιωμά
των καί άγοραπωλησίας καί μάλιστα, δταν έλθη ό Άντίχριστος, τότεθά 

γίνη συνειδητόν δτι είναι χάραγμα όποταγής στόν Άντίχριστον, τότε 

θά συνειδητοποιηθή δτι ή χάραξίς του λειτουργεί ώς χάραγμα τού Άν

τιχρίστου. Τότε δμως θά εΙναι δύσκολη ή άπάντησις στό δίλημμα: Μέ 

τόν Χριστόν καί τόν Σταυρόν f1 μέ τόν Άντίχριστον καί τό «666»; 
Πολλά σημεία 8ε8αιώνουν δτι εόρισκόμεθα σέ έοχατολογικήν έπο

χήν f1 8αδίζομεν σ' αότήν. 'Άλλοι όμιλούν περί τού ,'Αντιχρίστου, dλλοι 
περί τής Β' Παρουσίας τού Χριστού. Ή νηφαλιότης άπαιτεί ούτε νά ά

πορρίπτωμΞν άσυζητητί τά λεγόμενα οΟτε νά εΙ'μεθα 8έ8αιοι γι' αότά, 

άλλά πάντοτε νά άφυπνιζώμεθα γιά τήν κατάλληλην έτοιμότητά μας. 

«Οόδείς οίδε τί τέξεται ή έπιούσα». ΟΙ καιροί άποκαλυπτικοί. ΟΙ έξελί

ξεις όπολογίζονται πλέον δχι μέ αΙώνες, άλλά μέ μήνες. Μέσα σέ μιά 

Δεκαετία τά πάντα μπορούν νά συμ80ύν. 

Τά περισσότερα σημεία άπό αότά, πού εΙπεν ό Χριστός δτι θά 
προηγηθούν τής Β' Παρουσίας του, έχουν γίνει Τά όπόλοιπα δύνανται 

νά πραγματοποιηθούν πολύ σύντομα. Ό κόσμος ένοποιείται. Ή τεχνι
κή, οΙ δορυΦόροι, τά κομπιούτερς κάνουν θαύματα. Κάτι προμηνύεται 

Μία συγκλονιστική μαρτυρία τής άστρονομίας μάς καθιστά πολύ 

προσεκτικούς. Μεγάλοι άστρονόμοι, δπως ό Ίάπων Καθηγητής Ίτοκά

8α3, λέγουν δτι τό 1999 θά γίνη σταυροειδής σύνοδος άστέρων, ή ό
ποία θά εΙναι παγκοσμ{ως όρατή καί θά σημάνη τό τέλος τού κόσμου. 

Κατά τήν μαρτυρ{αν τού Ί. Χριστού, δπως περιέχεται στά ΕόαΥγέ

λια, πρίν άπό τήν Β'Παρουσίαν τού Χριστού θά έμφανισθή ό Τίμιος 

Σταυρός, «τό σημείον τού υΙού τού άνθρώπου», τό όποίον θά προα

ναΥΥεΙλη τήν έλευσιν τού Κριτού. «ΚαΙ τότε φανήσεται τό σημείον τού 

υίΟύ τού άνθρώπου έν πρ οόρανφ, καΙ τότε κόψονται πάσαι al φυλαί 
τής Υής...»4. Θά εΙναι όρατός ό Σταυρός σ' δλην τήν γήν, διότι «κόψον

3. 'Αρχιμ. 'Αρσενίου Κομπούγια, Σημεία τής συντελεΙας τού κόσμου. 'Αθήναι 1982. 
σελ. 51-52. 

4. ΜατθαΙου, 24, 30. 
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ται (= θά θρηνήσουν) πάσαι αΙ φυλαί τής γής», διότι χωρίς μετάνοιαν 
θά άτενίσουν τόν Κριτήν. «καί όψονται τόν υΙόν τού άνθρώπου έρχό

μενον έπί τών νεφελών τού ούρανού μετά δυνάμεως καί δόξης πολ

λής»5. 
Κατά τήν μαρτυρίαν τών Πατέρων καί ίδιαιτέρως τού Ίππολύτου ή 

έμφάνισις τού Σταυρού θά εΙναι όρατή σ' όλην τήν γήν. «τό γάρ ση

μείον τού Σταυρού άπό άνατολών έως δυσμών άνατελεί ύπέρ τήν λαμ

πρότητα τού ήλΙου καί μηνύσει (= θά άναΥΥείλη) τού Κριτού τήν έλευ
σιν κα{ έμφάνειαν» 6. Συνδυάζοντες τίς άνωτέρω μαρτυρίες ας θέσωμεν 
ένα μεγάλον έρωτηματικόν στόν έαυτόν μας: Μήπως πλησιάζει ή έλευ

σις τού Χριστού; Τό σημείον τού Άντιχρίστου, τό «666», ήδη έχει έμ
φανισθή σέ παγκόσμια κλίμακα. Μήπως έρχεται σύντομα ό Άντίχρι

στος καί έν συνεXείζJ άναμένεται ό Σταυρός καί ό Χριστ6ς; 

Άλλά τό θέμα τής παρούσης μελέτης εΙναι τ6 χάραγμα τού Άντι
χρίστου. Σέ ολλες μελέτες θά άναφερθώ στ6ν Άντίχριστον καί στήν Β' 

Παρουσίαν τού Χριστού. Δέν έχει τόσην σημασίαν τό «πότε» τής έμφα

νίσεως τού Άντιχρίστου καί τής Έλεύσεως τού Χριστού. Σημασίαν έχει 

τ6 «πώς» τής δικής μας παρουσίας ένώπιον τού Χριστού. Τό πρό8λημα 

δέν εΙναι χρονολογικ6ν, πότε θά έλθη ό Άντίχριστος, γιά νά άκολου

θήση ή Β' Παρουσία τού Χριστού, άλλά άφορά τήν ποιότητα τών χρι

στιανών, δηλαδή ποίοι πρέπει νά είμαστε έμείς, γιά νά άντιμετωπίσω

μεν τόν Άντίχριστον καί ύπαντήσωμεν τ6ν Χριστόν. Μέ ποίαν έτοιμ6

τητα θά άτενίσωμεν τό Χριστόν είτε στόν θρόνον τής Β' Παρουσίας 

του στήν τελικήν κρίσιν είτε στόν θρόνον τών ούρανών, στήν μερικήν 

κρίσιν, μετά τήν έξοδ6ν μας'άπό τ6ν κόσμον τούτον. 
Γι' αύτό έδωσα μεγάλην σημασίαν στό χάραγμα τού ΆντιχρΙστου, 

τό όποίον άλλοτριώνει τόν ονθρωπον, τ6ν άντιχριστοποιεί καί τ6ν κο

λάζει. Μέ πολύν κόπον εύρήκα, άξιοποίησα καί συνέθεσα τά στοιχεία, 

πού άφορούν τό χάραγμα καί άπαντούν διάσπαρτα στά ύπομ"νήματα' 
τών Πατέρων. Έχρησιμr;Jποίησα παράλληλα τά κείμενα τών έκδόσεων 

Μ. (Migne), Β.Ε.π. (Βι8λιοθήκη Έλλήνων Πατέρων, τής Άποστολικής 

Διακονίας Έκκλησίας τής Έλλάδος) καί Ε.π.Ε. (Έλληνες Πατέρες τής 

Έκκλησίας, Έκδόσεις, «Γρηγόριος ό Παλαμάς»). Παραπέμπω καί στΙς 

_τρείς έκδ6σεις πρός εύκολωτέρανάνεύρεσιν τών στοιχείων άπό τούς 

άναγνώστες. 

Τά χωρία τών Πατέρων ένσωμάτωσα στό κείμενόν μου μέ τήν μορ

φήν φράσεων, προτάσεων καί παραγράφων, όπως έχουν στό πρωτότυ

πον άρχαίον κείμενον τών έκδόσεων. Έντ6ς παρενθέσεως μόνον με

5, Ματθαίου, 24, 30. Μάρκου, 13,26. Λουκά, 21, 27. 
6. Ίππολύτου, Περί συντελείας τού κόσμου. κ.λ.π. Μ. 10,940. Α. (Β.Ε.Π.6, 290). 
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ταφράζω έλαχ{στους όρους δυσvoήτoυς. Παραθέτω αύτούσια τά κεί
μενα τών Πατέρων, γιά νά μήν άλλοιωθή μέ τήν μετάφρασιν η παρά

φρασιν ή αύθεντική διατύπωσις τών άληθειών τών Πατέρων. Ή σοφία 

τών Πατέρων «άληθής σοφία, ούκ εχουσα κόμπον λόγων (= δέν εχει 
κομπορρημοσύνην), άλλά δύναμιν δι' άγίου σταυρού ένεργουμένην» 7. 

Ή μελέτη έγράφη κατά άραιά διαστήματα, στόν όλ{γον έλεύθερον 

χρόνον. Λόγφ τής συστηματικής διαιρέσεως σέ μέρη, κεφάλαια, παρα

γράφους, κάποια χωρία τών Πατέρων, τά όποία άνεφέρθησανσέ μία § 
έπαναλαμ8άνονται σέ dλλες §§ ύπό dλλην όμως εννοιαν καί προοπτι
κήν. 

'επειδή δέν εΤχα τόν άπαιτούμενον χρόνον, δέν εδωσα προσοχήν 

στό Οφος στό λεκτικόν, στήν γλώσσαν. Τό κείμενόν μου δέν εχει τήν 

άπαιτουμένην καλλιέπειαν, διότι δημοσιεύεται χωρίς 8ελτιώσεις, όπως 

εχει άπό τό πρώτον στάδιον τής συνθέσεως. Ή γλώσσα μου στήν πα

ρούσαν μελέτην προσηρμόσθη τρόπον τινά πρός τήν γλώσσαν τών κει

μένων τών Πατέρων, ωστε νά μήν άποτελή όξείαν άντίθεσιν ή άρχαία 

έλληνική πρός τήν δημοτικήν. 

Προσπαθώ όσον εΤναι δυνατόν νά φανερώσω την άλήθειαν περ{ 

τού χαράγματος τού Άντιχρίστου. Δέν μπορεί νά πή κανείς ότι ό Άν

τίχριστος καί τό «666» δέν μέ ένδιαφέρει, ότι δήθεν «έγώ θά φανερώ
σω στό πρόσωπόν μου τόν Χριστόν». Μέσα μας κρύ80μεν τόν άντίχρι

στον, τόν άποστάτην χοϊκόν Άδάμ. Πρέπει μέσα μας πρώτον νά ξεχω

ρίσωμεν τόν Χριστόν άπό τόν άντίχριστον, νά γνωρίσωμεν καί άπεκδυ

θώμεν τόν παλαιόν dνθρωπον τής άμαρτ(ας, γιά νά ένδυθώμεν καί φα

νερώσωμεν τόν Χριστόν. 

Άλλά ύπάρχει καί ό Σατανάς, ό πρώτος Άντ{χριστος" ό όποίος έ

πλάνησε κα( άντιχριστοπο{ησε τόν πεσόντα dνθρωπον. Πρέπει νά γνω

ρίζωμεν τΕς μεθοθείες του, γιά νά τόν άντιμετωπίζωμεν. Ό Τδιος ό Ί. 

Χριστός στό Σαραντάριον δρος έπειράσθη, ήγωνίσθη, έν(κησε τόν Σα

τανά~ Ποίος άπό έμάς τούς θνητούς εΤναι ~ θά μείνη άπε(ραστος; Ύ
πάρχουν καί τά όργανα τού Σατανά, οΙ στοτεινές δυνάμεις τού -άντιχρι

στισμού καί αύτός ό Άντίχριστος. ΕΤναι ύποκρισ(α νά πή κανε(ς δέν μέ 

ένδιαΦέρει γιά τόν Άντ(χριστον κα( τό «666», όταν κινδυνεύωμεν νά 
σφραγισθώμεν μέ τό χάραγμα τού Άντιχρ(στου καί νά ύποδουλωθώμεν 

σ' αύτόν. 

Ό άληθής χριστιανός συνεχώς άγωνίζεται κατά τού άντιχρίστου 

παλαιού έαυτού, κατά τού Σατανά, κατά τού άντιχριστισμού καί αύτού 
τού Άντιχρ(στου. 'Όσον πολεμάμε τόν Άν.τ(χριστον κα( 8ε8αιώνομεν 

την άποταγήν μας, τόσον άνανεώνομεν τόν άνακαινισμόν τού Βαπτί

7. Μακαρ{ου τού ΑΙγumίοu, ΌμιλΙα, ΙΖ, 15. Μ. 34, 633. C. (Ε.Π.Ε. 7, 326). 
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σματος, άξιοποιοϋμεν τήν Χάριν τών άγίων Μυστηρίων, κρατάμε άκε

ραίαν τήν σφραγίδα τοϋ Χριστοϋ καί φανερώνομεν Χριστόν. 
Δέν άναπτύσσω ξηράν άντιχριστολογίαν στήν παροϋσαν μελέτην. 

Πάντοτε μετά τήν παράθεσιν τών σχετικών μέ τό «666» καί τόν Άντί

χριστον άντιπαραθέτω λόγον περί τοϋ σταυροϋ κα{ τοϋ 'Ι. Χριστοϋ καί 

προτρέπω στόν άγώνα γιά τήν νίκην καί τόν συνδοξασμόν μετά τοϋ 

Νυμφίου Ί. Χριστοϋ. Προσφέρω τήν άλήθειαν τής ΓραΦής καί τών Πα

τέρων. «Ταϋτα δέ διδάσκομεν, ούχ εύρεσιλογοϋντες (= όχι αύτοσχε
διάζοντες), άλλ' έκ τών θείων έκκλησιαζομένων ΓραΦών»8, 8ασιζόμε
νοι δηλαδή στά κείμενα ΓραΦής καί Πατέρων. 

Δέν μποροϋμε νά πάμε στόν Χριστόν σφραγισμένοι μέ τό «666». 
Χρειάζεται άγών. Πάντοτε πρέπει νά ζοϋμε μέ τό όραμα τοϋ έρχομέ

νου 'Ι. Χριστοϋ. 'Ή ό Κύριος έλθει ή έμείς έκδημήσομεν πρός Κύριον, 

εΙναι τό ίδιον. Ό Κύριος είπεν: «'Ιδού έρχομαι ταχύ» 9. Ό λόγος τοϋ 
Θεοϋ μάς άφυπν{ζει: «Ιδού ό Κριτής πρό τών θυρών έστηκεν» 10. «νή
ψατε, γρηγορήσατε...»11. 

Πάσχο 1988 
ΑΡΧΙΜ. ΕΜΜΑΜΟΥΗΛ ΚΑΛΥΒΑΣ 

8. Κuριλλοu Ίεροσολύμων, Κατήχησις, ΙΕ" Μ. 33, 885. C. 
9. Άποκ. Ίω., 22, 20. 
10. Ίακώ60U, 5, 9. 
11. Α' Πέτροu. 5, 8. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΑΙ 

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ, ΗΘΙΚΟΝ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΧΑΡΑΓΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ IlΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΗΘΙΚΟΝ 


ΧΑΡΑΓΜΑ 


α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ 

'Όπως ύπάρχουν πολλά όρατά χαράγματα, δηλαδή σφραγίδες κά

ποιας κυριότητος, όμοίως ύπάρχουν καΙ πολλά όόρατα χαράγματα, μυ

στικές σφραγίδες, πού σφραγίζουν τήν ψυχήν, τόν νούν, τήν καρδίαν, 

τήν βούλησιν, τόν λόγον, τό έργον. Τά μυστικά αύτά χαράγματα έχουν 

ήθικόν, πνευματικόν νόημα, σημαίνουν τήν κυριότητα τού θεού, τού 

Άγίου Πνεύματος η τού Σατανα, τών δαιμόνων, τού Άντιχρίστου καί 

τών όργάνων του. 

Ύπάρχει Π.χ. ή σφραγίδα τής ίδιότητος τού χριστιανού. Είναι ή 

όόρατη μυστική σφραγίδα δωρεας τού Άγίου Πνεύματος διά τού Βα

πτίσματος καί Χρίσματος καί γενικά τής έν Χριστφ μυστηριακής ζωής. 

«πιστεύσαντες έσφραγίσθητε τφ Πνεύματι τής έπαγγελίας τφ Άγίψ» 12, 

λέγει ό Παύλος. <<'Έστι γάρ τό Βάπτισμα σφραγίς πίστεως» 13 λέγει ό Μ. 
Βασίλειος. Είναι μυστική, όόρατη σφραγίδα στόν πιστόν Χριστιανόν ή 
Θεία Χάρις, τό 'Άγιον Πνεύμα, τό αίμα τού Χριστού, ή πίστις. 

12. Έφεσ(ους, 1, 13. 
13. Μ. Βασιλείου, Κατά Εύνομίου 3, 5. Μ. 29,665. C. 
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•Αλλά υπάρχει καί ή δαιμονική, σατανική, όντίχριστη σφραγίδα. ΕΙ
ναι ή όπιστία, ή δέσμευσις καί ή όποκλειστική κίνησις τής βουλήσεως 

τού όνθρώπου πρός τό κακόν, εΙναι, όπως θό όναλυθή, ό όντίχριστος 
όρνητισμός, τό πόγιον όντίθεον, όντίχριστον δαιμονικόν ήθος. 

β. τι ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ, ΗθlΚΟΝ, ΑΝΤΙΧΡΙ

ΣΤΟΝ ΧΑΡΑΓΜΑ 

1. ·Απώλεια κυριότητος Χριστού, αίχμαλωσία προσωπικό
τητος όπό τόν όντίχριστον διάβολον 

Ήθικόν, όντίχριστον χάραγμα, είναι ή αλωσις τού έγώ, τής υπάρ

ξεως, όπό τό όντίχριστον πνεύμα, ή αίχμαλωσία τής προσωπικότητος, 

ή κατάλυσις τής κυριότητος τού Χριστού στόν ανθρωπον καί ή υπο

δούλωσις στό όντίχριστον πνεύμα, δηλαδή ή έπιβολή τής σατανικής 

κυριότητος, ή όποία όλλοτριώνει τό πρόσωπον, τό όντιχριστοποιεί, τό 

δαιμονοποιεϊ. Πολλές φορές αύτή ή αλωσις καί όλλοτρίωσις τού προ

σώπου γίνεται βαθμιαίως καί μέ μικρές στήν όρχήν υποχωρήσεις, πού 

δίνουν τό δικαίωμα στόν διάβολον νά έπηρεάση τόν νούν, τήν καρδίαν, 

την βούλησιν, γιά νό δώση μεγαλύτερα όνοίγματα καί νά κόμη μεγα

λύτερες υποχωρήσεις, τίς όποίες παρουσιάζει ώς μικρές μέ την αμβλυ

σιν καί όλλο(ωσιν τών έσωτερικών πνευματικών αΙσθήσεων καί κριτη

ρίων. 

Αύτή ή αίχμαλωσία τής ψυχής στόν όντίχριστον διάβολον καλλιερ

γεί σέ πολλούς τό έθελόδουλον ήθος υποταγής ι;<αί σ' αύτόν τόν Άν

τίχριστον τών έσχάτων καί στούς προδρόμους όντιχρίστους. Βεβαίως 

θά όντιλαμβάνωνται ότι ή όνταλλαγή τού Χριστού μέ τόν Άντίχριστον 

η τούς όντιχρίστους είναι μόνον συμφορά. Έπομένως θά λέγουν, ό

πως γράφει ό Ίππόλυτος: «"Ώ τής συμφοράς, ώ τής όδυνηράς πραγμα

τείας' ώ τού δολίου συναλλάγματος, ώ τού μεγίστου mώματος. Πώς 
έπλανήθημεν τφ πλάνφ; Πώς προσηνέχθημεν αύτφ; πώς τοίς τούτου 

δικτύοις έξωγρεύθημεν; Πώς τft μιαρςι αύτού σαγήνη συνειλκύσθημεν 

(= πιαστήκαμε); Πώς όκούοντες τών ΓραΦών ού συνιώμεν (δέν συνετι
ζόμεθα); Καί γάρ τότε οί δεδεμένοι έν πράγμασι βιωτικοίς καί τη έπιθυ

μίςι τού αΙώνος τούτου, ούτοι εύχερώς προσαχθήσονται τφ διαβόλφ 
καί σφραγισθήσονται.» 14. 

14. Ίππολύτου, Περί συντελείας τού κόσμου, καί περί τού ΆντΙχΡίστου ... Μ. 10, 
936. Α. (Β.Ε.Π. 6, 288). 
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2. Πάγια δέσμευσις τού βουλητικού aτόν άντίχριστον άρ
νητισμόν 

Τό έσωτερικόν όντίχριστον χάραγμα είναι ή πάγια δέσμευσις τού 
βουλητικού, ωστε ό άνθρωπος νά είναι κινητός καί μάλλον εύκίχητος 

μόνον στό κακόν καί όκίνητος στό όγαθόν. 'Έτσι ό άνθρωπος χάνει τά 

γνωρίσματα της χριστοειδούς σφραγίδος καί ύφίσταται μίαν ύπαρξια

κήν όλλοτρίωσιν. Άρνείται τόν Χριστόν, όρνείται τόν έαυτόν του, τήν 

έλευθερίαν του, τήν όντότητά του. Αύτό είναι ή ούσία τού όντιχρίστου 

χαράγματος, ό όντίχριστος όρνητισμός, ή μετακίνησις τού όνθρώπου 

όπS τήν Χριστοκεντρικήν όντολογίαν σέ ένα γίγνεσθαι δαιμονικής όν
τίχριστης όντολογίας, δηλαδή ή βαθμιαία δαιμονοποίησις, όντιχριστο

ποίησις. 

Αύτός ό πάγιος όντίχριστος όρνητισμός, δηλαδή τό χάραγμα τού 

Άντιχρίστου, λειτουργεί στόν χαραγμένον άνθρωπον σάν πυξίδα καί 

σάν τιμόνι, πού όδηγεί τόν νούν, τήν βούλησιν, τήν καρδίαν, τόν λό

γον, τό έργον στόν όντίχριστον διάβολον καί σΙ αύτόν τόν Άντίχρι

στον. «Τοιούτον γενήσεται καΙ έπί τού μισοκάλου -Άντιχρίστου- ή 

σφραγίς λέγουσα. Άρνούμαι, φησί, τόν ποιητήν ούρανού τε καί γης' 

όρνούμαι τό βάπτισμα, όρνούμαι την λατρείαν μου καΙ σοΙ προστίθεμαι 

καΙ σέ πιστεύω.» 15. 

3. Συνέκφρασις δλων τών άντιθέων άλόγων παθών 

Τό ήθικόν όντΙχριστον χάραγμα είναι ένα όντίθεον, όντΙχριστον 

πάθος, πού όποτελεί συνισταμένην καί έκφρασιν όλων τών όλόγων πα

θών. Κατά τούς Πατέρας χάραγμα όντιχρίστου είναι κάθε «έμμονον 

πάθος», δηλαδή κάθε άλογον πάθος, πού ριζώνει~αί μένει μόνιμα 

στήν ψυχήν καί κυριεύει τόν άνθρωπον. «έκαστον γάρ τών παθών ω

σπερ γράμμα καί χάραγμα ήμίν καΙ σημείον»16 λέγει ό Κλήμης Άλεξαν
δρεύς. Τό ένα πάθος όνοίγει τήν όδόν δαιμονικης έπηρείας, πού προ

καλεί τήν άλυσίδα παθών καί τήν ύποδούλωσιν στό διάβολον, στό σα

τανικόν κατεστημένον, πού δεσμεύει τόν άνθρωπον καί τόν στρέφει 
μόνον στό κακόν. Γι' αύτό λέγει ό Χρυσόστομος. « ... 'Όταν έξαλείψαν

τες αύτά (τά χαράγματα τού διαβόλου) γράψωμεν τά όπό τού Πνεύμα

τος, όπελθόντες ύμείς, καί ταίς διαβολικαίς ένεργείαις δόντες τάς 

καρδίας ύμών, παρέχετε έκείνφ πάλιν τά έαυτοϋ όντεγγράψειν (= νά 
. ξαναγράψη) ύμίν» 17, Ό διάβολος μέ ποικίλους τρόπους έγχαράσσει 

15. Ίππολύτου, Περί συντελείας τού κόσμου κλπ..., Μ. 10.933. Α. (Β.Ε.Π. 6. 287). 
16. Κλήμεντος Άλεξανδρέως, 'Εκ των προφητικων έκλογαΙ, Μ. 9. 709. Α. (Β.Ε.Π. 

8,341). 
17. Ίω. Χρυσοστόμου. Όμιλία ΙΑ, 7, είς Ματθαίον, Μ. 57, 200 (Ε.Π.Ε. 9,374). 
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στήν ψυχήν τά δικά του διδάγματα καί χαράγματα κυριότητος, τά πά

θη, τά όποία παραδίδουν τόν ανθρωπον ανευ δρων στόν Σατανα. Γι' 

αύτό προτρέπει ό Χρυσόστομος γιά τήν όπαλλαγήν όπό τά δαιμονικά 

χαράγματα. «έξάλειψον τά γράμματα, μαλλον δέ τά χαράγματα, απερ ό 

διάβολος ένετύπωσέ σου τή ψυΧή» 18. 

4. ΆνTlκείμενος πρός τό 'Άγιον Πνεύμα νόμος, όπως ό 
νόμος της σαρκός 

Τό έσωτερικόν ήθικόν χάραγμα τού Άντιχρίστου είναι ενα όντίχρι

στον κατεστημένον στήν ψυχήν τού όνθρώπου, ενας όντίχριστος, «όν

τικείμενος», δηλαδή έναντιούμενος νόμος πρός τόν νόμον τού Πνεύ

. ματος καί πρός αύτό τό 'Άγιον Πνεύμα, δπως όκριβώς ό νόμος τής 
σαρκός έναντιώνεται, όντίκειται πρός τόν νόμον τού πνεύματος. Κατά 

τόν Μάξιμον τόν Όμολογητήν «'Αντιχρίστου γάρ ούδέν διενήνοχεν (= 
δέν διαφέρει) ό τής σαρκός νόμος, όεί παλαίων τφ πνεύματι καί τφ 

αύτού θείφ νόμφ όντιτασσόμενος» 19. Δηλαδή τό έσωτερικόν όντίχρι
στον χάραγμα ένεργεί μέσα στήν ψυχήν ώς δαιμονικός νόμος, ό ό

ποίος παλαίει πάντοτε πρώτον ένάντια πρός τό πνεύμα τού όνθρώπου, 

πρός αύτήν τήν πνευματικήν ύπόστασινJ πρός αύτήν τήν θεοειδή, χρι
στοειδή εΙκόνα, γιά νά τήν παραμορφώση καί όλλοτριώση όπό τήν χρι

στοειδίαν της καί τήν καταστήση δαιμονιώδη. Δεύτερον τό χάραγμα 

τού Άντιχρίστου -διαβόλου -στήν ψυχήν έναντιώνεται πάντοτε, όντι

στρατεύεται πρός τόν θείον νόμον τού 'Αγίου Πνεύματος. Έπομένως 

τό έσωτερικόν, ήθικόν όντίχριστον χάραγμα όλλοτριώνει τόν ανθρω

πον καί όπό τόν Θεόν καί όπό αύτήν τήν πνευματικήν του διάστασιν 

καί κάμει αύτόν μονοδιάστατον σαρκικόν, δαιμονιώδη. 

5. 'Αντίθεον-δαιμονικόν ήθος 

Τό όντίχριστον έσωτερικόν χάραγμα είναι όντίθεον, δαιμονικόν 

φρόνημα καί ήθος, βίωσις καί έκφρασις δαιμονική. Είναι ενα σταθερόν 

γνώρισμα τών τέκνων τού σκότους, τό όποίον διακρίνει αύτά όπό τά 

τέκνα τού φωτός, τούς πιστούς χριστιανούς. 'Όπως είναι εύδιάκριτον 

τό χριστοειδές ήθος τών πραγματικών χριστιανών ώς πίστις, βίωμα, ερ

γον, μέσα στό Φώς τού Χριστού, όμοίως είναι εύδιάκριτον τό όντιχρι

στοειδές ήθος ώς γέννημα τού σκότους. «Τό χάραγμα, γνώρισμα, φησί. 

18. Ίω. Χρυσοστόμου, 'Ομιλία ΙΑ, 7, εΙς Ματθαίον Μ. 57, 200. 
19. Μαξίμου 'Ομολογητού, Άποριών Βίβλος, θεωρία τού τε φυσικού καί γραπτού 

νόμου, Μ. 91, 1132, Α. 
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Καθό (= δπως) καί έπί τού Χριστού ε'ίρηται τό «έσημειώθη έφ' ήμάς τό 
φώς τού προσώπου σου, Κύριε». 'Ως γάρ έκεί έπ( τό πρόσωπον Φώς εΙς 
γνώρισμα τών θεοφιλών ένσημαίνεται, οΟτως έπί τών άσεβών άναίδεια 
έπί τών μετώπων έγχαράττεται, άπαρακαλύπτως καί άνυποστόλως (= 
όλοφάνερα, μέ παρρησίαν) έμφανιζομένων όποίοι τινές εΙσιν. Καί ϊνα 

τούτο έμφαντικώτερον ή, ταίς άτόποις τών έαυτών πράξεων τό γνώρι
20 . 

σμα έβεβαιώσαν.» . 
Βλέπομεν λοιπόν δτι τό ήθικόν άντίχριστον χάραγμα δέν είναι μό

νον μία παθητική κατάστασις, μία άκινησία πρός τό άγαθόν, εΙναι πρό 
παντός μία ευκινησία πρός τό κακόν, μία έκφρασις άντιθέου, δαιμονι

κού ηθους, τό όποίον έκδηλώνεται άσύστολα καί άδιάντροπα. Μοιάζει 

σάν νά έχη ζωγραφισθή στά μέτωπα αυτών, πού έδέχθησαν τό άντίχρι

στον χάραγμα. σάν όλλη σφραγίδα τού διαβόλου, ή άναίδεια καί ή άσυ

νειδησία άντί τής πίστεως καί ευσεβείας, τού φωτός τού Χριστού. 'Ως 

χάραγμα άντιχρίστου λοιπόν λειτουργεί στήν προσωπικότητα τού άν

θρώπου τό άντίθεον δαιμονικόν ήθος, πού φανερώνει τήν εΙκόνα τής 

άντίχριστης άποστασίας «τό τού νοητού θηρίου τού διαβόλου χάραγ

μα, δηλαδή τήν εΙκόνα τής αυτού άποστασίας»21. 

6. Άποπροσωποποίησις, άλλαγή άρχετύποu 

Τό ήθικόν χάραγμα τού Άντιχρίστου σημαίνει άποπροσωποπο(ησιν 

τού άνθ ρώπου , άποχριστοποίησιν τού χριστιανού. Σημαίνει άπώλειαν 

τών γνωρισμάτων τού άνθρωπίνου προσώπου, τής άγάπης, τής έλευθε

ρίας, τής δυνατότητος έπιλογής τού άγαθού, άπώλειαν αυτού τού λό

γου καΙ τού κατά λόγον ζήν, τού φωτός τής άληθείας. Σημαίνει δηλαδή 

άλογοποίησιν τού άνθρώπου, δαιμονικήν άλλοίωσιν, ώστε νά ζή παρά 

λόγον καί νά έκφράζεται άλόγως καί δαιμονιωδώς. «Καί δνθρωπος έν 

τιμή ών ου συνήκε (= δέν έχει συναΙσθησιν άνθρωπιάς), παρασυνε
βλήθη τοίς κτήνεσι τοίς άνοήτοις καί ώμοιώθη αυτοίς.»22. 

Σημαίνει τό άντίχριστον χάραγμα άποχριστοποίησιν τού χριστια

νού; Σημαίνει φθοράν καΙ άπώλειαν τών χριστοειδών χαρακτήρων, άλ

λοίωσιν, παραμόρφωσιν τής εΙκόνος τού Χριστού στόν πιστόν, άλλο

τρίωσιν άπό τόν Χριστόν καΙ οίκεΙωσιν πρός τόν άντΙθεον, άντίχριστον 

διάβολον, δηλαδή στροφήν πρός άλλο άρχέτυπον, μίμησιν καΙ έντύπω

σιν τών άντιχρίστων χαρακτηριστικών. Σημαίνει δηλαδή άντιχριστο

ποίησιν, δπως λέγει καί ό Άρέθας. 'Όσοι δέχονται τό ήθικόν χάραγμα, 

20. Άρέθα Καισαρείας, Ύπόμνημα είς τήν Άποκόλυψιν, Μ. 106,752. Β. 
21. Άνδρέου Καισαρείας, Ύπόμνημα εΙς τήν Άποκόλυψιν, Μ. 106,412. Α. 
22. Ψαλμός, 48, 13 καί 21. 
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σ' όλην τήν προσωπικότητα, aτόν νούν, στήν βούλησιν, στήν καρδίαν, 
στόν λόγον, στό έργον, ε{ναι «έντυπούμενοι τφ πονηρφ»,23 δηλαδή γί
νονται κατ' εΙκόνα τού όντιχρίστου διαβόλου, χαράσσονται στήν προ
σωπικότητά τους τά γνωρίσματα τού ΆντιχρΙστου. 

'Έτσι αυτή ή όντίχριστη έσωτερική σφραγίδα δεσμεύει τήν όλην 

προσωπικότητα καί τήν στρέφει πρός τόν διάβολον, ό όποίος παίρνει 

τήν θέσιν τού όρχετύπου. Ένώ ό Χριστός «έδειξε τό όρχέτυπον κάλ

λος τής εΙκόνος έν έαυτφ»24, ό όντίχριστος διάβολος στρέφει σάν σέ 
άλλο όρχέτυπον πρός τήν δαιμονικήν, δυσειδή εΙκόνα, κρύmει «τού 

όρχετύπου κάλλους -Χριστού- τήν ευπρέπειαν»25, όλλοτριώνει καί ό
ποχριστοποιεί τόν άνθρωπον. 

7. Άντιχριατοποfηαις, κατ' είκόνα Άντιχρίατου 

Μέ τήν όλλοτρίωσιν όπό τήν εΙκόνα Χριστού ό όντίχριστος διάβο

λος κατεργάζεται μέσα στόν άνθρωπον τήν «κακ[στην όλλοίωσιν», τήν 

συμμόρφωσιν πρός την δαιμονικήν εΙκόνα, τήν πλήρη όντιχριστοποίη

σιν. 'Έτσι βούλησις, νούς, καρδία, γνώμη, ήθος, λόγος, έργα, βίος, πο

λιτεία φέρουν την όντίχριστην σφραγίδα. 

Ε{ναι οί δεχόμενοι τό όντίχριστον χάραγμα στήν προσωπικότητά 

τους, όπως λέγει ό Άνδρέας Καισαρείας, «οί τάς διαβολικάς πράξεις 

καί τάς κατά Χριστού βλασφημίας, δι' ων τράττουσιν, εΙκονίζοντες, τήν 

εΙκόνα τού όποστάτου θηρός Άντιχρίστο.υ καί τό τούτου δνομα ταίς 

έαυτών καρδίαις [τό άτιμον] ώς τίμιον έγχαράττοντες.»26. 
Μέ τό όντίχριστον χάραγμα ό άνθρωπος εΙκονίζει σ' όλην τήν προ

σωπικότητά του τόν Άντίχριστον, γίνεται σύμμορφος τού Άντιχρί

στου, κατ' εΙκόνα καΙ καθ' όμοίωσιν αυτού, όλλάζει ταυτότητα καΙ στήν 

καρδίαν του φέρει μυστικά χαραγμέΥον τό δνομα τού Άντιχρίστου, 

δηλαδή τόν όντίχριστον όρνητισμόν, πού κινεί όλον τό εΙναι τού όν

θρώπου ένάντια πρός τόν Χριστόν. 

Τό όντίχριστον χάραγμα εΙναι μία γέννησις, μάλλον μία νέκρωσις 

μέσα στό σκότος τό δαιμονικόν. Ή όντίχριστη μήτρα τού διαβόλου έν

τυπώνει στήν προσωπικότητα τών δεχομένων τό χάραγμα τήν μορφήν 

τού διαβόλου καΙ γεννά όντιχριστοειδείς. Ή όντίχριστη μήτρα, πού όλ

λοτριώνει τόν ανθρωπον καί γεννά όντίγραφα τού Άντιχρίστου κατ' 

εΙκόνα καΙ καθ' όμοίωσιν αυτού, εΙναι ή όποστασία, ή διαστροφή, ό έ

γωκεντρισμός, ή όπιστία, ή όσυνειδησία, ή πώρωσις, ή όμετανοησία. 

23. Άρέθα Καισαρείας, Ύπόμνημα εΙς την Άποκάλυψιν, Μ. 106, 752. Β. 
24. Ίδιόμελον ΣΓ Αυγούστου, Μηναίον, "ΦΩΣ", Άθήναι, 1970, σελ. 70. 
25. 'Ένθ' άνωτ. σελ. 69. 
26. Άνδρέου Καισαρείας, Ύπόμνημα είς τήν Άποκάλυψιν. Μ. 106,348. Α. 
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Ή όμαρτία ύποδουλώνει τόν ανθρωπον. Τό πάθη γίνονται dλλα είδωλα, που μεταβάλ

λουν τήν καρδίαν είς ναόν λατρείας τού Σατανά. 'Έτσι βιώματα, σκέψεις, λόγοι, εργα, 
φέρουν τήν σφραγίδα τού διαβόλου. 

8. Βδέλυμα ήθlκης-ψυχικης έρημώσεως 

Μία ψυχή σφραγισμένη μέ τό όντίχριστον χάραγμα εΙναι βδέλυγμα 

έρημώσεως. Τό χάραγμα όπογυμνώνει τήν ψυχήν όπό τήν όρετήν, τής 

στερεί τά χαρίσματα, τίς θείες δωρεές, τά χριστοειδή γνωρίσματα. Τήν 

έρημώνει όπό τήν παρουσίαν τού 'Αγίου Πνεύματος. Ό Παύλος εΙπεν 

δτι ό πιστός είναι ναός τού θεού. «Ούκ οίδατε δτι ναός θεού έστε καί 

τό Πνεύμα τού θεού οίκεί έν ύμίν;»27. Καί προέτρεψε: <CΜή λυπείτ~ τό 

27. Α' Κορινθίους. 3, 16. 
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Πνεύμα τό 'Άγιον τού Θεού, έν φ, έσφραγίσθηκε είς ήμέραν άπολυ
τρώσεως».28 Ή άποδοχή τού άντιχρίστου χαράγματος είναι ή ϋβρις καί 
βλασφημία πρός τό 'Άγιον Πνεύμα, τό όποίον στενοχωρούμενον φεύ

γει καί άφήνει τόν οίκον τής ψυχής καί τήν ψυχήν έρημον καί Ισχύει ό 

λόγος τού Ί. Χριστού: «'Ιδού άφίεται ύμίν ό οίκος ύμών έρημος.».29 
Τό άντίχριστον χάραγμα έρημώνει τήν ψυχήν. Άντί τού Χριστού 

καί τού Άγίου Πνεύματος μένει στήν ψυχήν τό πονηρόν πνεύμα, τό 

ε'ίδωλον τής άμαρτίας, ή είκόνα τού Άντιχρίστου, πού άποτελεί κατά 

τόν Μάξιμοντόν Όμολογητήν τό «βδέλυγμα τής έρημώσεως». Λέγει ό 

άγιος Μάξιμος: «Μένει δέ μόνον έν τφ νφ τό ε'ίδωλον τής άμαρτίας, 

περί ου φησιν ό Κύριος' «δταν 'ίδητε τό βδέλυγμα τής έρημώσεως έ

στώς έν τόπφ άγίφ, ό άναγινώσκων νοείτω»30. 'Ότι τόπος άγιος καί 
ναός Θεού, ό νούς ύπάρχει τού άνθρώπου, έν φ οί δαίμονες διά τών 

έμπαθών λογισμών τήν ψυχήν έρημώσαντες, τό ε'ίδωλον τής άμαρτίας 

έστησαν. 'Ότι δέ καί ίστορικώς ήδη ταύτα γέγονεν, ούδείς τών τά Ίω
σήπεια άνεγνωκότων, ως οίμαι, άμφιβάλλει Πλήν τινές φασι καί έπί 

τού Άντιχρίστου ταύτα γενήσεσθαι»31. 
Ό Άντίχριστος θά έρημώση μέ τήν παρουσίαν του τόν Ναόν τού 

Σολομώντος, καθώς καί κάθε Ναόν. «Ούχί εΙς τόν έν Ίεροσολύμοις 

ναόν Ιδίως, άλλά είς τάς Έκκλησίας όπλώς, καί πάντα ναόν θεϊον»32, 
θά έπιφέρη τήν όντίχριστην έρήμωσιν κατά τήν έσχάτην έποχήν. Τώρα 

έρημώνει τόν έμψυχον ναόν, τόν άνθρωπον, τόν όποίον όδηγεϊ στήν 

όj..ιαρτίαν, στήν άποστασίαν, στόν άντίχριστον άρνητισμόν, στήν έρή

μωσιν άπό Πνεύμα 'Άγιον. 

28. Έφεσίους, 4,30. 
29. Ματθαίον, 23,38. 
30. Ματθαίον 24,15. Μάρκον, 13,14. 
31. Μαξίμου Όμολογητοϋ, ΚεΦάλαια περί όγάπης, έκατοντάς Β' 31 Μ, 90,993. C

D.(E.n.E. Φιλοκαλία 14. 226). 
32. Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας. εΙς τήν Β' πρός Θεσ/νικείς , Μ. 124,1340. D. Παράβα

λε Ίω. Χρυσοστόμου,Μ. 62,482. Θεοδώρου Μοψουεστίας.. Μ. 66,933 B-C. Θεοδωρήτου 
Κύρου, Μ. 82.664 B-C. Μ. 83.528Β. 529 B-C. σΙκουμεν[ου Τρίκκης Μ. 119.117. D. 'Αν
δρέου Καισαρε(ας Μ. 106,417 B-C. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ, ΗΘΙΚΟΝ, 

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΧΑΡΑΓΜΑ 

1. 'Αποκοπή άπό τήν θείαν ένωσιν, πνευματική μοιχεία 

οι πατέρες λέγουν πολλά γιά τήν δημιουργίαν τού άντιχρΙστου χα

ράγματος μέσα στήν ψυχήν. ΕΙναι σχεδόν γνωστόν πώς δημιουργεϊται 
τό ήθικόν άντίχριστον χάραγμα. Άναφέρω μέ τήν μεγίστην συντομίαν 

την γραμμήν πορείας σχηματισμού τού άντιχρίστου χαράγματος χρη

σιμοποιών παραδείγματα Πατέρων, πού εγραψαν μελέτες γιά τόν Άν

τίχριστον. 

'Όταν ό ανθρωπος εΙναι μυστικά καί μυστηριακά ένωμένος μέ τόν 
Χριστόν, μέσα στήν ψυχήν του λειτουργεϊ ή θεία Χάρις, καί τό 'Άγιον 

Πνεύμα κρατάει άκεραίαν τήν χριστοειδη σφραγϊδα. 'Όταν δμως άπο

κοπη ό ανθρωπος άπό τήν ενωσιν μέ τόν Χριστόν, σύρεται σέ πνευμα

τικήν μοιχείαν, σέ μοιχειακήν σχέσιν καί σύζευξιν μέ τόν άντίχριστον 

διάβολον. χάνει τήν θείαν Χάριν καί δέχεται τά δαιμονικά σπέρματα, τά 

όποϊα τόν άλλοτριώνουν τελείως καί τόν δαιμονοποιούν. Άνά πάσαν 

στιγμήν ό πιστός υφίσταται τήν πρόκλησιν -πειρασμόν- τής μοιχεια

κης δαιμονικης συζεύξεως, άκόμη καί στήν προσευχήν.«Καί γάρ έΦίε

ται (= έπιθυμεϊ) ό άπατεών έχθρός -άντίχριστος διάβολος- έν ταϊς 

πρός Θεόν τής καρδίας έντεύξεσι, μοιχικώς αυτή μίγνυσθαι, φθορο

ποιά έπισπείρων σπέρματα, της θείας αυτήν άποσπώντα ένώσεως' 'ίνα 

μή έν τή μελέτn αύτής έκκαυθή πύρ άναλίσκον τά αυτού μηχανήμα
τα; »33. 

ΟΙ μοιχειακές αύτές έρωτοτροπίες της ψυχης μέ τόν διάβολον 
στούς λογισμούς, στόν λόγον, στό εργον, δίνουν τά άνοίγματα καί τά 

δικαιώματα γιά τήν δουλείαν στόν Σατανά καί τήν έπιβολήν τού χαρά
γματος. 

33. Άνδρέου Καισαρείας, 'Υπόμνημα εΙς τήν Άποκόλυψιν, Μ. 106,456. C. 
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2. 'Αχρήστευσις-άδρανοποΙησις τού άμυνTlκού, κατά τού 
κακού, ψυχικού μηχανισμού 

'Εάν δέν άλωθή ή ψυχή όπό τίς όντίχριστες δυνάμεις, όμύνεται 

κατά τού κακού, κινείται πρός τό όγαθόν, υπερβαίνει τίς παγίδες τού 

διαβόλου καί μένει πιστή στόν Χριστόν, σφραγισμένη μέ τό Πνεύμα τό 

'Άγιον. Κατά τόν Μάξιμον τόν Όμολογητήν «Τρία εΙσί τά κινούντα ή

μάς έπί τά καλά' τά φυσικά σπέρματα (= οΙ θείες όλήθειες, 6 λόγος 
τού Θεού), αΙ όγιαι Δυνάμεις (= οΙ όγγελοι), καί ή όγαθή προαίρεσις ... 
Ή δέ όγαθή προαίρεσις (= έπιλογή), ως όταν διακρίνοντες όπό τού κα
κού τό καλόν, αΙρώμεθα τό όγαθόν (= προτιμάμε τό όγαθόν)>>34. 

Ή όμυντική θωράκισις λοιπόν στηρίζεται στά τρία αυτά στοιχεία. 

'Ως «φυσικά σπέρματα» έννοούμεν τόν θείον λόγον, τίς έντολές τού 

Θεού, τών 6ποίων ή τήρησις εΙναι ζωή αΙώνιος. «Καί οΙδα ότι ή έντολή 

αυτού ζωή αΙώνιός έστιν»35 λέγει 6 Κύριος. Μέ τήν τήρησιν τών έντο
λών 6 πιστός βεβαιώνει τήν όγάπην του πρός τόν Χριστόν καί όνταγα
πάται, όπως λέγει 6 Κύριος. «6 fχων τάς έντολάς μου καί τηρών αυτάς, 
έκείνός έστιν 6 όγαπών με' 6 δέ όγαπών με όγαπηθήσεται υπό τού πα
τρός μου, καί έγώ όγαπήσω αυτόν καί έμφανίσω αυτφ έμαυτόν»36. 'Ως 
«άγίας Δυνάμεις» έννοούμεν καί τούς όγγέλους καί τήν δύναμιν τού 

Άγίου Πνεύματος, τό 6ποϊον ζωοποιεί τόν πιστόν. 'Ως «όγαθήν προαί

ρεσιν» δέ έννοούμεν τήν δύναμιν νά διακρίνη 6 πιστός τό καλόν όπό 
τό κακόν καί νά πράττη μόνον τόν καλόν. Μέσα σ' αυτόν τόν όμυντι

κόν μηχ.ανισμόν κινείται 6 πιστός έν Χριστφ πόντα πρός τό όγαθόν. 
Άλλά υπάρχουν κατά τόν Μάξιμον Όμολογητήν τρία δλλα στοι

χεία, τά 6ποία, όταν όντικαταστήσουν ti όδρανοποιήσουν τά όνωτέρω 
στοιχεία τού πνευματικού όμυντικού μηχανισμού, όλλοτριώνουν καί 

σφραγίζουν τόν δνθρωπον μέ τήν όντίχριστην σφραγίδα. «Τρία δέ πά
λιν εΙσί τά κινούντα ήμός έπί τά κακά' τά πάθη, οΙ δαίμονες, καί ή κακή 

προαίρεσις. Καί τά μέν πάθη, ώς όταν έπιθυμώμεν πράγματος παρά 

λόγον .... ΟΙ δέ δαίμονες, οίον όταν έν τn όμελείςι ήμών καιροσκοπούν
τες έπιτίθενται ήμίν όφνω μετά πολλής σφοδρότητος κινούντες τά 

προειρημένα πάθη καί τά όμοια. Ή δέ κακή προαίρεσις, οίον, ότε, έν 
γνώσει τού καλού, κακών όνθαιρώμεθα (= προτιμούμε).»37. 

Τά πάθη, οί δαίμονες καί ή κακή προαίρεσις, όπογυμνώνουν τόν 

34. Μαξίμου τού Όμολογητού, Κεφάλαια περί όγόπης, Έκατοντάς Β' 32,Μ. 90,993. 

D-996.A. (Ε.Π.Ε. Φιλοκαλ(α 14, 228). 
35. Κατά Ίωόννην, 12,50. 
36. Κατά Ίωάννην, 14,21. 
37. Μαξίμου τού Όμολογητού, 'Ένθ' όνωτ. Β' 33. Μ. 90,996. Α-Β. 
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δνθρωπον άπό όλα τά καλά στοιχεία τής χριστοειδίας του καί τόν άντι
χριστοποιούν. Άμαρτίες έπαναλαμβανόμενες γίνονται μόνιμος κατά
στασις, πάθη. Τά πάθη είναι άρνησις τής κατά φύσιν ζωής καί διακοπή 
τής σχέσεως μέ τόν Θεόν. Είναι νοσηρά, παρά φύσιν κατάστασις, δπως 
λέγει ό Ί. ό Χρυσόστομος. «'Οράς δτι κατά φύσιν μέν ή άρετή, παρά 
φύσιν δέ ή κακία, καθάπερ ή νόσος καί ή ύγεία38;». Μέ τά πάθη ό άν
θρωπος νοσεί, καθ' δσον «πάθη, α δή ψυχής νόσοι»,39 δπως λέγει ό 
Κλήμης Άλεξανδρεύς, καί έκφεύγει άπό τά μέτρα τού λόγου. «πάθος 
δέ πλεονάζουσα όρμή ή ύπερτείνουσα τά κατά τόν λόγον μέτρα, iΊ όρ

μή έκφερομένη καί άπειθής λόγφ' παρά φύσιν ουν κίνησις ψυχής κατά 
τήν πρός τόν λόγον άπεΙθειαν τά πάθη.»40. 

'Όταν κυριευθή άπό τά πάθη ό άνθρωπος, κατά τόν Γρηγόριον 

Νύσσης, κινείται παρά λόγον, άγόμενος καΙ φερόμενος άπό άλόγους 

όρμές, δπως σύρεται ό ήνίοχος άπό άφηνιασμένους 'Ιππους, πού έσπα

σαν τά χαλινάρια.« ΕΙ δέ άποβάλοι τάς ήνίας ό λόγος, καί οίόν τις ήνίο
χος έμπλακείς τφ αρματι κατόπιν ύπ' αύτού σύροιτο, έκεί άπαγόμενος 

δπουπερ αν ή άλογος κίνησις τών ύπεζευγμένων φέρει, τότε εΙς πάθος 

αϊ όρμαί καταστρέφονται (= μεταβάλλονται)>>41. 
Κατά τόν Γρηρόριον τόν Παλαμάν ή «άμετρία», δηλαδή ή ύπέρ μέ

τρον Ικανοποίησις τών έπιθυμιών καί ή «παράχρησις», ή tξω άπό τήν 

φύσιν καί Χάριν χρήσις τών έπιθιιμιών δημιουργούν τά πάθη, τά όποία 

εΙναι «όδοί διεστραμμέναι πάντως καί σκολιαί»42, δηλαδή όδηγούν εΙς 
όμοίωσιν μέ τόν διάβολον, τόν όφιν Σατανά, κάμουν τόν δνθρωπον νά 

κινήται μέ σκολιόν τρόπον, όφιοειδώς, tξω άπό τήν εύθείαν όδόν Χρι

στού. 

Αύτή ή δλογος κίνησις τού άνθρώπου άχρειώνει τό κατ' εΙκόνα καΙ 

ταυτίζει τόν δνθρωπον μέ τά δλογα ζώα, «τά αύτά αύτοίς κατά πάντα 

τρόπον καί ένεργών καί ζητών καί βουλόμενος καί πλέον εΙς άλογίαν 

tχων»43. Διά τών παθών λέγει ό Μάξιμος ό 'Ομολογητής φθείρέται, άλ
λοιώνεται ή θεία εΙκόνα στόν δνθρωπον: «δι' ών (παθών), ά-ντί τής 

θείας εΙκόνος, εύθύς δμα Tfl παραβάσει διαφανής ... έν τφ άνθρώπφ, 
γέγονεν, ή τών άλόγων ζώων όμοίωσις.»44. 

Κατά τόν Νικόλαον Καβάσιλαν ό άνθρωπος έγκλωβισμένος μέσα 

38. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς Έφεσίους, Λόγος Β' 4. Μ.62,21. (Ε.Π.Ε. 20,456). 
39. Κλfιμεντος Άλεξανδρέως, Μ. 8,233. Β. Όμοίως 'Ισαάκ τού Σύρου, "Aπ~ντα, Λό

γος ΠΓ. 

40. Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Στρωματείς Β. 13, Μ. 8, 997 Α-Β.(Β.Ε.Π. 7, 329-330). 
41. Γρηγορίου Νύσσης, Περί ψυχής καί άναστάσεως, Μ. 46,61. Β. 
42. Γρηγορίου Παλαμό, Όμιλία 20, Μ. 151,273. Α. 
43. Μαξίμου Όμολογητού, Πρός Θαλάσσιον, Μ. 90. 253, D. 
44. Μαξίμου Όμολογητού, Πρός Θαλάσσιον, Μ. 90, 269. Α. 
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στόν φαύλον κύκλον άμαρτιών-παθών, δεσμεύεται άπό τό κακόν καί 
ύποδουλώνεται. «Τής άμαρτίας διττής ούσης καί εΙς άμφω χωρούσης, 

(διακρίνεται εΙς δύο όψεις) καί τής μέν έν ταίς ένεργείαις γινομένης, 

τής δέ έν Τfι έξει συνισταμένης, ή ένέργεια αύτή (τής άμαρτίας) μέν ού 

πάρεστιν ένίοτε, ούδέ μένει. .. καταλείπει δέ τό τραύμα ... τούς τύπους 
τής κακίας ... Ή δέ έξις (= τό πάθος) άπό τών πονηρών ένεργειών (ά
μαρτιών), καθάπερ νόσος ... ταίς ψυχαίς έντεθείσα, μόνιμός έστι καί δε
σμοίς άλύτοις τήν ψυχήν καταδεί (= δένει) καί δουλούται (= ύποδου
λώνει) τό φρόνημα καί τά πάντων κάκιστα έργάζεται, τούς άλόντας (= 
αίχμαλωτισθέντας) εΙς τάς πονηροτάτας ένεργείας (άμαρτίας) ένάγου

σα (= όδηγεί), δι' ών συνέστη (= συνεστήθη) καί ας έκάστοτε τίκτει, 
γεννωμένη καί γεννώσα κατά ταύτόν ωσπερ έν ΚύΚλφ45». Δηλαδή αύτή 
ή έπανάληψις τών άμαρτιών γεννό τά πάθη. Τά πάθη συνεχώς γεννούν 

άμαρτίες. 'Έτσι δένεται ή ψυχή σάν μέ άλυσίδες, ύποδουλώνεται, άλ

λοτριώνεται άπό τήν θείαν Χάριν καί τόν Χριστόν καί δέχεται τό χά

ραγμα τού άντιχρίστου δια6όλου, τόν άντίχριστον άρνητισμόν. 

3. ·Αντίχριστος άρνητισμός 

Ή άμαρτία, ή άμετανοησία, τά πάθη, ή νοσηρά ψυχική κατάστασις, 
εΙναι διαρκές άνοιγμα στόν άντίχριστον διά60λον, ό όποίος σπέρνει 

στήν καρδίαν ώς εΙς άγρόν τά δαιμονιώδη άντίχριστα σπέρματα τής 

άρνήσεως τού Χριστού, τής άπιστίας. Πολλοί άνοίγουν τήν καρδίαν 

τους σάν άλλην δέλτον άλλοτε στόν Χριστόν, άλλοτε στόν πονηρόν. 

'Έτσι δέχονται καί τά γράμματα καί χαράγματα τού δια6όλου, πού 

σφραγίζουν καί άλλοιώνουν τήν προσωπικότητα καί τήν κάμουν δίψυ

χην άντιφατικήν καί τελικά άντίχριστην. Γι' αύτό έλέγχει ό Ί. ό Χρυσό

στομος. «Διά δή τούτο, όταν τάς δέλτους (= καρδίας) λά6ω τάς ύμε
τέρας, ούδέ άναγνώναι δύναμαι. Ού γάρ εύρίσκω τά γράμματα, απερ 

ήμείς κατά Κυριακήν έγγράφοντες ύμίν άφίεμεν' άλλ' έτερα άνθ' έτέ

ρων, άσημα καί διεστραμμένα»46. 
Ή άμετανοησία fι ή δικαιολογία τής άμαρτίας, διαστρέφει τόν πι

στόν καί τόν καθιστό άπιστον. «ΟΙ έν άπιστί<;ι διαμείναν-rες άναφαίρε

τον καί ωσπερ έσφραγισμένην έοχον τήν άμαρτίαν»47. Ή άναφαίρετος 
άμαρτία, δηλαδή ή άμετανοησία, άποκόπτει τόν άνθρωπον άπό τόν 

Χριστόν καί τήν σωτηρ(αν καί όδηγεί στόν πνευματικόν θάνατον. Η ά

45. Νικολάου Καβάσιλα, Περί τής έν Χριστφ ζωής, Λόγος Β' 23, Μ. 150, 536. Α. 
(Ε.Π.Ε. φιλοκαλία 22,332). 

46. Ίω. Χρυσοστόμου, Όμιλία ΙΑ, εΙς τό κατά Ματθαίον, Μ. 57, 200 (Ε.Π.Ε. 9,374). 
47. Τheodorus Heracleensis, ap. cat. ;0. 16: 11, 'Εν «Α patristic Greek Lexicon, Oxford 

University press 1961, σελ. 1354». 
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μετανοησία κάμει τήν όμαρτίαν γνώρισμα άντιχρίστου δουλείας, χά

ραγμα τού άντιχρίστου .διαβόλου. 
Τόν αύτόν κίνδυνον κρύπτει καί ή ύποκριτική μετάνοια. «ή συνε

χής έπί τά αύτά όμαρτήματα έπιστροφή ένέχει τόν κίνδυνον νά προκα

λέσπ εΙς τόν δνθρωπον άναισθησίαν καί σκλήρυνσιν καί νά δημιουρ
γήσn έν αύτφ κατάστασιν άνεπίδεκτον μετανοίας»48. Αύτή ή συμβατι
κή, ψευδής μετάνοια, δέν θεραπεύει τίς πληγές τών όμαρτιών, διότι 

είναι, δπως λέγει ό Κλήμης 'Αλεξανδρεύς, κατά φαντασίαν μετάνοια, 

«δόκησις τοίνυν μετανοίας, ού μετάνοια, τό πολλάκις αίτείσθαι συγ

γνώμην έφ' οίς πλημμελούμεν πολλάκις ... »49. 
Ό άντίχριστος άρνητισμός, δταν εύρη τήν ψυχήν άφύλακτην, διεισ

δύει σάν τό μικρόβιον, έπηρεάζει τήν βούλησιν, τήν καθιστά συμβιβα

στικήν, ωστε στήν όρχήν νά συνδυάζη καί όμαρτίαν καί μετάνοιαν καί 

Χριστόν. 'Αδυνατίζει ετσι ή άντίστασις στήν όμαρτίαν, στίς προτροπές 

τού διαβόλου. 'Αρχικά είναι κινητός ό πιστός καί στό άγαθόν μέ μίαν 

συμβατικήν μετάνοιαν καί στό πονηρόν μέ τήν όμαρτίαν. Ή όμαρτία 

γίνεται έξις, έπαναλαμβάνεται άκουσίως καί επειτα έκουσίως. «'Όπου ή 

θέλησις μετέχει ένεργώς καί διαπράττει τήν όμαρτίαν μάλλον έσκεμ

μένως καί παρά τό δτι δύναται νά άντιδράσn άποτελεσματικώς κατ' 

αύτής, έκεί έχομεν τήν πρός θάνατον όμαρτίαν ...»50. Δηλαδή ό δνθρω
πος έν γνώσει του άρνείται τήν ζωήν, τήν κοινωνίαν μέ τόν Χριστόν διά 

τής μετανοίας, καί μένει μέ τόν θάνατον, δηλαδή τήν άμετανοησίαν. 

Αύτή ή πώρωσις μέσα στόν πνευματικόν θάνατον, αύτή ή άμετανοησία, 

αύτή ή δρνησις τής Θείας Χάριτος καί σωτηρίας, αύτός ό άντίχριστος 

άρνητισμός, εΊναι ή ούσία τού έσωτερικού, ήθικού άντιχρίστου χαρά

γματος. 

Ή άμφίρροπη κίνησις κατ' όρχάς, πότε στόν Χριστόν, πότε στόν 

'Αντίχριστον, γίνεται προοδευτικά μονόρροπη, μόνον πρός τόν 'Αντί

χριστον. Ένώ άρχικά είναι ό νοσών άπό τόν άντίχριστον άρνητισμόν κι

νητός καί πρός τόν Χριστόν καί πρός τόν όντίχριστον διάβολον, καθί

σταται βαθμηδόν διά τής άμετανοησίας δυσκίνητος πρός τό άγαθόν 

καί τόν Χριστόν καί εύκίνητος πρός τό κακόν καί τόν διάβολον καί τε

λικά εύκίνητος πρός τό κακόν καί άκίνητος πρός τόν άγαθόν. Αύτό εί

ναι γενικά τό ήθικόν άντίχριστον χάραγμα. 

Τό ήθικόν άντίχριστον χάραγμα είναι τελικά ή διαρκής άμετανοη

σία, ενα πάγιον άντίχριστον κατεστημένον, τό όποίον διακατέχει τήν 

ψυχήν, αΙχμάλωτην, δβουλην μέσα στήν σκιάν τού πνευματικού θανά

48. Π.Ν. Τρεμπέλα, Δογματική, Τόμος 3, Άθήναι, 1961, σελ. 257. 
49. Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Στρωματεϊς, Β' χlll, Μ. 8, 996. C. (Β.Ε.Π. 7, 329). 
50. Π.Ν. Τρεμπέλα, Δογματική, Τόμος 2, σελ. 312. 
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του. «Πρός τήν όμετανοησίαν δέ ταύτην σχετίζεται όμέσως, δν μή καί 

ταυτίζεται ή κατά τού Άγίου Πνεύματος 6λασφημία, περί τής όποίας ό 

Κύριος έ6ε6αίωσεν, δτι δέν χωρεί δφεΌις δι' αύτήν ούτε έν τφ νύν, 
ούτε έν τφ μέλλοντι αΙώνι... »51. Έπομένως τό χάραγμα τού όντιχρί
στου είναι όναφαίρετος όμαρτία, είναι αΙώνιος θάνατος. 'Όπως όκρι
6ώς «fσTLV όμαρτία ού πρός θάνατον»52, όμοίως «εστιν όμαρτία πρός 
θάνατον»53. Άμαρτία πρός θάνατον είναι Αύτός ό πάγιος όντίχριστος 
όρνητισμός, τό χάραγμα τού όντιχρίστου, τό όποίον σφραγίζει τήν δ

λην προσωπικότητα τού όνθρώπου καί όποτελεί 6λασφημίαν κατά τού 

Άγίου Πνεύματος, ή όποία δέν έχει δφεσιν καί έχει ως συνέπειαν αΙώ

νιον θάνατον, δπως είπεν ό Τδιος ό Χριστός. «Άμήν λέγω ύμίν δτι πάν

τα όφεθήσεται τοίς υίοίς τών όνθρώπων τά όμαρτήματα καί αΙ 6λασφη

μίαι δσας έάν 6λασφημήσωσιψ δς δΙ δν 6λασφημήση εΙς τό Πνεύμα τό 

'Άγιον, ούκ fχει δφεσιν είς τόν αίώνα, όλλ' ένοχός έστι αΙωνίου κρί

σεως.»54. 

Ό όντίχριστος όρνητισμός είναι αίώνιος θάνατος, είναι έκουσία έ

ναντίωσις πρός τό 'Άγιον Πνεύμα καί τήν όλήθειαν καί τήν θυσίαν τού 

Χριστού. «Έκουσίώς γάρ όμαρτανόντων ήμών μετά τό λα6είν τήν έπί
γνωσιν τής όληθείας, ούκέτι περί όμαρτιών όπολείπεται θυσία»55. Πά
σα όμαρτία έξομολογουμένη εΙλικρινώς συγχωρείται. Άλλά ή δρνησις 

τής έν Χριστφ σωτηρίας, ή δρνησις αύτού τού έσταυρωμένου Χριστού 

καί τού Άγίου Πνεύματος, τό όποίον καλεί διαρκώς σέ μετάνοιαν, ή έ

πίμονη δρνησις τής μετανοίας, δέν έχει συγχωρησιν. «ΑΙ όμαρτίαι αύ

ται είναι όσυγχώρητοι ούχί ως έκ τού Θεού fι τής Έκκλησίας, όλλά 

φύσει ώς έκ τού όμετανοήτου καί τής πωρωσεως τών πραττόντων αύ

τάς, δι' δ δέν δύναται νά ένεργήση ή θεία Χάρις.»56. 
Τό χάραγμα τού Άντιχρίστου ως 6λασφημία κατά τού Άγίου 

Πνεύματος, καθιστά όνενεργόν τήν θείαν Χάριν. «ή δέ τού Πνεύματος 

6λασφημία ούκ όφεθήσεται τοίς όνθρωποις ... ούτε έν τφ νύν αίώνι, 
ούτε έν τφ μέλλοντι»57. 'Επομένως ό όντίχριστος όρνητισμός, τό όντί
χριστον χάραγμα, ή διαρκής όμετανοησία «ούκ fχει δφεσιν εΙς τόν 

αΙώνα», είναι άναφαίρετον, αίωνιον όμάρτημα. Ό έχων τό χάραγμα 

αύτό ώς όμετανόητος καί 6λασφημών τό 'Άγιον Πνεύμα «fνοχός έστι 

αΙωνίου κρίσεως»58, δηλαδή κατακρίνεται αίωνίως ως όμετανόητος καί 

51. 'Ένθ' άνωτ. Τόμος 3, σελ. 243. 
52. Α' Ίωάννου, 5, 17. 
53. Α' Ίωάννου, 5,16. 
54. Κατά Μάρκον, 3, 28-29. 
55. Πρός "Εβραίους, 10,26. 
56. Χρήστου Άνδρούτσου, Δογματική, ~EKδoσις ΒΊ Άθήναι, 1956, σελ. 379. 
57. Κατά Ματθαίον, 12,31-32. 
58. Κατά Μάρκον, 3, 29. 
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κατά την αύθεντικωτέραν γραφήν: «fνοχός έστιν αΙωνίου όμαρτήμα
τος»59. Δηλαδή είναι αΙώνιον, όσυγχώρητον όμάρτημα, ώς βλασφημία 
κατά τού Άγίου Πνερματος, ό όντίχριστος όρνητισμός, καί fχει συνέ

πειαν αΙώνιον θάνατον. 

4. ΕΙκονισμός ·Αντιχρίστοu στήν καρδίαν των όρνοuμένων 
τόν Χριστόν 

Μέ όλον αύτόν τόν όντ[χριστον όρνητισμόν. τήν fμμονην όντίδρα

σιν πρός τό 'Άγιον Πνεύμα καί τήν έν Χριστφ σωτηρίαν, διαμορφώνεται 

τό όντίχριστον ήθος, ώς πίστις, λογισμός, βούλησις, βίωμα, καί οΙ όρ

νηθέντες τόν Χριστόν γίνονται τέλεια όμοιώματα τού όντιχρίστου, εΙ

κονίζουν στήν καρδίαν τόν όντίχριστον διάβολον, δέχονται τό χάρα

γμα, την σφραγίδα κυριότητος τού διαβόλου όνεξίτηλον, «τό θεοστυ

γές (=θεομίσητον) αύτού -τού' Αντιχρίστου- όνομα όνεξαλείπτως [έν] 

ταίς καρδίαις έγγράψαντες»60. 
Ό Χριστιανός, λέγεται χριστιανός, διότι Φέρει τό όνομα τού Χρι

στού στήν καρδίαν. Στό βάθος τής προσωπικότητός του είναι έσφραγι

σμένος μέ τό όνομα τού Χριστού καί τίς δωρεές τού Άγίου Πνεύμα

τος. Χριστιανός είναι ό Χριστοειδής, ώς εΙκών καί όμοίωσις Χριστού. 

Αύτός όμως, πού παρεδόθη στόν όντίχριστον διάβολον, αύτός πού 

όντικατέστησε την σφραγίδα κυριότητος τού Χριστού μέ τό όντίχρι

στον χάραγμα, δέν είναι πλέον χριστιανός, όλλά τέκνον τού Άντιχρί

στου. 'Όπως οΙ έκ τού Χριστού γεννώμενοι λέγονται χριστιανοί, όμοίως 

οί έκ τού Άντιχρίστου γεννώμενοι είναι καΙ πρέπει νά λέγωνται όντι

xρισrιανoί ώς «κατ' εΙκόνα καί καθ' όμοίωσιν» Άντιχρίστου, «οΙ τάς 

διαβολικάς πράξεις καί τάς κατά Χριστού βλασφημίας , δι' ών πράττου
σιν, είκονίζοντες την εΙκόνα τού όποστάτου θηρός -Άντιχρίστου- καί 

τό τούτου όνομα ταίς έαυτών καρδίαις [τό ατιμον] ώς τίμιον έvxαράτ

τοντες.»61. 
Οί χαραγμένοι μέ τό όντίχριστον χάραγμα δέν έξουσιάζουν τόν 

έαυτόν τους, είναι κατά κυριολεξίαν δούλοι τού Άντιχρίστου, καί στόν 

λόγον καί στό fpyov κατευθύνονται όπό τόν Άντίχριστον. Αύτήν την 
ήθικήν δέσμευσιν σημαίνει τό έπί τής χειρός η τού μετώπου χάραγμα. 

« Τούτο γάρ τό έπί τού μετώπου καί τής χειρός χάραγμα σημαίνει, όντί 

τού λόγου τού μετώπου, καί όντί fpyou τής χειρός παραληφθέντων»62. 

59. Κείμενον NESTLE-ALAND, ΝονυΜ TESTAMENTUM GRAECE, LONDON, σελ. 92. 
60. Άνδρέου Καισαρείας, Ύπόμνημα εΙς την Άποκόλυψιν, Μ. 106,313. C. 
61. Άνδρέου Καισαρείας, »Ενθ' όνωτ. Μ. 106,348. Α. 
62. Άρέθα Καισαρείας, Ύπόμνημα είς τήν Άποκόλυψιν, Μ. 106,689, Α. 
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Δέν είναι δηλαδή έλεύθερος νά κάμη έπιλογήν μεταξύ καλού καΙ κα

κού. Χάνει τήν δυνατότητα έπιλογής καί κυρίως τήν δυνατότητα νά 

πράξη τό όγαθόν η όμιλήση γιά τό όγαθόν. Κυριαρχείται όπό τόν όντί

xρισroν διάβολον καί ό νούς καί ό λόγος καί ή βούλησις καί κινείται 

κατά όντίxρισroν τρόπον. 

5. Άντίχριατη έκφρασις μέ λόγον καί έργον 

Τό χάραγμα τού Άντιχρίσroυ , τό όποίον σφραγίζει την προσωπι
κότητα. δέν είναι μόνον όμετανοησία, όπισrία καί όρνησις τού Χρι

σroύ, τού Άγίου Πνεύματος, τής σωτηρίας. ΕΙναι κυρίως όντίxρισrη 

έκφρασις μέ λόγον καί έργον, ή όποία έξομοιώνει τελείως τόν χαρα

γμένον μέ τόν όντίxρισroν διάβολον. «Καί τό χάραγμα δέ τού όλε

θρίου όνόματος τού όπoσrάτoυ [καί πλάνου] -Άντιxρίσroυ- πάσιν έπι

θείναι σπουδάσει' έν μέν ταίς δεξιαίς [χερσίν], 'ίνα τών [δεξιών καί] ό

γαθών έργων έκκόψπ τήν ένέργειαν' έν δέ τοίς μετώποις, 'ίνα έν τη 

πλάνη καί τφ σκότει διδάξη τούς όπατωμένους παρρησιάζεσθαι.»63. 
'Ισχυροποιείται Τ.ό χάραγμα τού Άντιxρίσroυ, δταν ένεργοποιήται, 

δταν κατ' ένέργειαν τού Σατανά όποκόmη τά όγαθά έργα καί κινή τά 

χέρια μόνον γιά τά όνομα, άμαρτωλά, όντίxρισrα έργα. 'Όταν όποσβή

νη τό φώς Xρισroύ όπό τό μέτωπον, όπό τήν προσωπικότητα, καί πείθη 

τόν ανθρωπον μέ παρρησίαν, δηλαδή μέ θράσσος, μέ όναίδειαν, μέ 

πώρωσιν, χωρίς συστολήν, δημοσίςι νά πράττη τά έργα τής πλάνης καί 

τού σκότους, τά έργα τής βλασφημίας, τά σατανικά έργα. 

UETOL ό έχων τό χάραγμα προσκυνεί τόν Άντίχριστον, ύποτάσσεται 

τελείως σ' αύτόν καί κάμει μόνον τά εύxάρισrα σ' αύτόν' «ή δέ τού θη

ρίου προσκύνησις καί τό λαβείν αότού τήν σφραΥίδα -σημαίνει- τό τόν 

'Aντίxρισroν ήγήσασθαι (= νά νομίση) Θεόν, καί λόγφ fι έργφ τά κατα
θύμια (= εόχάριστα) τούτφ διεξιέναι (= νά πράττη) καί κηρύσσειν.»64. 

Κατ' αότόν τόν τρόπον ό χαραγμένος μέ τό ήθικόν, όντίxρισroν 

χάραγμα καί εΙκονίζει καί έκφράζει μέ λόγον καί έργον τόν Άντίχρι

σroν καί προσκυνεί αότόν μέ δλην τήν κοσμοθεωρίαν του καί προπαν

τός μέ τήν όντίχριστην πολιτείαν του. «Προσκυνεί τό θηρίον καί τήν 

είκόνα αότού»65. Γίνεται δηλαδή ό βίος καί ή πολιτεία του είκόνα τού 
Άντιxρίσroυ, πού λιβανίζει τόν Άντίχριστον. «ΕΙκόνα δέ τήν δυσσεβή 

πολιτείαν καλεί»66, δπως έρμηνεύει ό Άρέθας Καισαρείας. 

63. Άνδρέου Καισαρε(ας, Ύπόμνημα εΙς την Άποκόλυψιν, Μ. 106,340. Α-Β. 
64. Άρέθα Καισαρε(ας, 'Υπόμνημα εΙς τήν Άποκάλυψιν, Μ. 106,689. Α. 
65. Άποκόλυψις Ίωόννου, 14,9. 'Ομοίως 13.4,8,12,15. 14,11. 16,2. 19,20. 
66. Άρέθα Καισαρείας, "Ενθ' άνωτ. Μ. 106,689. Α. 
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Το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ, ΟΡΑΤΟΝ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ 
. ΧΑΡΑΓΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟΥ «666» 

1. Πότε εΙναι άδιάφορος άριθμός καί πότε σύμβολον τού 
·Αντιχρίστοu τό «666» 

Πάντοτε ύπήρχε τό έσωτερικόν άντίχριστον χάραγμα, ώς μία μυ
στική σφραγίδα τού όντιχρίστου διαβόλου. Άλλά στήν Άποκάλυψιν γί
νεται κυρίως λόγος γιά τό έξωτερικόν, 6ρατόν χάραγμα τού Άντιχρ(
στου, τό χξς' (= 666), τό 6ποίον διακρίνεται όπό τόν άδιάφορον άρι
θμόν. 

θά όναλύσωμεν πότε είναι άδιάφόρος όριθμός καί πότε σύμβολον 
τού ΆντιχρΙστου. Πώς καθιερώθη ώς σύμβολον τού,Άντιχρίστου καί 
γιατί τό χξς' (= 666) είνα~ fva είδωλοποιημένον σύμβολον. 

Πρέπει νά γίνη ή διακρισις μεταξύ τού όδιαφόρου όριθμού, 666, 
καί τού συμβόλου τού Άντιχρίστου «666». Μερικοί βλέπουν τό «666» 
παντού, σέ κάθε χρήσιν, ώς όδιάφορον άριθμόν. 'Άλλοι καταδικάζουν 
γενικά τό, 666, καί, αν ηταν δυνατόν, θά τόν καταργούσαν ώς όριθμόν. 

1) Πότε εΤναι όδιόφορος άριθμός τό 666; . 
Κατά μίαν φράσιν τού Λεοντίου Βυζαντίου, διακρΙνονται δύο χρή

σεις ένός όριθμού. «6 όριθμός διττός λέγεται, 6 μέν τις άπλώς καί καθ' 
έαυτόν, 6 δέ έν σχέσει καί πράγμασι θεωρούμενος»67. "Όταν χρησιμο
ποιήται ένας όριθμός άνευ oίJδεμίας σχέσεως ποιότητος Γι ποσότητος, 
άλλά καθ' έαυτόν, είναι ένα νούμερον όπλόν όΦηρημένον μέσα στήν 
άριθμητικήν. Στήν χρήσιν αίJτήν τό, 666, είναι ένας τυχαίος άΦηρημέ

67. Λεοντίου Βυζαντίου, 'Επίλυσις τών ύπό Σεβήρου συλλογισμ&ν, Μ. 86.2, 1920. Α. 
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νος άριθμός. 'Όταν δηλώνη κάποιαν σχέσιν, κάποιον μέγεθος Ιδιότη

τος fι ποιότητος fι ποσότητος πραγμάτων, πάλιν είναι ένας ήθικώς ά
διάφορος άριθμός μέσα στήν άριθμητικήν διαδοχικήν σειράν. 

'Όταν δηλαδή τό, 666, τό συναντάμε στήν άριθμητικήν διc:;ιδOXήν 
665, 666, 667, κλπ., είναι άδιάφορος άριθμός. Δύναται νά δηλώνη ένα 
μέγεθος Ιδιότητος fι ποιότητος, πδχ. 666 μόρια σέ πνευματικές έπιδό
σεις. Δύναται νά δηλώνη ένα μέγεθος διαφόρων ποσοτήτων: Πδχ. Πο

σότητα χρόνου, 666 λεmά, ώρες, ήμέρες κλπ. Ποσότητα ύλικών άγα
θών, 666 κιλά έμπορεύματος. Ποσότητα σελίδων ΒιΒλίου, ή 666 σελίδα. 
Ποσότη'τα φυσικών διαστάσεων μήκους, πλάτους, Οψους. Άριθμητικήν 
θέσιν οΙκίας έπί τών όδών..Αριθμόν τηλεφωνικού καταλόγου κλπ. 

Όπουδήποτε συναντάμε τό, 666, μέ τήν χρήσιν αύτήν είτε ώς ά
Φnρημένον άριθμόν τής άριθμητικής διαδοχής ε'ίτε ώς συγκεκριμένον 

άριθμόν μιάς Ιδιότητος, ποιότητος fι ποσότητος, τό 666 εΙναι άδιάφο
ρος άριθμός. Τό, χξς" κατά την έλληνικήν άρίθμησιν καί τό, 666, κατά 
τήν άραΒικήν, μπορεί νά εΙναι άπλοί άριθμοί καΙ νά μήν έχουν καμμίαν 

άναφοράν στόν Άντίχριστον, δταν ή χρήσις τους είναι τυχαία καί συμ

πτωματική. Δέν ύπάρχει καμμία πρόληψις καΙ καμμία έπιφύλαξις γιά 

κανένα άριθμόν, δταν αυτός χρησιμοποιήται άπλώς ώς άριθμός στίς ά

νωτέρω χρήσεις. Μπορεί νά συναντήσωμεν τόν συνδυασμόν γραμμά

των, χξς, σέ άδιάφορη άρίθμησιν, δπως πδχ. σέ πινακίδες αυτοκινήτων. 

Τότε δέν έχει καμμίαν δλλην σημασίαν, άλλά καλύτερα νά άποφεύγε

ται, γιά νά μήν δημιουργή πρόΒλημα συνειδήσεως. Δέν έχει τίποτε τό 

έπιλήψιμον ένας άριθμός, χξς' (= 666), δταν χρησιμοποιήται μόνον ώς 
άριθμός χωρίς κανένα συμΒολισμόν εΙδικόν. 

2) Πότε εΙνal σύμβολον τού ΆντlχρΙοτοu τό «666»; 
Ύπάρχει δμως καΙ ή συμΒολική χρήσις ένός άριθμού. 'Όταν λαμ

Βάνεται ένας άριθμός άπολύτως, έξω άπό τήν άριθμητικήν διαδοχήν, 

δταν γενικεύεται καΙ φορτίζεται μέ ένα εΙδικόν νόημα καί περιεχόμε

νον, τότε γίνεται σύμΒολον, δέν είναι άπλός άριθμός. 'Ένα τέτοιον 

σύμΒολον μάλιστα καί οΙκουμενικόν είναι τό χξς' (666). 
Τό «666)) έξω άπό τήν άριθμητικήν διαδοχήν, σέ άπολυτοποιημέ

νην χρήσιν, δέν σημαίνει άφηρημένην άριθμητικήν έννοιαν fι σχέσιν 

ποιότητος fι ποσότητος, άλλά έχει άποκλειστικήν άναφοράν στόν Άν

τίχΡιστον, είναι σύμΒολον τού Άντιχρίστου, είναι κρυπτογράφησις τού 

όνόματος τού θηρίου, τού Άντιχρίστου, είναι έπομένως φορεύς άντι

χρίστου νοήματος. 

Τό «666» σ' αυτήν τήν συμΒολικήν χρήσιν είναι ή άριθμητική έκ
φρασις τού όνόματος τού Άντιχρίστου. Κρυπτογραφεί τό δνομα καΙ ά

κόμη, ώς θά λεχθΙ;, αυτήν τήν φύσιν τού προσώπου τού Άντιχρίστου. 
Είναι τρόπον τινά έμΒλημα τού Άντιχρίστου. Δέν μπορεί μία τέτοια 



35 

συμβολική χρήσις τού «666» νά θεωρηθή άθώα καί συμπτωματική. Ή 
γενική, έξειδικευμένη, άπόλυτη, συμβολική χρήσις τού «666», μέ νόη
μα άντίχριστον, δέν είναι ποτέ ήθικώς άδιάφορη. 

Το χξς' (= 666) στήν συμβολικήν χρήσιν δέν είναι άπλά γράμματα 
η άριθμοί άδιάφοροι, είναι σύμβολον τού Άντιχρίστου. 'Ως σύμβολον 

τούΆντιχρίστου εχει κακήν εννοιαν. Τό σύμβολον «666» προβάλλει ώς 
φορεύς όνόματος τού προσώπου τού 'Αντιχρίστου. Γίνεται τρόπον τι

νά δχημα, πού φέρει όλόκλη ρην φιλοσοφίαν πολιτικήν , κοινωνικήν, ή
θικήν τού Άντιχρίστου. 

'Ο συμβολισμός τού όνόματος καί τού προσώπου τού Άντιχρίστου 

μέ τό χξς' (666) είναι δεδομένος στην Άποκάλυψιν τού Ίωάννου. «'Ο 
εχων νούν ψηφισάτω τόν άριθμόν τού θηρίου' άριθμός γάρ άνθρώπου 

έστιν' καί ό άριθμός αύτού έξακόσια έξήκοντα εξ»6β. 
'Ως σύμβολον τού όνόματος καί τού προσώπου τού Άντιχρίστου 

θεωρείται ή άπολυτοποιημένη εννοια «έξακόσια έξήκοντα εξ», ή όποία 

έμφανίζεται όλογράφως στά άρχαιότερα χειρόγραφα καί στίς κριτικές 

έκδόσεις69 καί στό Ύπόμνημα n. Ί. Μπρατσιώτου7Ο . Σέ δλλες έκδόσεις 
έμφανίζεται άριθμητικώς μέ έλληνικήν άρίθμησιν χξς'71 η συγχρόνως 
μέ έλληνικήν καί άραβικήν άρίθμησιν χξς' (666)72. 

Κατά τά έπίσημα κείμενα τών ύπομνηματιστών άρχαίων πατέρων 

άπαντά συνήθως παράλληλα καί ή όλόγραφη καί ή άριθμητική γραφή, 

«έξακόσια έξήκοντα εξ» καί χξς" Στό Ύπόμνημα Άνδρέου Καισαρείας 

όλογράφως «έξακόσια έξήκοντα εξ»73. Στό Ύπόμνημα Άρέθα Καισα
ρείας άριθμητικώς, χξς', στό κείμενον καί όλογράφως στήν έρμηνείαν. 

«Άριθμός δέ τού όνόματος τού ψήφου, έξακόσια έξηκονταέξ.»74. Τό 
Ύπόμνημα Ειρηναίου75 εχει τήν έλληνικήν άρίθμησιν χξς" 'Ομοίως τού 
Ίππολύτου76. . 

Ή άπολυτοποιημένη, συμβολική εννοια, «έξακόσια έξήκοντα εξ», 
συμβολίζει τό δνομα καί τό πρόσωπον τού Άντιχρίστου καΙ εΙναι χά

68. Άποκάλυψις Ίωάννου, 13,18. 
69. NESTLE-ALAND, ΝονυΜ TESTAMENTUM GRAECE, London, 1975 σελ. 638. 
70. Π. Ί. Μπρατσιώτου, 'Υπόμνημα εΙς τήν Άποκάλυψιν, Έν Άθήναις, 1950, σελ. 

214. 
71. Ή Άγία Γραφή, Ή παλαιά Διαθήκη καί ή Καινή Διαθήκη, ΗΕκδοσις Θεολόγων Ή 

«ΖΩΗ», Άθήναι, 1983, σελίς 1061. 
72. Ή Καινή Διαθήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική μετάφραση, Άποστο

λική Διακονία τής Έκκλησίας τής 'Ελλάδος, Άθήναι, 1981, σελ. 491. 
73. Άνδρέου Καισαρείας, 'Υπόμνημα εΙς τήν Άποκάλυψιν, Μ. 106,340. C, 
74. Άρέθα Καισαρείας, 'Υπόμνημα εΙς τήν Άποκάλυψιν, Μ. 106,681. Α-Β. 
75. Είρηνα(ου. Contra Haereses, Iib. V, Μ. 7, 1202. A-C. (Β.Ε.Π. 5, 168-169). 
76. Ίππολύτου, Μ. 10,768. Α, 769. Β, 932C. (Β.Ε.Π. 6,213,214,287). 

ι 




36 
," 

ραγμα τού Άντιχρίστου κατά τήν Άποκάλυψιν, όπως θά όποδειχθή στά 
έπόμενα:Η συμβολική εννοια «έξακόσια έξήκοντα εξ» μέ όποιαδήποτε 

γλώσσα καί δν έκφραq-θή, μέ όποιαδήποτε γράμματα καΙ μικρογράμμα

τη καί μεγαλογράμματη γραφή καί μέ όριθμούς καί μέ δλλα σύμβολα, 

όφού λαμβάνεται όπολύτως, ώς σύμβολον τού ΆντιχρΙστου, είναι χά

ραγμα τού Άντιχρίστου. 

Έπομένως έξαρταται όπό τήν χρήσιν δν είναι τό (666) όπλός όρι
θμός, όδιάφορος η χάραγμα τού Άντιχρίστου. Άθώος είναι ό όριθμός 

(666) στήν όΦnρημένην η συγκεκριμένην ποιοτικήν η ποσοτικήν σχέσιν 
μέ τά πράγματα. Τό σύμβολον όμως «666» στήν όπολυτοποιημένην, 
γενικήν χρήσιν, δέν ~xει οϋτε έκφράζει καμμίαν τέτοιαν σχέσιν μέ 

πράγματα η δλλα πρόσωπα, όλλά όποκλειστικά σχετίζει μέ τόν Άντί

χριστον. Ό νούς στό «666» όναγνωρίζει τό σύμβολον τού Άντιχρίστου 
«καΙ ό όριθμός αύτού -τού Άντιχρίστου- έξακόσια έξήκοντα εξ»77. Ή 
Γραφή είναι σαφής. Δέν ύπάρχει περιθώριον όθωώσεως καί όποδοχής 

τού συμβόλου τού Άντιχρίστου, τού χαράγματος «χξς'» (666). 

2. Ή καθιέρωσις τού «666» ώς συμβόλου τού ΆνTlχρί.. 
στου 

Ό λόγος τού Θεού δηλώνει στήνΆποκάλυψιν τό σύμβολον τού 

Άντιχρίστου. Είναι σαφής ή μαρτυρία τού Ίωάννου. «καΙ ό όριθμός 
αύτού έξακόσια έξήκοντα εξ»78 η χξς' (666)79, Τό χξς' (666) είναι δεδο
μένον ώς σύμβολον .τού Άντιχρ(στου στά Ύπομνήματα, στΙς μελέτες, 

στά σχόλια τών Πατέρων. Σέ όλους τούς Πατέρας τό χξς' είναι γνω

στόν ώς χάραγμα ΤόύΆντιχρίστου. Ό ΕΙρηναίος καταδικάζει μέ δριμύ

τητα όσους παρεχάραξαν τό καθιερωμένον σύμβολον χξς' (666) σέ χις' 
(616)' «ούκ οίδα πώς έσφάλησάν τινες έπακολουθήσαντες ίδιωτισμφ 
καΙ τόν μέσον ήθέτησαν άριθμόν τού όνόματος, ν'ψήφισμα ύφελόντες 

(= άφαίρεσαν 50 μονάδες) καί άντί τών εξ δεκάδων μίαν δεκάδα βου
λόμενοι είναι»80. .'C 

Οί άνά τό κόσμον ώργανωμένες Έκκλησίες, οΙ οΙκουμενικές Σύνο

δοι, οί Θεολογικές Σχολές, δέν έδογμάτισαν γιά τό χξς' (666), διότι δέν 
όπετέλεσε πρόβλημα τής έποχής των. Έγνώριζαν ότι τό χξς' (666) εί
ναι χάραγμα τού ΆντιχρΙστου, άλλά δέν είχε άπασχολήσει τούς πι

στούς, διότι δέν είχεν έμφανισθή ή γενικευμένη, όπολυτοποιημένη 

77. Άποκάλ. Ίωάννου, 13,18. 
78. Άποκάλυψις Ίω. 13,18, Κατά τΙς κριτικές έκδόσεις καί άρχαία Ύπομνήματα. 
79. Κατά νεώτερες έκδόσεις. 
80. Είρηναίου, Contra Haereses, Iib. ν, Μ. 7, 1203 C. (Β.Ε.Π. 5,168). 
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χρήσις του,όπως συμβαίνει δυστυχώς στήν·έποχήν μας. Ή 'Εκκλησία 

δέν έδογμάτιζε πάντοτε γιά τά πάντα. Άκόμη υπάρχουν πολλές όλή

θειες τής 'Ορθοδοξίας, οΙ όποίες δέν έγιναν δόγμα, όπως πδχ ή μετά

στασις τής Θεοτόκου. Τό πρόβλημα τού χαράγματος τού Άντιχρίστου, 

τού χξς' (666), εΤναι λυμένον στήν Γραφήν καί στά κείμενα τών Πατέ
ρων. 'Έλειπε μόνον ή έρευνα καί ή γνωστοποίησις τής όληθείας. 

Τό χξς' (666) εΤναι συμβολον τού Άντιχρίστου, όπως όκριβώς ό 
σταυρός εΙναι σύμβολον τού Χριστού. «'Έδωκεν ό Χριστός τοίς εΙς αυ

τόν πιστευουσι τόν τίμιον καί ζωοποιόν σταυρόν καί αυτός- ό 'Αντίχρι
στος- όμοίως δώσει τό έαυτού σημείον...»81, δηλαδή τό χξς' (666). Ό 
Έφραίμ ό Σύρος λέγει: «Λοιπόν ουν, όδελφοί μου, φρικτός όγών δ:πασι 

τοίς φιλοχρίστοις όνθρώποις, ίνα μέχρις ωρας τού θανάτου μή δειλιά

σωσι, μηδέ στώσιν έν χαυνότητι, όταν χαράσσπ ό Δράκων την έαυτού 

σφραγίδα όντί στού σταυρού τού Σωτήρος ...»82. 

Ή συμβολοποίησις καί καθιέρωσις τού «666» ώς όντιχρίστου συμ
βόλου εΙναι όντίστοιχη μέ τήν καθιέρωσιν τού σταυρού τού Χριστού. Τί 

εΤναι ό σταυρός; Δυο κεραίες κάθετες όπό ξυλον fι μέταλλον fι δ:λλο 

υλικόν. Πρίν όπό τόν σχηματισμόν τού σταυροΟ οΙ κεραίες αυτές μπο

ρεί νά εΙναι κάτι τό όδιάφορον, ενα άπλόν υλικόν, χωρίς κανένα νόημα. 

'Όταν όμως συνδέσωμεν τίς κεραίες σταυροειδώς μέ σκοπόν νά κάνω

μεν ενα σύμβολον τού Χριστού, τότε δέν έχομεν όδιάφορα υλικά, κε

ραίες δ.νευ νοήματος, όλλά έχομεν σταυρόν, πού συμβολίζει τήν σταυ

ρικήν θυσίαν τού Χριστού καί αυτόν τόν Ί. Χριστόν. Τότε δέν έχομεν 

όδιάφορον υλικόν, όλλά σύμβολον Χριστού, σύμβολον σωτηρίας, 

σταυρόν, πού φορτίζεται μέ ένέργειαν Χάριτος, ή όποία ένεργεί κατά 

τό μέτρον τής πίστεως. 

'Ομοίως περίπου καί τό χξς' (666), τό σύμβολον τού Άντιχρίστου. 
Μέσα στήν όριθμητικήν διαδοχήν εΙναι όδιόφορος όριθμός, όπως έλέ

χθη. "Αν όμως λάβωμεν τό χξς' (666) έξω όπό τήν όριθμητικήν διαδο
χήν καί τό όπολυτοποιήσωμεν καί σχετίσωμεν μέ τό όνομα τού Άντι

χρίστου, τότε γίνεται σύμβολον τού Άντιχρίστου, τότε συμβολίζει τό 

όνομα καί τό πρόσωπον τού Άντιχρίστου, όπως δηλώνει ή Άποκάλυ
ψις. Τότε στήν έξειδικευμένην αυτήν χρήσιν σχετίζει μόνον μέ τόν Άν

τίχριστον καί φορτίζεται μέ ίδεολογίαν, πίστιν, κοσμοθεωρίαν όντίχρι

στην. Δέν εΙναι άπλός όριθμός, όλλά φορτίζεται μέ όντίχριστην ένέρ
γειαν δαιμονικήν, ή όποία ένεργεί κατά τό μέτρον τής όπιστίας καί ό

σεβείας τού δεχομένου αυτό. 

81. Ίππολύτου, ΠερΙ συντελείας τού κόσμου, καΙ περί ΆντιχρΙστου, Μ. 10,921, Β. 
(Β.Ε.Π. 6,283). 

82. Έφραίμ τού Σύρου, Λόγος εΙς τήν παρουσίαν τού Κυρίου, έκδ. ΟΞΟΝΙΑ, αψθ. 
σελ. τξα. 
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Πρίν όπό τόν Χριστόν σταύρωσις καί σταυρός ήταν γιό τούς πολ

λούς κότι τό κοινόν, άνευ σημασίας. Μετό δμως όπό τήν σταύρωσιν 
τοΟ Ί. ΧριστοΟ καί μόλιστα τήν κατόργησιν τής σταυρικής ποινής, ύ

πόρχει μόνον ένας σταυρός, ό Σταυρός τοΟ ΧριστοΟ καί μόνον ένας έ

σταυρωμένος, ό Ί. Χριστός. Σταυρός καί σταύρωσις έχουν όΠOKλεισrι

κήν όναφορόν στό πρόσωπον τοΟ Ί. ΧριστοΟ. 

'Ομοίως καί τό χξς' (666). Πρίν όπό τήν όπολυτοποίησίν του γιό τήν 
κρυπτογρόφησιν τοΟ όνόματος τοΟ Άντιχρίστου ήταν όδιόφορος ό

ριθμός, όσυμβόλιστος, μέσα στήν όριθμητικήν διαδοχήν. Μετό δμως 

τήν όποκλειστικήν όναφορόν στόν Άντίχριστον, ή όπολυτοποιημένη 

χρήσις σχετίζει μόνον μέ τόν Άντίχριστον. 'Όταν συναντήσωμεν όπο

λυτοποιημένην χρήσιν «χξς'» «666»,έννοοΟμεν μόνον κρυπτογρόφη

σιν τοΟ όνόματος καί προσώπου τοΟ Άντιχρίστου. 

Τό σύμβολον χξς' (666) καθιερώθη ώς σύμβολον καί έμβλημα τών 
σκοτεινών δυνόμεων. Στήν συμβολικήν χρήσιν λειτουργεί ώς θρησκευ

τικόν σύμβολον στίς σκοτεινές δυνόμεις, στούς υίούς τής όποστασίας, 

στούς σιωνιστές καί σατανιστές. Δίνει τήν έντύπωσιν δτι είναι ένα μα

γικόν κλειδί, μία μαγική έπίκλησις, μέ τήν όποίαν «τό μυστήριον fιδη 

ένεργείται τής όνομίας.»83. Αυτές οΙ όντίχριστες δυνόμεις βλέπουν 
στό «666» ένσαρκουμένην δλην τήν όντίχριστην κοσμοθεωρίαν τους. 
Έκφρόζει τό «666» τούς όντιχρίστους σατανικούς στόχους καί δλην 
τήν κουλτούραν τοΟ όντιχριστισμοΟ. 

Τό χόραγμα τοΟ Άντιχρίστου χξς' (666) καθιερώθη σέ οίκουμενι
κήν κλίμακα. ΠαντοΟ έμφανίζεται σέ δλα τό γεωγραφικό πλότη καί μή

κη τής γής. 'Έγινε ένα οίκουμενικόν σύμβολον. 'Ένα είναι τό χόραγμα 

τοΟ Άντιχρίστου μέ δποιαν μορφήν καί γλώσσαν καί άν έκφρασθή. Άν

τί τής όλογρόφου μορΦής «έξακόσια έξflκοντα έξ»ι έπελέγη παλαιότε

ρον,δταν ή έλληνική ήταν οΙκουμενική γλώσσα, ή συνοπτική ·έλληνική 
όριθμητική έκφρασις «χξς'». Στήν έποχήν μας έπελέγη όπό τίς σκοτει

νές δυνόμεις, τό δργανα τοΟ Άντιχρίστου, ή έκφρασις τοΟ χαρόγμα

τος αυτού μέ τήν όραβικήν όρίθμησιν «666», διότι ή όρίθμησις αυτή 
είναι οΙκουμενική καί όποτελεί κοινήν γλώσσαν δλων. 

Τό χόραγμα τού Άντιχρίστου, δπως έλέγχθη, είναι ή έννοια «έξα

κόσια έξήκοντα έξ», δταν όναφέρεται όποκλειστικό στόν Άντίχριστον, 

στό δνομα καί στό πρόσωπόν του. Αυτή ή έννοια μέ τόν όντίχριστον 

συσχετισμόν της μπορεί νό μεταφρασθή σέ δλες τίς γλώσσες καί νό 

έκφρασθή καί διατυπωθή μέ όποιαδήποτε γρόμματα, μέ όποιαδήποτε 

μορφήν καί όλογρόφως καί όριθμητικώς. Θό όποτελή πόντοτε χόραγ

83. Β' θεσσαλονικείς, 2,7. 
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μα του Άντιχρίστου, έάν ή χρήσις της εΙναι όπολυτοποιημένη, γενι

κευμένη καί όναΦέρεται δηλαδή όποκλειστικά aτό όνομα καί πρόσω

πον του .Αντιχρίστου. 'Οποιοδήποτε σημείον ή σύμβολον, όταν όνα
φέρεται όποκλειστικά στόν Άντίχριστον, εΙναι χάραγμα του Άντιχρί
στου, συνδέει μέ τόν Άντίχριστον, λειτουργεί ώς χάραγμα. Πολύ πε

ρισσότερον τό σημείον χξς' (666), «έξακόσια έξήκοντα fξ», τό όποίον 
εΙναι δεδομένον στήν rραφήν ώς εκφρασις του όνόματος καί του προ

σώπου του Άντιχρίστου, όταν χρησιμοποιήται μέ αύτόν τόν όντίχρι

στον συσχετισμόν, εΙναι χάραγμα του Άντιχρίστου, 

Δυστυχώς ώς όντίχριστον χάραγμα, ώς σφραγίς του 'Αντιχρίστου, 

εχει σφραγίσει τό «666» όλα τά τυποποιημένα προ'ίόντα, πολλές κάρ
τες, χαρτονομίσματα καΙ ταυτότητες σΙ όλον τόν κόσμον. Ή κατακλυ

σμική αύτή έπιδρομή όποκλειστικά του «666» όποκαλύπτει τόν σκοπόν 
τών όντιχρίστων σκοτεινών δυνάμεων, Θέλουν νά σημάνουν τήν προε

τοιμασ(αν γιά τόν έρχομόν του Άντιχρίστου καί σφραγΙζουν τά πάντα 

καί τούς πάντας μέ τό όντίχριστον χάραγμα, γιά νά πετύχουν μίαν παγ

κόσμιαν στροφήν καί έθελοδουλείαν στόν Άντίχριστον. Αύτό είναι 

βλασφημία κατά του Χριστου, Καί όμως, πόσοι ύποκρίνονται τόν όφελή 

κα( τόν νηΦάλιον καί λένε δτι δέν ύπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένας 

κίνδυνος! 

Τό «χξς'» καί τό «666» έκφράζει, όπως σέ άλλην παράγραφον θά 
λεχθή, καί σάν όριθμητική διατύπωσις τόν χαρακτήρα, τό εργον, τήν 

ταυτότητα του Άντιχρίστου. Καί μόνον ή όριθμητική διατύπωσις ύπο

κρύmει όλόκληρον όντιχριστολογίαν. «'Άλλωστε κατά την τακτικήν 

τής «γεματρίας», τό νόημα του 666 προβάλλει τρισδιάστατον. τουτο 
όκριβώς έκφράζεται διά τής τριπλής έπαναλήψεως του ψηφίου, 6, ή ό
ποία συμβολίζει τήν είς τό πρόσωπον του Άντιχρίστου όνακεφαλαίω

σιν τής κακίας: ..»84. 

3. Τό εΙδωλοποlημένον σύlΑβολον «666» 

rιά νά εύρη κανείς πότε θά ελθη 6 Άντίχριστος καΙ ποίος θά εΙναι, 
χρειάζεται θείαν σοφίαν καί προφητικόν χάρισμα. rιά τό χάραγμα δμως 

του Άντιχρίστο υ δέν χρειάζεται πολλή σοφία. ΕΙναι δεδομένον στήν 

Άποκάλυψιν. Είναι φανερόν δτι τό σύμβολον «666» φανερώνει τόν χα
ρακτήρα του Άντιχρίστου, δτι τρόπον τινά προβάλλει σάν είδωλον του 

Άντιχρίστου. «καί 6 όριθμός αύτου έξακόσια έξήκοντα εξ = χξς' 
(666)>>85. 'Όπως στό Βάmισμα όκούομεν «καί τό όνομα αύτοϋ τόδε» , 

84. Μ. Α. Σιώτου, Ό άριθμός τής ταυτότητος τού Άντιχρ(στου, έν .. ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 151 
211987, Άριθ. 3, σελ. 109. 

85. Άποκ. Ίω. 13,18. 
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δμοια περί τού Άντριχρίστου. «Και ό όριθμός αύτού χξς' (666)). Άντί
χριστος καί σύμβολον «666» φαίνεται σάν νά έταυτίσθησαν. Τό «666» 
δέν λειτουργεί σάν όπλόν σύμβολον. Σχεδόν fγινε εϊδωλον τού Άντι

χρίστου, μάς προβάλλει αύτόν τόν Άντίχριστον, όδηγεί σ' αύτόν τόν 

Άντίχριστον, δπως διά πολλών θά λεχθή σέ έπόμενες §§, 
'Όταν βλέπωμεν τό χάραγμα «666», ό νούς μας δέν πάει μόνον στό 

δνομα τού Άντιχρίστου, όλλά πάει καί σ' αύτόν τόν Άντίχριστον. Τό 

σύμβολον «666» δέν σχετίζεται μέ κανένα δλλο δνομα έκτός τού Άντι
χρίστου. 'Όποιος δέχεται αύτό τό χάραγμα «666» δέχεται δμεσα καί τό 
δνομα τού Άντιχρίστου καί fμμεσα αύτόν τόν Άντίχριστον, ό όποίος 

γίνεται παρών μέ τό ένεργούμενον «μυστήριον τής όνομίας» διά σατα

νικής ένεργείας. 

'Όποιος δέχεται τήν fvvoLav σταύρωσις, σταυρός Χριστού, δέχεται 
καί τόν σταυρόν τού Χριστού καί αύτόν τόν Χριστόν. Καί οί «δεξάμενοι 

τόν χαρακτήρα -666- τού μιαρού καί θεομάχου, όντί τού ζωοποιοϋ 

σταυρού τού Σωτήρος»86, δέχονται καΙ τό δνομα τού Άντιχρίστου καί 
αύτόν τόν Άντίχριστον. Ό όριθμός όνόματος Άντιχρίστου συνδέει μέ 

αύτόν τόν Άντίχριστον. Είναι ή έποχή πού οί δνθρωποι γίνονται νού

μερα καί φωνάζονται μέ τό νούμερόν τους όντί τού όνόματός τους. 

Πίσω όπό τό χάραγμα «666» είναι ό όναμενόμενος όπό τίς σκοτεινές 
δυνάμεις Άντίχριστος. Τό χάραγμα τού Άντιχρίστου όδηγεί στόν Άν

τίχριστον. Άφού ό Άντίχριστος εΙδωλοποιείται στό χάραγμα «666», έ
πομένως τό χάραγμα, τό «666», όδηγεί στόν Άντίχριστον, στόν έρχό
μενον «666». 

Τό χάραγμα «666» εΙκονίζει αύτόΥ τόν Άντίχριστον. 'Όποιος δέχε
ται «τό τού νοητού θηρίου τού διαβόλου χάραγμα, δηλαδή τήν εΙκόνα 

τής αύτού όποστασίας»87, δέχεται τόν ϊδιον τόν Άντίχριστον. Ό δεχό
μενος τό σύμβολον δέχεται τόν συμβολιζόμενον. Τό «666» είναι ταυ
τότης· :rού 'Αντιχρίστου καί σχετίζει καί ταυτίζει μέ τόν 'Αντίχριστον, 
κατ' fvvoLav καί κατ' ένέργειαν, δπως θά λεχθή. Τό «666» όδηγεϊ στόν 
«666», στόν Άντίχριστον. Σύμβολον καί συμβολιζόμενος είναι πολύ 
πλησίον τό ένα στό δλλο μέ την ένέργειαν τού Σατανά. 'Όπου σταυ

ρός, έκεί κατά χάριν ό Χριστός. "Οπου «666», έκεί «κατ' ένέργειαν τού 
σατανά»88 ό Άντίχριστος. 

ΟΙ πιστοί στήν έποχήν μας όγωνιούν, γιατί τό εΙδωλοποιημένον 

αύτό σύμβολον, τό «666», τό χάραγμα τού Άντιχρίστου, χαράσσεται σέ 
πράγματα καί πρόσωπα καί τείνει νά σφραγίση τά πάντα, fμψυχα καί 

86. Ίππολύτου, Περί συντελείας τού κόσμου κλπ. Μ. 10,936. C-D. (Β.Ε.Π.6, 289). 
87. Άνδρέου Καισαρείας, 'Υπόμνημα εΙς τfι Άποκόλυψιν, Μ. 106,412. Α. 
88. Β' θεσσαλονικείς, 2,9. 
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όψυχα. Μοιάζει τό χάραγμα αύτό, πού έπικρατεί παντού, σάν τίς πολ

λές σημαίες, πού κρατούν στά χέρια, γιά νά έπευφημήσουν τόν έπίση

μον έπισκέπτην. Προετοιμάζει τήν ύποδοχήν τού Άντιχρίστου. 

Ή Έκκλησία δέν όπορρίπτει τόν όδιάφορον όριθμόν, 666, όπορρΙ
πτει μόνον τό χάραγμα «666». Γιά νά γίνη σαφής ή διάκρισις όναΦέρο
μεν fva παράδειγμα, τά εΙδωλόθυτα. ΕΙδωλόθυτα ήσαν τά σφάγια, τά 
όποία είχαν όφιερωθή στά ε'ίδωλα καί τών όποίων έθυσιάζοντο τά 

σπλάχνα καί τά πόδια καί δλο τό δλλο μέρος 11 έπωλείτο η παρετίθετο 
εΙς ίερά συμπόσια στούς εΙδωλικούς ναούς. Ή Άποστολική Σύνοδος 

fδωκεν έντολήν στούς έξ έθνών χριστιανούς, «τοίς έξ έθνών όδελ

φοίς»89. «όπέχεσθαι είδωλοθύτων... καί πορνείας.»90, δηλαδή νά μήν 
τρώγουν τά σφάγια, τά όποία είχαν προσφερθή θυσία στά είδωλα. Ή 
βρώσις τών εΙδωλοθύτων έθεωρείτο σοβαρόν παράπτωμα, δπως ή πορ

νεία. Σέ όλλους αύτή ή βρώσις ήταν έν γνώσει πνευματική πορνεία, 
δηλαδή κοινωνία μέ τήν πίστιν, τήν λατρείαν, τά ηθη, τά έθιμα τών εΙ

δωλολατρών. Σέ δλλους ύ-πήρχεν ό κίνδυνος νά όποβή τοιαύτη έν ό

γνοίςι. 

Ή μόνη έντολή, πού fδωσεν ή Άποστολική Σύνοδος ήταν: «όπέχε

σθαι εΙδωλοθύτων καί αίματος καί πνικτού καί πορνείας' »91. Στήν Άπο
κάλυψιν πάλιν παραλληλίζεται ή βρώσις τών εΙδωλοθύτων πρός τήν 

πορνείαν. Έλέγχει δριμύτατα ό λόγος τού Θεού τό «φαγείν εΙδωλόθυ

τα καί πορνεύσαι»92. Σύμφωνος είναι καΙ ό Άπ. Παύλος γράφων πρός 
Κορινθίους. Άπαγορεύει ό Παύλος τά εΙδωλόθυτα, όλλά γράφει μέ 

τρόπον ποιμαντικόν μέ έλιγμούς, γιά νά κερδΙση τούς πλανεμένους. 

Γιά νά μή γίνη όποκρουστικός στούς γνωστικΙζοντας93, δηλαδή σ' αύ
τούς πού έλεγαν δτι είχαν τήν τελείαν γνώσιν περί τού ένός Θεού καΙ 

τής όνυπαρξίας τών εΙδωλικών Θεών καί ένόμιζαν δτι:δέν τούς fβλα

πτεν ή βρώσις είδωλοθύτων, στηλιτεύει πρώτον τήν έλλιπή αύτήν 

γνώσιν καί καταλήγει στήν όπαγόρευσιν τών εΙδωλοθύτων. Λέγει: «ή 

γνώσις φυσιοί, ή δέ όγάπη οΙκοδομει»94. Άφού δέν ύπάρχουν οΙ εΙδω
λικοί θεοί, έφαίνετο δτι ή βρώσις τών εΙδωλοθύτων αύτή καθ' έαυτήν 

δέν μπορεί νά βλάψη τόν έχοντα τελείαν πίστιν95. 
Άλλά ή βρώσις τών εΙδωλοθύτων ήταν fva πρόβλημα: Πρώτον 

89. Πρόξεις, 15,23. 
90. Πρόξεις, 15,29. 
91. Πρόξεις, 15,29. παρόβαλε. Πρόξεις 21,25. 
92. Άποκ. Ίω. 2,14. παρόβαλε Άποκ. Ίω. 2,20. 
93. Σ. Χ. Άγουρ(δη, 'Αποστόλου Ilαυλου Α' πρός Κορινθ. Έπιστολή, ΘεσσΙν(κη 

1982, σελ. 137. 
94. Α' Κορινθίους, 8,2. 
95. Α' Κορινθίους, 8,4-6. 
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συνειδήσεως των μή στερεωμένων στήν πίστιν, οΙ όποϊοι μέ «εΙδωλικήν 
διάνοιαν»96 καί προαίρεσιν καί έπομένως εΙδωλικήν συνείδησιν έτρω
γαν τά εΙδωλόθυτα97 «καί όδός έπί είδωλολατρείαν τό πράγμα έγίνε
το·»98. Δεύτερον ύπήρχεν ό κίνδυνος σκανδαλισμού τών όσθενεστέ
ρων στήν πίστιν. «ούχί ή συνείδησις αύτού όσθενοϋς όντος οίκοδομη

θήσεται εΙς τό τά εΙδωλόθυτα έσθίειν;»99. Τρίτον ή βρώσις τών εΙδωλο
θύτων στά είδωλικά τραπέζια τών εΙδωλολατρικών ναών έσήμαινε καί 

γιά τούς τελείους καί γιά τούς ότελεϊς στήν πίστιν κοινωνίαν μέ τήν 

εΙδωλολατρικήν λατρείαν, κουλτούραν καί πίστιν, κοινωνίαν μετά τών 

δαιμόνων, οΙ όποϊοι έκρύπτοντο ύπό τά εΊδωλα καί έμίαινον τά σφάγια. 

Γι' αύτό έδινε έντολήν ή Άποστ. Σύνοδος: «όπέχεσθαι όπό τών όλισ

γημάτων τών εΙδώλων»100. Δηλαδή «νά όπέχουν όπό τούς μολυσμούς. 
οΙ όποίοι προκαλούνται, δταν φάγη κανείς κρέατα, πού θυσιάζονται εΙς 

τά ε'ίδωλα.»101. 
Ό Παύλος χαρακτηρίζει τήν βρώσιν τών εΙδωλοθύτων όχι μόνον 

περιττήν1Ο2 , όλλά καί ώς έγκλημα κατά τών σκανδαλιζομένων όδελ
φών103 καί κατά Χριστού καί καθ' έαυτοΟ104. Άφοϋ κάμει μίαν όλόκλη
ρην διδασκαλίαν στά κεφ. 8 καί 9 γιά τήν βλάβην αύτήν έκ τών εΙδωλο
θύτων, στό κεφ. 10 όπαγορεύει ρητώς καί κατηγορηματικώς τά είδω
λόθυτα, κυρίως διότι καθιστούν κοινωνούς τούς τρώγοντας αύτά μετά 

τών δαιμονίων, στά όποϊα όφιερώθησαν καί έθυσιάσθησαν. Ή βρώσις 

αύτών τών εΙδωλοθύτων στά είδωλικά τραπέζια έσήμαινε κοινωνίαν με

τά τής εΙδωλολατρείας. Λέγει ό Παύλος: «Διόπερ, όγαπητοί μου, φεύ

γετε όπό τής είδωλολατρείας.» 105. Φέρνει ώς παράδειγμα τίς θυσίες 
τών 'Ιουδαίων. «βλέπετε τόν Ίσραήλ κατά σάρκα' ούχί οΙ έσθίοντες 

τάς θυσίας -Ναού Σολομώντος- κοινωνοί τού θυσιαστηρίου εΙσί;»106. 

96. Ίω. Χρυσοστόμου, εΙς Α' πρός Κορινθ. Λόγος Κ. 1, Μ. 61, 159-160. ΚαΙ 163-165 
(Ε.Π.Ε. 18,550). 

97. Α' Κορινθ. 8,7-8. 
98. Ίω. Χρυσοστόμου, 'Ένθ. άνωτ. Μ. 61, 159. (Ε.Π.Ε. 18,550). 
99. Α' Κορινθ. 8,10. 
100. Πράξεις, 15,20. 
101. Π.Ν. Τρεμπέλα, Ύπόμνημα εΙς τάς πράξεις τών 'Αποστόλων, 'Αθήναι, 1955, 

σελ. 434. 
102. Α' Κοριθνίους, 8,8. 
103. Α' Κορινθίους, 8, 10-13. 
104. Ίω. Χρυσοστόμου. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 61,167 (Ε.Π.Ε. 18,574-576). «'Ώστε τέσσαρα 

τά έγκλήματα καΙ σφόδρα μέγιστα, δτι καΙ άδελΦός, καΙ άσθενών καί ου τοσούτον ό 

Χριστός έποιήσατο λόγου ώς καΙ άποθανείν ύπέρ αύτοϋ, καί ότι μετά ταύτα πάντα διά 

βρώμα άπόλλυται». 

105. Α' Κορινθίους, 10,14. 
106. Α' Κορινθίους, 10,18. 
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'Ομοίως καί δσοι τρώγουν τά εΙδωλόθυτα «γίνονται καί αύτοί συμμέτο

χοι καί συγκοινωνοί τών εΙδώλων»107, δηλαδή τών δαιμονίων. Λέγει ό 
Παύλος: «δ. θύει τά έθνη, δαιμον(οις θύει καί ού θεφ' ού θέλω δέ ύμάς 

κοινωνούς τών δαιμονίων γίγνεσθαι»108. 
Ή πίστις αύτή άπανΤά καί στήν Π.Δ. Ή θυσία στά εϊδωλα θεωρείται 

ώς θυσία στά δαιμόνια' «έθυσαν δαιμονίοις καί ού θεφ, θεοίς 01ς ούκ 

fιδεισαν»109. «Πάντες οΙ θεοί τών έθνών δαιμόνια»110. «θυμιώσιν έπί 
ταίς πλίνθοις τοίς δαιμονίοις»111. 

Αύτός είναι ό σπουδαιότερος λόγος, γιά τόν όποίον ό Παύλος άπα

γορεύει τά εΙδωλόθυτα. Δέν έπιτρέπεται κοινωνία μέ τούς εΙδωλικούς 

Θεούς, τά δαιμόνια. ΆναΦέρει τήν κοινωνίαν τήν Εύχαριστιακήν, τήν 

κοινωνΙαν Χριστού. «Τό ποτήριον τής εύλογίας δ εύλογοUμεν, ούχί 

κοινωνία τού α'ίματος τού Χριστού έστι; Τό άρτον δν κλώμεν ούχί κοι

νωνία τού σώματος τού Χριστού έστιν; δτι είς άρτος, έν σώμα οί πολ
λοί έσμεν.»112. Γιά τούς χριστιανούς είναι ή μόνη έπιτρεπτή κοινωνία, 
ή κοινωνία μέ τόν Χριστόν. Δέν μπορεί νά συνδυασθή ή κοινωνία Χρι

στού μέ τήν κοινωνίαν τών εΙδωλολατρικών θυσιών καΙ τών δαιμονίων. 

«ού δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καί ποτήριον δαιμονίων' ού δύνα

σθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καί τραπέζης δαιμονίων.» 113. 
Έρμηνεύων ό Χρυσόστομος λέγει: «'Ώστε εΙ αίματος έπιθ υ μείς, 

φησί, μή τόν τών εΙδώλων βωμόν τφ τών άλόγων φόνφ, άλλά τό θυσια

στήριον τό έμόν τφ έμφ -Χριστού- φο(νισσε α'ίματι.»114. 'Ο Παύλος συν
ιστά τήν άποφυγήν τών εΙδωλοθύτων διά τούς. λόγους σκανδαλισμού 

κα( κυρίως διότι αύτή καθ' έαυτήν ή βρώσις συνιστά κοινωνίαν μέ τήν 

Ι εΙδωλολατρείαν καί τά δαιμόνια. «ούκέτι διά τήν τού πλησίον βλάβην 

άφίστασθαι μόνον κελεύει, άλλά καί αύτό καθ' έαυτό δείκνυσιν Ικανόν 

μεγάλην ένεγκείν λύμην (βλάβην)>>115. Κατακρίνων ό Χρυσόστομος τήν 
γνώσιν αύτών, πού νομίζουν δτι έπιτρέπεται ή βρώσις τών εΙδωλοθύ

των, συμφωνών μέ τό τού Παύλου «εΙ δέ τις δοκεί εΙδέναι τι, ούδέπω 

ούδέν έγνωκε καθώς δεί γνώναι» 116, λέγει: «'Οράς πώς δείκνυσιν ούκ 

107. Π.Ν. Τρεμπέλα, Ύπόμνημα εΙς τάς έπιστολάς Κ.Δ. τόμος 1, Άθήναι, 1956, σελ. 
340. 

108. Α' Κορινθίους, 10,20. 
109. Δευτερονόμιον, 32,17. 
110. Ψαλμός, 95,5. 
111. Ήσαtου, 65, 3. 
112. Α' Κορινθίους, 10, 16-17. 
113. Α' Κορινθίους, 10,21. 
114. Ίω. Χρυσοστόμου, Είς τήν Α' . πρός Κορινθ(ους, 'ΟμιλΙα ΚΔ. 1, Μ. 61, 200. 

(Ε.Π.Ε. 18 Α. 84). 
115. 'Ένθ' δνωτ. Μ. 61,199. (Ε.Π.Ε. 18 Α, 80). 
116. Α' ΚορινθΙους, 8,2. 
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fχοντας γνώσιν τελείαν τούς δοκούντας είναι τελείους, ε'ίγε (= αν βέ
βαια) μηδέ τούτο 'ίσασιν (= δέν γνωρίζουν), ότι κοινωνία τις άπό τού
των καί φιλία πολλοίς πολλάκις πρός δαίμονας γίνεται κατά μικρόν τής 

συνηθείας αύτούς έφελκομένης; (= έπειδή τούς παρασύρει ή συνή
θεια;). ΕΙ γάρ έπ' άνθρώπων τό κοινωνεϊν άλών καί τραπέζης (= νά 
τρώνε ψωμί κι' άλάτι, δηλαδή νά τρώνε στό 'ίδιο τραπέζι) φιλίας άΦορ

μή καί σύμβολον γίνεται, έΥΧωρεί (= είναι δυνατόν) κα( έπί δαιμόνων 
τούτο συμβήναι.» 117. 

Κάμνουν μεγάλον λάθος όσοι νομίζουν ότι έπιτρέπει ό Παύλος τά 

εΙδωλόθυτα καί έπομένως πρέπει νά άθωώση καΙ ό χριστιανός τό «666» 
καί νά τό άποδεχθή. 

'Ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει την βρώσιν τών είδωλοθύτων θανα

τοποιόν καΙ τήν παραλληλίζει μέ τήν βρώσιν τού άπηγορευμένου καρ

πού στόν Παράδεισον. «Δείξω σοι αλλο βρώμα fξω τού παραδείσου θα

νατοποιόν, τήν εΙδωλολατρείαν λέγω. Διά τί γάρ παρπτήσαντο οΙ μάρ

τυρες φαγείν κρέα; διά τί έφοβούντο φαγεϊν; άρα, εί fφαγον, άπέθνη

σκον; Ούδαμώς' άλλ' έπειδή έπωνόμαστο τών εΙδώλων ή μνήμη, fφυ

γον, ού τήν βρώσιν, άλλά την τών μιαρών έπίκλησιν.».118. 'Ο Χρυσόστο
μος πολλάκις χαρακτηρίζει τήν βρώσιν εΙδωλοθύτων ώς «fγκλημα μέ

γα καί πολλών αίτιον κακών.»119. 
Έοχολίασα διά μακρών τό περί είδωλοθύτων παράδειγμα, γιά νά 

άναιρέσω την παρερμηνείαν. Ή Γραφή καί οί Πατέρες άπαγορεύουν τά 

είδωλόθυτα, όπως άκριβώς άπαγορεύουν τό χάραγμα τού Άντιχρί

στου. Ύπάρχει άντιστοιχία. Δέν λέγει ή Γραφή νά μήν τρώγουν κρέας, 

άλλά νά μήν τρώγουν σφάγια, τά όποία είχαν προσφερθή στά είδωλα. 

'Ομοίως δέν λέγει ή Γραφή νά μήν χρησιμοποιούμε τόν άπλόν, άδιάφο

ρον άριθμόν 666. Άπαγορεύει τό σύμβολον τού Άντιχρίστου, τόν άπο
λυτοποιημένον άριθμόν «666», όταν αύτός έμφανίζεται ώς σύμβολον 
τού Άντιχρίστου, όταν γίνεται φορεύς τού όνόματος τού Άντιχρίστου, 

όταν τρόπον τινά άναΦέρεται άποκλειστικά σ' αύτόν, άφιερώνεται καί 

θυσιάζεται σ' αύτόν τόν Άντίχριστον καί γίνεται χάραγμα καί σφραγίδα 

του. 

Πρίν άπό τήν καθιέρωσιν καί θυσίαν στά ε'ίδωλα καί στά δαιμόνια 

τά ζώα ήσαν άθώα καί άδιάφορα. Μετά τήν θυσίαν όμως έθεωρούντο 
«άλισγήματα τών εΙδώλων»120, μιασμένα άπό την δαιμονικήν θυσ[αν 

117. Ίω. Χρυσοστόμου, 'Ένθ' άνωτ. ΚΔ., 4, Μ. 61,201 (Ε.Π.Ε. 18, Α, 88-90). 
118. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς τήν έκτην ήμέραν τής κοσμοποιΤας, Λόγος ςΊ Μ. 

56,488. 
119. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς τήν Α' πρός Κορινθίους, Λόγος Κ, 1. Μ. 61,159. 
120. Πράξεις, 15,20. 
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καΙ έπήρειαν καί ή βρώσις τους έθεωρεϊτο κοινωνία μέ τήν εΙδωλολα

τρείαν καΙ τΙς δαιμονικές θυσίες. Όμοίως καί τό «666». Είναι ένας ό
θώος, όδιόφορος όριθμός, στήν όδιόφορην χρήσιν. Στήν έξειδικευμέ

νην όμως χρήσιν, ώς σύμβολον τού Άντιχρίστου, δέν είναι όπλός όριθ
μός. γίνεται φορεύς όντιχρίστου νοήματος καί πίστεως καί φανερώνει 

κοινωνίαν μέ τόν Άντίχριστον καί διόβολον. 

Μπορεί νό ύπόρχουν δίπλα ενα, 666. όπλός όριθμός μέ χρήσιν καί 
έννοιαν όριθμητικήν, ποσοτικήν Τι ποιοτικήν καί ενα «666» μέ έννοιαν 
καί χρήσιν χαρόγματος τού Άντιχρίστου. Κρατάμε τό, 666, τόν όριθμόν 
καί όπορρίπτομεν τό χόραγμα, τό «666». Τό 666, ώς όριθμός είναι περι
στατικός, έμφανίζεται στήν όριθμητικήν διαδοχήν μετό τόν, 665, καί 
πρίν τόν 667. Τό χόραγμα τού Άντιχρίστου, τό «666», δέν είναι περι
στατικός, έμφανίζεται όπόλυτα, δσχετα μέ τήν όριθμητικήν σειρόν, ώς 

σύμβολον, ώς στερεότυπον νούμερον, ώς έμβλημα καθιερωμένον 

στόν Άντίχριστον. Τέτοια είναι ή χρήσις τού «666» στό γραμμικόν σύ
στημα ΒΑΑ CODE, πού σφραγίζει όλα τό προ"ίόντα. Όμοίως χόραγμα 
τού Άντιχρίστου είναι τό «666» στίς κ.όρτες καί ταυτότητες, στό χαρ
τονομίσματα, στό χέρια η στό μέτωπα. 

Ή όποδοχή τού χαρόγματος «666», σημαίνει κοινωνίαν μέ τόν Άν
τίχριστον, όναγνώρισιν καί προσκύνησιν αύτού. Σημαίνει θυσίαν στόν 

Άντίχριστον. 'Όπως όκριβώς ή θυσία στό ε'ίδωλα έξοργίζει τόν Θεόν 

καί λέγει ή Γραφή, «παρωξύνατε γόρ τόν ποιήσαντα ύμάς θύσαντες 

δαιμον[οις καί ού Θεφ» 121, όμοίως καί ή θυσία στόν Άντίχριστον μέ 
τήν όποδοχήν τού χαρόγματος 'είναι βδέλυγμα στόν Θεόν. 'Όποιος ό

ποδέχεται τό χόραγμα καί ύποτόσσεται στόν Σατανά-Άντίχριστον θυ

σιόζει τήν ψυχήν του, τήν μονογενή ϋπαρξίν του. Ό πιστός όντίθετα 

πρέπει νό παρακαλή τόν Θεόν νό τόν σώζη όπό τό τέρας Άντίχριστον 

λέγων μέ τόν Δαβίδ «ρύσαι όπό ρομφαίας τήν ψυχήν' μου καΙ έκ χείρός 
κυνός τήν μονογενή μου.» 122. «Μονογενή ένταύθα όνομόζει τήν ψυ
χήν, τήν ϋπαρξίν του.»123.. 

'Ένα δλλο παρόδειγμα: Ό Χίτλερ πήρε τόν σταυρόν, τό σύμβολον 

τού Χριστού καί τόν έκαμε όγκυλωτόν, φορέα, έκφραστήν τού ναζι

σμού. Άπορρίπτομεν τό σύμβολον τού ναζισμού, τόν όγκυλωτόν σταυ

ρόν, καί κρατάμε μόνον τόν Σταυρόν τού Χριστού. Όμοίως όπορρίπτο
μεν τό σύμβολον τού Άντιχρίστου, τό όγκυλωτόν νούμερον «666» , τό 
έμβλημα τού Άντιχρίστου καΙ κρατάμε τόν όριθμόν, 666, στήν όριθμη
τικήν του όδιόφορον χρήσιν. 

121. Βαρούχ, 4,7. 
122. Ψαλμός, 21,20. 
123. Άρχιμ. Ίωήλ Γιαvvακοπούλου, Ή. Π.Δ. κατά τούς ο', τόμος 24, οι ψαλμοί, Ικδ. 

Β', θεσ/vίκη, σελ. 114. Παράβαλε, ψαλμός 34,17. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ χξς' (666) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΝ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 

1. Ή Ισοδυναμία τού χαράγματος τού όνόματος καί τού 
άριθμού τού όνόματος τού Άντιχρίστου 

'Όπως προκύπτει άπό τό κείμενον τής 'Αποκαλύψεως καί τό ύπο

μνήματα τών πατέρων, τό σύμβολον χξς' (666) εΙναι Ισοδύναμον πρός 
τό χόραγμα τού όνόματος τού Άντιχρίστου. ΕΙναι δηλαδή χόραγμα,ί 
σφραγίδα τού .Αντιχρίστου. ΕΙναι ή μία, ή γνωστή όψις τού χαρόγματος 
τού Άντιχρίστου, ό άριθμός τού όνόματός του, καί παραμένει αγνωστη 

Ι ή αλλη όψις, τό όνομα τού Άντιχρίστου. 

'Όταν άκούωμεν τόν όρον «χόραγμα τού Άντιχρίστου», ό νούς 

μας πηγαίνει στήν Άποκόλυψιν τού Ίωόννου. 'Ως χόραγμα χαρακτηρίΙ ζεται κύρίως ένα έξωτερικόν, όρατόν μέ τό σωματικό μότια. άντίχρι


στον σημεϊον, τό όποϊον θό χαρόσσουν τό όργανα τού Άντιχρίστου 


Ι στό δεξί χέρι f) στό μέτωπον τού σώματος f) στό μέτωπον τής ταυτότη


τος f) κόρτας, πού θό έπιδεικνύη τό δεξί χέρι, αύτών πού θό ύποτα


γούν στόν Άντίχριστον. «καί ποιεί -τό θηρίον- πόντ:ας, τούς μικρούς
t καί τούς μεγόλους καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς έ

λευθέρους καί τούς δούλους, 'ίνα δώσωσιν αύτοϊς χόραγμα έπί τής χει

ρός αύτών τής δεξιάς f) έπί τών μετώπων αύτών.» 124. 

Τό χόραγμα τού 'Αντιχρίστου θό -είναι τό όνομα fι ό άριθμός τού 
όνόματος τού Άντιχρίστου. Τούτο θό φέρουν όσοι προσκυνήσουν τόν 

Άντίχριστον καί αύτοί μόνον θό έχουν δικαίωμα άγοραπωλησίας καί 

συναλλαγών γιό βιοτικές άνόγκες. 

Στήν 'Αποκόλυψιν άπό τό 130ν μέχρι τό 200ν κεφόλαιον γίνεται 

συχνή άναφορό τού χαρόγματος τού Άντιχρίστου. Διακρίνω πέντε κα

τηγορίες χωρίων: 1) Στό χωρίον 'Αποκ. 13,17 χαρακτηρίζεται ώς χόραγ
μα τό όνομα f) ό άριθμός τού όνόματος τού Άντιχρίστου. 2) Στό χω

124. Άποκάλυψις Ίωάννου, 13,16. 

Ι 
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ρίον Άποκ. 13,18 6ρίζεται ποίος είναι 6 άριθμός-χάραγμα τού Άντιχρί
στου. 3) Στό χωρίον Άποκ. 14,9-11, όναφέρεται' ώς χάραγμα τό όνομα 
τού Άντιχρίστου. 4) Στό χωρίον 15,2 ώς χάραγμα είναι 6 άριθμός τού 
όνόματος. 5) Στά χωρία 16,2.19,20 καί 20,4 άναφέρεται γενικά ή φράσις 
«χάραγμα» πρός δήλωσιν κυρίως τού άριθμού τού όνόματος τού'Αντι

χρίστου. 

Θά άναλύσωμεν όλες αύτές τίς μαρτυρίες γιά τό χάραγμα τού Άν

τιχρίστου. Άπό τήν έρμηνείαν τών χωρίων αύτών, τόν συσχετισμόν με

ταξύ των καί τά σχόλια τών ύπομνηματιστών Πατέρων άποδεικνύεται 

ότι τό χξς' (666) είναι χάραγμα τού Άντιχρίστου. 

1) Άποκάλυψις Ίωάννου, Κεφ. 13, στίχος 17. 
Κλασσικόν χωρίον του χαράγματος: «Καί 'ίνα μή τις δύνηται άγο

ράσαι fι πωλησαι εΙ μή 6 έχων τό χάραγμα, τό όνομα του θηρίου fι τόν 
άριθμόν τού όνόματος αύτου.». 1l0ιό θά είναι αύτό τό χάραγμα τούΆν

τιχρίστου; Ό λόγος του Θεου έρμηνεύει, έπεξηγεί ποιό είναι τό χά

ραγμα. Μετά τόν όρον «χάραγμα» ύπάρχει ώς στίξις τό κόμμα. Στήν 

συνέχειαν άκολουθεί έπεξήγησις. Ό όρος χάραγμα έπεξηγείται μέ δι

μελη έπεξήγησιν: «... το χάραγμα (θηρίου)>>, [= δηλαδή] «τό όνομα τού 
θηρ(ου» fι «τόν άριθμόν τού όνόματος αύτού.». 

Ή διαζευκτική παρατακτική σύνδεσις τών δύο όρων-μελών της έ

πεξηγήσεως, «όνομα» fι «άριθμόν όνόματος» καθιστά αύτούς ίσοδυ

νάμους. Κατά τόν Π. Μπρατσιώτην «τό όνομα είναι έπεξήγησις του χά

ραγμα. 'Όνομα τού θηρίου καί άριθμός του όνόματος είναι συνώνυ
μα.»125. Έπομένως ό όρος «τό όνομα του θηρίου» ίσούται μέ τόν όρον 
«τόν άριθμόν τού όνόματος αύτού». Χάραγμα τό όνομα. Χάραγμα ίσο

δύναμον καί ό άριθμός τού όνόματος χξς' (666). 
Ή Άποκάλυψις δηλώνει ποιό θά είναι τό χάραγμα: 'Ή «τό όνομα 

τού θηρίου» fι «6 άριθμός τού όνόματος αύτου». Σύμβολον του Άντι
χρίστου θά είναι τό όνομα, μιά κάποια λέξις, όνομα άνθρώπου μέ γράμ

ματα. Σύμβολον τού Άντιχρίστου καί 6 άριθμός τού όνόματος, χξς' 
(666), στήν έξειδικευμένην, άπολυτοποιημένην χρησιν. Τόσον τό όνο
μα του Άντιχρίστου, όσον καί ό άριθμός του όνόματος αύτού είναι χά

ραγμα. 

Τό κείμενον της Άποκαλύψεως είναι σαφές καί δέν χωρεί καμμίαν 

άμφιβολίαν. ΟΙ δύο όροι της διμελούς έπεξηγήσεως είναι Ισοδύναμοι. 

Τό χξς' (666) είναι χάραγμα τού Άντιχρίστου. Σέ όλους τούς κώδικες 
καί στά άρχαία χειρόγραφα καί ύπομνήματα, όπως έπισημαίνει ή ΚΡΙΤΙ

125. Παναγιώτοu Ί. Μπρατσιώτοu, 'Υπόμνημα εΙς την Άποκόλυψιν. 'Εν Άθήναις. 
1950, σελ. 217. 
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κή εκδοσις NESTLE,126 υπάρχει περίπου ή αυτή συντακτική μορφή. Ό 
όρος «χάραγμα» έπεξηγείται μέ διμελή έπεξήγησιν. στήν όποίαν οΙ ό

ροι «όνομα;) καΙ «άριθμός όνόματος» είναι ίσοδύναμοι καΙ άποτελούν 
όμφότεροι Ισοδύναμον χάραγμα. 

Έκτός άπό τήν γραφήν τών κοινών έκδόσεων, «τό χάραγμα, τό ό

νομα τού θηρίου η τόν άριθμόν τού όνόματος αυτού» 127, τήν όποίαν 
ώς έπικρατεστέραν εχει στό έπίσημον κείμενον ή κριτική εκδοσις ΝΕ

STLE, υπάρχουν καί οί έξής παραπλήσιες γραΦές: «εί μή ό εχων τό 
χάραγμα. 'Ή τό όνομα του θηρίου, η τόν άριθμόν τού όνόματος αυ

τού.». Ή γραφή αυτή μαρτυρουμένη καί υπό τού Άρέθα Καισαρείας128 

είναι ή χαρακτηριστικωτέρα. Είναι όλοφάνερη ή διμελής έπεξήγησις 
καΙ ή Ισοδυναμία τών δύο όρων-χαραγμάτων: «'Ή τό όνομα τού θη

ρίου» = «η τόν άριθμόν τού όνόματος αυτού». 
Παρόμοια είναι ή γραφή: «Τό χάραγμα τού θηρίου η τό όνομα αυ

τού η τόν άριθμόν τού όνόματος αυτού». Όμοίως ή άλλη γραφή: «Τό 

χάραγμα τού όνόματος τού θηρίου η τόν άριθμόν τού όνόματος αυ

τού.». Σέ όλες τίς περιmώσεις χάραγμα είναι τόσον τό όνομα, όσον καί 

ό άριθμός τού όνόματος τού θηρίου Άντιχρίστου. 

2) Άποκάλυψις Ίωάννου κεφ. 13, στίχος 18. 
Ό στίχος αυτός άποκαλύπτει ποίος είναι ό άριθμός -χάραγμα- τού 

Άντιχρίστου: «ΤΩδε ή σοφία έστίψ ό εχων νούν ψηφισάτω τόν άριθμόν 

τού θηρίου' άριθμός γάρ άνθρώπου έστί' καί ό όριθμός αυτού έξακό

σιοι έξήκοντα εξ» η «χξς' (666)). 'Όπως έπισημαίνει ή κριτική εκδοσις 
NESTLE, ό άριθμός τού όνόματος τού Άντιχρίστου σέ άλλους κώδικες 
καΙ χειρόγραφα σημαίνεται όλογράφως μέ λέξεις έλληνικές «έξακόσια 

έξήκοντα εξ». σέ άλλους κώδικες σημαίνεται μέ έλληνικήν άρίθμησιν 

«χξς' = 666». Ή εκδοσις NESTLE ώς έπισημοτέραν γραφήν έχει «έξα
κόσιοι έξήκοντα έξ». Αυτήν όναφέρει στόν κείμενον Ύπομνήματός του 

ό 11.'1. Μπρατσιώτης129. Αυτήν τήν όλόγραφον σήμανσιν «έξακόσια έ
ξήκοντα [καί] έξ» 130 εχει στό άρχαίον κείμενόν του ό Άνδρέας Καισα
ρείας περί τά τέλη τού 50υ αΙώνος. ΣτΙς άρχές τού 100υ αΙώνος ό Ά

ρέθας Καισαρείας εχει καί τίς δύο γραφές. Στό κείμενον: «καί ό άριθ

μός αυτού χξς'» 131, διότι φαίνεται ότι είχεν έπικρατήσει ή συντομωτέ

ι 126. 'Ένθ' άνωτ. σελ. 638. 
127. Βλέπε καΙ Άνδρέου Καισαρείας, Ύπόμνημα εΙς την Άποκόλυψιν, Μ. 106,337,! D-340, Α.t 
128. Άρέθα Καισαρείας, Ύπόμνημα εΙς τήν Άποκόλυψιν, Μ. 106,680, B-D-681, Α. 
129. Π:Ι. Μπρατσιώτου, Ύπόμνημα, 'Ένθ' άνωτ. σελ. 214. 
130. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,340. C. 
131. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' ά\(ωτ. Μ.106,681. Α. 

Ι 
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ρα γραφή «χξς'», Στήν δέ έρμηνείαν έχει όλογρόφως: «άριθμός δέ τού 

όνόματος τού ψήφου, έξακόσια έξηκονταέξ»132, 
Άλλό ή γραφή μέ έλληνικήν άρίθμησιν «χξς'» εΙναι άρχαιοτότη. 

Τήν γραφήν «χξς'» εύρίσκομεν κατό τόν δεύτερον αίωνα στό Ύπόμνη

μα τού Είρηναίου, «καταλλήλως ουν καί τό όνομα αύΤΟύ εξει τόν άρι

θμόν χξς'»133, 'Ομοίως καί στό Ύπόμνημα τού Ίππολύτου. «καί ό άρι-· 
θμός αύτού έστιν χξς'»134. 

'Ο Ίππόλυτος, δπως έκτενως στό έπόμενα θό λεχθή, χαρακτηρίζει 

αύτήν τήν άριθμητικήν σήμανσιν τού όνόματος τού Άντιχρίστου, τό 

«χξς'», ώς αύτό τό χόραγμα, αύτήν τήν σφραγίδα τού Άντιχρίστου , 
πού θό χαρόσσουν τό όργανό του στό μέτωπον καί στό δεξί χέρι των 

προσκυνούντων αύτόν. «καί δώσει αύτοίς ό πλόνος βραχέα βρώματα 

διό την σφραγίδα αύτού την μιαρόν. Ή δέ σφραγίς αύτού έπί τού με

τώπου καί έπί τής δεξιός χειρός έστι ψήφος, χξς'.»135. Θεωρω τήν μαρ
τυρίαν αύτήν ώς τήν πλέον σημαντικήν γιό τό χόραγμα χξς' (666), διότι 
προέρχεται άπό τόν δεύτερον αίωνα, λίγες δεκαετίες μετό τόν 'Ιωόν

νην τόν Θεολόγον, τόν συγγραφέα τής Άποκαλύψεως. 

Τό όνομα τού Άντιχρίστου, άλλό καί αύτός ό Άντίχριστος στήν Ά

ποκόλυψιν κρυπτογραφούνται μέ τήν συμβολικήν, άπολυτοποιημένην 

έννοιαν «έξακόσια έξήκοντα εξ», Ή έννοια αύτή άπαντό, δπως έλέχθη, 

δλλοτε όλογρόφως, δλλοτε παρόλληλα όλογρόφως καί άριθμητικως. 

Μέ έλληνικήν άρίθμησιν, χξς', άπαντό στό άρχαία κείμενα, άκόμη καί 

στίς διόφορες σύγχρονες έκδόσεις μετό συντόμου έρμηνείας. δπως 

τού Π.Ν. Τρεμπέλα, ή όποία στό κείμενον έχει «καί ό άριθμός αύτού 

χξς'» καί στήν έρμηνείαν «καί ό άριθμός ... έξακόσια έξήκοντα εξ ή 
χξς'»136. 'Άλλοτε παρόλληλα μέ τήν έλληνικήν άρίθμησιν καί ή άραβική 
«χξς' (666)137», όπως στήν έκδοσιν τής Άποστολικής Διακονίας. 

'Όπως καί νό διατυπωθή τό χόραγμα, ε'ίτε όλογράφως, είτε άριθμη

τικως χξς' (666), εΙναι πάντοτε χόραγμα τού Άντιχρίστου, άφού χρησι
μοποιείται ώς σύμβολον τού όνόματος τού Άντιχρίστου, όπως έλέχθη. 

Καί τό «χξς'» καί τό «666» έχουν ώς χόραγμα τού Άντιχρίστου καί ώς 

132. μΕνθ' άνωτ. Μ. 106,681. Α-Β. 
133. ΕΙρηναίου, Contra Haereses Lίb. V. Μ. 7, 1202. Α. (Β.Ε.Π. 5,168). 
134. ΊππoΛUτoυ, Περί Χριστού καί Άντιχρίστου, Μ. 10,768, Α. 769, Β. (Β.Ε.Π. 6,213, 

214). 
135. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, καί περί τού ΆντιχρΙστου, Μ. 

10,932. C. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
136. Π.Ν. Τρεμπέλα, Ή Καινή Διαθήκη μετά συντόμου έρμηνείας, Άθήναι, 1973, 

σελ. 1033. 
137. Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, τό πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική μετάφραση, Άθή

ναι, 1981 σελ. 491. 
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έννοια καθ' έαυτήν «έξακόσια έξήκοντα εξ» καί ώς γραΦική σήμανσις, 

χξς Ί καί, 666. Ιδιαίτερον νόημα, πού έκφράζει καί τό όνομα καί τό έρ
γον καί τόν χαρακτηρα τού 'Αντιχρίστου. όπως θά λεχθη σέ άλλη §. 

Τό «χξς'», είναι όπολύτως τό αύτό μέ τό «666». Ταυτίζονται όπο
λύτως, ώς έννοια, ώς περιεχόμενον, ώς γραφική σήμανσις. Είναι τό 

αύτό χάραγμα. Έπεκράτησε ή όραβική διατύπωσις «666» όντί τού 
«χξς'», διότι καί ταυτίζεται όπόλυτα τό «666» μέ τό «χξς'» καί έπί 
πλέον όποτελεί ώς σύμβολον οίκουμενικήν γλώσσαν. Τό «666», όπως 
όκριβώς τό «χξς'», είναι όριθμητική έκφρασις τού όνόματος τού Άντι

χρίστου, είναι χάραγμα τού Άντιχρίστου. 

3) Άποκάλυψις Ίωάννου, κεφ. 14, στίχοι 9-11 
Άναφέρεται μερικώς τό χάραγμα καί ή ποινή τών δεχομένων τό 

χάραγμα: «... εί τις προσκυνεί τό θηρίον καί τήν εΙκόνα αύτού, καί λαμ
βάνει τό χάραγμα έπί τού μετώπου αύτού η έπί τήν χείρα αύτού, καί 

αύτός πίεται έκ τού οίνου τού θιrμOύ τού θεού τού κεκερασμένου ό

κράτου έν τ4> ποτηρίιμ της όργης αύτού, καί βασανισθήσεται έν πυρί 

καί θείιμ ένώπιον τών όγίων όγγέλων καί ένώπιον τού όρνίου ... καί ούκ 
έχουσιν όνάπαυσιν ήμέρας καί νυκτός οΙ προσκυνούντες τό θηρίον καί 

τήν εΙκόνα αύτού, καί εί τις λαμβάνει τό χάραγμα τού όνόματος αύ

τού.». 

Στόν στίχον, 9, όναΦέρεται γενικά άνευ έπεξηγήσεως τό «χάρα
γμα» καί ή θέσις αύτού «έπί τού μετώπου η έπί τήν χείρα», χωρίς 

προσδιορισμόν «έπί τήν δεξιάν χείρα». Στόν στίχον 11 όναΦέρεται ή 
μερική έπεξήγησις τού χαράγματος. τό πρώτον μέλος της διμελούς έ

πεξηγήσεως τού Κεφ. 13, στίχος 17, «τό χάραγμα τού όνόματος αύ
τού.». 

Ύπό τήν έννοιαν «χάραγμα τού όνόματος» έννοείται καί ή έννοια 

«χάραγμα τού όριθμού τού όνόματος», διότι, όπως έλέχθη, όνομα καί 

άριθμός τού όνόματος είναι Ισοδύναμα χαράγματα καί λαμβάνεται τό 

ένα είς δήλωσιν όμφοτέρων. 'Εάν όποκόψωμεν τόν στίχον τούτον όπό 

τήν συνάφειαν τών στίχων κεφ. 13, 17 καί 15,2, δέν έχομεν τήν πλήρη 
εΙκόνα τού χαράγματος. 

Στό κεφ. 13, στίχος 17, έχομεν τήν διμελη έπεξήγησιν τού χαρά
γματος καί τήν ίσοδυναμίαν τών δύο μελών η «τό όνομα τού θηρίου» 

η «τόν όριθμόν τού όνόματος αύτού». Στό κεφ. 14, στίχος 11, έχομεν. 
τό πρώτον μέλος της έπεξηγήσεως, «χάραγμα τού όνόματος αύτού». 

Στό κεφ. 15, στίχος 2, έχομεν ώς χάραγμα «τό όριθμόν τού όνόματος 
αύτού», όπως θά λεχθή, δηλαδή τό δεύτερον μέλος της έπεξηγήσεως. 

Δέν είναι μόνον τό όνομα χάραγμα, εΙναι καί ό όριθμός. 
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4) Άποκόλυψις Ίωάννου κεφ. 15, στίχοι 2-3 
Τό χωρίον αύτό όποτελεί λαμπράν μαρτυρίαν ότι ό όριθμός τού 

θηρίου, τό χξς' (666) είναι χάρογμα, σφραγίδα τού Άντιχρίστου. «Καί 
είδον ώς θάλασσαν ύαλίνην μεμιγμένην πυρί, καί τούς νικώντας έκ τού 

θηρίου καί έκ τής εΙκόνος αύτού καί έκ τού όριθμού τού όνόματος αύ

τού έστώτας έπί τήν θάλασσαν τήν ύαλίνην, έχοντας τάς κιθάρας τού 

Θεού. Καί ζίδουσιν τήν φδήν Μωϋσέως τού δούλου τού Θεού καί τήν 

φδήν τού όρνίου ...». 

Ποίοι θά ψάλλουν τήν νικητήριον ωδήν τής έξόδου όπό τήν πνευ-

ματικήν Α'ίγυπτον τής Άντίχριστης «όποστασίας»; Μόνον οΙ «νικώντες 

έκ τού θηρίου καί έκ τής εΙκόνος αύτού καί έκ τού όριθμού τού όνόμα

τος αύτού.». Κατά βραχυλογίαν, όντί «οΙ νικώντες έκ [τού όγώνος έ

ναντίον] τού θηρίου καί έκ [τού όγώνος έναντίον] τής εΙκόνος αύτού 
καί έκ [τού όγώνος έναντίον] τού όριθμού τού όνόματος αύτού» 138. 

Δέν όρκεϊ μόνον ή νίκη κατά τού θηρίου μέ κάποιαν πίστιν οϋτε ή 

νίκη μόνον κατά τής είκόνος τού θηρίου μέ αρνησιν τής είδωλολα

τρείας, χρειάζεται καί ή νίκη κατά τού όριθμού τού όνόματος τού Άν

τιχρίστου, ή νίκη κατά τού «666» μέ τήν όπόρριψίν του, τήν όντικατά
στασίν του στίς ταυτότητες, στίς κάρτες κλπ. 

Γιατί χρειάζεται όγών καί νίκη κατά τού όριθμού τού όνόματος τού 

Άντιχρίστου, κατά τού χξς' (666), τόσον, όσον καί κατά αύτού τού θη
ρίου καί τής εΙκόνος αύτού; Διότι τού θηρίου Άντιχρίστου τόσον ή εί

κόνα, όσον καί τό χάραγμα χξς' (666) είναι είδωλα. Δέν είναι ό όγών καί 
ή νίκη κατά τού χξς' (666) μόνον γιά τούς μάρτυρας καί τούς άγίους. 
Είναι ό όγών καί ή νίκη κατά τού χαράγματος «666» καθήκον δλων τών 
χριστιανών. Κατά τόν Π. Μπρατσιώτην «οΙ νικηταί αύτού δέν όνήκουν 

είς ώρισμένην έποχήν, όλλ' εΙς πάσαν έποχήν πάλης μεταξύ τής 'Εκ

κλησίας καί τοιαύτης δυνάμεως. Ούδέ είναι όνάγκη νό περισρίσωμεν 

τούς νικητάς τούτους εΙς τόν χορόν τών μαρτύρων οΙασδήποτε έπο

χής, όλλά δικαιούμεθα νά έννοήσωμεν ύπ' αύτούς δλην τήν έν ούρα 1 
νοίς θριαμβεύουσαν 'Εκκλησίαν, αν μή καί τήν στρατευομένην... » 139. 

\Άσφαλώς δέν μπορεί νά ψάλη τήν νικητήριον ωδήν τού Χριστού ό 

χριστιανός φέρων ώς σημαίαν καί περικεφαλαίαν στό μέτωπον ταυτό

τητος τό «666». Ή νίκη καί κατά τού άριθμού τού Άντιχρίστου είναι 
μία έξοδος όπό τήν πνευματικήν όντίχριστην όποστασίαν, είναι μία 

διάβασις πρός τήν όμολογίαν τού Χριστού, είναι μία βασική νίκη, πού 
έξασφαλίζει τήν χριστιανικήν Ιδιότητα, τήν «σφραγίδα Θεού ζών

138. n:1. Μπρατσιώτου, Ύπόμνημα είς τήν Άποκάλυψιν, έν ΆθΓlναις, 1950, σελ. 
235. 

139. n:1. Μπρατσιώτου, 'Ένθ' άνωτ. σελ. 235. 
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τος» 140. Δέν είναι δυνατόν νά δεχθή καί νά Φέρη ό πιστός καί τήν 
σφραγίδα τού Χριστού καί την σφραγίδα τού Άντιχρίστου, τό «666». 

Ή Άποκάλυψις είναι σαφής. 'Όσοι ψάλλουν τήν νικητήριον ώδήν 
σωτηρίας είναι οΙ νικώντες καί τό θηρίον καί τήν είκόνα καΙ τόν άρι

θμόν τού όνόματος τού Άντιχρίστου, τό «666». Δέν λέγει δτι οί άγωνι
ζόμενοι άρχικά καΙ τελικά κατ' άνάγκην γιά βιοτικές άνάγκες δεχόμε

νοι τό χάραγμα «666), σώζονται καί ψάλλουν τήν ώδήν σωτηρίας. Σώ
ζονται καί ψάλλουν την ώδήν Χριστού μόνον οί άγωνιζόμενοι καΙ νι
κώντες μέχρι τέλος καί τό θηρίον -Άντίχριστον-, καΙ την είκόνα τής 

άποστασίας καί τόν άριθμόν τού όνόματος τού θηρίου-Άντιχρίστου, τό 

χξς' (666). Ψάλλουν τήν νικητήριον ώδήν κατά τήν έρμηνείαν τού .Α
ρέθα «ούχ οΙ τήν εΙκόνα τού θηρίου, 11 τό θηρίον αύτό, η τόν άριθμόν 
τού όνόματος αύτού καταπαλαίσαι δεδυστυχηκότες (= δηλαδή δχι δ
σοι άπέτυχαν στόν άγώνα), άλλ' άνδρικώς νενικηκότες (= άλλά δσοι 
καΙ άγωνίσθησαν μέ άνδρείαν καί ένίκησαν)>>141. 

Ή παρατακτική σύνδεσις «νικώντας έκ τού θηρίου καί έκ τής εΙ

κόνος αύΤΟύ καί έκ τού άριθμού τού όνόματος αύτού» έξισώνει τό χά

ραγμα τού άριθμού τού όνόματος τού Άντιχρ ίστου , τό χξς' (666) πρός 
αύτήν τήν εΙκόνα αύτού. Τό χξς' (666) είναι ένα δλλο εΊδωλον τού Άν
τιχρίστου. 'Όσον είναι βδέλυγμα ένώπιον τού θεού αύτός ό Άντίχρι

στος καί ή εΙκών άποστασίας του, τόσον είναι βδέλυγμα καί τό χάρα

γμά του, το χξς' (666). Προϋπόθεσις τής χριστιανικής. Ιδιότητος, τής ά
ποδοχής καΙ ένεργεΙας τού σταυρού τού Χριστού, τής σφραγίδος τού 

ζώντος θεού, είναι ή νίκη κατά τού χξς' (666). Δέν μπορεί νά συνυπάρ
ξουν οΙ δύο σφραγίδες, τό «666» καί ό σταυρός. 

Στό χωρίο αύτό, .Αποκ. 15, 2-3, άποδεικνύεται δτι καί μόνος του ό 
άριθμός τού όνόματος τού θηρίου, τό χξς' (666), είναι χάραγμα τού 
Άντιχρίστου. 'Ίσως εΊπη κάποιος δτι δέν άναφέρει τό κείμενον τόν χα

ρακτηρισμόν «χάραγμα τού άριθμού τού όνόματος», δπως στό χωρίον 

Άποκ. 14,11 «χάραγμα τού όνόματος». Άλλά ή προσεκτική μελέτη τού 
κειμένου καί ό συσχετισμός τών στίχων Άποκ. 14,11 καί 15,2 άποδει
κνύει δτι ό «άριθμός τού όνόματος» είναι στήν θέσιν «χάραγμα όνόμα

τος» καί γενικά στήν θέσιν «χάραγμα». 

Στό χωρίον, Άποκ. 14,11 ή άναφορά: «Τό θηρίον καί τήν είκόνα 
αύτού, καί ... τό χάραγμα τού όνόματος αύτού». Στό χωρίον, Άποκ. 
15,2.όμοίως ή άναφορά: «έκ τού θηρίου καί έκ τής εΙκόνος αύτού καί 

έκ τού άριθμού τού όνόματος αύτού». Τρείς άντίχριστοι δροι. ΟΙ δύο 

πρώτοι ταυτίζονται άπολύτως: «θηρίον καΙ είκών». Ώς τρίτος δρος στό 

140. Άποκάλυψις Ίω. 7,2. 
141. Άρέθα Καισαρείας, Ύπόμνημα εΙς την Άποκάλυψιν, Μ. 106,700, Α. 
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χωρίον Άποκ. 14,11 είναι «τό χόραγμα τοϋ όνόματος αύτού». Στήν θέ
σιν αύτήν έχει τό χωρίον 'Αποκ. 15,2 «έκ τού άριθμοϋ τού όνόματος 
αύτοϋ». Έπομένως «χόραγμα όνόματος αύτού» καί «άριθμός όνόμα

τος αύτού» είναι ίσοδύναμοι όροι καί, όπως άπεδείχθη καί έκ τού χω
ρίου Άποκ. 13,17 «τό χόραγμα, τό όνομα τού θηρίου Τι τόν άριθμόν τού 
όνόματος αύτοϋ», ό άριθμός τού όνόματος τού Άντιχρίστου, τό χξς' 

(666), είναι χόραγμα (σοδύναμον μέ τό χόραγμα τού όνόματος αύτού. 
Τό σύμβολον χξς' (666), «ό άριθμός τοϋ όνόματος» τού Άντιχρί

στου, είναι στήν θέσιν αύτήν τού χωρίου .Αποκ. 15,2 άντί τού «χόρα
γμα τού όνόματος αύτού» τού χωρίου Άποκ. 14,11. Τούτο άποδεικνύε
ται καί άπό τήν έκδοσιν τής κ.Δ. όπό τού Jo. MiIIius καί άπό τό κείμενον 
τής έκδόσεως τής Κ.Δ. όπό των Elzevir. Στίς έκδόσεις αύτές άντί τής 
φρόσεως τού χωρίου .Αποκ. 15,2 «έκ τού άριθμού τού όνόματος» ύ
πόρχει ή φρόσις [έκ τού χαρόγματος αύτούΓ42• Δηλαδή ό «άριθμός ό
νόματος αύτού», τού Άντιχρίστου, τό χξς' (666), ταυτίζεται μέ «τό χό
ραγμα αύτού». ΕΙναι δηλαδή τό χξς' (666) χόραγμα τού Άντιχρίστου. 

Κατό τήν Κριτικήν εκδοσιν NESTLE ύπόρχει καί ή γραφή «καί έκ 
τού χαρόγματος αύτού καί έκ τού άριθμού τού όνόματος αύτού ...»143. 

Δίδεται ή έντύπωσις δτι στό χωρίον Άποκ.15,2 προστίθεται ό δρος [έκ 

τού χαρόγματος αύτού] καί άντί τρείς όρους εχομεν τέσσαρες, δηλα

δή: (θηρίον- είκόνα αύτού- χόραγμα αύτού- άριθμός όνόματος αύ

τού). Γιό παρόδειγμα άναφέρομεν τό κείμενον τού Άνδρέου Καισα

ρείας: « ... καί τούς νικώντας έκ τού θηρίου καί έκ τής εΙκόνος αύτού, 

καί έκ τού χαρόγματος αύτού, καί έκ τού άριθμού τού όνόματος αύ

τού ...» 144. Άκριβώς τό αύτό κείμενον χρησιμοποιεί καί ό Άρέθας Και
σαρείας145. Δέν έχομεν δμως τέσσαρες όρους. ΟΙ φαινομενικώς δύο 
όροι «έκ τού χαρόγματος αύτού καί έκ τού άριθμού τού όνόματος αύ

τού» άποτελούν ένα δρον, μίαν εννοιαν πού' έκφρόζεται κατό τό σχήμα 
λόγου «εν διό δυοϊν» (= ενα διό τών δύο). Οί δύο όμοιόπτωτες λέξεις 
«χαρόγματος καί άριθμού» συνδεόμενες μέ τό «καί» δίδουν τήν έντύ

πωσιν ότι πρόκειται γιό δύο όρους, ένώ πρόκειται γιό ενα μέ προσδιο

ρισμόν τόν άλλον δρον. Ή κανονική σύνταξις άνευ τού σχήματος «εν 

διό δυοίν» έχει ώς έξής: <ctK τού χαρόγματος τού άριθμού τού όνόμα

τος αύτού». Ή λέξις «άριθμού» είναι προσδιορισμός, γενική άντικειμε

νική στήν λέξιν «χαρόγματος». Δηλαδή προρδιορίζει ποιό είναι τό χό

142. C.H. BRUDER, Ταμείον τής Άγίας Γραφής, Καινή Διαθήκη, Α-Ω. Α' έκδοσις έν 
Έλλάδι (Δ' Λειψίας 1888), Έπιμελείι;ι 'Ιερέως Ί. Διώτη, Άθήναι, 1978, σελ. 856. 

143. NESTLE, Novum Testamentum Graece, σελ. 641 κριτικόν ύπόμνημα. 
144. Άνδρέου Καισαρείας, Ύπόμνημα είς τήν Άποκάλυψιν, Μ. 106,353. C. 
145. Άρέθα Καισαρείας, Ύπόμνημα εΙς τήν Άποκάλυψιν, Μ. 106,697. C. 



55 

ραγμα. Ό όριθμός τού όνόματος τού Άντιχρίστου, τό χξς' (666), είναι 
τό χάραγμα, πού θά χαράσσουν τά όργανα τού Άντιχρίστου. 

Ώς έπίσημην γραφήν ή κριτική fκδοσις NESTLE καί οί κοινές έκ
δόσεις fxouv κατ' όπλούστευσιν μόνον «καί έκ τού όριθμού τού όνό
ματος αυτού», διότι ήτο αυτονόητον δτι 6 όριθμός τού όνόματος τού 
Άντιχρίστου είναι χάραγμα τού Άντιχρίστου. Άντί τής φράσεως «έκ 

τού χαράγματος αυτού», πού ήταν γενικός δρος περιλαμβάνων καί τό 
όνομα καί τόν όριθμόν τού 6νόματος, παρέμεινε στόν στίχον μόνον ή 

φράσις «έκ τού όριθμού τού 6νόματος αυτού», διότι ώς έπικρατέστε

ρον χάραγμα θωρείται 6 όριθμός τού όνόματος, τό χξς' (666). 

5) Άποκόλυψις Ίωόννου 16,2. 19,20. 20,4 
Στά χωρία αυτά όναφέρεται γενικά 6 όρος «χάραγμα» χωρίς έπε

ξήγησιν. Στό χωρίον Άποκ. 16,2 «καί έγένετο fλκος κακόν καί πονηρόν 
έπί τούς όνθρώπους τούς έχοντας τό χάραγμα τού θηρίου καί τους 

προσκυνούντας τη είκόνι αυτού», όπως καί στό χωρίον Άποκ. 19,20 
«έν οΙς έπλάνησε τούς λαβόντας τό χάραγμα τού θηρίου καί τούς 

προσκυνούντας τη εΙκόνι αυτού», υπάρχει ή όναφορά «χάραγμα θη

ρίου καί είκών αυτού». Ό όρος «χάραγμα» όνευ έπεξηγήσεως «6νόμα

τος η όριθμού αυτού». Ώς χάραγμα τού θηρίου έννοείται καί 6 άριθ
μός καί τό όνομα τού 'Αντιχρίστου. Κυρίως δμως ώς χάραγμα έννοείται 

«6 όριθμός τού όνόματος αυτού», τό χξς' (666), δπως χαρακτηρίζεται 
όπό_τό χωρίον, κεφ. 15, στίχος 2. 

Στό χωρίον 20,4 « ... οϊτινες ου προσεκύνησαν τό θηρίον ούτε τήν 
είκόνα αυτού, καί ουκ έλαβον τό χάραγμα έπ( τό μέτωπον αυτών καί 

έπί την χείρα αυτών», πάλιν ή όναφορά «θηρίον -είκόνα- χάραγμα». 

Δέν έπεξηγείται τό χάραγμα, όλλά μόνον 6ρίζεται δτι θά χαράσσεται 

αυτό στό μέτωπον καί στό χέρι, δπως όρίζεται στά χωρία, 13,16 καί 
14,9. Άσφαλώς ώς χάραγμα έννοείται καί τό όνομα τού Άντιχρίστου 
καί κυρίως 6 όριθμός τού όνόματος χξς' (666). 

'Εκ τών δσων έλέχθησαν όποδεικνύεται δτι 6 όριθμός τού όνόμα
τος τού Άντιχρίστου, τό χξς' (666), είναι χάραγμα Ισοδύναμον τού ό
νόματος τού .Αντιχρίστου. Φαίνεται σάν νά έπεκράτησε ώς χάραγμα ό 
όριθμός τού όνόματος τού Άντιχρίστου. 

2. ΟΙ δύο όψεις τού χαράγματος τού 'Αντιχρίστοu 

'Όπως δηλώνεται στό χωρίον Άποκ. κεφ. 13 στίχος 17, «τό χάραγ
μα, τό όνομα τού θηρίου η τόν όριθμόν τού όνόματος αυτού ...», υπάρ

χουν δύο Ισοδύναμες όψεις τού έξωτερικού, όρατού χαράγματος. Ή 

μία όψις είναι τό όνομα, ή όλλη όψις είναι 6 άριθμός τού όνόματος τού 
Άντιχρίστου. Ό Άρέθας Καισαρείας λέγει: «Καί τί τό χάραγμα, έπιφέ
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ρει (= έπεξηγεΙ), τό όνομα τού θηρίου. Διπή δέ τούτου ή γνώσις, ή διά 
παραφορός (= παράλληλης χαράξεως) αύτοϋ τού όνόματος, ή διά ψή
φου (= τού άριθμού τού όνόματος).» 146. 

'Ένα είναι τό χάραγμα, «τό όνομα τού θηρίου», Δύο όμως οΙ όψεις 

του, «διττή δέ τούτου ή γνώσις», Ή μία είναι ή χάραξις (παραφορά) 

αύτού τού όνόματος τού Άντιχρίστου, ή άλλη είναι ή χάραξις τού ά
ριθμού τού όνόματος (τής ψήφου), τού χξς' (666). Έπομένως τό ένα 
χάραγμα, «τό χάραγμα τού όνόματος», έχει δύο όψεις: 1) αύτό τό όνο
μα, τό όποϊον παραμένει άκόμη άγνωστον καί 2) τόν άριθμόν (= τήν 
ψήφον) τού όνόματος, τό χξς' (666), πού είναι δεδομένος. Ταυτίζεται 
τό χάραγμα όνόματος μέ τό χάραγμα τού άριθμού. Γι' αύτό, ένώ δίδε

ται ή έντύπωσις δτι πρόκειται γιά δύο χαράγματα, στήν ούσίαν ύπάρχει 

ένα χάραγμα, «τό χάραγμα τού όνόματος» μέ δύο όψεις, τό όνομα καί 

τόν άριθμόν όνόματος χξς' (666). 
Δέν έχομεν χαράγματα, άλλά χάραγμα τού Άντιχρίστου καί αύτό 

είναι «τό χάραγμα τού όνόματος» μέ τίς δύο όψεις, όνομα ή άριθμός 

όνόματος. Αύτό φαίνεται καί στό κείμενον τού Άρέθα. «'ίνα δώσωσιν 

αύτοϊς χαράγματα έπί τής χειρός αύτών τής δεξιός, fι έπί τό μέτωπον 

αύτών, καί ίνα μή τις δύνηται άγοράσαι τι πωλήσαι, εί μή ό έχων τό χά

ραγμα. 'Ή τό όνομα τού θηρίου ή τόν άριθμόν τού όνόματος αύ

τού.»147. Ό πληθυντικός δηλοϊ άσφαλώς τίς δύο όψεις τού ένός χα
ράγματος:Ο όρος «χαράγματα» δέν σημαίνει διάκρισιν ποσοτικήν, δη

λαδή δύο χαράγματα, άλλά διάκρισιν μορφολογικήν, δύο μορΦές τού 

ένός χαράγματος, γι' αύτό μετατρέπεται σέ ένικόν «χάραγμα» πρίν 
όπό τήν έπεξήγησιν, Δέν είναι άλλο χάραγμα τό όνομα καί αλλο χάραγ
μα ό όριθμός τού όνόματος. Ταυτίζονται έννοιολογικώς καί ηθικώς οΙ 

δύο όψεις, γι' αύτό καί άκολουθεϊ ή διμελής έπεξηγησις, «'Ή τό όνομα 
τού θηρίου, ή τόν άριθμόν τού όνόματος αύτού ... » 148, ή όποία έκφρά
ζει τήν πλήρη ίσοδυναμίαν καί ταύτισιν τού όνόματος τού Άντιχρίστου 

καί τού όριθμού τού όνόματος, τού χξς' (666). 
'Όταν άκούωμεν λοιπόν τόν όρον «χάραγμα» τού Άντιχρίστου, έν

νοούμεν τό χάραγμα τού όνόματος. Ύπό τήν έννοιαν «χάραγμα τού ό
νόματος» τού Άντιχρίστου, έννοούμεν τόσον «τό όνομα», όσον καί 
«τόν όριθμόν τού όνόματος», τό χξς' (666). Αύτή είναι ή χρήσις τού ό
ρου «χάραγμα» στήν Άποκάλυψιν. 

Στό χωρίο κεφ. 13, στίχος 17 έχομεν τό όρον «χάραγμα» καί έπε
ξήγησιν τίς δύο ταυτιζόμενες όψεις του «τό όνομα τού θηρίου, ii τόν 

146. Άρέθα Καισαρε[ας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,681. Α. 
147. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,680. Β-681. Α. 
148. Άποκόλυψις Ίω. 13,17, κατό τό κε(μενον Ύπομνήματος Άρέθα. 
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όριθμόν τού όνόματος αυτού». Είναι ή πληρεστέρα διατύπωσις τού χα

ράγματος. Στήν συνέχειαν, στό χωρίον κεφ. 14 στίχος 11, εχομεντόν ό
ρον «χάραγμα» μέ προσδιορισμόν τό πρώτον μέλος τής έπεξηγήσεως 

«τό όνομα τού θηρίου», σέ γενικήν όντικειμενικήν, «τό χάραγμα τού 

όνόματος αυτού». Ύπονοεϊται όσφαλώς καί τό άλλο μέλος έπεξηγή

σεως, ή άλλη όψις, «ό όριθμός τού όνόματος» τό χξς' (666). Στό χωρίον 
κεφ. 15, στίχος 2, όπως σέ άλλην § ε'ίδαμεν, είναι στήν θέσιν τής φρά
σεως «χαράγματος αυτού» τό δεύτερον μέλος τής έπεξηγήσεως, «ό 

όριθμός τού όνόματος αυτού ». Ύπονοεϊται όσφαλώς καί ή αλλη όψις, 

«τό όνομα». «Τό δέ όνομα αυτού ουκ έδήλωσεν, όλλά τόν όριθμόν τού 

όνόματος αυτού χξς'149». 

Μέ αυστηράν λογικήν καί μαθηματικήν όκρίβειαν προχωρεί ό λό

γος τής Άποκαλύψεως. Στήν όρχήν δίδεται τό όλον χάραγμα καί οΙ 

δύο όψεις, όνομα καί όριθμός, κεφ. 13, στίχος 17. Στην συνέχειαν λαμ
βάνεται τό μέρος όντί τού όλου, πρώτον ή πρώτη όψις τού χαράγμα

τος «τό όνομα», κεφ. 14, στίχος 11. 'Έπειτα ή δευτέρα όψις «ό όριθμός 
τού όνόματος αυτού», κεφ. 15, στίχος 2. Τό μέρος δηλοϊ τό όλον «χά
ραγμα», καί όνομα καί όριθμόν. Γι' αυτό στούς έπομένους στίχους 

κεφ. 16, στίχος 2, κεφ. 19, στίχος 20 καί κεφ. 20, στίχος 4, υπάρχει ό ό
ρος «χάραγμα τού θηρίου» χωρίς καμμίαν έπεξήγησιν, διότι στά προη

γούμενα κεφάλαια, όπως όναφέραμε, έπεξηγήθη καί έπισταμένως έτο

νίσθη ότι ύπό τόν όρον «χάραγμα» έννοεϊται «τό χάραγμα τού όνόμα

τος» μέ τίς δύο όψεις του, «τό όνομα τού θηρίου» καί «τόν όριθμόν 

τού όνόματος αυτού ...», τό χξς' (666). 
Τό όνομα τού Άντιχρίστου είναι άγνωστον καί θά παραμένη αγνω

στον μέχρι την έμφάνισιν τού Άντιχρίστου. Είναι γνωστός όμως ό ό

ριθμός τού όνόματος αυτού, τό χξς' (666). Είναι τό σημείον τού'Αντι
χρίστου. Ε'ίτε χαραχθή ή λέξις «Άντίχριστος» είτε τό χάραγμα τού Άν

τιχρίστου χξς' (666) είναι τό ίδιον. Τό χξς' (666) σημαίνει Άντίχριστος. 
Φαίνεται σάν νά έταυτίσθη τό όνομα μέ τόν όριθμόν τού όνόματος, τό 

«χξς'», καί.όταν όναφέρωμεν τόν όρον «χάραγμα»,έννοούμεν πλέον 

τό χξς' (666). «'Αριθμόν δέ όνθρώπου τό όνομα είναι»150 λέγει ό Άρέ
θας ταυτίζων τρόπον τινά όριθμόν όνόματος τού Άντιχρίστου πρός 

αυτό τό όνομα αυτού. 

Οί Πατέρες, όπως ό Ίππόλυτος151, ό ΕΙρηναίος152 καί κυρίως ό Άν
δρέας καί ό Άρέθας Καισαρείας ώς χάραγμα τού Άντιχρίστου κυρίως 

149. Μ. ΆθανασΙου, Σύνοψις της ΘεΙας Γραφης, Μ. 28, 429. Β. (Β.Ε.Π. 33, 340). 
150. Άρέθα Καισαρείας, ΝΕνθ' άνωτ. Μ. 106.681. Α. 
151. Ίππολύτου. Περ( συντελείας τού κόσμου κλπ, Μ. 10. 932. C. 
152. Ειρηναίου. Contra Haereses, Lib. V. Μ. 7. 1201-1203. 



58 

δέχονται την ψηφον τού θηρίου, τό «χξς'» (666), τήν όποίαν ταυτίζουν 
μέ τό όνομά του. Γράφει ό Άνδρέας: «καί τό χάραγμα δέ τού όλεθρίου 

όνόματος ... πάσιν έπιθεϊναι σπουδάσει' ... καί την Ψήφον δέ τού θηρίου 
πλατύναι πανταχού έπιτηδεύσει... 'ίνα τοίς τούτο (= τό χάραγμα ψήφου 
χξς') μή λαμβάνουσιν έκ τής των όναγκαίων ένδείας βίαιος έπαχθή 

θάνατος»153. Ταυτίζει τήν Ψήφον «χξς'» μέ τό «χάραγμα τού όνόμα
τος» καί θεωρεί την ψηφον «χξς'» ώς αύτό τό χάραγμα. Γι' αύτό γρά

φει: «ϊνα τοϊς τοΟιτο (= τό χάραγμα χξς') μή λαμβάνουσιν» όντί «ϊνα 
τοίς ταύτην την ψήφον μή λαμβάνουσι». Τό 'ίδιο δέχεται καί ό Άρέθας, 

όπως εΙδαμε. Όμιλεί γιά χαράγματα, «όνομα καί Ψήφος τού θηρίου», 

τά όποία ταυτίζει καί θεωρεί ένα χάραγμα μέ δύο όψεις. «χαράγμα

τα» 154 άνευ άρθρου, διάκρισις των δύο όψεων τού ένός χαράγματος. 
«Τό χάραγμα» 155 μέ άρθρον δήλωσις τού ένός χαράγματος μέ τίς δύο 
όψεις. 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΧΩΡΙΑ I1ΑΡΑΤΗΡΗΙΕIΙ ΙΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

α. Άποκ. Ίω.13,17 

«Καί ϊνα μή τις δύνηται άγο- Κλασσικόν χωρίον. 1.Δύο όψεις τού χαρά
ράσαι i1 πωλήσαι εί μή ό f Συνολική, άναλυτική γματος: 1) τό όνομα.'2.) 

χων τό χάραγμα, τό όνομα είκών τού χαράγματος. άριθμός όνόματος χξς'. 
τού θηρίου η τόν άριθμόν Διμελής έπεξήγησις 

τού όνόματος αυτού.». τού όρου «χάραγμα». 

Παράβαλε: Τα δύο μέλη έπεξηγή 2. Ό άριθμός όνόμα

1. 'Όμοιον χωρίον 'Ανδρέου σεως «'Ή τό όνομα τος τού Άντιχρίστου, 

Καισ. Μ. 106,337 D.-340 Α. του θηρίου», «ή τόν άρι- τό χξς" εΙναt χάραγμα ί

2. Χαρακτηριστικήν παραλ θμόν τού όνόματος» σοδύναμον τού όνόμα

λαγήν Άρέθα Καισαρείας, εΙναι ίσοδύναμα χαρά-τος. 

Μ. 106,680. B-D,-681A. γματα τού Άντιχρίστου. 

« .•.εί μή ό fχων τό χάραγμα. 

wH τό όνομα τού θηρίου, ή 
τόν άριθμόν τού όνόματος 

αυτού». 

153. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106, 340. Β. 
154. Άρέθα Καισαρείας, -Ενθ' όνωτ. Μ. 106,680. Β καί C. 
155. -Ενθ' όνωτ. Μ. 106,680. Β. καΙ 681. Α. 
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6. Άποκ. Ίω. 13,18 
α) Τό χάραγμα όριθμητικώς: Δεδομένος ό όριθμός 

«...ό έχων νουν ψηφισάτω όνόματος-χάραγμα Τό δεδομένον χάραγμα.. 
τόν όριθμόν του θηρίου ... του Άντιχρίστου. ή σφραγίδα του .Αντι
καί ό όριθμός αύτου χξς'». χρίστου στήν Άποκά

Κατά ΠΕκδ. Άπ. Διακ. 1981, λυψιν Ίωάννου εΤναι τό 

«χξς' (666)>>. «χξς'» (666) 
Παρά6αλε: Άπαντά: 

1. ΕΙρηναίου, Μ.7, 1202.Α. α) Στά όρχαιότερα Κεί

(Β.ε.Π.5. 168). «Καταλλήλως μενα: όλογράφως:«έ

ούν καί τό όνομα αύτου εξει ξακόσια έξήκοντα εξ». 

τόν όριθμόν χξς'». καί όριθμητικώς: 

2. Ίππολύτου, M.10,932.C. «χξς'". 

(Β.ε.Π.6,287) 6) Σέ νεώτερα κείμενα 
<c'H δέ σφραγίς αύτου έπί μετά έρμηνείας: 

του μετώπου, καί έπί της δε- μέ έλληνικήν καί όρα6ι
ξιάς χειρός έστι ψηφος, χξςΌ» κήν .όρίθμησιν «χξς'» 

(666) 
6) Τό χάραγμα όλογράφως: 
1. Κριτική έκδοσις NESTLE. 
2. Άνδρέου Καισαρείας, 
Μ.106,340 C. «καΙ ό όριθμός 
αύτου έξακόσια έξήκοντα 

[καη εξ.» 

3. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106, 
681. Α. Στό κείμενον: «Καί ό 
όριθμός αύτου χξς',). Στήν 

έρμηνείαν: «Άριθμός δέ του 

όνόματος του ψήφου έξακό

σια έξηκονταέξ» . 

ΠΑΡΑλλΗΛΑ ΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Υ. Άποκ. Ίω. 14,&-11 

Στίχος 9. «εί τις ... λαμ6άνει Στόν στίχον 11. μερική 


τό χάραγμα...». είκών του χαράγματος, 


Στίχος 11. « ...Καί εί τις τό α'μέλος της έπεξη


λαμ6άνει τό χάραγμα του γήσεως, ή α' όψις, "τό 


όνόματος αύτου ... » χάραγμα του όνόματος')' 'Ως «χάραγμα του όνό


ματος του'ΑντιχΡίστου 

θεωρείται καΙ ή ψηφος 

<cχξς'" (666), διότι κρυ
mογραφεί τό όνομα 

του Άντιχρίστου. 
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Παράβαλε: Τό «χάραγμα τού όνό

1. Άρέθα Καισαρείας, Μ.106, ματος» fχει δύο όψεις: 
681.Α. 

1) «αυτό τό όνομα», τό 
«Καί τί τό χάραγμα, έπιΦέρει όποϊον εΙναι άγνωστον. 

(= έπεξηγεϊ), τό όνομα τού 
θηρίου. Διπή δέ τούτου ή 2) «ή Ψήφος». «ό άρι
γνώσις, η διά παραφοράς • θμός τού όνόματος 

(= παρ6λληλης χαράξεως) χξς' (666)>>. 
αύτού τού όνόματος, ii διά 
ψήψου [= τού άριθμού τού 
όνόματος χξς' (666)]. 
2. 'Αρέθα Καισαρείας, Μ. 


106,681. Α. 


«'Αριθμός δέ τού όνόματος 


τού ψήφου, έξακόσια έξη

κονταέξ. ). 


δ. Άποκ. Ίω. 15,2-3 
«Καί εΙδον... τούς νικώντας Μερική είκών χαράγμα

έκ τού θηρίου καί έκ τής εί τος, τό β' μέλος έπεξη

κόνος αυτού καί έκ τού άρι γήσεως, ή β' όψις, «ό 

θμού τού όνόματος αυ άριθμός τού όνόμα

τού...» τος». Ό άριθμός τού όνόμα

τος τού 'Αντιχρίστου. 

τό «χξς'» (666), ταυτίζε
Παράβαλε: ται μέ τό χάραγμα αυ

Παραλλαγήν Άνδρέου καί Ά- Ή φράσις «έκ τού χα- τού. 

ρέθα Καισ. Μ. 106, 353 C καί ρόγματος αυτού καί έκ 

697 C. τού άριθμού τού όνό

« •.• καί τούς νικώντας έκ τού ματος αυτού» κατά 

θηρίου καί έκ τής εΙκόνος αύ-σχήμα «tv διό δυοίν» 
τού, καί έκ τού χαρόγματος άντί τού όρθού (ctK τού 

αυτού, καί έκ τού άριθμού χαράγματος τού άριθ

τού όνόματος αυτού ...». μού τού όνόματος αύ

Κατά fκδ. Jo. MiIIius καί τού». 

ΕIΖθνίΓ άντί τής φράσεως 

Άποκ.15,2 .ctK τού άριθμού 

τού όνόματος αυτού» υπόρ

χει ή φράσις [έκ τού χαρά

γματος αυτού]. 
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ε. Άποκ. Ίω. 16,2 
« ... έπί τούς ... έχοντας τό χά- Ό όρος «χάραγμα» α- Ό όρος «χάραγμα» = 

ραγμα τού θηρίου .. ,». νευ έπεξηγήσεως. (χάραγμα όνόμα 

Έννοείται ή διπλή όψις τος) σημαίνει καί τό ό

καί τό όνομα, όλλά κυ- νομα καί τήν Ψήφον 

.Αποκ. Ίω. 19,20 ρίως ό όριθμός όνόμα- χξς' (666) . 
« ... τούς λαβόντας τό χά τος, τό χξς' (666), όπως 
ραγμα τού θηρίου.,.». έπεκράτησεν όπό Ά

ποκ. Ίω. 15,2 
,Αποκ. Ίω. 20,4 
« ... καί ούκ έλαβον τό χάραγ

μα έπί τό μέτωπον αύτών καί 

έπί την χείρα αύτών... » 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Κατά τό κείμενον τής 'Αποκαλύψεως τού Ίωάννου καί τούς έρμη

νευτάς τό «χάραγμα τού θηρίου-Άντιχρίστου» εχει δύο όψεις ίσοδύ

ναμες: 1) <,τό όνομα αύτού» καί 2) «ό άριθμός τού όνόματος, χξς' 
(666)>> , 

Στό Χωρίον 13,17, άπαντα ή διπλή όψις, «τό όνομα-η 6 άριθμός ό
νόματος», 

Στό χωρίον 13,18, 6ρίζεται ό άριθμός όνόματος-χάραγμα- «χξς'» 

(666). 
Στό χωρίον 14,11, ή α' όψις, «τό χάραγμα τού 6νόματος αύτού». 
Στό χωρίον 15,2, ή 6' όψις, «6 άριθμός τού όνόματος αύτού». 
Στά χωρία: 16,2.19,20. 20,4. ό όρος «χάραγμα» δνευ έπεξηγήσεως. 

'Υποδηλώνεται καί τό όνομα καί ό άριθμός χξς' (666). 
Άφού τό όνομα τού Άντιχρίστου είναι καί θά παραμένη δγνωστον 

μέχρι τήν έμφάνισιν τού Άντιχρίστου, τό χξς' (666) είναι τό γνωστόν 
καί ίσχυρόν χάραγμα. 





i 
j 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ-ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 

χξς' (666). 

1. Ή έγνωσμένη ψήφος (= άριθμός) τού θηρίου, Άντιχρί
στου, χξς' (666) 

Ή Άποκάλυψις Ίωάννου μάς δίδει τόν όριθμόν τού όνόματος τού 

Άντιχρίστου, βάσει τού όποίου είναι δυνατόν νά ύπολογισθη αύτό τό 

δνομά του. Άλλά χρειάζεται θεία σοφία. «ΤΩδε ή σοφία έστίν- ό έχων 

νούν ψηφισάτω τόν άριθμόν τού θηρίου' όριθμός γάρ όνθρώπου έστί' 

καί ό άριθμός αύτού έξακόσια έξήκοντα έξ (χξς' = 666)>>. 
Ό Ίππόλυτος, δπως έλέχθη, χαρακτηρίζει αύτόν τόν όριθμόν χξς' 

(666) ώς αύτήν τήν σφραγίδα, τό χάραγμα τού Άντιχρίστου, πού θά χα
ράσσουν τά όργανά του στό μέτωπον η στό δεξί χέρι αύτών, πού θά ύ

ποταγούν σ' αύτόν. «Ή δέ σφραγίς αύτού έπί τού μετώπου, καί έπί της 

δεξιάς χειρός έστι ψηφος, χξς'»156. 
Ό Είρηναίος όναλύει τό ήθικόν νόημα, πού έχει ό όριθμός τού ό

νόματος τού Άντιχρίστου «χξς'»157, καί τονίζει δτι ό όριθμός αύτός 
«χξς'», μέ έλληνικήν γραφήν μαρτυρείται σ' δλα τά όρχαία χειρόγραφα 

καί βεβαιώνεται όπό αύτούς, πού είδαν καί άκουσαν τόν Ίωάννην. 

« Τούτων δέ οϋτως έχόντων, καί έν πάσι τοίς σπουδαίοις καί όρχαίοις 

όντιγράφοις τού όριθμού τούτου κειμένου, καί μαρτυρούντων αύτών 

έκείνων τών κατ' δψιν τόν Ίωάννην έωρακότων, καί τού λόγου διδά

σκοντος ήμάς, δτι ό όριθμός τού όνόματος τού θηρίου κατά τήν τών 

Έλλήνων ψηφον διά τών έν αύτι!> γραμμάτων ...» 158 [έμφαίνεται]159, κα
τά συμπλήρωσιν τού Εύσεβίου. Δηλαδή είναι «χξς'» (666). 

Μέ τό χάραγμα «χξς'» (666) είναι «τό όνομα μυστικώς σεσημασμέ

156. Ίππολύτου, nερί συντελείας τού κόσμου, καί περί τού Άντιχρίστου, Μ. 

10,932, C. (B.E.n. 6, 287). 
157. Είρηναίου, Contra Haereses. Lίb. V. Μ. 7, 1201-1202 (B.E.n. 5, 168). 
158. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 7, 1203. Α-Β. 
159. Εύσεβίου, Έκκλ. 'Ιστορία Ε, 8,5 Μ. 20, 449. Β. (B.E.n. 19,327) 
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νον»160 τού Άντιχρίστου. Δέν είναι θεολογική διατύπωσις τού Ίωάν
νου, άλλά «τό δγιον Πνεύμα δι' άριθμού καί τό όνομα αύΤΟύ -Άντιχρί

στου- μυστικώς έδήλωσε»161. 
Τό δγιον Πνεύμα, όπως έπισημαίνει 6 Άρέθας, εδωσε συγκεκριμέ

νον άριθμόν, τήν ψήφον τού 6νόματος, χξς' (666), ή όποία μυστικώς 
σημαίνει τό όνομα. «Άριθμόν δέ άνθρώπου τό όνομα είναι, άντί τού 

ξένον, ούδέ άήθη (= άσυνήθιστον) καί έπικεκρυμμένον καί διπλόης έ
χόμενον (= άσαφή), άλλά ψήφον (= άριθμόν) έντριβή (= συνηθισμέ
νην) καί έγνωσμένην άνθρώποις. Άριθμός δέ τού 6νόματος τού ψή

φου, έξακόσια έξηκονταέξ.»162. 
Ό άριθμός τού Άντιχρίστου χαρακτηρίζεται άπό τούς Πατέρας «6, 

ή Ψήφος». Δέν είναι ενα μέρος τού άριθμού, Χ η ξ η ς: ή ψήφος τού θη
ρίου, άλλά τό σύνολον αύτού «χξς'» (666). Ό Άρέθ«;ις, δπως ε'ίδαμε, 
στό κείμενον έχει: «καί 6 άριθμός αύτού χξς'» , ένφ στήν έρμηνείαν: 
«Άριθμός δέ τού όνόματος τού ψήφου, έξακόσια έξηκονταέξ»163. Καί 
στήν άρχαίαν έποχήν καί στήν νεωτέραν, άκόμη καί σέ χειρόγραφα τού 

180υ αίώνος ή λέξις «6, ή ψήφος» σημαίνει τόν άριθμόν κάποιου ώς 
σύνολον, τόν όλον άριθμόν καί δχι ενα μέρος η ενα άριθμητικόν ψη

φίον. 

Ό άριθμός αύτός, ή Ψήφος τού Άντιχρίστου, είναι ή άριθμητική 

έκφρασις τού 6νόματος τού Άντιχρίστου, 6 κωδικός άριθμός, 66ποϊος 
ώς σύνολον χξς' (666) κρυmογραφεϊ τό όνομα,. τόν χαρακτήρα καί τό 
έργον τούΆντιχρίστου. Ή άποκρυπτογράφησις τού όνόματος τού Άν

τιχρίστου γίνεται μέ τήν εϋρεσιν γραμμάτων (= ψηφίων) τής άλφαβή
τα, τά όποϊα σχηματίζουν τό όνομα, καί τών 6ποίων ή άριθμητική ίσχύς 

είναι άκριβώς χξς' (666). 
Ή φράσις τής Άποκαλύψεως «ψηφισάτω τόν άριθμόν τού θηρίου» 

δέν σημαίνει εϋρεσιν άλλου άριθμού, άλλά τήν εϋρεσιν τού όνόματος 

βάσει τού δεδομένου άριθμού «χξς'» (666). Σημαίνει δηλαδή τήν εϋρε
σιν ψηφίων, γραμμάτων τού όνόματος «καί 6 άριθμός πού βγαίνει άπό 
τό άθροισμα τής άριθμητικής άξίας ένός έκάστου γράμματος τού 6νό

ματος τού θηρίου, είναι έξακόσια έξήκοντα εξ η χξς'».164 Ή σοφία λοι
πόν είναι περί τήν εϋρεσιν τού όνόματος τού Άντιχρίστου βάσει τού 

δεδομένου άριθμού «χξς'» (666). Ό άριθμός είναι δεδομένος, ζητού

160. Ίππολύτου, Περί Χριστοϋ καί Άντιχρίστου, Μ. 10,773, Α. (Β.Ε.Π. 6,216). 
161. "Ενθ' άνωτ. Μ. 10,765. C. (Β.Ε.Π. 6, 213). 
162. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,681. Α. 


163, 'Ένθ' άνωτέρω. 


164. Π.Ν. Τρεμπέλα, Ή Καινή Διαθήκη μετά συντόμου έρμηνείας, 'Έκδοσις 17η, Ά
θήναι, 1973, σελίς 1033. 



65 

μενον είναι τό όνομα βάσει τού όριθμού. 

Παρενόησαν τήν Γραφήν καί τούς Πατέρας όκόμη καί συγχρόνους 

ύπομνηματιστάς όσοι έχαρακτήρισαν τό «χξς')) (666) όδιάφορον όρι
θμόν. Ό Π. Ί. Μπρατσιώτης έπισημαίνει: «'Οπωσδήποτε τό ένταύθα 

μνημονευόμενον χάραγμα, ώς βλέπομεν έν στ. 17, fφερε τό όνομα τού 
α' θηρίου η «τόν όριθμόν τού 6νόματος αύτού», 6 6ποίος, κατά τήν 
παρ' Ίουδαίοις καί 'Έλλησιν έπικρατούσαν συνήθειαν τής έποχής έκεί

νης, έξευρίσκετο διά προσθήκης τών όριθμών τών όντιπροσωπευόν

των εκαστον γράμμα τού 6νόματος, ώς βλέπομεν έν διαφόροις έπιγρα

φαίς τής ΠομπηΥας (οίον: «φιλώ ης 6 όριθμός» φμέ) καί έν ΊουδαΙκαίς 
όποκαλύψεσιν (οίον 888 = Ίησούς, Σιβυλλ. Ι, 326).»165. Ή φράσις τού 
Π. Μπρατσιώτου «6 όποίος ... έξευρίσκετο» δέν όναφέρεται στόν όρι~
μόν, όλλά στήν λέξιν «αυτού», δηλαδή στό δνομα καί πρόσωπον τού 

Άντιχρίστου. Ζητούμενον μόνον τό όνομα. Έρμηνεύων ό Π. Τρεμπέ

λας τόν στίχον 18 τού κεφ. 13 γράφει: «'Όποιος εχει νούν φωτισμένον, 
ας όριθμήση τούς όριθμούς, πού κάθε γράμμα τού 6νόματος τού άντι

χρίστου σημαίνει, καί δς όθροίση τόν όριθμόν τού θηρίου. Διότι δέν 

είναι άριθμός 6νόματος ύπερανθρώπου καί ύπερφυσικού προσώπου, 
όλλ' όριθμός όνόματος όνθρώπου. Καί ό όριθμός, πού βγαίνει όπό τό 

δθροισμα τή~ριθμηΤΙKής όξίας ένός έκάστου γράμματος τούόνόμα

τος τού θηριου, είναι έξακόσια έξήκοντα εξ η χξς'»166. 
Τό σύμβολον «χξς'» (666) είναι γνωστόν στούς Πατέρας ώς τό χά

ραγμα τού Άντιχρίστου 167,όπως ε'ίδαμε. 'Ως έξαίρεσις έμφανίζεται ή 
παραχάραξις τού χξς' (666) σέ χις' (616), τήν 6ποίαν έλέγχει ό Είρη
ναίος. «ουκ οίδα πώς έσφάλησάν τινες έπακολουθήσαντες Ιδιωτισμ{j:ι. 
καί τόν μέσον ήθέτησαν άριθμόν τού όνόματος, ν'(50) ψήφισμα ύφε

λόντες (όφαιρέσαντες) καί όντί τών εξ δεκάδων μίαν δεκάδα βουλόμε

νοι είναι. .. »168. Δηλαδή όντί τού όρθού όριθμού «χξς')) (666) εγραψαν 
τόν λανθασμένον «χις'» (616). 

Οί Πατέρες δέν όμφιβάλλουν γιά τόν όριθμόν «χξς'», όμφιβάλλουν 

μόνον γιό τήν βάσει τού όριθμού αύΤΟύ εϋρεσιν τού όνόματος τού 

Άντιχρίστου. Ό Ίππόλυτος είναι κατηγορηματικός. Μετά τόν χαρα

κτηρισμόν τού «χξς'» ώς σφραγίδος τού Άντιχρίστου «'Η δέ σφραγίς 

αυτού έπί τού μετώπου, καί έπί τής δεξιάς χειρός έστι ψήφος, χξς'» , 

165. Π:Ι. Μπρατσιώτου, 'Υπόμνημα εΙς την Άποκόλυψιν, έν Άθήναις 1950, σελ. 
217. 

1e6. Π.Ν. Τρεμπέλα, -Ενθ' άνωτ. 
167. Ίππολύτου, νΕνθ' άνωτ. Μ. 10,932. C. Είρηναίου, -Ενθ' άνωτ. Μ. 7, 1201-1203, 

κλπ. 

168. Είρηναίου, "Ενθ' άνωτ. Μ. 7,1203. C. (Β.Ε.Π. 5,168). 
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προσθέτει περί της εύρέσεως τού όνόματος: «καί, ώς οίμαι, ούδέ όκρι

βώς έπίσταμαι τούτο (= δέν γνωρίζω αύτό τό όνομα)' έν ηϊ γραφη γάρ 
πολλά έν τφ ψήφφ τούτφ όνόματα εϋρηνται.» 169. Ένώ γνωρίζει καλά 
τόν όριθμόν «χξς'», δέν γνωρίζει τό όνομα, διότι «έν·τη γραφη», δηλα

δή στήν δοκιμαστικήν γραφήν, στήν προσπάθειαν όποκρυπτογραφή

σεως τού «χξς'» ύπό πολλών καί εύρέσεως τού όνόματος τού Άντιχρί

στου, έχουν εύρεθη πολλά όνόματα «έν τφ ψήφφ τούτφ», πού δίνει 

δηλαδή ή όριθμητική όξία τών γραμμάτων τους τόν όριθμόν αύτόν,τήν 

ψηφον τού Άντιχρίστου «χξς'» (666). Ή λέξις «γραφή» χρησιμοποιείται 

στό χωρίον αύτό μέ τήν έννοιαν της κοινης όνθρωπίνης γραφης, γι' 

αύτό καί είναι μέ μικρόν γάμμα (γ), ένφ σέ αλλα χωρία ό Ίππόλυτος, ό

ταν πρόκειται γιά την Άγίαν Γραφήν, χρησιμοποιεί μεγάλον γάμμα (Γ) 

πδχ. «Οί δέ όκροώμενοι τών θείων Γραφων, καί έπί χείρας έχοντες, καί 

έν νφ ταύτας έννοούντες, πολλοί όποδράσονται έκ της αύτού πλάνης 

(τού Άντιχρίστου») 170. 

Κατά τόν Π. Μπρατσιώτην «περί δέ τοΌ όριθμού τούτου καί τού ύ

πονοουμένου όνθρώπου έχουσι μέν έκπαλαι όναρίθμητα ύποτεθη καί 

γραφή, ουδεμία δ' όμως εΙκασία δέν έχει όποδειχθη έντελώς βάσιμος, 

δι' δ καί έξακολουθεί ένταύθα όκαταπαύστως ή κατά τό μάλλον Τι ήτ

τον φαντασιοκοπική παραγωγή.» 171. Δέν όμιλεϊ ό Π. Μπρατσιώτης περί 
τού όριθμού, όλλά περί της όποπείρας όποκρυπτογραφήσεως τού ό

ριθμού. Χαρακτηρίζει δέ ώς «φαντασιοκοπική παραγωγή» τά πολλά πι

θανά όνόματα καί τΙς όπόπειρες νά ταυτίσουν αυτά μέ τό όνομα τού 

'Αντιχρίστου. 

Κατά τόν + Πρωτ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιον «τό όσθενέστερον 
σημείον τού όχυρού τούτου (Άποκαλ. κεφ. 13 στίχοι 16-18),δι' ου θά 
κατελαμβάνοντο τά έσω; ήν ή σκοπίμως όφεθείσα μυστηριώδης όπή, ό 

όριθμός χξς'» 172, Άλλά όκόμη παραμένει μέσα σ' ενα μυστήριον αγνω
στον τό όνομα τού Άντιχρίστου. Ό όριθμός όμως τού όνόματος είναι 

δεδομένος μέ σαφήνειαν, δπως παρατηρεί καί ό Σωφρόνιος. «Έν όλη 

τη Άποκαλύψει τό σαΦώς καί πραγματικώς δεδομένον, τό όσφαλές καί 

όρατόν καί άπτόν ήν ό όριθμός ούτος'» 173, 

Ό Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος όναφερόμενος στίς έρευνες τών 

.169. Ίππολύτου, Περί συντελείας τού κόσμου, καί περί τού Άντιχρίστου, Μ. 10, 
932 C. (Β.Ε.Π. 6. 287). 

170. Ίππολύτου, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 10,936. Β. 
171. π:ι. Μπρατσιώτου, ΗΕν(7' άνωτ., σελ 218. 
172. + Πρεσβ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Άποκαλυπτικά, Α', Ό άριθμός τού θη

ρίου τής Άποκαλύψεως. έν "Θεολογία", Τόμος πρωτος, Τεύχος Δ' Άθήναι 1923, σελ. 
310. 

173. 'Ένθ' άνωτ. σελ 310. 
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Γερμανών καί κυρίως τού Hitgig Fritzene γιά την άνακάλυψιν τού όνό
ματος τού Άντιχρίστου γράφει ότι κατ' αυτούς Άντίχριστος ήταν ό 

Νέρων, τού όποίου τό όνομα έβραΤστί γραφόμενον δίδει τόν άριθμόν 

666. Άναφέρει δέ ότι έπί Νέρωνος τό «666» έχαράσσετο ώς χάραγμα 
τού Άντιχρίστου αυτοκράτορος, όπως άναφέρει ή Άποκάλυψις. «τό δέ 

όνομα η τόν άριθμόν τού όνόματος τού θηρίου (= τού αυτοκράτορος) 
είχον κεχαραγμένον έπί τού μετώπου η έπί τής δεξιάς χειρός οί Ρω

μαίοι πολίται καί όπαδοί τών θρησκευτικών αυτών πεποιθήσεων (Άποκ. 

ιγ' 16)... Τό δέ χάραγμα, τό δι' άριθμών, τό φερόμενον είς τά μέτωπα η 
έπί της δεξιάς χειρός τών πιστών Ρωμαίων. ην γνωστόν. Καί τούτο έση

μαίνετο διά τού άριθμού 666» 174, 

,Απεδέχθησαν τήν γνώμην αυτήν πολλοί διάσημοι κριτικοί, όπως ό 
Harnack, ό Bousset, ό Calmes, ό Losy, ό Manyola, ό Maurice Vernes καί 
άλλοι 

2. Ή εύρεϊα διάδοσις τού χαράγματος χξς' (666) καί ή βία 
άποδοχης του 

Ή σκοτεινή δύναμις τών όργάνων τού Άντιχρίστου θά χρησιμο

ποιήση τόν πειθαναγκασμόν καί τήν βίαν, γιά νά χαράξη τά μέτωπα η 

τά χέρια τών άνθρώπων μέ τό χάραγμα τού Άντιχρίστου. «καί π()ιεί 

πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους καί τούς πλουσίους καί τούς 

mωχούς, καί τούς έλευθέρους καί τούς δούλους, ϊνα δώσωσιν αυτοίς 

χάραγμα έπί της χειρός αυτών της δεξιάς fι έπί τών μετώπων αυ
τών» 175. 

Ή άποδοχή τού χαράγματος σημαίνει άναγνώρισιν τής κυριότητος 

τού Άντιχρίστου. θά κάμουν τό πάν τά δργανα τού Άντιχρίστου, γιά 

νά έπιβάλουν τό χάραγμα, όπως έρμηνεύουν οί Πατέρες. «καί τό χά
ραγμα δέ τού όλεθρίου όνόματος τού άποστάτου [καί πλάνου] πάσιν 

έπιθείναι σπουδάσει» 176. 

Τό χάραγμα θά άποτελη άναγκαίον όρον γιά άγοραπωλησίες καί 

συναλλαγές. «Και 'ίνα μή τις δύνηται άγοράσαι η πωλησαι εί μή ό εχων 

τό χάραγμα, τό όνομα τού θηρίου η τόν άριθμόν τού όνόματος αυ

τού» 177. Είναι τό τέχνασμα τού διαβόλου, γιά νά ύποταγούν όλοι στόν 
Άντίχριστον. -'«Προσέχετε,άδελφοί μου,- λέγει ό Έφραίμ ό Σύρος τήν 

υπερβολήν τού θηρίου' τεχνάσματα γάρ πονηρίας. Πώς έκ γαστρός 

174. 'Ένθ' όνωτ. σελ. 312. 

175, Άποκάλυψις Ίωάννου, 13, 16. 

176. Άνδρέου Καισαρεία:::;. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,340. Α. 
177. Άποκάλυψις Ίωάννου, 13,17. 
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Μέ τό νέον σύστημα συναλλαγών θά καταργηθή τό χρήμα καί ή ταυτότητα. 'Ήδη σέ ώ

ρισμένα κράτη τυπώνεται άοράτως μέ άκτινες λέηζερ στό μέτωπον ό Ε.Κ.Α.Μ. μέ τό 

«666». Αύτή ή σφράγισις του μετώπου μέ τό χάραγμα τού Άντιχρίστου εΙναι κατά 
γράμμα έκπλήρωσις τής προφητείας, Άποκ. 13, 16-18. 

άρχεται, 'ίν' όταν τις στενωθη βρωμάτων ύστερούμενος, όναγκασθη 

λαβείν έκείνου τήν σφραγίδα.»178. 

Οί βιοτικές όνάγκες θά πιέσουν τούς όνθρώπους, προπαντός τούς 

έχοντας όσθενη πίστιν. «Καί πάντες διά την στέρησιν τών βρωμάτων, 

έπ' αυτόν έλεύσονται, καΙ προσκυνήσουσιν αυτόν (τόν Άντίχριστον)' 

καί δώσει αυτοίς χάραγμα έν τη χειρί τη δεξιζι,καί έν τφ μετώπφ ... » 179. 

Θά καμφθούν πολλοί. «Τοιούτον γάρ τρόπον σκευάζει ό τύρρανος, ϊνα 

178. Έφραίμ τού Σύρου, Λόγος είς τήν Παρουσίαν τού Κυρίου κλπ, έκδοσις ΟξΟ
ΝΙΑ, αΨθ' σελ. τξα'. 

179. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου κλπ. Μ. 10,932. Β. (Β.Ε.Π. 6.287). 
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πάντες τήν σφραγίδα τού θηρίου βαστάζωσιν... καί είθ' ούτως όγορά
σαι τά βρώματα καί πόν είδος, καί δημάρχους Ιστόν, έπιτελεϊν τό πρόσ
ταγμα.» 180. 

'Όλοι καί μικροί καί μεγάλοι καί πλούσιοι καί πτωχοί καί έλεύθεροι 

καί δούλοι θά δέχωνται τό χάραγμα στό χέρι fi στό μέτωπον χάριν τών 
άστικών δικαιωμάτων καί βιοτικών συναλλαγών. «Τούτο δέ -τό χάρα

γμα- εΙς γνώρισμα, φησί, τού έμπορευτέου, καί μή.» 181. ΆντιλαμΒανό
μεθα πόσον σκληρές θά είναι οί περιστάσεις. ΗΑν κάποιος θά άρνηται 

τό χάραγμα, θά καταδικάζεται στόν έξ άσιτίας θάνατον. Δέν θά έχη τήν 

δυνατότητα νά προμηθευθη ούτε τόν έπιούσιον άρτον. 

Παντού, σ' όλες τίς άγοραπωλησίες καί συναλλαγές θά ζητηται ή 

έπίδειξις της σφραγίδος τού Άντιχρίστου, τό χάραγμα, τό «χξς'» (666), 
ή ψηφος τού θηρίου, όπως άναφέρει 6 Άνδρέας Καισαρείας: «Καί τήν 
ψηφον δέ τού θηρίου πλατύναι (= νά διαδώση εύρέως) πανταχού έπι
τηδεύσει, έν τε ώναίς (= στίς άγορές) καί πράσεσιν (= πωλήσεις)' 'ίνα 
τοϊς τούτο μή λαμΒάνουσιν (= όσοι δέν δέχονται τό χάραγμα) έκ της 
τών άναγκαίων ένδείας βίαιος έπαχθή θάνατος.»182. 

Τό αύτό λέγει καί 6 Άρέθας: «Καί τήν ψηφον δέ τού όνόματος 
(χξς') τού θηρίου, πανταχού πλατύναι έπετηδεύθη, έν τε πράσεσι καί 

ώναίς, 'ίν' 6 μή τούτο (= τό χάραγμα) έπιφερόμενος (6 μή Φέρων στό 
χέρι fi μέτωπον fi στήν ταυτότητα), έν ταϊς τών άναγκαίων ένδείαις τε
λευτήσn.» 183. 

ΟΙ μή λαμΒάνοντες τό χάραγμα δέν θά έχουν τήν δυνατότητα νά 

Ικανοποιήσουν τίς Βιοτικές άνάγκες καί έπομένως θά γίνωνται μάρτυ

ρες, θά ύφίστανται βίαιον θάνατον. Τό χάραγμα θά είναι 6ρατόν καί θά 

είναι εύδιάκριτοι οί σφραγισμένοι. ΟΙ μή δεχόμενοι τό χάραγμα θά 

διώκωνται. «Πάντες γάρ τού έκφυγεϊν καί κρυΒηναι σπουδάσουσι, καί 

ούδαμού δυνήσονται λαθείν έκ τών παθών τού άντικειμένου (Άντιχρί

στου)' άλλά τό σημείον αύτοϋ περιφέροντες, εϋδηλοι (= φανεροί) καί 
γνωστοί αύτού άναδειχθήσονται.»184. 

ΟΙ έρμηνευτές της Άποκαλύψεως Πατέρες, 6 ΕΙρηναίος, 6 Ίππό
λυτος καί άλλοι καί Ιδιαιτέρως 6 Άνδρέας Καισαρείας καί 6 Άρέθας 
Καισαρείας άναφέρουν τήν εύρυτάτην διάδοσιν τού χαράγματος τού 

Άντιχρίστου «χξς'» (666). Ώς χάραγμα τού Άντιχρίστου, τό 6ποίον θά 
χαράσσεται άναγκαστικά στό μέτωπον fi στό χέρι άναφέρουν τήν «ψη

180. ΈφραΙμ τού Σύρου, 'Ένθ' άνωτ. 
181. Άρέθα Καισαρείας, "Ενθ' άνωτ. Μ. 106, 680. C. 
182. Άνδρέου Καισαρε(ας, νΕνθ' άνωτ. Μ. 106,340. Β. 
183. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,681. Α. 
184. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου κλπ., Μ. 10.937. Α. 
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φον τού θηρίου», τόν άριθμόν τού όνόματος, τό «χξς'» (666). 
Ή σύγχρονη πραγματικότητα μέ τήν εύρυτάτην διάδοσιν τού 

«666» στίς κάρτες διαδρομών, στίς πιστωτικές κάρτες, στά χαρτονομί
σματα, στίς ταυτότητες σέ δλα τά τυποποιημένα προΤόντα μάς βε

βαιώνει δτι προετοιμάζεται ή έλευσις καί ή έπικΡάτησις τού Άντιχρί

στου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 

1. Γιατί δέν έγράφη τό όνομα τού 'Αντιχρίστου στήν 'Απο
κάλυψιν; 

Ένφ γνωρίζομεν τόν όκρι6η όριθμόν τού όνόματος τού Άντιχρί

στου «χξς'», δέν γνωρίζομεν ποίον τό όνομά του, «Περί μέν τού όνό

ματος'αυτού-λέγει 6 Ίππόλυτος-, ουκ έν ήμίν τοσούτον όκρι6ές έξει': 
πείν, ώς ένενόησε καί έδιδάχθη περί αυτού 6 μακάριος Ίωάννης, όσον 
μόνον ύπονοησαι' άναφαίνοντος γάρ αυτού δείξει 6 μακάριος [6 και
ρόςΙ τό ζητούμενον»185, 

Γιατί 6 Ίωάννης, ϊσωςκατ' έντολήν τού Θεού, έκρυπτογράφησε τό 
όνομα τού Άντιχρίστου καί μάς έδωκε τόν κωδικόν όριθμόν του «χξς'» 

καί όχι αύτό τό όνομά του; Γιά τούς έξής λόγους: 

Πρώτον, διότι έθεωρήθη ώς μή πρέπον νά γίνη σαφώς γνωστόν 

τήν έποχήν έκείνην. «Εί γάρ έδει όναφανδόν τφ νύν καιρφ κηρύττε

σθαι τούνομα αύτού, δι' έκείνου αν έρρέθη τού καί τήν Άποκάλυψιν 

έωρακότος .. ,»186 λέγει 6 Είρηναϊος. Ό Ίωάννης έγνώριζε τό όνομα, όλ
λά δέν έθεώρησε όρθόν νά τό όναφέρη στήν Άποκάλυψιν ούτε νά τό 

γνωστοποιήση στούς όποστολικούς Πατέρας, οΙ 6ποίοι εΤχαν τακτικήν 

έπικοινωνίαν μέ αύτόν καί μόλις λίγα χρόνια εΤχαν περάσει όπό τόν 

χρόνον, πού εΤδε τό σχετικόν όραμα στήν Πάτμον 6 Ίωάννης, «Ούδέ 
γάρ πρ6 πολλού χρόνου έωράθη, όλλά σχεδόν έπί της ήμετέρας γε

νεάς, πρός τφ τέλει της Δομετιανού όρχής.»187, δηλαδή περί τό 94 η 
95 μ. χ.188 . Τά αυτά λέγουν καί άλλοι πατέρες. Κατά τήν μαρτυρίαν τού 
Άνδρέου Καισαρείας «Εί γάρ έδει, καθώς φασί τινες των διδασκάλων, 

σαφως γνωσθήναι τό τοιούτον όνομα, 6 τεθεαμένος αν αύτό όπεκά
λυλψεν»189. Δέν γνωρίζομεν χάριν ποίας όκρι6ώς δεοντολογίας δέν ό

185. Ίππολύτου, Περί Χριστού καΙ Άντιχρίστου, Μ. 10, 769. B-C. (Β.ε.π. 6, 214). 
186. ΕΙρηναίου, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 7, 1207. Α-Β. (Β.Ε.Π. 5,169). 
187. 'Ένθ' όνωτ. 
188. Π:1. Μπρατσιώτου, 'Ένθ' όνωτ. σελ. 33. 
189. Άνδρέου Καισαρείας, 'Έθν' όνωτ. Μ. 106, 340. C. 
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πεκάλυψεν 6 Ίωάννης τό όνομα τού Άντιxρίσroυ. 
Δεύτερον, δέν κατέγραψε τό όνομα τού Άντιxρίσroυ σrήν Άπο

κάλυψιν, διότι κατά τήν γνώμην μερικών τό έθεώρησε άνάξιον αύτης 

της όγίας Γραφης. «Άλλ' ούκ εύδόκησεν ή θεία Χάρις έν θείςι. 6ί6λφ τό 

τού λυμεώνος (= Άντιxρίσroυ) όνομα γραφηναι» 190. 'Ο Άντίxρισroς 
χαρακτηρίζεται ώς KατασrΡOφεύς (= λυμεών) καί έπομένως άνάξιον 
τό όνομά του γιά τήν Βί6λον. «ΣαΦώς γάρ αύτό τό όνομα ού παρέθετο, 
διά τό μηδέ άξιον είναι της έν 6ιβλίφ γραφης.» 191. 

Δέ φαίνεται όμως πεισrΙKή αύτή ή αίτιολογία, διότι μέσα στήν Κ. 

Διαθήκην έγράφη αύτό τό όνομα τού πεσόντος έωσφόρου. Σ' όλην τήν 

Κ.Δ. 34 φορές άναΦέρεται τό όνομα «Σατανάς» καί έξ αύτών οΙ 8 φο
ρές σrήν Άποκάλυψιν. Σ' όλην τήν Κ.Δ. 39 φορές τό όνομα «Διάβο
λος» καί έξ αύτών οΙ 5 σrήν Άποκάλυψιν. Σ' όλην τήν Κ.Δ. 61 φορές ή 
λέξις «δαιμόνιον» καί έξ αύτών οί 2 σrήν Άποκάλυψιν. Σ' όλην τήν Κ.Δ. 
5 φορές ή λέξις «δαίμων» καί έξ αύτών οΙ 2 σrήν Άποκάλυψιν. Στήν 
Καινήν Διαθήκην άκόμη ύπάρχει 7 φορές τό όνομα τού διαβόλου 
«Βεελζεβούλ» καί 1 φορά τό «Βελλίαρ». 

Ύπάρχει άκόμη 6 χαρακτηρισμός τού Άντιxρίσroυ μέ τήν λέξιν 
«'Ο άντικείμενος»192. Κατά κυριολεξίαν «άντικείμενος» είναι αύτός 6 
Σατανάς. Τό όνομα Σατανάς έκ της έ6ραϊκης λέξεως Σατάν σημαίνει 

«άντικείμενος». «'Ο δ' έβραίων διαλέκτφ Σατάν καί έλληνικώτερον ύπό 

τινων 6νομασθείς Σατανάς μεταλαμ6ανόμενος είς .Ελλάδα φωνήν (= 
έλλην. γλώσσαν) έσrιν άντικείμενος» 193. Χαρακτηρίζονται ό Άντίχρι
σroς καί κυρίως 6 διάβολος, «όντικείμενος», δηλαδή «Σατανάς», διότι 
έναντιώνονται πρός τόν Xρισrόν. «6 Σατανάς μέν ούν, διά τό άντικεί
σθαι τφ άγαθφ.» 194. « ... Τό σατανάς όνομα .. ούχ ετερόν τι σημαίνει0 

καθ' 'Ελλάδα φωνήν fι τό άντικείμενον;» 195. 'Ο Άντίxρισroς θά είναι 6 
σατανοφόρος, 6 έν ήθική έννοίςι. «σατανάς», «όπερ έσrίν έβραϊκώς ΑΝ
Τ1ΚΕIΜΕΝΟΣ.»196. 

Δέν έπέτρεψε λοιπόν ή θεία Χάρις νά γραφη τό ,όνομα τού Άντι

xρίσroυ όχι διότι έκρίθησαν ώς άξια τά όνόματα «Σατανάς» καί «διάβο

λος» καί «Βεελζεβούλ» κλπ., πού έγράφησαν πολλάκις καί άνάξιον τό 

190. Άνδρέου Καισαρείας, -Ενθ' όνωτ. Μ. 106,340. C. 
191. Άρέθα Καισαρείας. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,681. Α-Β. 
192. Β' Θεσ. 2,4. 
193. Ώριγένους, Κατά Κέλσου ς' Μ. 11,1368. Α. (Β.Ε.Π. 10,93). 
194. Μ. Βασιλείου, "Οτι ούκ εστιν α'ίτιος τών κακών ό θεός, 9, Μ. 31,349. D. (Β.Ε.Π. 

54,98). 
195. Διδύμου Άλεξανδρέως, Κατά Μανιχαίων, Μ. 39, 1100 Β. (Β.Ε.Π. 44, 217). 
196. Ώριγένους, ΕΙς τό κατά Ματθαίον, τόμος ι6" 21, Μ. 13,1032-Β (Β.Ε.Π. 13,114). 
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δνομα μόνον τού Άντιχρίστου , τό όποίον δέν άναΦέρεται ούτε άπαξ, 
άλλά δι' άλλους λόγους, πού θά άναφέρωμεν. 

Τρίτον, δέν έγράφη τό δνομα τού Άντιχρίστου στήν Άποκάλυψιν, 

γιά νά μήν άλλάξη αύτό ό πατήρ τού ψεύδους καί της άπάτης διάβολος 

καί παρουσιάση τόν Άντίχριστον, «ου έστιν ή παρουσία κατ' ένέργειαν 
τού σατανά έν πάση δυνάμει καί σημείοις καί τέρασι ψεύδους"197, μέ 
άλλον δνομα καί πλανηθούν οΙ πιστοί νομίζοντες ότι δέν εΙναι ό 'Αντί

χριστος, έπειδή θά χρησιμοποιη ως καμουφλάζ άλλον δνομα. Δέν φαί

νεται πιθανή καί αύτή ή αΙτιολογία. 

Τέταρτον, δέν έγράφη τό όνομα στήν άγίαν Γραφήν, κατά τήν κρί

σιν μου, διότι δέν θά ωφελούσε σέ τίποτε, τούναντίον θά έζημίωνε γιά 

τούς έξης λόγους: 1) 'Αφού θά έχη όνομα πραγματικού άνθρώπου ό 
Άντίχριστος καί ό άριθμός του «χξς')., «άριθμός γάρ άνθρώπου έ

στί'»198, πολλοί άνθρωποι θά έχουν τό ίδιον όνομα. Έπομένως τό όνο
μα μόνον τού Άντιχρίστου, άφού θά εΙναι κοινόν δνομα σέ πολλούς 

άνθρώπους δέν θά λειτoυργfι ώς χάραγμα, παρά μόνον, όταν άπολυτο

ποιηθη καί γίνη εΙδική χρησις μέ άποκλειστικήν άναφοράν στό πρόσω

πον τού Άντιχρίστου. Άλλά αύτό προϋποθέτει τήν έμΦάνισιν καί άνα

γνώρισιν πρωτον τού Άντιχρίστου. 2)Ή άναγνώρισις όμως σέ ένα πρό

σωπον άνθρώπου αύτού τού Άντιχρίστου , τού πραγματικού Άντιχρί
στου, εΙναι δυσχερέστατον έργον καί άπαιτεί διακριτικόν καί προφητι

κόν χάρισμα. 'Έτσι θά εΙχαν πολλοί έπί γενεάς γενεων καί αιωνας όλο

κλήρους ταυτίσει μέ αύτόν τόν 'Αντίχριστον πολλούς Φέροντας τό αύ

τό δνομα καί έχοντας κάποια παραπλήσια γνωρίσματα. Κατ' αύτόν τόν 

τρόπον άναρίθμητοι άνθρωποι θά παρουσιάζοντο ώς 6 «ίδιοτρόπως 
Άντίχριστος» καί πολλοί θά ήσαν οΙ πλανωντες καί πλανώμενοι πρός 
βλάβην της πίστεως καί άληθείας. 

Γιά τούς λόγους αύτούς λοιπόν δέν έγράφη τό δνομα τού Άντι

χρίστου στήν Άγίαν Γραφήν. ΕΙναι ματαία ή άναζήτησις καί εϋρεσις 

τού όνόματος άνευ της συγχρόνου εύρέσεως αύτού τού προσώπου, 

τού άληθινού Άντιχρίστου. Ή διακριτική καί προφητική πείρα, ή θεία 

σοφία των χαρισματούχων, θά άποκαλύψη στόν έσχατον καιρόν ποίος 

εΙναι ό 'Αντίχριστος καί ποίον τό δνομά του, όταν πρωτον αύτός έμφα

νισθη, «άναφαίνοντος γάρ αύτού δείξει ό μακάριος [6 καιρός] τό ζη
τούμενον» 199. 

197. Β' θεσ. 2. 9. 
198. Άποκάλυψις Ίω. 13,18. 
199. Ίππολύτου, Περί Χριστού καί Άντιχρίστου. Μ. 10, 769. C. (Β.Ε.Π. 6, 214). 
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2. Πιθανά όνόματα του Άντιχρίστου βάσει του «χξς'» 

(666) 

Ό όριθμός τού όνόματος τού θηρίου -Άντιχρίστου- «χξς'» δέν ό

πεκρυmογραφήθη όκόμη, αν καί παρηλθαν 19 αΙώνες. Τό χάραγμα 
«χξς'» παραμένει μυστήριον. Πίσω όπό τό «χξς'» (666) κρύβεται ό Άν
τίχριστος, τό όνομα καί ό χαρακτήρας του. Πολλοί έρμήνευσαν τόν 

συμβολισμόν τού χαρακτηρος καί τού έργου τού Άντιχρίστου, πού πε

ριέχεται στό χάραγμα «χξς'» (666), όλλά τό όνομα καί τό πρόσωπόν 
του δέν εύρηκαν όκόμη. «Γενεαί όλαι όφιερώθησαν είς τήν έπίλυσιν 
τού μυστηριώδους τούτου όριθμού' σοφοί παντός έθνους καί πάσης 

φυλης έδοκίμασαν μέ πείσμα νά λύσουν τόν όριθμόν καί νά όνακαλύ

ψουν τόν ύπό τό θηρίον συμβολιζόμενον, «όριθμός γάρ όνθρώπου έ

στί»' όλλ' αΙ προσπάθειαι αύτών έναυάγουν. Ό άριθμός έμεινεν όρι

θμός, καί ό κρυπτόμενος αγνωστος.»200. 
Ό όριθμός -χάραγμα- «χξς'» (666) είναι κρυπτογραφία τού όνόμα

τος τού Άντιχρίστου. Κατά τήν μελέτην Μ. Ά. Σιώτου2Ο1, ή συστηματική 
καί εύρυτέρα κρυmογραΦική χρήσις τών όριθμών παρουσιάσθη τό 

πρώτον στούς έβραίους της Βαβυλωνείου αίχμαλωσίας (586-538 π.Χ.). 
Αύτοί γιά νά συνεννοούνται έκρυmογράφησαν καί έσυμβόλισαν μέ ό

ριθμούς στοιχεία τής πίστεώς τους. Άνέmυξαν όριθμητικόν Kpumo
γραφικόν σύστημα, πού τό ώνόμασαν «γεματρία» έκ της έλληνικης λέ

ξεως «γεωμετρία». Τήν όριθμοτεχνικήν αύτήν μέθοδον πηραν καί οΙ 

'Έλληνες καί οΙ Ρωμαίοι, δπως δείχνουν καί οΙ έπιγραΦές της Πομπηίας 

(79 μ.Χ.). 
Αύτήν τήν κρυmογραΦικήν χρήσιν, τόν συμβολισμόν όνομάτων μέ 

όριθμούς, έγνώριζεν ό Ίωάννης. Έκρυmογράφησε γιά λόγους, πού ό

ναφέραμε, τό όνομα τού Άντιχρίστου. Ή όριθμητική Ισχύς τών γραμ

μάτων τού όνόματος τού Άντιχρίστου είναι τό χάραγμα «χξς'» (666). 
Τώρα μένει ή όντίστροφη μέτρησις, έκ τού όριθμού «χξς'» (666) νά 
βρούμε τό όνομα. «"Ώδε ή σοφία έστίν' ό έχων νούν ψηφισάτω τόν ό

ριθμόν τού θηρίου' όριθμός γάρ όνθρώπου έστί' καί ό όριθμός αύτού 

χξς'»202. 'Όπως ε'ίδαμε, «ψηφισάτω τόν όριθμόν» σημαίνει νά εϋρωμεν 
τά ψηφία-γράμματα της α-β, τά όποία σχηματίζουν τό όνομα τού Άντι

χρίστου καί ή όριθμητική τους όξία είναι όκριβώς «χξς'» (666). 
Ό ΕΙρηναίος λέγει: «τυχόν δέ έπί πολλών όνομάτων εύρεθήναι 

200. + Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου. 'Ένθ' όνωτ. σελ, 310. 
201. Μάρκου Ά. Σιώτου. Ό όριθμός της ταυτότητος τού Άντιχρίστου. έν .. ΕΚΚΛΗ

ΣΙΑ» Άριθ. 2. 1/211987 σελ. 69-70. 
202. Άποκάλυψις Ίω. 13,18. 
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δυναμένου τού αύτού άριθμού,.. ΕΙ γαρ πολλά έστι τά εύρισκόμενα ό
νόματα, έχοντα τόν αύτόν άριθμόν, ποίον έξ αύτών φορέσει ό έρχόμε

νος, ζητηθήσεται».203 'Υπάρχουν πολλά όνόματα, πού δίνουν τόν άριθ
μόν «χξς'» (666). Τό άποκλειστικόν δνομα τού Άντιχρίστου δέν τό γνω
ρίζομεν. οι Πατέρες δέν έχουν τήν άκριβή γνώσιν τού όνόματος, άλλά 

κάμουν μόνον ύποθέσεις. Ό Ίππόλύτος λέγει: «Περί μέν τοϋ όνόμα
τος αύτοϋ ούκ έν ήμϊν τοσούτον άρκιβές έξειπείν, ώς ένενόησε καί έ

διδάχθη περί αύΤΟύ ό μακάριος Ίωάννης, όσον μόνον ύπονοήσαι .... 
Πλήν όσον νοούμεν άμβιβάλλοντες λέγομεν. Πολλά μέν εύρίσκομεν 

όνόματα τούτφ T<i> άριθμ<i> ίσόψηφα περιεχόμενα, οίον ωσπερ εΙπείν, 
τό Τειτάν έστιν, άρχαίον καί ένδοξον όνομα ή τό Εύάνθας' καί γάρ αύ

τό τfΊ αύτη ψήφφ έμπεριέχεται, καί έτερα πλείονα εύρεθήναι δυνάμε

να»204. Στήν συνέχειαν ό Ίππόλυτος προσθέτει καί όλλο ενα όνομα, τό 
«Λατεϊνος». Μέ άμφιβολίαν όναφέρει τά όνόματα αύτά, διότι γιά νά γί

νουν «T<i> άριθμ<i> ίσόψηφα περιεχόμενα», δηλαδή γιά νά δώσουν τόν 
άκριβή άριθμόν «χξς'» (666), αλλαξε τήν όρθογραΦίαν τους «~Τιτάν»~ καί 
«Λατίνος» σέ «Τειτάν» καί «Λατείνος». 

'Όπως άναφέρουν οΙ πηγές, «οΙ Γνωστικοί μετά πολλής εύκολίας 

παρεβίαζον καί αύτήν τήν όρθογραφίαν τών όνομάτων «Λατίνος» καί 

«Τιτάν», άπλώς καί μόνον διά νά έξασφαλίσουν τήν ίσοψηφίαν τού ό

ριθμοϋ 666»205. Γι' αύτό ό Ίππόλυτος πάλιν σέ αλλην μελέτην λέγει: 
«Καί, ώς οίμαι (νομίζω), ούδέ άκριβώς έπίσταμαι τούτο' έν τη γραφfΊ 

γάρ πολλά έν T<i> ψήφφ τούτφ όνόματα εϋρηνται.»206. 
Ό ΕΙρηναίος είναι πολύ έπιφυλακτικός. Πιστεύει δτι ή εύρεσις τού 

όνόματος θά είναι δυνατή μόνον κατά την έσχάτην έποχήν, όταν αύ

τός ό Άντίχριστος έμφανισθή. Ό άναγραμματισμός, ή όποκρυπτογρά

φησις δηλαδή τού «χξς'» (666), ήταν μία διέξοδος όπό τήν θλίψιν τών 
διωγμών τών πρώτων αΙώνων καί άναζήτησις τού μετά τόν Άντίχριστον 

έρχομένου Μεσσίου Χριστού. Έπόμενον ήτο νά ταυτίσουν μέ τόν Άν

τίχριστον τό πρόσωπον πολλών αύτοκρατόρων καί αΙρετικών. 'Αλλά ό 

Είρηναίος πιστεύει ότι τό πρόβλημα τού «χξς'» (666) θά παραμένη όλυ
τον μέχρι τά έσχατα τού κόσμου καί την παρουσίαν αύτοϋ τού Άντι

χρίστου2Ο7 . 

203. Είρηνα[ου, Contra Haereses, lib. V. Μ. 7, 1206. Α. (Β.Ε.Π. 5, 169). 
204. Ίππολύτου, Περί Χριστού καί Άντιχρίστου , Μ. 10, 769. Β-772. Α. (Β.Ε.Π. 6, 

214). 
205. Μάρκου Σιώτου, 'Ένθ' όνωτ. «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Άριθ. 3.15/2/1987 σελ. 111. 
206. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού Κόσμου Μ. 10,932 C. (Β.Ε.Π. 6,287). 
207. ΕΙρηναίου, ~Eνθ' όνωτ. Μ. 7. 1205. B-C. 
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Ό Άνδρέας Καισαρείας παρατηρεί: «Ώς έν γυμνασίας τε λόγφ (= 
δηλαδή στήν προσπάθειαν άποκρυπτογραφήσεως), πολλά έστιν εύ

ρείν, κατά τόν μακάριον Ίππόλυτον καί έτέρους, όνόματα τόν άριθμόν 

τούτον περιέχοντα, προσηγορικά τε καί κύρια' κύρια μέν, οίον, Λαμπέ

τις, Τειτάν, έκ τού τείνω, καθ' Ίππόλυτονο Λατείνος, όμοίως [διά δι

φθόγγου). Βενέδικτος' όπερ έρμηνεύεται εύλογημένος '" εύλογητός' 
κατά μίμησιν τυχόν τού άληθως εύλογημένου Χριστού τού θεού ήμων. 

.προσηγορικά δέ, κακός όδηγός, παλαιβάσκανος, άληθως βλαβερός, ά
μνός δδικος. Οίς έκ των έναντιουμένων Tfl πλάνη έπικληθήσεται, τήν 
οίκείαν δόξαν έν Tfl αΙσχύνη τιθέμνος.»208. Τά άνωτέρω κύρια καί προ
σηγορικά όνόματα είναι ίσόφηφα μέ τόν άριθμόν «χξς'» (666), άλλά κα
μιά βεβαιότητα δέν έχομεν ότι κάποιον άπό αύτά θά φορέση ό Άντί

χριστος. 

Ό Άρέθας Καισαρείας άναφέρει τά αύτά περίπου όνόματα: «Διό

περ γυμνασίας χάριν έπανελέσθαι ούκ δκαιρον, τά τήν ψήφον (χξς'

666) έπιφερόμενα όνόματα κύριά τε καί προσηγορικά, Κύρια μέν οΙον 
Λαμπέτις , Τειτάν' καί άπό τού τενω, μέλλοντος ... Λατείνος όμοίως διά 
διΦθόγγου. Προσηγορικά δέ, ό Νικητής. 'Ίσως γάρ ούτως έαυτόν όνο

μάσει, καί κακός όδηγός , καί άληθής βλαβερός, καί πάλαι βάσκανος, 
καί άμνός δδικος, δ έκ των ένατίων αύτφ έπικληθήσεται, τήν οίκείαν 

δόξαν έν τfI αΙσχύνη καρπούμενος.))209. 
Ό Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος άναφέρει όλες τίς προσπάθειες πα

λαιων καί νέων γιά τήν άποκρυπτογράφησιν τού «χξς'» (666)210. Κατ' 
αύτόν μέ τό όνομα «Τειτάν)) δηλούται ή δύναμις τού Άντιχρίστου καί 

μέ τό δνομα «Λατείνος)) τό ρωμαϊκόν κράτος. Ό Λούθηρος υπό τόν 

«Λατείνον» βλέπει τόν Πάπαν211 . 'Αντιθέτως ό Viegas θεωρεί ώς 'Αντί
χριστον τόν Μαρτίνον Λούθηρον, Ό Clemen υπό τό «666» βλέπει τόν 
Τραϊανόν, τού όποίου τό έπίθετον Ούλπιος ίσοψηΦίζει τό «666». Ό 80
σουέτος θέλει τόν Διοκλητιανόν (Diocles) ό de la Chardie τόν Ίουλιανόν 
τόν παραβάτην, ό Νικόλαος Lyre τόν Μωάμεθ. 'Άλλοι θεωρούν ώς 'Αν
τίχριστον τόν θεσμόν τής ρωμαϊκής αύτοκρατορολατρείας. «Καίσαρ 

Θεός», 'Άλλοι τόν Ίωάννην Καλβίνον. Πολλοί έρευνητές δέχονται τόν 

Καλιγούλαν υπό τό πραγματικόν όνομα αύτού «ΓάΙος Καίσαρ»212. 
Τό ένδιαφέρον πολλων έστράφη στό όνομα τού Νέρωνος. Τό όνο

208. Άνδρέου Καισαρείας, kEve' άνωτ. Μ. 106,340. C-D. 
209. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,681. Β. 
210. + 11ρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, ΥΕνθ' άνωτ. σελ. 310-313. 
211. ΟΙ Διαμαρτυρόμενοι έταύτισαν Πάπαν καί Άντίχριστον. 'Όρα λεmομέρειες έν 

"'Α. Θεοδώρου, Ή Περί Άντιχρίστου ίδέα, έν Άθήναις, 1970, σελ. 144-151». 
212. Μάρκου Σιώτου, wEve' άνωτ. σελ. 112. 



77 

μα «Νέρων Καίσαρ», όπως όναφέρει καί 6 Μ. Σιώτης, δι' έβραϊκών 

γραμμάτων γραφόμενον παρέχει τήν Ισοψηφίαν τού «666». "Αλλοι εί
δαν ώς τόν Άντίχριστον δλλους αυτοκράτορες. 'Ο MarcKer, καθώς ό
ναΦέρει 6 Σωφρόνιος, ζητεί τόν όριθμόν «666» στά δρχικά γράμματα 
τών έννέα πρώτων ρωμαίων αυτοκρατόρων, 'στήν λέξιν (c 'Ογκοτόγιον 

(όγκος καί τόγκα, δι' όναγραμματισμού καί προσθήκης ένός ι = 10). 
Τά όνόματα όλων τών αυτοκρατόρων της Ρώμης έξετάσθησαν μέ 

βάσιν τό έλληνικόν, έβραϊκόν καί λατινικόν όλΦάβητον. 'Ομοίως έξε

τάσθησαν τά όνόματα τών αίρεσιαρχών. "Αλλοτε όναζητούσαν κάποιον 

συλλογικόν όντίχριστον στά όντιχριστιανικά, όθε"ίστικά, πολιτειακά fι 

κοσμοθεωριακά καθεστώτα καί συστήματα. Ό Η. Gunkel βρίσκει τήν 
ταυτότητα τού Άντιχρίστου στήν εννοιαν «χάος ». 

'Ο Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος έφαρμόζων όριθμητικόν συστημα 

ρωμαϊκόν στό όνομα τού αυτοκράτορος «ΤΙΤΟΣ» στήν έλληνικήν 

γλώσσαν, ένόμισε ότι ευρήκε τό ζητούμενον όνομα καί αυτόν τόν 'Αν

τίχριστον213. 'Αλλά τό πρόβλημα παρέμεινε δλυτον, διότι όφαίρεσε τήν 
όριθμητικήν Ισχύν τού Ι (= 10 μονάδες) καί τό Σ τό υπελόγισε ώς, 6, 
όντί γιά 200. 

'Όλοι αυτοί, τών 6ποίων τά όνόματα εύρέθησαν Ισόψηφα μέ τό 

«χξς'» (666), μέ τήν ψήφον τού θηρίου-Άντιχρίστου, είχαν γνωρίσματα 
άντιχρίστου, όλλά δέν ήσαν 6 ΆντίχΡιστος, ήσαν πρόδρομοι τού Άντι
χρίστου, όπως λέγει ό Ίωάννης «καί νύν όντίχριστοι πολλοί γεγόνα

σιψ»214. 'Ο Ίδιοτρόπως Άντίχριστος είναι έσχατολογικόν πρόσωπον. 
Τήν έσχάτην έποχήν θά έμφανισθή 6 ΆντίχΡιστος καί θά γίνη γνωστόν 
τό άκριβές όνομά του, όπως λ'έγει 6 'Ανδρέας Καισαρείας. «Καί τήν 
μέν όκρίβειαν τής ψήφου, ώς καί τά λοιπά τά περί αυτού γεγραμμένα, 

ό χρόνος όποκαλύψει καί ή πείρα τοίς νήφουσιν.»215. 

. 
3. ·ΕπlτΙμια Υιό τούς ζητούντος τό δνομο βάσει έσφολμέ
νου άριθμού χις' (616). 

'Όπως ε'ίδαμε, ό όριθμός τού όνόματος τού Άντιχρίστου «χξς'» 

(666) μαρτυρείται σ' όλα τά σπουδαία καί άρχαία χειρόγραφα τού κει
μένου τής 'Αποκαλύψεως. Βεβαιώνεται ώς άκριβής '6 όριθμός αυτός 
«χξς' (666) καί υπό τών όποστολικών Πατέρων, «τών κατ' όψιν τόν 
Ίωάννην έωρακότων»216. Γι' αύτό 6 ΕΙρηναίος άηορεί «ηώς έσΦάλησάν 

213. + Προ Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, 'Ένθ' όνωτ. σελ. 314-323. 
214. Α' Ίωόννου, 2,18. 'Όρα καΙ Α' Ίωόννου 2,22. Β' Ίωόννου, 7. 
215. 'Ανδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωΤ.Μ. 106, 340. C. 
216. ΕΙρηναίου, Contra Haereses, V. Μ. 7, 1203. Β. (B.E.n. 5, 168). 
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τινες (= έκαμαν λάθος) έπακολουθήσαντες Ιδιωτισμφ, καί τόν μέσον 
ήθέτησαν όριθ,μόν τού όνόματος, ν' (= 50) ψήφισμα ύφελόντες (= ό
φαιρέσαντες), καί όντί τών εξ δεκάδων μίαν δεκάδα βουλόμενοι εί

ναι....»217. Δηλαδή όπορεί ό Είρηναίος πώς όφαίρεσαν 5 δεκάδες καί τό 
ξ (= 60) τό μετέτρεψαν σέ ι (= 10), δηλαδή σέ μία δεκάδα καί παρεχά
ραξαν κα( όλλοίωσαν τόν γνήσιον όριθμόν τού θηρίου-Άντιχρίστου 

όπό«χξς'» (666) σέ «χις' (616). 
Ό όριθμός τού όνόματος τού Άντιχρίστου είναι τό σύνολον «χξς'» 

(666) καί τά τρία ψηφία καί δχι μόνον τό ενα. Δηλαδή εξ (6) έκατοντά
δες (χ = 600), εξ (6) δεκάδες (ξ = 60) καί εξ (6) μονάδες (ς' = 6). Δέν 
έπιτρέπεται ή όλλοίωσις τού «χξς'» (666), ή όφαίρεσις η ή προσθήκη 
έκατοντάδων, δεκάδων η μονάδων. Παραχάραξις, προσθήκη η όφαίρε

σις στόν λόγον της Γραφης καί μάλιστα της Άποκαλύψεως δέν έπι

τρέπεται. Ό όριθμός τού όνόματος τού Άντιχρίστου είναι «χξς'» (666), 
δέν είναι μόνον τό Χ (= 600) ούτε μόνον τό ξ (= 60) ούτε μόνον τό ς' 
(= 6), είναι χξς' (666). 

Ό ΕΙρηναίος κατηγορεί αύτούς πού, όνεξετόστως λαβόντες τόν 

«χξς'» έπετήδευσαν άπλώς καί όκαίρως σέ «x~ς'». Κατακεραυνώνει δέ 

αύτούς πού όνεζήτησαν τό δνομα τού>Αντιχρίστου βάσει τού έσφαλ

μένου όριθμού «χις'» (616). «Οί δέ κατά όπειροκαλίαν (= μέ χυδαίον 
τρόπον) έτόλμησαν καί δνομα όναζητείν έχον τόν έσφαλμένον καί διη

μαρτημένον άριθμόν.»218. 

Ό Είρηναίος χαρακτηρίζει τήν παραχάραξιν τού «χξς'» σέ «χις'» 

ώς όσέβειαν καί βεβήλωσιν τού λόγου τού Θεού, ή όποία έπισύρει τήν 

δικαίαν όργήν τού Θεού καί τήν ποινήν, διότι δέν είναι μόνον παραχά

ραξις τού θείου λόγου, όλλά όδηγεί καί σέ πλάνην μέ τήν εϋρεσιν λαν

θασμένων όνομάτων βάσει τού λανθασμένου όριθμού. «Άλλά τοίς μέν 

όπλώς καί όκάκως τούτο ποιήσασιν, εΙκός καί συγγνώμην έσεσθαι πα

ρά Θεού. 'Όσοι δέ κατά κενοδοξίαν όρίζουσιν όνόματα διημαρτημένου 

όριθμού νενομοθετησθαι (δηλαδή βάσει λανθασμένου όριθμού σάν νά 

έχη νομοθετηθη όπό τόν θείον λόγον) καί τό ύπ' αύτών έπινοηθέν δ

νομα (= δηλαδή κατ' Ιδίαν, ότομικήν, λανθασμένην έπίνοιαν) όρίζον
ται. .. ούκ όναίτιοι ούτοι έξελεύσονται (= δέν θά μείνουν άτιμώρητοι), 
έτι καί αύτούς, καί τούς έμπιστεύσαντας αύτοίς έξαπατήσαντες.»219. 

Ή πλάνη όπό τήν παραχάραξιν είναι μεγάλη. Όμοίως θά είναι καί 
ή ποινή αύστηρή γιά τούς παραχαράκτες τού «χξς'». Ό ΕΙρηναίοςλέ

γει: «Καί πρώτον μέν ζημία έν τφ όποτυχείν της όληθείας, καί τό μή δν 

217. Αύτόθι, 1203. C. 
218. 'Ένθ' όνωτ. 1204, Α. 
219. Είρηναίου, UEve' όνωτ. 1204. Α-Β. 
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ώς δν ύπολαβείν (δηλ. νά έκλάβωμεν τό ψεύτικον ώς όληθινόν)' έπειτα 

δέ, τού προσθέντος η όφελόντος τι τής ΓραΦής, έπιτιμΙαν (= ποινήν) 
ού τήν τυχούσαν έχοντος, εΙς αύτήν έμπεσείν όνάγκη τόν τοιοΟ

τον.»220. Δηλαδή θά τιμωρηθή ό όρίζων όνόματα βάσει λανθασμένου 
όριθμού καΙ διότι πλανάται καί πλανά καί διότι έμπίmει στό κρίμα τού 

προσθέτοντος η όφαιρούντος στόν λόγον τής Γραφής καί μάλιστα τής 

Άποκαλύψεως. 

Ή παραχάραξις τού «χξς'» (666) η ή αύθαίρετος έρμηνεία έξω όπό 
τό πνεύμα Ύής Γραφής καί τών Πατέρων εΤναι προσθήκη η όφαίρεσις 

στόν λόγον τού Θεού καί έπισύρει μεγάλες ποινές, δπως λέγει ή 'Απο

κάλυψις: «Μαρτυρώ έγώ -γράφει ό Ίωάννης- παντί τφ όκούοντι τούς 

λόγους της προφητείας τού βιβλίου τούτου. Έάν τις έπιθfι έπί ταύτα, 

έπιθήσει ό Θεός έπ' αύτόν τάς πληγάς τάς γεγραμμένας έν τφ βιβλίφ 

τούτφ' καΙ έάν τις άφέλπ άπό τών λόγων τού βιβλίου τής προφητείας 

ταύτης, όφελεί ό Θεός τό μέρος αύτού άπό τού ξύλου τής ζωής καί έκ 

τής πόλεως τής άγίας, τών γεγραμμένων έν τφ βιβλίφ τούτφ.»221. 
Ή προσθήκη στόν λόγον τής Άποκαλύψεως άτομικής άνθρωπίνης 

σοφίας καί μάλιστα πεπλανημένης έχει ώς ποινήν τίς φοβερές πληγές 

τίς γραμμένες στό βιβλίον τής Άποκαλύψεως. Άφαίρεσις δέ έχει ώς 

ποινήν τήν στέρησιν τής αίωνίας ζωής. Γι' αύτό ό Άνδρέας Καισαρείας 

παρατηρεί: «Φοβερά δέ ή κατά τών παραχαρακτών τών θείων Γ ραΦών 

κατάρα' έπειδή καΙ τολμηρά ή τούτων προπέτεια, άλλοτριώσαι δυνα

μένη τούς αύθάδεις τών άγαθών τού αίώνος τού μέλλοντος (δηλαδή 

μπορεί νό στερήση τήν αί~νιότητα, τήν σωτηρίαν)' όπερ ϊνα μή πάθω

μεν, διαμαρτύρεται ήμίν τοϊς όκούουσι, μήτε προσθείναι τι, μήτ' όφε
λεϊν. »222, 

Ή Γραφή μάς έδωσε τόν άριθμόν τού όνόματος τού θηρίου-Άντι

χρίστου-τό «χξς'». Άριθμός τού όνόματος εΤναι τό σύνολον «χξς'», δη

λαδή τό «666)) καί δχι ένα μόνον ψηφίον Χ η ξ η ςΌ Ή Γραφή εΙναι όλη
θής καί όξιόπιστη, δπως έπισημαίνει ό Άνδρέας ·Καισαρείας: «... τά 
Γραφικά Ιδι(\)ματα, τών Άπικών συντάξεων, καί διαλεκτικών συλλογι

σμών [ήγείσθαι] όξιοπιστότερα καί σεμνότερα.».223 

4. Άσφαλέστερον μή ζητείν τό όνομα τού Άντιχρίστου 
Ή περιέργεια πάντα έκινούσε πρός έρευναν γιό τό όνομα καί τό 

πρόσωπον τού Άντιχρίστου. Οί χριστιανοί πάντοτε έζούσαν μέ τήν έ

σχατολογικήν προσδοκίαν τού έρχομένου Ί. Χριστού. Έπειδή πρίν όπό 

220. 'Ένθ' όνωτ. 1204. B-C. 
221. Άποκάλυψις Ίω., 22, 18-19. 
222. 'Ανδρέου Καισαρείας, »Ενθ' <;1νωτ. Μ. 106,452. C. 
223. 'Ένθ' όνωτέρω. 
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την Β' παρουσίαν τού Ί. Χριστού θά έμφανισθη ό Άντίχριστος, σέ κάθε 

διωγμόν τι δύσκολην περίοδον έγεννάτο ή ύποψία μήπως ένεφανίσθη 

ό Άντίχριστος. Μέ ζωηρόν ένδιαφέρον καΙ πολυπραγμοσύνην έρευ

νούσαν νά άνακαλύψουν τό όνομα καί πρόσωπον τού Άντιχρίστου. «'Ή 

ούκ ήκούσατε πολλάκις έν παισίν όντες καί περί τού όνόματος τού 

Άντιχρίστου πολλά λεγόντων τινών... ; » 224, έπισημαίνει ό Χρυσόστο
μος. 

Ή άθεολόγητη πολυπραγμοσύνη καί ή φιλοδοξία ώρισμένων νά 

έμφανισθούν ώς σοφοί έφευρέτες τού όνόματος τού Άντιχρίστου , ώ
δήγησε σέ άκρότητες καί άπίθανες ύποθέσεις μέ κίνδυνον πλάνης τών 

πιστών. Ό ΕΙρηναίος έκτός τών κινδύνων, πού έπεσημάναμε άνωτέρω 

πρόσθεσε καί τόν έξης: «Έπακολουθήσει δέ καί tτερος ούχ ό τυχών 

κίνδυνος τοίς ψευδώς προειληφόσιν εΙδέναι (= άπό αύτούς, πού ψευ
δώς προλαμβάνουν νά πούν ότι γνωρίζουν) τό τού'Αντιχρίστου όνομα' 

Εί γάρ δλλο μέν ουτοι δοκούσιν, δλλο δέ έκείνος tχων έλεύσεται, pQ.
δίωςέξαπατηθήσονται παρ' αύτού' ώς μηδέπου παρόντος έκείνου, δν 

φυλάσσεσθαι προσήκει»225. 

Ή τυχόν άστοχία περί τό όνομα καί άσφαλώς καί τό πρόσωπον τού 

,Αντιχρίστου δύναται νά όδηγήση σέ μεγάλην πλάνην, νά νομισθη δη
λαδή γιά Άντίχριστος αύτός, πού δέν εΙναι, καί νά περάση άπαρατήρη

τος καί νά πλανήση τούς πιστούς ό άληθινός Άντίχριστος. Χρειάζεται 

λοιπόν έπιφυλακτικότητα σχετικά μέ τό όνομα τού Άντιχρίστου. Ποτέ 

δέν πρέπει νά ε'ίμαστε βέβαιοι δτι εΙναι αύτό iΊ έκείνο, δν δέν έμφανι

σθη αύτός ό Άντίχριστος μέ τό όνομά του, τό όποίον θά εΙναι ίσόψη

φον μέ τόν άριθμόν «χξς'» (666). Ό Ίππόλυτος λέγει: «'Ώστε ούτε 
προκηρύσσειν δεί ώς όντος τούτου όνόματος (Λατείνος κλπ), ούτε 

πάλιν άγνοείν ... έχοντες δέ τό μυστήριον τού Θεού έν τη καρδίQ., μετά 
φόβου φυλάσσειν πιστώς τά ύπό τών μακαρίων προφητών προειρημέ

να, ίνα γινομένων αύτών προ"ίδόντες μή σφαλλώμεθα.»226. 
Ποτέ, κανείς δέν μπορεί νά εΙναι βέβαιος γιά τό όνομα τού Άντι

χρίστου, έκτός τού Ίωάννου, πού εΙδε τό όραμα. Ό ΕΙρηναίος παρατη

ρεί: «Ήμείς ουν ούκ άποκινδυνεύομεν περί τού όνόματος τού Άντι

χρίστου, άποφαινόμενοι βεβαιωτικώς.».227 Έάν οί αγιοι Πατέρες εΙναι 
τόσον έπιφυλακτικοί καί δέν άποφαίνωνται μέ βεβαιότητα ότι τό όνομα 

τού 'Αντιχρίστου είναι αύτό iΊ έκείνο, πόσον μάλλον πρέπει νά είναι έ
πιφυλακτικοί όσοι δέν διαθέτουν τήν όγιότητα καί σοφίαν έκείνων; 

224. Ίω. Χρυσοστόμου, Ύπόμνημα εΙς τήν Β' Θεσ., Μ. 62,470. 
225. ΕΙρηναίου, Contra Haereses, ν, Μ. 7,1204. C-1205. Α (Β.Ε.Π. 5, 169). 
226. Ίππολύτου, Περί Χριστού καί Άντιχρίστου, Μ. 10,772. Α (Β.Ε.Π. 6,215). 
227. ΕΙρηναίου, uEve' όνωτ. 1207. Α. 
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Είναι 'ίδιον τών όργάνων τού Άντιχρίστου ή όπάτη. Πολλοί θά πα

ραστήσουν τι τόν έαυτόν τους Χριστόν τι θά όδηγήσουν σέ ψευδοχρί

στους. ΟΙ νηφάλιοι όμως καί σώφρονες δέν σπεύδουν νά χαρακτηρί

σουν τούτον τι έκείνον ώς τόν «Ιδιοτρόπως Άντίχριστον» καί νά γνω

στοποιήσουν τό δνομά του. Ό Ίππόλυτος λέγει: «Διό καί έν τη έοχάτη 

ήμέρQ. της συντελείας, δεί πάλιν όναστηναι ψευδοχρίστους άνδρας 

λέγοντας, ότι έγώ είμι ό Χριστός' καί πολλούς πλανήσουσι. Καί πολλοί 

τών όνθρώπων δραμούσιν όπό όνατολών έως δυσμών καί όπό βορρά 

έως θαλάσσης λέγοντες' Πού ώδε ό Χριστός; Πού έκεί ό Χριστός; Άλ
λά μάταιον φρόνημα κεκτημένοι, καί τάς Γραφάς έμμελώς ούκ όναγι

νώσκοντες, ούκ όρθά φρονούντες ζητήσουσιν όνομα, όπερ εύρείν ού 

δυνήσονται.».228 Πρό της ήμέρας τού Άντιχρίστου είναι πολύ έπικίν
δυνον νά λέγουν μερικοί ότι εύρηκαν τό δνομα τού Άντιχρίστου καί νά 

κηρύσσουν αύτό δημοσίως. θά είναι αύτοί οΙ «ούκ όρθά φρονούντες» 

καί «ζητήσουσιν δνομα, όπερ εύρείν ού δυνήσονται». 

σι Πατέρες μάς προφυλάσσουν όπό τήν όβεβαιότητα καί τήν σύγ

χυσιν περί τήν εϋρεσιν τού όνόματος τού 'Αντιχρίστου καί μάς όσφα

λίζουν μέ τήν νηφαλίαν έγκαρτέρησιν γιά τήν έκπλήρωσιν πρώτον της 

προφητείας καί τόν έρχομόν τού Άντιχρίστου. ΕΙναι πολύ έπικίνδυνον 

νά στοχάζεται καί νά μαντεύη κανείς τό όνομα τού Άντιχρίστου. Άντι

θέτως «Άσφαλέστερον, ουν καί όκινδυνότερον, τό περιμένειν τήν έκ

βασιν της προφητείας, ii τό καταστοχάζεσθαι, καί καταμαντεύεσθαι ό
νόματος.»229. 

Άναφερόμενος ό Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος στήν όλην σύΥχυσιν 

περί τήν εϋρεσιν τού όνόματος γράφει: «τό φρονιμώτερον καί όσφα

λέστερον έν τη περιστάσει ταύτη είναι ή σιωπή .. , Ό σκοτεινός καί μυ

στηριώδης άριθμός έμεινε σκοτεινός, καί ό ύπ' αύτόν ζητούμενος ά

γνωστος όσύλληπτος.».230 
Τό όνομα τού Άντιχρίστου μόνον μέ τήν έλευσιν τού Άντιχρίστου 

θά εΙναι μέ βεβαιότητα γνωστόν. «Τών γάρ καιρών έπιγινομένων, καί 

αύτός περί ου ταύτα πρΌείρηται φανερωθήσεται [καί τό όνομα δήλως 
πάσι σημανθήσεταΙ]»,231 Είναι έπικίνδυνον καί μάταιον πρίν όπό τήν 
έμφάνισιν τού Άντιχρίστου νά λέγη κανείς δτι εύρηκε τό δνομα τού 

Άντιχρίστου καί δτι εΙΥαι βέβαιος δτι αυτό τό όνομα θά φέρη ό Άντί

χριστος. Κανένα όπό όλα τά πιθανά όνόματα δέν είναι βέβαιον δτι θά 

φέρη ό Άντίχριστος. 

228. Ίππολύτου, Περί συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,912. 0-913. Α. (Β.Ε.Π. 6. 279). 
229. ΕΙρηναίου. wEve' όνωτ. 1205. C. 
230. + Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου. -Ενθ' όνωτ. σελ. 313. 
231. Ίππολύτου, Ilερί Χριστού καί Άντιχρίστου, Μ. 10.772. Α. (Β.Ε.Π. 6, 215). 
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,Ασφαλέστερον λοιπόν καί όκινδυνότερον νά μήν ζηταμε τό όνομα 
καί δημιουργούμε σύΥΧυσιν. Γνωρίζομεν την μίαν όψιν τού χαράγμα

τος, τόν όριθμόν τού Άντιχρίστου, τό «χξς'» (666), 6 6ποίος ~Iναι «6 
όριθμός τής ταυτότητος τού Άντιχρίστου»232. 'Όπως θά λεχθή στήν 
συνέχειαν μέχρι την έμφάνισιν τού Άντιχρίστου τό χάραγμα «χξς'» 

(666) εΙναι Ισχυρότερον όπό τό χάραγμα τού όνόματος. Έπομένως μέ
χρι τήν έσχάτην έποχήν καί τήν έμφάνισιν τού .ΑντιχΡίστου τό ένδια
φέρον τών πνευματικών όνθρώπων δέν πρέπει νά στρέφεται περί τήν 

σκιάν τού όνόματος τού Άντιχρίστου, όλλά κυρίως περί τό έσωτερικόν 

ήθικόν χάραγμα, τό 6ποίον δεσμεύει νούν, βούλησιν, καρδίαν καί όντι

χριστοποιεί τόν δνθρωπον στό βάθος τής ύπάρξεώς του καΙ περί τό 

«χξς'» (666), τό 6ποίον εΙναι όντως χάραγμα τού Άντιχρίστου. 

232. Μάρκου Ά. Σιώτου, "Αρθρον έν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Άριθμ. 1,2,3 τού 1987. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' 

το ΧΑΡΑΓΜΑ «χξς'» (666) ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 

1. Τό «χξς'» (666) χάραγμα Ισχυρότερον τού όνόματος 
τού ·ΑνTlχρίστου 

'Όπως είδαμε, τό χάραγμα τού >Αντιχρίστου μέχρι τήν έμΦάνισιν 

τού προσώπου του είναι ό όπολυτοποιημένος όριθμός τού όνόματός 

του, τό σίιμβολον «χξς'» (666). «Ή δέ σφραγίς αυτού έπί τού μετώπου, 
καί έπί της δεξιάς χειρός έστι ψηφος ι χξς».233 

Τό χάραγμα τού Άντιχρίστου «χξς'?) (666) έκφράζει όριθμητικώς τό 
δνομα τού Άντιχρίστου καί συμβολίζει αυτό τό πρόσωπον, τόν χαρα

κτήρα καί τό έργον του. «'Ο Άντίχριστος θά έμφανισθη έπί τής γής ώς 

πραγματικόν Ιστορικόν πρόσωπον κατά τούς έσχάτους καιρούς τής υ

ποστάσεως τού κόσμου. θά όναγνωρισθή δέ διά τού όριθμού τής ταυ

τότητός του 666 μόνον μετά τήν ελευσίν του, καί μόνον υπό τών φωτι
σμένων έκείνων Χριστιανών, οί όποίοι θά διακρίνωνται διά τήν «σοφίαν 

τού Θεού» καί διά τόν «νούν τού Χριστού», ό όποίος πρέπει νά τούς 

διακατέχπ»234. 
Τό χάραγμα «χξς'» (666) συμβολίζει αυτόν τόν Άντίχριστον, τόν 

«έξακόσια έξήκοντα εξ». Τώρα γνωρίζομεν τό σύμβολόν του, δταν έμ

φανισθή θά γνωρίσωμεν καί τόν συμβολιζόμενον. Τό «666» όνοίγει τόν 
δρόμον γιά τόν Άντίχριστον. 

Τό «χξς'» (666) είναι τό έπικρατέστερον χάραγμα. Παρέμεινε αυτό 
ώς μοναδικόν χάραγμα, διότι ή γνωστοποίησις τού όνόματος, όπως έ

λέχθη, θά έδημιουργούσε προβλήματα καί δέν θά είχε την Ισχύν χα

ράγματος. Τό «666» ώς σίιμβολον τού Άντιχρίστου είναι Ισχυρότερον 
χάραγμα όπό τό δνομα καί εχει ευρυτέραν σημασίαν. Συμβολίζει αυτήν 

την φυσιογνωμίαν, τόν χαρακτήρα καί τό έργον τού Άντιχρίστου. 'Εάν 

έδίδετο τό δνομα τού Άντιχρίστου, ένα κοινόν προσηγορικόν δνομα 

233. Ίππολύτου, Περί συντελε[ας τού κόσμου, Μ. 10,932. C. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
234. Μάρκου Α. Σιώτου, Ό άριθμός της ταυτότητος τού Άντιχρίστου, έν «ΕΚΚΛΗ

ΣΙΑ" Άριθ. 3/15-2-1987, σελ. 109. 
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όνθρώπου" τό χάραγμα θά έξασθενούσε, διότι θά είχαν χιλιάδες αν
θρωποι τό όνομα αυτό καί έπομένως ένα κοινόν όνομα σέ χιλιάδες καΙ 

έκατομμύρια όνθρώπους δέν θά έλειτουργούσε σάν χάραγμα. Μόνον ή 

όπολυτοποίησις τού όνόματος αυτού, ή θέσις του έντός «», καί ό όπο
κλειστικός σχετισμός μέ τόν προσδοκώμενον Άντίχριστον θά εδινε 

κάποιαν ίσχύν χαράγματος τού Άντιχρίστου, όπως έλέχθη. 

'Ένα όνομα δέν όπολυτοποιείται εύκολα καί δέν λειτουργεί ώς χά

ραγμα, όταν αυτό τό όνομα τό φέρουν χιλιάδες καί έκατομμύρια πρό

σωπα έπίσημα καί όνεπίσημα, ένώ ό Άντίχριστος θά είναι ένα όπό τά 

πάμπολλα αυτά πρόσωπα. Τό όνομα τού Άντιχρίστου ώς κοινόν όνομα 

μέ πολλούς αλλους άνθρώπους θά φαινόταν άδιάφορον όνομα. Θά έ

λειτουργούσεν ώς χάραγμα μόνον μέ τήν άποκλειστικήν άναφοράν 

του στόν Άντίχριστον. 'Όμως τούτο, ένφ είναι εύκολον γιά τόν άριθ

μόν, δέν είναι εύκολον γιά τό όνομα προσώπου. 'Ένας άριθμός εύκολα 

γίνεται σύμβολον ένός προσώπου. 'Ένα όνομα όμως κοινόν σέ πάμπολ

λα πρόσωπα δύσκολα γίνεται σύμβολον κατ' έξαίρεσιν ένός προσώπου, 

πού πρόκειται κάποτε νά έλθη. 

Τό όνομα τού Άντιχρίστου θά είχε ίσχύν χαράγματος μόνον άπό 

τήν στιγμήν της έμφανίσεως τού Άντιχρίστου: μέ τόν άποκλειστικόν 
συσχετισμόν μέ τόν συγκεκριμένον Άντίχριστον, τήν άπολυτοποίησίν 

του έντός «», ωστε οΙ βλέποντες αυτό χαραγμένον νά τό άναφέρουν 

άποκλειστικά στόν άποδεδειγμένον Άντίχριστον. 

Γιά τούς λόγους αυτούς τό χάραγμα «χξς'» (666) είναι Ισχυρότε
ρον όπό τό όνομα τού Άντιχρίστου. Τό «666» είναι κάτι τό ευρύτερον 
καί σταθερότερον. Συμβολίζει τό όνομα, τό πρόσωπον, τόν χαρακτηρα 

καί τό έργον τού Άντιχρίστου. Δέν συγκεκριμενοποιεί τό όνομα, τό ά

φήνει όόριστον, τό ύποδηλώνει καΙ γι' αυτό άκριβώς δέν εχει άναφο

ράν σέ τυχαίους άνθρώπους, όλλά είναι σύμβολον μόνον τού Άντιχρί

στου. Είναι τό «χξς'» (666) τρόπον τινά τό ε'ίδωλον, ή εΙκόνα, ή ταυτό
τητα τού' 'Αντιχρίστου. 

Κατά τήν έρμηνείαν τού Άρέθα Καισαρείας τό χάραγμα «χξς'» 

θεωρείται ώς μία τών έπτά πληγών. <<'Επτά δέ αί πληγαί' θάλασσα υα

λίνη, πύρ, εΙκών τού θηρίου, καί τό θηρίον αυτό, καί χάραγμα αυτού, 

καί άριθμός αύΤΟύ τού όνόματος. Αύται μέν αί πληγαί, δι' ων έτελέσθη 

ό θυμός τού Θεού».235 Θεωρείται πληγή τό «χξς'» (666) υπό τήν εν
νοιαν δτι έπισύρει τήν όργήν τού Θεού, διότι όποτελεί ϋβριν πρός τόν 

Θεόν, άναγνώρισιν ψευδοκυριαρχίας τού ΆντιχρΙστου, όταν γίνεται ά

ποδεκτόν άπό τούς όνθρώπους όντί τού σημείου τού σταυρού. Έπο

μένως μέχρι τήν έμφάνισιν καί άναγνώρισιν τού Άντιχρίστου τό «χξς'» 

(666) θά είναι τό Ισχυρότερον χάραγμα. 

235. Άρέθα Καισαρε(ας, UEve' όνωτ. Μ. 106.697. D. 
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WORLO 10 TRANSACTION CAnO 

666 

IJIsJlj 3~IlΙ----.. ... .. 
ΑΑΕΑ 

Signature 

Ή ήλεκτρονική ταυτότητα μέ τόν Ε.Κ.Α.Μ. καί τό «666". Τό χάραγμα τού Άντιχρίστου 
(,666" συμβολίζει τό όνομα, τόν χαρακτήρα, τό έργον αύτού. Στήν λωρίδα κάτω μέ ά
κτϊνες λέηζερ δύνανται νά γραφούν 100.000 λέξεις, ό Βίος, οΙ συναλλαγές, τό ίατρικόν 
δελτίον, ποινικόν ~ητρφoν κλπ. Ό Ε.κ.Α.Μ. αύτός όνιχνεύεται όπό τόν δορυφόρον καί 

έντοπίζεται τό πρόσωπον, όπου καί αν εύρίσκεται. 

2. Τό «χξς'» (666) έκφράζει τ6ν σατανικόν χαρακτήρα τού 
·ΑνTlχρίστου 

Τό χάραγμα «χξς'» (666) όποκαλύπτει τόν σατανικόν χαρακτήρα 
τού Άντιχρίστου. Ό Άντίχριστος θά εΙναι ή όνακεφαλαίωσις καί συσ

σώρευσις όλου τού κακού. « ... όνακεφαλαίωσις γίνεται πάσης όδικίας 
καί παντός δόλου, 'ίνα έν αύτφ συρρεύσασα καί συγκλεισθεϊσα πόσα 

δύναμις όΠΟΡτατική κατά τόν κάμινον όλισθΤΙ ,τού πυρός»236. Αύτήν 
τήν Άνακεφαλαίωσιν πάσης κακίας έκφράζει τό σύμβολον «χξς'» (666) 
κατά τούς Πατέρας καί κυρίως τόν ΕΙρηναϊον: «Καταλλήλως οον καί τό 

δνομα αύτού εξει τόν όριθμόν χξς" όνακεφαλαιούμενος έν αύτφ τόν 

πρό τού κατακλυσμού πόσαν κακίαν ... »237. 
Ό ΕΙρηναίος βλέπει στό Χ (= 600) τήν όνακεφαλαίωσιν τής κακίας 

καί στό ξς' (= 66) όνακεφαλαίωσιν τής είδωλολατρείας. Σχετίζει τό, χ, 
μέ τά (600) χρόνια τού Νώε, όταν έγινε ό κατακλυσμός, έξ αίτίας τής 
κορυφώσεως τής κακίας καί τό, ξς" μέ τίς διαστάσεις τής εΙκόνος, πού 

έστησεν ό Ναβουχοδονόσωρ. «Νώε γάρ έτών έξακοσίων καί κατακλυ

236. ΕΙρηναίου, Contra Haereses, V. Μ. 7, 1201. C. (Β.Ε.Π. 5, 168). 
237. ΗΕνθ' όνωτ. 1202. Α. 
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σμός έπήλθε τη γη εΙς έξάλειψιν τής άμαρτίας ... όνακεφαλαιοίιμενος 
δέ καί τήν όπό τού κατακλυσμού πάσαν εΙδωλολατρείαν... μέχρις ού ή 
τού ναβουχοδονόσωρ όνασταθείσα είκών, ητις ύψος μέν είχε πηχών 

έξήκοντα, εύρος δέ πηχών ςΌ .. 'Όλη γάρ ή εΙκών έκείνη προτύπωσις ήν 
τής τού όντιχρίστου παρουσίας ... Τά ούν χ' ετη τού Νώε, έφ' ού ό κα
τακλυσμός έγένετο διά τήν όποστασίαν. καί ό πηχισμός τής εΙκόνος 

(ξς'). .. τόν όριθμόν, ως είρηται, σημαίνουσι τού όνόματος, εΙς δν συγ
κεφαλαιούνται τών ς' έτών πάσα όποστασία, καί όδικία, καί πονη
ρία....»23β. 

Ή μορφή τού χαράγματος «χξς'» μέ όραβικήν όρίθμησιν «666» έκ
φράζει έπιτυχέστερον τόν χαρακτήρα τού'Αντιχρίστου. «'Άλλωστε κα

τά τήν τακτικήν τής «γεματρίας», τό νόημα τού 666 προβάλλει τρισ
διάστατον. Τούτο όκριβώς έκφράζεται διά τής τριπλής έπαναλήψεως 

τού ψηφίου, 6, ή όποία συμβολίζει τήν εΙς τό πρόσωπον τού Άντιχρί
στου όνακεφαλαίωσιν τής κακίας, τής πλάνης, τής όπάτης καί, δι' αυ

τών, τής όπό τού Θεού όποστασίας τών όνθρώπων, τού παρελθόντος, 

τού παρόντος καί τού μέλλοντος.».239 
Ή τριπλή έπανάληψις τού ψηφίου, 6, στό χάραγμα «666» φανερώ

νει τόν θρίαμβον, όλλά καί τήν αύτοκατα'στροφήν τού κακού στό πρό

σωπον τού Άντιχρίστου. Φανερώνει τήν όποθέωσιν τής όποστασίας, 
τήν σατανικήν βούλησιν γιά τήν όνατροπήν τής θείας τάξεως, τήν κο

ρύφωσιν τού μυστηρίου τής όνομίας καί συγχρόνως τόν κολασμόν καί 

έκμηδένισιν τής άμαρτίας. 

Άρχικά δέν εχει t<ακόν νόημα ό όριθμός Χ (= 600), ό ξ (= 60) καί ό 
ς' (= 6). Κάθε όριθμός είναι καλός ώς δημιούργημα τού Θεού. «Έπεί 
γάρ ό όριθμός ύπό Θεού τοίς ούσι συνεκτίσθη πάσι, τά δέ ύπό τού 

Θεού κτισθέντα πάντα καλά τε καί καλά λίαν...»240. 
Ό όριθμός, 6, κατά τούς Πατέρας σχετίζεται μέ τήν εκτην ήμέραν 

τής κοσμοποιίας ..« ... έν εξ ήμέραις ό Θεός τήν ύλην ύποστήσας τε καί 

μορφώσας καί διακοσμήσας παντοίοις ε'ίδεσι καί συγκρίμασι, καί τόν 

νύν όρώμενον τούτον κόσμον ποιήσας ...»241. Κατά τήν εκτην ήμέραν 
συνεπληρώθη ή δημιουργία. «η τε γάρ κοσμογένεια έν εξ περαιούται 

ήμέραις·»24~ «Ή εκτη κατα τήν Γραφήν ήμέρα τήν τών ύπό φύσιν δν
των είσηγείται συμπλήρωσιν».243 

238. ΕΙρηναΙου, ΗΕνθ' όνωτ. 1202. Α.-1203. Α (Β.Ε.Π. 5, 168). 
239. Μόρκου Ά. Σιωτου, -Ενθ' όνωτ. «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Άριθ. 3 15/2187, σελ. 109. 
240. Γρηγορ(ου τού Παλαμά, Όμιλ{α ΙΖ', 6, Μ. 151.224. D. (Ε.Π.Ε. 9. 492). 
241. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΜΑ', εΙς την Πεντήκοστήν, Μ. 36,429. Α. (Ε.Π.Ε. 

5, 116). 
242. Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Στρωματείς VI, Μ. 9,364. C. 
243. Μαξίμου τού Όμολογητού, κεφ. περί θεολογίας Α' 51, Μ. 90. 1101. C. (Ε.Π.Ε. 

14.470). 
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Έπομένως 6 όριθμός, 6, ένθυμΙζων τήν κοσμοποιίαν φανερώνει 
τόν λόγον όπάρξεως των δντων, όπως παρατηρεί 6 Μάξιμος Όμολογη
τής: «Ή εκτη τlμέρα τόν τού είναι των όντων λόγον όποδηλοί. ..»244. Ό 
Γρηγόριος 6 Παλαμάς χαρακτηρίζει τόν όριθμόν, 6, τέλειον. «οίιτος (6 
εξ όριθμός) γάρ πρό των άλλων τοίς οίκείοις μέρεσιν έξισοόμενος 

πρωτος έν τοίς τελείοις έστΙ' διό καί κατ' αότόν τόν πάν συνετελέσθη 

τούτο.».245 Ό τέλειος κόσμος έδημιουργήθη μέσα στόν τέλειον όριθ
μόν των εξ (6) ήμερων. «έργασίας δέ 6 των εξ ήμερων όριθμός σύμβο
λον, έν αίς 6 κόσμος συνέστη»246. 

. Ό Κλήμης 'Αλεξανδρεύς έπισημαίνει δτι ό όριθμός, 6, έχει σχέσιν 
όχι μόνον μέ τήν δημιουργίαν τού κόσμου, όλλά καί μέ τήν διαιώνισιν 

αύτού: «η τε όπό τροπων έπί τροπάς κίνησις τού ήλΙου, έν εξ συντε

λείται μησί' καθ' f\v πή μεν φυλλορροεί, πή δέ βλαστάνει τά φυτά, καί 
αί των σπερμάτων γίνονται τελειώσεις. Φασί δέ καΙ τό έμβρυον όπαρ

τίζεσθαι' πρός όκρίβειαν μηνί ΤQ> εκη:ρ»247. οι Πυθαγόριοι κατά τόν 
Κλήμεντα χαρακτηρίζουν τόν όριθμόν, 6, τέλειον καΙ γάμον. «οϊ τε Πυ
θαγόριοι έντεύθεν, οΙμαι, όπό τής τού κόσμου κατά τόν προφήτην γε

νέσεως τόνο εξ όριθμόν τέλειον νομίζουσι, καΙ μεσευθήν καλούσι τού

τον καΙ γάμον, διά τό μέσον αότόν είναι τού εύθέος, τουτέστι τού δέκα 
καί τού δύο... "Ως δ' ό γάμος έξ άρρενος καΙ θηλεΙας γεννQ., ούτως ό έξ 
έκ περισσού μέν τού τρία, άρρενος όριθμού λεγομένου, όρτίου δέ τού 

δύο, θήλεος νομιζομένου, γεννάται' δΙς γάρ τά τρία γίνεται ό έξ».248 
Άλλά ό άδιάφορος καΙ μάλιστα τέλειος όριθμός, 6, μετά τή mωσιν 

των όγγέλων κατά την διάρκειαν των εξ ήμερων καί κυρίως μετά την 

mωσιν τού όνθρώπου κατά την έκτην ήμέραν καί ώραν, έλαβεν άλλο 

νόημα. Στήν όσυμβόλιστην κοινήν χρήσιν, όπως έλέχθη, είναι ένας ό

πλός όριθμός.. Αλλά στήν συμβολικήν είδικήν χρήσιν σημαίνει πλέον 
όχι τήν .τελειότητα, όλλά τήν όχρείωσιν τής τελειότητος , την κατα
στροφήν τής όρμονίας καΙ ήθικής τάξεως τού κόσμου καί τού όνθρώ

που, συμβολίζει τόν χαρακτήρα τού σατανοκινήτου Άντιχρ(στου.. 
Ή mωσις του Έωσφόρου καΙ ή όνταρσία κατά τού Θεού τού 1/3 

των όγγέλων όχρείωσε μέρος τού πνευματικού κόσμου. Ό ΈωσΦόρος 

,θέλησε νά γίνη δχι μόνον 'Ισόθεος, όλλά καΙ ύπέρθεος. «Ούτω γάρ εϊ
ρηκεν' Άναβήσομαι καί θήσομαι τόν θρόνον μου ένώπιον τού Θού καί 

εσομαι όμοιος ΤQ> Ύψίστφ»249. ΤΗταν φως όληθείας ό ΈωσΦόρος, όλλά 

244. -Ενθ' άνωτ. ΑΊ 56, Μ. 90, 1104. C. (Ε.Π.Ε. 14, 474). 
245. Γρηγορίου τού Παλαμδ, Όμιλία ΙΖ' 5, Μ. 151, 224. D .. (Ε.Π.Ε. 9,492). 
246. Άνδρέου Καισαρε{ας, -Ενθ' άνωτ. Μ. 106,352. C. 
247. Κλήμεντος Άλεξανδρέως, -Ενθ' άνωτ. Μ. 9, 364. C.-365. Α. 
248. ΚλήμεντοςΆλεξανδρέως,-Ενθ'άνωτ. Μ.9,365.Α-Β. 
249. Μ. Άθανασίου, Περί παρθενίας, 5, Μ. 28, 257. Α-Β. 
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«έν Τfι άληθείι;J ούχ έστηκεν»250, δηλαδή δέν έστάθη στήν άλήθειαν, 
στό φώς, στήν κοινωνίαν μέ τόν Δημιουργόν καί διά τής άλαζονείας 

θέλησε νά γίνη Θεός άνευ τού Θεού, ένάντια πρός τόν Θεόν. «Έάν 

παρέμενε πιστός εΙς τήν άλήθειαν, θά ένεφώλευεν ή άλήθεια έν αύτφ. 

Άλλ' εΙναι άληθές τό άντίθετον: δέν ένεφώλευσεν ή άλήθεια έν αύτφ, 

διότι δέν έμεινε πιστός εΙς ταύτην».251 "Έτσι ό Έωσφόρος έφεύρε τό 
κακόν, άπεκόπη άπό τήν κοινωνίαν τού Θεού, άλλοτριώθη. «Τούτό έ

στιν τό κακόν, ή τού Θεού άλλοτρίωσις.».252 
Άφού δέν έστάθη στήν άλήθειαν, άλλά άπέστη, άπεμακρύνθη ήθι

κά 'άπό τήν άλήθειαν, έγινε «άποστάτης» μέσα στό ήθικόν σκότος καί 

διδάσκαλος τής άποστασίας. «Ό διά τήν λαμπρότητα Έωσφόρος, σκό

τος διά τήν έπαρσιν καί γενόμενος καί λεγόμενος, αϊ τε ύπ' αύτόν άπο

στατικαί δυνάμεις, δημιουργοί τής κακίας τfι τού καλού φυγfι καί ήμίν 
πρόξενοι)).253 

Στήν συμ60λικήν χρησιν ό άριθμός, 6, συμ60λίζει αύτήν τήν άπο
στασίαν τού ΈωσΦόρου, ή όποία συμπαρέουρε τό 1/3 τών άγγέλων καί 
τούς άνθρώπους. Ή mώσις τών άνθρώπων, τών πρωτοπλάστων, έγινε 

τήν 6ην ήμέραν καί ώραν, δπως λέγει ό Σε6ηριανός άναφέρων ώς άν

τίδοτον, ώς φάρμακον κατά της mώσεως την σταυρικήν θυσίαν τού Ί. 

Χριστού. «Καί γάρ κατ' έκείνας τάς ώρας ύπέμεινεν ό Σωτήρ τό πάθος, 

καθ' ας διετέλεσεν ό Άδάμ άπό τού φαγεϊν έως της παρα6άσεως καί 

της κρίσεως, άπό έκτης ώρας έως ένάτης. Έκτn ώρι;J έφαγε' κανών 

γάρ Φύσεως' μετά την έκτην άπεκρύ6η».254 

Τό σκότος κατά τήν σταυρικήν θυσίαν μεταξύ έκτης καί ένάτης ώ

ρας σημαίνει έκτός τών άλλων αύτό τό σκότος τής άποστασίας, τήν ά

μαρτίαν, τήν όποίαν ήλθε νά καταλύση ό Χριστός μέ τήν θυσίαν του, 

γιά νά δώση πάλιν τό Φώς τής άληθε(ας κα( θεώσεως. «Γενομένης δέ 

ώρας έκτης σκότοςέγένετο έφ' δλην τήν γην έως ώρας ένάτης.»)255. 
Κατά τήν ώραν αύτήν άνέλα6ε τήν άμαρτίαν τού κόσμου ό Χριστός 

στόν Σταυρόν. 'Έπαθε «άντί ήμών», «ύπέρ ήμών», γιά νά χαρίση άφε

σιν, ζωήν, σωτηρίαν, άΦθαρσίαν, είρήνη, άγαλλίασιν, θέωσιν καί δλα τά 

250. Κατά Ίωάννην, 6. 44. 
251. 'Ιερού Αύγουστίνου. Ή Πολιτεία τού θεού, Μετάφρασις-σημειώσεις Ά. Δαλέ

ζιου, 8ι6Μον ΧΙ, κεφ. ΙΔΌ σελ. 308. 
252. Μ. Βασιλείου, "Οτι ούκ εστιν αίτιος τών κακών ό θεός. θ. 8, Μ. 31, 348. Α. 

(Ε.Π.Ε. 7, 112). 
253. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος ΛΗ' § 9. Μ. 36, 321. Α. (ΕΠΕ, 5, 50). 
254. Σεβηριανοϋ Γαβάλων, ΕΙς τήν fκτην ήμέραν της κοσμοποιίας, Λόγος νι, Μ. 56, 

490. 
255. Κατά Μάρκον, 15,33. Πρβλ. Ματθ. 27, 45. Λουκά 23.44. 
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άλλα δώρα τής νίκης κατά τού θανάτου, τού άδου καί τού Σατανά. 

«Εύφράνθητε ούρανοί. .. 'Ιδού γάρ ό Έμμανουήλ τάς άμαρτίας τιμών, 
τφ σταυρφ προσήλωσε καί ζωήν ό διδούς θάνατον ένέΚρωσε .... »256 
ψάλλει ή Έκκλησία μας. 

Τήν έκτην ήμέραν καί ώραν τής πτώσεως τών πρωτοπλάστων καί 

τής σταυρικής θυσίας τού Χριστού ύπενθυμίζει τό Τροπάριον τής 6ης 

ώρας: «'Ο έν έκτη ήμέρςι τε καί ώρςι τφ Σταυρφ προσηλώσας, τήν έν τφ 

Παραδείσφ τολμηθείσαν τφ Άδάμ όμαρτίαν, καί τών πταισμάτων ήμών 

τό χειρόγραφον, διάρρηξον Χριστέ ό Θεός, καί σώσον ήμάς.»257. 
Ή πτώσίς τού όνθρώπου είναι όμοία μέ την πτώσιν τού Έωσφό

ρου. 'Όπως ό Έωσφόρος, όμοίως καί οΙ πρωτόπλαστοι «έν Τfl όληθείςι 

ούχ έστήκασιν», όλλά έξ αίτίας τού έρωτος τής ίσοθείας έπεσαν στήν 

παγίδα τής πλάνης, τού ψεύδους τού δια6όλου, όπέστησαν (= όπεμα
κρύνθηκαν) όπό τόν Θεόν, έγιναν δεύτεροι όποστάτες μετά τούς πε

σόντας όγγέλους. «Καί γάρ έξ άπονοίας (= άπό άλαζονεία) ημαρτεν ό 
πρώτος άνθρωπος, προσδοκήσας Ισοθείαν.» 258 λέγει ό Χρυσόστομος. 
Πρώτη έπεσεν ή Εύα καί συμπαρέσυρε στήν πτώσιν τόν Άδάμ. «Τfl έλ

πΙδι τής ίσοθείας φυσηθείσα, μεγάλα ην φανταζομένη. Τοιαύτα γάρ τά 

παρά τού έχθρού μηχανήματα' όταν εΙς πολύ ύψος διά τής άπάτης ά

ναγάΥΠ, τό τηνικαύτα εΙς τόν 6αθύν κρημνόν καταγάγει (= κρημνίζει). 
Φαντασθείσα γάρ Ισοθείαν έπί τήν μετάληψιν έσπευδε.»259. Ή πτώσις 
διαγράφει τήν έξής πορείαν: 'Έρως ίσοθείας-έγωκεντρισμός , άλαζο
νεία-60υλητική κίνησις αύτονομίας-άποστασία-προσπάθεια θεώσεως 

άνευ τού Θεού, ένάντια πρός τόν Θεόν-άποκοπή άπό τόν Θεόν, τήν 

αίτίαν ύπάρξεως-έκστασις (= έκπτωσις) άπό τούς όρους φύσεώς του
συνταύτισις μέ τόν διά60λον-άχρείωσις τού κατ' είκόνα-άρχή δαιμονο

ποιήσεως. 

'Ο χρυσόστομος έρμηνεύεων αύτήν τήν πτώσιν γράφει: « ... νυνί δέ 

έπειδή ήπατήθη παρά τού πονηρού θηρίου τούτου, δτι ού μόνον τούτο 

πείσονται, άλλά καί Ισόθεοι έσονται, τότε λοιπόν ή έλπίς τής ύποοχέ

σεως έπί τήν μετάληψιν αύτήν (τήν άπηγορευμένην 6ρώσιν) παρώρμη

σε, καί ούκ άναοχομένη μεϊναι έπί τών οΙκείων όρων, άλλά τόν έχθρόν 

καί πολέμιον τής σωτηρίας τής ήμετέρας άξιοπιστότερον είναι νομίσα

σα τών παρά τού Θεού ρημάτων, έμάνθανε διά τής πείρας αύτής μετ' 

ού πολύ τής συμ60υλής τό όλέθριον, καί την έκ τής μεταλήψεως κατα

256. Στιχηρόν Α' t1xou, Παρακλητική, "Εκδόσεις «ΦΩΣ», Άθήναι 1950, σελ. 4. 
257. 'Ωρολόγιον τό Μέγα, WΕκδ...ΦΩΣ»,112. 
258. Ίω. Χρυσοστόμου, Είς τό κατά Ματθαίον, όμιλ(α 65 § 6, Μ. 58, 626 (Ε.Π.Ε. 

11,580). 
259. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς την Γένεσιν, όμιλΙα 16 § 3 Μ. 53, 129 (Ε.Π.Ε. 2,420). 
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ληψομένην αύτούς συμφορόν.»260. Ή πτώσις εΙναι μία mώχευσις τού 
άνθρώπου ύπαρξιακή, πνευματική, ήθική. ύλική. «Διό τούτο -λέγει ό 
Χρυσόστομος- ούτε άπερ εΙχεν έμεινεν έχων, άλλά καί τούτων έξέπε
ae»26J 

Ή mώσις τού άνθρώπου τήν έκτην ήμέραν καί ωραν εΙχεν ώς συν

έπειαν τήν έν μέρει άνατροπήν τής θείας τόξεως στόν κόσμον καί τήν 

δημιουργίαν τού φυσικού κακού. ωστε καί αύτή ή κτίσις έν μέρει έξη

χρειώθη. Ό πεσών άνθρωπος διό τών άλλεπαλλήλων όμαρτιών έσταθε

ροποίησε τήν mGJaLV του καί ένεκλωβίσθη στό κατεστημένον τής δου
λείας τής όμαρτίας. 

Αύτήν τήν έξαχρείωσιν τού άνθρώπου καί τής κτίσεως διό τής 

πτώσεως συμβολίζει ό άριθμός, 6, στήν συμβολικήν τού χρήσιν. «εξ (6) 
δέ, δτι τήν έν έξαημέρφ γεγενημένην κτίσιν τοίς πονηροίς καθύβρισαν 

έπιτηδεύμασιν.».262 Ό Θεός προεγνώριζε αύτήν τήν πτώσιν καί κατα
στροφήν κατό την έκτην ήμέραν καί ωραν. « ... Ό τό πάν τόδε συστή

σας έν έξ ήμέραις προεώρα καί τήν τού άνθρώπου πρός τό χείρον τρο

πήν καί τήν διό ταύτην πρός τήν γήν άποστροφήν καί τήν μέχρις ζιδου 

καταστροφήν τε καί κόθειρξιν καί τήν διό τόν όνθρωπον (= έξ αίτίας 
τού άνθρώπου) παντός τού κόσμου τούδε παλαίωσιν καί όχρείω

σιν ...»263. 
Αύτήν τήν δουλείαν στήν όμαρτίαν. τήν άχρείωσιν τού άνθρώπου 

καί τής κτίσεως Ισχυροποίησαν οΙ όμαρτίες τών γενεών τών άνθρώπων. 

Κόθε όμαρτία είναι μία έπανόληψις τής προπατορικής όμαρτίας, είναι 
μία προέκτασις τής mώσεως τών πρωτοπλόστων, μία παρότασις καί 

διαιώνισις τής έξαχρειώσεως τής δημιουργίας, ένας παρατεινόμενος 

έγκλωβισμός στήν άτέλειαν, στήν φθορόν, στόν θόνατον, μία αύτοκα

ταστροφή καί άτέρμων δουλεία. «." ημαρτον μέν οί πρότεροι. καί διό 

.τής οΙκείας παρακοής τήν δουλείαν (όμαρτίας) εΙσήγαγον' είσαχθείσαν 

δέ οί μετό ταύτα ταίς παρ' έαυτών έκύρωσαν όμαρτίαις.»264. 
Αύτήν τήν πρός τό κότω, μακρόν τού Θεού, στροφήν, αύτήν τήν 

έπιταχυνομένην mωτικήν πορείαν έκφρόζει στήν συμβολικήν χρήσιν ό 

άριθμός 6, διότι ένθυμίζει τήν εκτην ήμέραν καί ωραν τής άφετηριακής 
mώσεως, Τό τριψήφιον 6, τό «666» (χξς')"σημαίνει τόν θρίαμβον τής 
mώσεως, τής άποστασίας, τής άρνήσεως τού Θεού. 

260. Ίω. Χρυσοστόμου, ΗΕνθ' άνωτ. Μ. 53, 129. 
261. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς τό κατά Ματθαίον όμιλΙα 65 § 6, Μ. 58. 626. (Ε.Π.Ε. 11, 

580). 
262. 'Ανδρέου Καισαρείας, ΗΕνθ' άνωτ. Μ. 106.352. C .. 
263. Γρηγορίου τού Παλαμά. 'Ομιλία ΙΖ' 11, Μ. 151, 228. D. (Ε.Π.Ε. 9,498). 
264. Ίωάννοu Χρυσοστόμου, ΕΙς την Γένεσιν, όμιλία 5, § 1 Μ.54,599. 



91 

Στό χάραγμα τού 'Αντιχρίστου «666» (χξς') βλέπομεν τήν κορύφω
σιν τού κακού, τής άποστασίας. Στό πρώτον 6,' (μονάδες), 6λέπομεν νά 
συμβολίζεται ώς συνεχιζομένη ή κατά τήν έκτην ήμέραν καί ωραν άπο

στασία τών πρωτοπλάστων. 'Αρχικά μόνη ή Εύα καί μόνον ό Άδάμ ή

μάρτησαν καί ήμάρτανον. Στό δεύτερον 6, (δεκάδες), 6λέπομεν τήν 
αϋξησιν τής όμαρτίας μέ τήν έπανάληψιν mώσεων άπό τούς πρωτο

πλάστους καί τούς άπογόνους των. Πολλαπλασιάζεται τό 6 χ 10 = 60, 
καί μάς δίνει τόν πολλαπλασιασμόν, τόν θρίαμβον τής άποστασίας, τής 

όμαρτίας. Στό τρίτον 6, (έκατοντάδες), βλέπομεν τήν κορύφωσιν τής 
άποστασίας καί τήν κατακλυσμικήν της διάδοσιν σ' δλον τό κόσμον, 

τήν .άποθέωσιν τής άποστασίας. Ό άριθμός, 10 καί 100 σημαίνει τό τέ
λειον. Ό άριθμός 6 χ 1Ο = 60 στό χάραγμα «666» σημαίνει τήν αϋξησιν 
τού κακού στόν τέλειον βαθμόν. Ό άριθμός, 60 χ 10 Τι 6 χ 100 = 600, 
στό χάραγμα «666» σημαίνει τήν αϋξησιν τού κακού στόν ϋψιστον βαθ
μόν, δπως έπισημαίνει καί ό Άνδρέας Καισαρείας. «τής δέ έξάδος αύ

τών (τών έκατοντάδων) [δηλ. 6 χ 100 = 600], δηλούσης τήν έπιμελή 
της όμαρτίας έργασίαν- διά τήν παράχρησιν τής έν έξάδι ήμερών δη

μιουργηθείσης κτίσεως.».265 

'Όπως φαίνεται «τό νόημα τού 666 προβάλλει τρισδιάστατον... 
συμβολίζει τήν... άνακεφαλαίωσιν τής κακίας ... τού παρελθόντος, τού 
παρόντος, καί τού μέλλοντος.»266. Στόν Άντίχριστον, δπως είδαμε, θά 
συσσωρευθή δλη ή κακία σέ ποσότητα καί ποιότητα. Βλέπομεν στό 

χάραγμα «666» (χξς') τήν πληρότητα τής κακίας, τήν δλην άποστασίαν, 
δλων τών γενεών τών άνθρώπων καί κυρίως τών όργάνων τού Σατανά, 

τών προδρόμων άντιχρίστων καί αύτού τού «Ιδιοτρόπως ~Aντιxpίστoυ». 

Βλέπομεν στό χάραγμα «666» (χξς') τήν τρισδιάστατην κορύφωσιν τού 
κακού, τού άντιχριστισμού, σέ ποσότητα, σέ δύναμιν, σέ ποιότητα. Ή 

αύξουσα γεωμετρική πρόοδος, (6 ~ 60 ~600), δηλοί τό αύξανόμενον 
μέγεθος τού άντιχριστισμού: Πρώτόν στήν διάστασιν πλάτους, τήν έ

ξάπλωσίν του στόν μέγιστον άριθμόν άνθ'ρώπων. Δεύτερον στην διά

στασιν τού βάθους, τήν μεγίστην δύναμίν του στόν συλλογικόν καί τε

λικά στόν «Ιδιοτρόπως Άντίχριστον». Τρίτον στην διάστασιν τού ϋ

ψους, τόν ϋψιστον βαθμόν ένεργοποιήσεώς του «κατ' ένέργειαν τού 

Σατανά». 

Τό χάραγμα λοιπόν «666» (χξς') σημαίνει τήν κατά τήν εκτην .ήμέ
ραν καί ωραν mώσιν, τήν άρνησιν τού θεού, τήν ϋβριν, τήν. βλασφη

μίαν καί άνταρσίαν κατά τού θεού, τήν άντίθεη κίνησιν καί σύμπραξιν 

μετά τού διαβόλου, συνεχιζομένην,διαιωνιζομένην, κορυφουμένην. Τό 

265. 'Ανδρέου Καισαρείας, "Ενθ' άνωΙ. Μ. 106, 353. Α. 
266. Μάρκου Ά. Σιώτου, "Ενθ' άνωτ... ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Άριθ. 3/15-2-87, σελ. 109. 
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«666» (χξς') έκφράζει έπιτυχώς τήν όποθέωσιν τής όρνήσεως τού 

Θεού, τόν έγκλωβισμόν τής όνθρωπότητος καί τού κτιστού κόσμου 

μέσα στόν όντίθεον καί όντίχριστον όρνητισμόν. 

Μέ τό χάραγμα τού Άντιχρίστου «666» (χξς') θά όντικαταστήσουν 
τά όργανα τού όντιχρίστου τόν σταυρόν τού Χριστού, γιά νά έπιτύχουν 

τό βδέλυγμα τής έρημώσεως, τήν όντιχριστοποίησιν τού κόσμου, δπως 

λέγει ό Ίππόλυτος. «...πάντες έξέκλιναν όπό Θεού όγίου, καί τφ πλάνφ 
έπίστευσαν, δεξάμενοι τόν χαρακτήρα τού μιαρού καί θεομάχου, όντί 

τού ζωοποιού σταυρού τού Σωτηρος»267. 
Τό χάραγμα «666» (χξς'), «τό τού νοητού θηρίου τού διαβόλου χά

ραγμα», έκφράζει στόν ϋψιστον βαθμόν «τήν είκόνα τής αύτού (Άντι

χρίστου) όποστασίας»268, τήν όντιχριστοποίησιν τών όνθρώπων, οΙ ό
ποίοι θά γίνωνται κατ' είκόνα τού Άντιχρίστου «έντυπούμενοι τφ πο

νηρφ.».269 

Τό χάραγμα «666» (χξς') όποκαλύπτει τόν σατανικόν χαρακτήρα 

τού Άντιχρίστου. Ύπήρξαν καί έρευνητές, οΙ όποίΟL ύπεστήριξαν «δτι 

ό όριθμός 666 ούδέν πραγματικόν κρύπτει όνομα, άλλά δηλοί μόνον 
τόν χαρακτήρα τού Άντιχρίστου»270. Μιά τέτοια ύπόθεσιν έκαμε καί ό 
Ίππόλυτος: «Άλλά λέγομεν 'ίσως γράφειν τήΥ αύτήν σφραγίδα . ΑΡ
ΝΟΥΜΕ. Έπειδή καί πρώην διά τών ύπηρετών αύΤΟύ ό όντίδικος έ

χθρός, ήγουν τών εΙδωλολατρών, τοίς μάρτυσι τού Χριστού προέτρε

πον οί άνομοι. 'Άρνησαι. φησίν, τόν Θεόν σου τόν έσταυρωμένον.»271. 
Τό «χξς'» (666) λοιπόν, ώς ταυτότης τού Άντιχρίστου έκφράζει τήν αρ
νησιν κατά τού Χριστού, κατά τής έν Χριστφ σωτηρίας, τής Σταυρικής 

θυσίας, τής Άναστάσεως καί Άναλήψεως, δπως λεπτομερώς θά λεχθή 

στά έπόμενα. Τό χάραγμα «χξς'» (666) προβάλλει ώς Θεόν τόν Άντί
χριστον. 

267. Ίππολύτου, Περί τής σuvrελείας τού κόσμου, Μ. 10, 936. C.-D. (Β.Ε.Π 6, 289). 
268. Άνδρέου Καισαρείας, "Ενθ' όνωτ. Μ. 106,412. Α. 
269. Άρέθα Καισαρείας, "Ενθ' όνωτ. Μ.-106, 752. Β. 
270. + προ Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, "Ενθ' όνωτ. σελ. 313. 
271. Ίππολύτου, Περί συvrελείας τού κόσμου, Μ. 1Ο, 932. C. (Β.Ε.Π. 6, 287). 



ΤΜΗΜΑ Γ' 

ΤΟ χξς' (666) ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗΝ 
ΕΝΑΝΤΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΙ 

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ, ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ χξς' (666), Η 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ 

1. Τό άντίδοτον κατά της άποστασιακης 6ης 

Τήν έξαχρείωσιν τής 6ης ήμέρας έξ αίτίας τής πτώσεως, τής άπο

στασίας καί τού άντιθέου άρνητισμού, ήλθε νά άνακόψη ό Υίός τού 

Θεού καί νά φέρη τήν άντιστροφήν, τήν άνόρθωσιν, τήν άνακαίνισιν, 

τήν σωτηρίαν, τήν άληθινήν θέωσιν, την όποίαν εχασεν ό πρωτόπλα

στος τήν 6ην ήμέραν καί ώραν τής παρακοής καί άποστασίας. « ... ήλθε 

πρός αυτόν ό Θεός. Έπεθύμησεν 'Αδάμ γενέσθαι θεός' άδυνάτων δέ 

έπεθύμησεν- ελυσεν αυτού ό Χριστός τήν έπιθυμίαν. Έπεθύμησας σύ 

γενέσθαι, δ ουκ ήδύνω' έπιθυμώ έγώ γενέσθαι άνθρωπος, δ δύναμαι' 

άντεσήκωσε γάρ αυτού ό Θεός τη άπάτη (τόν άνώρθωσε άπό τό όλί

σθημα άπάτης τού διαβόλου). Έπεθύμησας τών ύπέρ σέ, λαμβάνω τά 

υπ' έμέ. Ίσοθείας έπεθύμησας' ίσάνθρωπος γίνομαι... Έπεθίιμησας γε
νέσθαι θεός, καί ουκ ήγανάκτησα διά τούτο' θέλω γάρ σε Ισοθείαν πο

θεϊν- ... παρά γνώμην τού Δεσπότου ήθέλησας άρπάσαι τό άξίωμα. Έ
πεθύμησας γενέσθαι θεός, καί ουκ ήδυνήθης' γίνομαι άνθρωπος καί τό 

άδύνατον δυνατόν ποιώ.»272. 
Τήν υπέρβασιν τής άποστασιακής 6ης βλέπομεν πρώτον στόν συμ

βολικόν βηματισμόν τής Θεοτόκου. 'Όταν ήταν 6 μηνών περιεπάτησε 
έmά βήματα. «γενομένης δέ αυτής έξαμηνιαίου εστησεν αυτήν ή μή

272. Σε6ηριανοϋ Γα6όλων, ΕΙς την fκτην ήμέραν τής κοσμοποιΤας, Μ. 56,491. 
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τηρ αύτης χαμαί τού διαπειράσαι εί Υσταται' καί έπτά βήματα περιπα

τήσασα ήλθεν εΙς τόν κόλπον αύτης»~3 
Ώνομάσθη ή έξάμηνη Θεοτόκος γιά τόν βηματισμόν αύτόν. «Ή έ

mαβηματίζουσα» καί παρίσταται εΙκονογραφικώς. Ή δ, μηνών Θεοτό

κος 7 βηματίζουσα. Βλέπομεν τήν ύπέρβασιν της έξάδος της Π.Δ. καί 
τήν μετάβασιν στήν έβδόμην της κ.Δ. καί τήν όγδόην διά σαρκώσεως

'Αναστάσεως Ί. Χριστού. Στήν Θεοτόκον βλέπομεν την ύπέρβασιν της 

όποστασιακης δης, διότι κατέστησε τό προπατορικόν άμάρτημα όνε

νέργητον. Βλέπομεν τήν ύπέρβασιν της Παλαιοδιαθηκικης 7ης, διότι 

μας ώδήγησε στόν έν Χριστφ σαββατισμόν. Ή Θεοτόκος μός έδωσε 

αύτήν τήν όγδοάδα, τόν Χριστόν, τήν θέωσιν. 

Είσηλθεν ό ΥΙός τού Θεού, ό άχρονος καί όχώρητος, μέσα στόν 

χρόνον καί τόν χώρον της δης ήμέρας. «'Ο ων γίνεται καί ό άκτιστος 

κτίζεται καί ό όχώρητος χωρείται διά μέσης ψυχης νοερός μεσιτευού

σης Θεότητι κα[ σαρκός παχύτητι.»274. Έσαρκώθη στήν μήτραν της 
Παρθένου, ή όποία έγινε «ή χώρα τού όχωρήτου». «Ή τόν άχώρητον 

Θεόν έν γαστρί χωρήσασα, καί χαράν τφ κόσμφ κυήσασα ...»275. 
Πότε έσαρκώθη ό Κύριος; Τόν δον μηνα μετά τήν σύλληψιν τού 

Ίωάννου τού Προδρόμου. «Έν δέ τφ μηνί τφ έκτφ όπεστάλη ό άγγε

λος Γαβριήλ ύπό τού Θεού ... πρός παρθένον... Μαριάμ καί. .. εΙπε' Χαί
ρε, κεχαριτωμένη ... ίδού συλλήΨη, έν γαστρί καί τέξη υΙόν, καί καλέ
σεις τό όνομα αύΤΟύ Ίησούν.»276. 

Ή σύλληψις τού Ίωάννου εΙναι τό μεταίχμιον της Π. Διαθήκης. Ή 
μετά, 6, μηνας σάρκωσις τού Λόγου εΙναι ή όρχή της Κ. Διαθήκης, ή ό
νακαίνισις, ή όνόρθωσις τού κόσμου, ή λύτρωσις της όχρειωθείσης δης 

ήμέρας, ή παύσις της πρός τά κάτω στροφης καί της όποστασίας, ή όν

τιστροφή καί έπιστροφή πρός τόν Θεόν, ή θέωσις. Ό πανάγαθος Θεός, 

ό όποίος προέβλεπε τήν διά της πτώσεως καταστροφήν, «τήν διά τόν 

άνθρωπον (έξ αίτίας τού όνθρώπου) παντός τού κόσμου τούδε παλαίω

σιν καί όχρείωσιν, όλλά (προεώρα) καί τόν έσόμενον άνακαινισμόν 

τούτου διό της οΙκείας (= δικης του) ένανθρωπήσεως.»277. 
Ή σάρκωσις τού Υίού τού Θεού καί ή έμΦάνισίς του στόν κόσμον 

λυτρώνει τήν 6ην ήμέραν καί προάγει αύτην στήν 7ην ήμέραν της έν 

273. Πρωτευαγγέλιον Ίακώ60υ, Εύαγγέλια 'Απόκρυφα, C. TίsChendorf, 'Έκδ. Σπα
νού, σελ. 11. 

274. Γρηγορίου Θεολόγου. Λόγος ΛΗ' 13, 325. εΙς τά Θεοφάνια, Μ. 36, 325. C. 
(Ε.Π.Ε. 5, 58). 

275. 'Ωδή Θ', εΙρμός Κανόνος μΟρθρου Μ. Τρίτης. 
276. Κατά Λουκάν 1, 26-31. 
277. Γρηγορίου τού Παλαμά, όμιλία ΙΖ, 11, Μ. 151,228. D. (Ε.Π.Ε. 9,498-500). 



95 

Χριστφ σωτηρίας, της καταπαύσεως καί όναπαύσεως έν Χριστφ. Σ' αύ

τόν τόν σαββατισμόν έν Χριστφ εύρίσκομεν τό πληρες όντίδοτον φάρ

μακον θεραπείας της 6ης ήμέρας καί πολύ όνώτερα όγαθά όπό αύτά, 

πού είχαν οΙ πρωτόπλαστοι πρίν όπό τήν πτώσιν. « ... μείζονα τών όγα

θών, ών (= όπό τά όποία) οΙ παρά την όρχήν άμαρτόντες ήμδ.ς έξέβα
λον, παραγενόμενον ήμίν ύποσχέσθαι τόν Χριστόν όγαθά νύν... πολλώ 
μείζονα τά δοθέντα, ών όπωλέσαμεν (= όπό δσα έχάσαμε), εύρήσο
μεν.»278. 

Ό Ί. Χριστός έρχεται ώς Β' 'Αδάμ έκ της Β' Εύας, τής Παρθένου, 
πρός όνόρθωσιν έκ της πτώσεως. «'Ώσπερ γάρ ό .Αδάμ άνευ γυναικός 
γυναίκα ηνεγκεν, ούτω καί σήμερον ή Παρθένος άνευ όνδρός άνδρα 

έτεκεν ... έτεκεν ή Παρθένος άνευ όνδρός, ύπέρ της Εύας έκτιννύουσα 
(= πληρώνουσα) τοίς άνδράσι τό χρέος.»279. 

Ό ΥΙός τού θεού, τό όρχέτυπον της πλάσεως τού όνθρώπου, «Ή 

όπαράλλακτος εΙκών τού Πατρός, ό χαρακτήρ της ό"ίδιότητος αύτού, 

μορφήν δούλου λαμβάνει, έξ όπειρογάμου μητρός προελθών, ού τρο

πήν ύπομείνας.».280 Φορεί ό πλάστης την εΙκόνα τού πλάσματος, γιά νά 
σώση τόν άνθρωπον. « ... τό έκμαγείον τού όρχετύπου κάλλους, ... ή ό
παράλλακτος είκών, ό τού πατρός δρος καί Λόγος' έπί την Ιδίαν εΙκόνα 

χωρεί, καί σάρκα φορεί διά τήν σάρκα, καί ψυχη νοερςι διά την έμήν 

ψυχήν μίγνυται, τφ όμοίφ τό δμοιον όνακαθαίρων.»281. 
Φορεί την ίδίαν εΙκόνα, τόν άνθρωπον, γιά νά τόν όνορθώση. «Χρι

στός γεννδ.ται την πρίν πεσούσαν, όναστήσων εlκόνα.»282. Ό ΥΙός τού 
θεού ένώθηκε τελείαν ενωσιν μέ τό πλάσμα του. «δν έβουλήθη τρό

πον πλάσας τόν άνθρωπον έν τfι Παρθένφ, καί ένδυσάμενος αύτόν... 
ούκ αίδεσθείς τό δυσειδές της Φύσεως. Ούδέ γάρ ϋβριν έφερεν αύτφ, 

φορέσαι τό ίδιον f.ργοV" καί τό πλάσμα δέ μεγίστην έκαρπούτο δόξαν, 

f.νδυμα τού τεχνίτου γινόμενον... τό φθαρέν σκεύος όδύνατον μετα
ποιηθηναι, εΙ μή γέγονεν ένδυμα τού ποιήσαντος.».283 

πλήρης καί τελεία ή όποκατάστασις καί ή θέωσις της όνθρωπότη
τος μέ τήν ένανθρώπησιν τού ΥΙού τού θεού. Έσαρκώθη «... ίνα τfi 
πρός τό θείον όνακράσει συναποθεωθή τό όνθρώπινον διά της όπαρ

278. Ίω. Χρυσοστόμου. Λόγος ΕΊ δτι ού διά τόν Άδάμ Κολαζόμεθα. Μ. 54,602. 
279. Ίω. Χρυσοστόμου, Είς τό γενέθλιον τού Σωτήρος, Μ. 56, 389-390. 
280. Ίδιόμελον Έσπερινού Χριστουγέννων, Μηναίον, "ΦΩΣ», Άθήναι. 1971, σελ. 

378. 
281. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΛΗ, 13, εΙς τά Θεοφάνια, Μ. 36, 325. Β. (Ε.Π.Ε. 

5,58). 
282. Άπολυτίκιον, Προεόρτιον των Χριστουγέννων τής 20ης Δεκ. Μηναίον, -Ενθ' 

όνωτ. σελ. 281. 
283. ·Ιω. Χρυσοστόμου, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 56, 388. 
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χής έκείνης παντός συναγιαζομένου τού τής Φύσεως τιμών φυράμα

τος»284, Μεγίστη δόξα καί τιμή γιά τόν άνθρωπον ή σάρκωσις τού λό
γου. «Θέλει γάρ τήν ότιμίαν ποιήσαι τιμήν, τήν όδοξίαν ένδύσαι δόξαν, 

τόν τής ύβρεως δρον, όρετής δείξαι τρόπον. 'Όθεν ύπέρχεται τό έμόν 

σώμα, ϊνα έγώ χωρήσω τόν αύτού Λόγον. Καί λαβών τήν έμήν σάρκα, 

δίδωσί μοι τό έαυτού Πνεύμα, 'ίνα διδούς καί λαμβάνων θησαυρόν μοι 

ζωής έμπορεύσηται.».285 

Μεγίστη ή ώφέλεια έκ τής σαρκώσεως τού Λόγου. «'Ο πλουτίζων 

mωχεύει' mωχεύει γάρ τήν έμήν σάρκα, 'ίν' έγώ πλουτίσω τήν αύΤΟύ 

Θεότητα, Καί ό πλήρης κενούται' κενούται γάρ τής έαυτού δόξης έπί 

μικρόν, 'ίν' έγώ τής έκείνου μεταλάβω πληρώσεως.. , Μετέλαβον τής εί
κόνος καί ούκ έφύλαξα' μεταλαμβάνει τής έμής σαρκός, '(να καί τήν 

είκόνα σώσπ καί τήν σάρκα όθανατίσπ.».286 
Πλήρες καί τέλειον τό όντίδοτον κατά τής πτώσεως καί όποστα

σίας τής 6ης ήμέρας κατά τού όντιθέου όρνητισμού, τού χξς' (666). 
Πλήρης ή όποκατάστασις μέ τήν σάρκωσιν. « ... ό χρόνιος έλύθη δε
σμός, ό διάβολος ήσχύνθη, οί δαίμονες έδραπέτευσαν, ό θάνατος έ

λύθη, παράδεισος ήνεφχθη, ή κατάρα ήφανίσθη, ή άμαρτία έκποδών 

γέγονεν, ή πλάνη όπηλάθη, ή όλήθεια έπανήλθε, καί τής εύσεβείας ό 

λόγος πανταχού διεσnάρη καί έδραμεψ ή τών άνω πολιτεία έν τή γή 

έφυτεύθη,» ,287. Ή Παρθένος έβλάστησε τόν Χριστόν, τό ξύλον τής 
ζωής. «... ηνοικται πόσιν ή Έδέμ ... δτι τό ξύλον τής ζωής, έν τφ σnη
λαίφ έξήνθησεν έκ τής Παρθένου. Παράδεισος καί γάρ, ή έκείνης γα

στήρ, έδείχθη νοητός, έν Φ τό θείον φυτόν' έξ ου φαγόντες ζήσομεν, 
ούχί δέ ώς ό Άδάμ τεθνηξόμεθα,»288, 

Ή σταυρική θυσία τού Ί Χριστού έγινε κατά τήν 6ην ήμέραν, τήν 

Παρασκευήν καί κατά τήν 6ην ωραν, ωστε νά εΤναι όρκιβές τό όντίδο

τον κατά τής πτώσεως, κατά τής όποστασίας, πού έκφράζει τό «666», 
'Ολίγον πρό τής 6ης ωρας τής Παρασκευής, δηλαδή πρό τής μεσημ

βρίας κατά τό Ίουδα'ίκόν ώρολόγιον, «ωρα δέ ώσεί έκτη»289, περίπου, 
6, όπό τής όνατολής τού ήλίου, ό Πιλότος «παρέδωκεν αύτόν αύτοίς. 
'ίνα σταυρωθή.»290, όπως όναφέρει ό όξιοπιστότερος αύτόπτης μάρτυc 
ό Ίωάννης ό Θεολόγος. «Παρέλαβον δέ τόν Ίησούν καί ηγαγον' κα 

βαστάζων τόν σταυρόν αύτού έξήλθεν είς τόν λεγόμενον κρανίου τό· 

284. Γρηγορίου Νύσσης, Πρός τά ΆπολλιναρΙου Άντιρρητικός Μ. 45, 1152, C. 
285. Ίω. Χρυσοστόμου, ΗΕνθ' άνωτ. Μ. 56,389. 
286. Γρηγορίου θεολόγου, ΗΕνθ' άνωτ. Μ. 36, 325. Β. 
287. Ίω. Χρυσοστόμου, 'Ένθ' άνωτ. Μ, 56,391. 
288. Άπολυτ(κιον, Προεόρτιον τών Χριστουγέννων, Μηναίον, 'Ένθ' άνωτ. σελ. 281. 
289. Κατά Ίωάννην, 19,14. 
290. Κατά Ίωάννην, 19,16. 

t , 
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πον, ός λέγεται Έβραϊστί Γολγοθά, όπου αυτόν έσταύρωσαν.»291. Ή 
όπόστασις όπό τό Ilραιτώριον μέχρι τόν Γολγοθά διανύεται πεζή σέ 5 
ή 10 λεπτά τό όργότερον. Έπομένως ό Ί. ΧΡΙ'!fός έφθασε στον Γολγο
θά όλίγον πρό τής 6ης (12ης μεσημβρινής) καί έσταυρώθη όκριβώς τήν 

6ην. 

Ό Μάρκος δίνει έντύπωσιν ότι έχει διαφοράν στήν ώρςιν: «ήν δέ 

ώρα τρίτη καί έσταύρωσαν αυτόν.»292. Κατά τό Ίουδαϊκόν ώρολόγιον 
«δώδεκά είσιν ώραι τής ήμέρας.»293. Τό ήμερινόν 12ωρον όπό 6ης Π.μ. 
μέχρι 6ης μ.μ. «διπρείτο είς τέσσαρα τρίωρα, σημαινόμενα διά τών ό

πλών ένδείξεων: πρώτη ώρα (6-9 π.μ.), τρίτη ώρα (9-12 μ.), έκτη ώρα 
(12-3 μ.μ.) καί ένάτη ωρα (3-6 μ.μ.)>>294. Ή τρίτη ώρα, πού όναφέρει ώς 
ώραν σταυρώσεως ό Μάρκος, καλύmει τό τρίωρον (9 π.μ.-12 μεσημ
βρία). Ό Μάρκος είχε τήν έντύπωσιν δτι δέν είχε λήξει τό τρίωρον 

χρονικόν διάστημα τής 3ης ώρας (9π.μ.-12 μεσημβρία). 'Ένα λεmό ή 

λίγα λεmά πρό τής 6ης (12-3 μ.μ.) έθεωρείτο ώρα τρίτη. 'Όταν λέγη ό 
Μάρκος «ήν ώρα τρίτη καί έσταύρωσαν αυτόν», όσφαλώς δέν έννοεί 

τήν όφετηρίαν τής ώρας αυτής, δηλαδή ώραν 9 Π.μ., όλλά περίπου τό 
τέλος αυτής λίγο πρίν την μεσημβρίαν, λίγο πρίν τήν όφετηρίαν τής 

6ης, λίγο πρίν όπό τήν 12ην μεσημβρινήν. Τούτο όποδεικνύεται όπό 

τόν όκριβέστερον προσδιορισμόν τού Ίωάννου, ό όποΙος όναφέρει δτι 

«ήν δέ Ilαρασκευή τού Πάοχα, ώρα δέ ώσεί (περίπου) έκτη καί λέγει 
τοίς Ίουδαίοις' Υδε ό βασιλεύς υμών.»295. Δηλαδή πλησίαζε ή 6η (12 
μεσημβρινή) καί όκόμη ήταν ό Ίησούς στό Πραιτώριον. Έπομένως τήν 

6ην όκριβώς, όφού έπορεύθη πρός Γολγοθάν ό Κύριος, έσταυρώθη. 

Κατά τήν έκτην ώραν όναφέρει ό Λουκάς όμοίως τήν σταύρωσιν, 

όταν λέγη δτι τό σκότος, τό όποίον ήκολούθησε την σταύρωσιν, έγινε 

τήν 6ην ωραν, δχι όκριβώς, όλλά όλίγον μετά. «'Ήν δέ ώσεί ώρα έκτη 

καί σκότος έγένετο έΦ' όλην την γην έως ωρας ένάτης.»296. Τό σκότος 
έλαβε χώραν μέσα στό τρίωρον τής 6ης (12-3 μ.μ.)297. Έπομένως τό 
«ώgεί ωρα έκτη» τού Λουκά σημαίνει μέσα στήν ώραν την 6ην (12-3 
μ.μ.), λίγο μετά τήν έναρξιν τής 6ης, λίγο μετά τίς 12μ. μέχρι 3 μ.μ. 
Ένφ τό «ωρα ώσεί έκτη καΙ λέγει τοίς Ίουδαίοις' ϊδε ό βασιλεύς υμών» 

291. Κατά Ίωόννην, 19,17-18. 
292. Κατά Μάρκον, 15,25. 
293. Κατά Ίωόννην, 11,9. 
294. Λεωνίδοu Ίω. Φιλιrmίδοu, ΊστορΙα τής Έποχής τής κ.Δ., "Αθήναι 1958, σελ. 

284. 
295. Κατά Ίωάννην, 19,14. 
296. Κατά Λοuκάν, 23, 44. 
297. Λεωνίδοu Ίω. ΦιλιrmΙδοu, 'Ένθ' άνωτ. σελ. 585. Καί χρονολογικός πίναξ στό 

τέλος. 
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τού Ίωάννου, σημαίνει λίγο πρίν τήν 6ην, διότι ήτο όκόμη στό Πραιτώ Ψ; 

i
ριον. 'Ι' 

"<'" 
Άλλά δέν είχαν ωρολόγια όκριβείας τότε, γιά νά όναφέρουν τήν !~ 

,.όκριβή ώραν. 'Όταν λέγουν λοιπόν «ώρα ωσεί 6η» σημαίνει περί τήν 
" .~ 

;1'" 

6ην, λίγο πρίν 11 λίγο μετά. Τό σκότος, πού όκολούθησε, ήταν περίπου 
τρίωρον καί έκάλυψε σχεδόν όλην τήν έκτην. «'Από δέ fκτης ώρας 

σκότος έγένετο έπί πάσαν τήν γήν έως ώρας ένάτης.»298, λέγει ό Ματ
θαίος. Ό δέ Μάρκος λέγει: «Γενομένης δέ ώρας fκτης σκότος έγένε
το έΦ' δλην την γήν έως ώρας ένάτης299,». ΟΙ χρονολογικές όναφορές 
των Εύαγγελιστών γιά τήν έναρξιν τού τριώρου σκότους σχεδόν συμ
πίπτουν: «Άπό έκτης ώρας» Ματθαίος, «Γενομένης ώρας έκτης» Μάρ

κος, «ωσεί ώρα έκτη» Λουκάς. Άσφαλώς σημαίνουν όλίγον μετά τήν 

σταύρωσιν τού Χριστού, ή όποία έγινε την 6ην ώραν, δπως λέγει τ~ 
τροπάριον τής 6ης ώρας: «Ό έν έκτη ήμέρςι τε καΙ ώρςι τφ Σταυρφ 

προσηλώσας, τήν έν τφ Παραδείσφ τολμηθείσαν τφ 'Αδάμ άμαρ
τίαν ...»300. • 

'Υπάρχει σχεδόν όπόλυτη συμφωνία γιά τό τρίωρον σκότος. ΟΙ συν
οπτικοί λέγουν δτι έγινε μετά τήν έναρξιν η συγχρόνως μέ την έναρξιν 

τής 6ης ώρας. Κατά τήν διάρκειαν τού σκότους ό Ί. Χριστός «έθριάμ

βευσεν τάς όρχάς καΙ έξουσίας τού σκότους»301, συνέτριψε δηλαδή τό 
κράτος τού διαβόλου καί τής άμαρτίας. Τήν 6ην ήμέραν καί ώραν ή 

πτώσις, την 6ην ήμέραν καί ώραν ή όνόρθωσις μέ τήν σταύρωσιν τού Ί 
Χριστού καί την προσήλωσιν (= την νέκρωσιν) τής άμαρτίας. 

Ό Χρυσόστομος έρμηνεύει την σταυρικήν θυσίαν τού Ί. Χριστού 

ώς όκριβές καί "λήρες όντίδοτον κατά τής όποστασίας, κατά τού χξς' 
(666): «Δί ών γάρ ένίκησεν ό διάβολος διά τούτων αύτού περιεγένετο 
ό Χριστός' καί αύτά τά έκείνου λαβών δπλα, τούτοις αύτόν κατηγωνί
σατο' καΙ πώς, ακουσον. Παρθένος, καΙ ξύλον, καί θάνατος τής ηττης 
ήμων ήν τά σύμβολα. Παρθένος ήν ή Εύα' οΟπω γάρ άνδρα έγίνωσκε' 
ξύλον ήν τό δένδρον, καΙ θάνατος ήν τό έπιτίμιον τού Άδάμ. Άλλ' ί
δού, πάλιν Παρθένος καί ξύλον, καΙ θάνατος τά τής ήττης σύμβολα 
ταύτα, καΙ τής νίκης έγένετο σύμβολα. Άντί γάρ τής Εύας, ή Μαριάμ" 

όντί τού ξύλου τού εΙδέναι τό καλόν καί τό πονηρόν ι τό ξύλον τού t 

i298. Κατά Ματθαίον 27.45. 
299. Κατά Μαρκον 15,33. 
300. 'Ωρολόγιον τό Μέγα. έκδ. «ΦΩΣ», 'Αθήναι 1983, σελ. 112. Ι301. Κολοσ. 2,13-15...Καί ύμάς νεκρούς όντας... συνεζωοποίησεν ... χαρισάμενος 

ύμίν πάντα τά παραπτώματα, έξαλείψας τό καθ' ήμών χειρόγραφον .. προσηλώσας αύτό 
τφ σταυριjJ' άπεκδυσάμενος τάς όρχάς καΙ τάς έξουσίας έδειγμάτισεν έν παρρησίQ, 

θριαμ6εύσας αύτούς (= έξευτελίσας τίς δαιμονικές δυνάμεις) έν αύτφ». 
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(ψηφιδωτόν Ί.Μ. Δαφν(ου 11°U αΙώνος μ.Χ.) 


'0 'Εσταυρωμένος .1. -Χριστός είναι τό άντίδοτον κατά τής άποστασίας τής άμαρτίας, 

τού Σατανά, τού 'Αντιχρίστου, τού «666». Μέ τόν Έσταυρωμένον Ί. Χριστόν ή άνόρθω


σις. ή έπιστροφή στόν Θεόν; ή σωτηρία. ή λύτρωσις. 
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σταυρού' όντί τού θανάτου τού Άδόμ, ό θάνατος τού Χριστού. ΕΙδες, 
δι' ών ένίκησε, διά τούτων αύτόν ήττώμενον; Περί τό δένδρον κατηγω

νίσατο τόν 'Αδάμ ό διάβολος' περί τόν σταυρόν κατεπάλαισε τόν διά
βολον ό Χριστός' καί ξύλον, τό μέν έπεμπεν εΙς ςίδην, τό δέ καί τούς 
όπελθόντας έκείθεν όνεκαλείτο ... Καί θάνατος ό μέν τούς μετ' αύτόν 
κατέκρινεν, ό δέ καί τούς πρό αύτού γενομένους όνέστησε.»302. 

Λίαν έπιτυχώς όποδίδει την όλήθειαν αύτήν, τήν ίασιν τής όποστα

σιακής 6ης διά τής σταυρικής θυσίας. τό Τροπάριον: «Δεύτε δπαντα τά 

έθνη, τό εύλογη μένουν ξύλον προσκυνήσωμεν, δι' ου γέγονεν ή αΙώ

νιος δικαιοσύνη' τόν γάρ Προπάτορα Άδάμ, ό όπατήσας έν ξύλφ τφ 

Σταυρφ δελεάζεται' καί πίστει κατενεχθείς πτώμα έξαίσιον, ό τυραννί
δι κρατήσας τού βασιλείου πλάσματος. Αϊματι Θεού, ό Ιός τού όφεως 
όποπλύνεται' καί κατάρα λέλυται καταδίκης δικαίας όδίκφ δίκη τΟύ δι
καίου κατακριθέντος' ξύλφ γάρ έδει τό ξύλον Ιάσασθαι, καί πάθει τού 

όπαθούς, τά έν ξύλφ λύσαι π~θη τού κατακρίτου. Άλλά δόξα Χριστέ 
Βασιλεύ, Tf\ περί ήμάς σου Φρικτf\ οlκονομίςι δι' ής έσωσας πάντας, ώς 
όγαθός καί φιλάνθρωπος.»303. 

Πλήρης άντιστοιχία: 'Έκτη ήμέρα καί ωρα -mώσις, όμαρτ(α Εύας 

καί 'Αδάμ περί τό δένδρον γνώσεως- θάνατος, τά σύμβολα τής όπο
στασ(ας, τού χξς' (e66). Άλλά Ιδού τό όντίδοτον μέ την θυσίαν τού Χρι
στού: 'Έκτη ή ήμέρα καί ωρα τής σταυρώσεως -όνόρθωσις μέ την Νέαν 
Εύαν τήν Μαριάμ, ή όποία έδωσε τόν Νέον .Αδάμ Χριστόν-Συντριβή 
τού διαβόλου, νίκη Χριστού περί τό δένδρον τού Σταυρού διά τής 

Σταυρικής θυσίας, διά τής όποίας έξεπληρώθη τό «αύτός (= Χριστός) 
σου τηρήσει κεφαλήν, καί σύ τηρήσεις αύτού πτέρναν»304 -καί θάνα
τος έκούσίος τού όναμαρτήτου, ό όποίος έγινε πηγή τής ζωής. Ίδού τά 
σύμβολα τής όντιστροΦής, τής όνορθώσεως καί έπιaτρoΦής aτόν 

Θεόν. 'Ιδού καί όριθμητικώς τό άντίδοτον κατά τού χξς' (666) είναι τό 
«888» = ΙΗΣΟΥΣ (ΧΡΙΣΤΟΣ). Σιβυλλικός χρησμός έκρυmογράφει μέ ι 
τόν όριθμόν «888» τό όνομα ΙΗΣΟΥΣ, τό όνομα τού Υίού τού Θεού, ό 
όποίος θά έσαρκοϋτο έκ Παρθένου διά τήν σωτηρίαν τού κόσμου: \ 

«Δή τότε καί μεγάλοιο Θεού παίς όνθρώποισιν Ί 
'Ήξει σαρκοφόρος, θνητοίς όμοιούμενος έν yf\' \ 
Τέσσαρα φωνήεντα φέρων- τά δ' δφωνα έν αύτφ j 

Δισσά, τι όγγέλλω' όριθμόν δι' όλον έξονομήσω' 
1 
• 

302. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς τό όνομα τού Κοιμητηρ(ου κα[ είς τόν Σταυρόν, Μ. 
49,396. 

303. Τροπόριον Έσπερινού, ΙΔ' Σεmεμ6ρίου, Μηναίον, 'Έκδ...ΦΩΣ», '~θήναι, 1970, 
σελ. 173. 

304. Γένεσις, 3, 15. 

ι 

·1 

j 
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'Οκτώ γάρ μονάδας, τόσσας δεκάδας δ' έπί ταύταις, 


Ήδ' έκατοντάδας όκτώ όπιστοκόροις όνθρώποις 


Οϋνομα δηλώσει' σύ δ' ένί φρεσί σήσι νόησον 


Άθανάτοιο θεού Χριστόν παίδ' ύψίστοιο»305. 


Πράγματι, άν όθροίσωμεν τά ψηφία, όνόματος ΙΗΣΟΥΣ (Ι = 1Ο, Η = 
8, Σ = 200, Ο = 70, Υ = 400, Σ = 200), έχομεν «888». Τό κρυπτόμενον 
όπό τόν όριθμόν «888» όνομα μέ τά τέσσαρα φωνήεντα (Ι,Η,Ο,Υ) καί τά 
δύο όμοια άφωνα (Σ,Σ) είναι ΙΗΣΟΥΣ, τό όποίον σημαίνει: «'Ο Ίαβέ (= 
ό Θεός) είναι σωτηρία». Είναι τό ίδιον όνομα μέ τό όναφερόμενον στόν 

Ήσαίαν όνομα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. «διά τούτο δώσει Κύριος αύτός ύμίν ση

μείον' ίδού ή Παρθένος έν γαστρί έξει, καί τέξεται UΙόν, καί καλέσεις 

τό όνομα αύτού Έμμανουήλ,»306. Τό όνομα «Έμμανουήλ» είναι τό αύ
τό μέ τό όνομα «'Ιησούς», όπως φαίνεται καί στόν Ματθαίον, Ό άγγε
λος είπε στόν Ίωσήφ. «τέξεται (ή Παρθένος) δέ υίόν καί καλέσεις τό 

όνομα αύΤΟύ ~lησoOν,., ϊνα πληρωθ(ι τό ρηθέν όπό τού Κυρίου διά τού 

προφήτου λέγοντος' Ίδού ή Παρθένος έν γαστρί έξει καί τέξεται υίόν, 

καί καλέσουσι τό όνομα αύτού Έμμανουήλ, ό έστι μεθερμηνευόμενον 

μεθ' ήμών ό Θεός.»307, Έμμανουήλ καί Ίησους λοιπόν σημαίνει «μεθ' 
ήμών ό θεός», <<'Ο θεός είναι σωτηρία». 

Ίδού άλλος χρησμός,ό όποίος έκρυπτογράφει μέ τόν όριθμόν, 

152, τό όνομα τής Παρθένου ΜΑΡΙΑΣ, στής όποίας τήν μήτραν θά έγ[
νετο ή σάρκωσις τού ΥΙού τού Θεού: 

«Τριτάτφ γύρφ λυκάβαντος έωσφόρος τις ούρανοπεμπής πάρε


στι, νηδύν όλαίαν οίκών σάρκα βροτείαν δι' οίκτον έαυτφ δια


πλάττων' 


'Όνομα δέ αύτής δίς έβδομήκοντα έξ»)308, δηλαδή 2 χ 76 = 152 = 

ΜΑΡΙΑ (Μ = 40, Α = 1, Ρ = 100, Ι = 1Ο, Α = 1). 

'Ιδού τό άπλόν σημείον τού σταυρού (+), πού συμβολίζει όλον τό 
έργον τής έν Χριστ4> σωτηρίας διά τής σταυρικής θυσίας. 'Ιδού συντο

μογραφίες τού όνόματος ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, IC Χ C καί+t~, πού 
συμβολίζουν καί tό όνομα καί την σταυρικήν θυσίαν. . 

Κατά τούς Πατέρας τό σύμπλεγμα ΤιΗ (= 318) όπό τήν Π.Δ. όκόμη 
συμβολίζει τήν σταυρικήν θυσίαν. Έρμηνεύεων ό Κλήμης Άλεξαν

δρεύς τόν συνδυασμόν αύτόν ΤιΗ λέγει: «φασίν ουν είναι τού μέν κυ

305. Σιβυλλικός Χρησμός Ι, 324-331, J.H. FRIEDLlER, LEIPZIG, 1852 σελ, 24. 
306. ΉσαΤου, 7,14. 
307. Κατά Ματθ. 1,21-23. 
308. Έν + Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Άποκαλυπτικά, «θεολογία. τόμος ΑΌ 

τεύχος ΔΌ Άθήναι. 1923, σελ. 321». 
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ριακού σημείου τύπον κατά τό σχήμα τό τριακοσιοστόν στοιχείον (δη

λαδή τό, Τ, σύμβολον τού σταυρού), τό δέ Ιώτα καί τό ήτα (ΙΗ) τουνομα 

σημαίνειν τό σωτήριον (IΗΣΟΥΣ)>>309. ' 
Ό Σταυρός τού Ί. Χριστού είναι τό πληρες όντίδοτον κατά της ό

ποστασ(ας, κατά τού χξς' (666). Ό σταυρός α'ίτιον της σωτηρίας. «ού
τος (6 σταυρ'ός) γάρ μυρίων ήμίν όγαθών α'ίτιος γέγονεν, ούτος ήμός 
της πλάνης όπήλλαξεν, ούτος έν σκότει καθημένους έφώτισεν, ούτος 

έκπεπολεμωμένους ήμας τφ Θεφ κατήλλαξεν, όπηλλοτριωμένους φ
κείωσε ... ούτος έχθρας όναίρεσις, ούτος εΙρήνηςόσφάλεια, μυρίων ή
μίν όγαθών θησαυρός γέγονε.»310. 

Τό χάραγμα χξς' (666) έκφράζει δλην τήν όποστασίαν όπ6 τήν έπο
χήν της πτώσεως τών πρωτοπλάστων μέχρι τήν έμφάνισιν αύτού τού 

Άντιχρίστου. Όμοίως 6 σταυρός (+) έκφράζειτήν έν Χριστφ άνόρθω
σιν, έπιστροφήν στόν Θεόν καί σωτηρίαν στό παρελθόν παρόν καί μέλ

λον. Μέ τόν Σταυρόν 6 Χριστός κατέλυσε τόν 'Άδην καί έσωσε καί έ
λευθέρωσε τούς κεκοιμημένους. «Έπειδή δέ ήλθεν 6 Χριστός, καί ύ
πέρ ζωης τού κόσμου όπέθανεν ι ούκέτι θάνατος καλείται λοιπόν 6 θά
νατος, όλλά υπνος καί κοίμησις ... τά νεύρα έξεκόπη τού θανάτου.»311. 
«ΚαΙ γάρ όντως σκοτεινοί ήσαν (οΙ έν Qδου), έως ού κατηλθεν 6 της δι
καιοσύνης ήλιος, καί' κατέλαμψε, καί τόν Qδην έποίησεν ούρανόν' ό

που γάρ 6 Χριστός, έκεί καί 6 ούρανός ... ~ Χριστός ... τόν λήσταρχον 
KC;Ιί τόν δεσμοφύλακα, τόν διάβολον 6μού καί τόν θάνατον, διά τού θα

νάτου αύτού δήσας, καΙ τόν πλούτον πάντα, τών όνθρώπων λέγω τό 

γένος, μετήγαγεν εΙς τά ταμιεία τά βασιλικά ... Έλυτρώσατο ήμας έκ 
της έξουσίας τού σκότους, καί μετέστησεν εΙς τήν βασιλείαν αύτού 

τής όγάπης.» 312. 
Τό μυστήριον της σταυρικής θυσίας σωτήριον. Ό σταυρός ύπερε

περίσσευόε τά δώρα Χάριτος, πού είχε χάσει 6 πεσών άνθρωπος. Ό 
σταυρός κατέλυσε όλα τά δεινά τού χξς' (666). «Έπανίωμεν ΤοΙνυν (= 
άς έπανέλθωμεν λοιπόν) έπί τό σωτήριον τού σταυρού ξύλον. Τούτο 

γάρ, τούτο πάντα όνέλυσε τά δεινά ... ουχ δσον ήμαρτεν 6 άνθρωπος, 
τοσούτον έχαρίσατο 6 Θεός' ουχ δση ή ζημία, τοσαύτη καί ή πραγμα
τεία' ουχ όσον τό ναυάγιον, τοσαύτη καί ή έμπορία' όλλά πλε(ω τά ό

γαθά τών κακών' καί εΙκότως. Τά μέν γάρ κακά δούλος εΙσήγαγε καί έ

λάπονα ήν- τά δέ όγαθά Δεσπότης έχαρίσατο, διό καί πλείονα ήν.»313. 

309, Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Στρωματείς, ς' Κεφ, χι, Μ. 9,305. Α. (Β.Ε.Π. 8,209.). 
310. Ίω. Χρυσοστόμου, Είς τόν σταυρόν καΙ τόν ληστήν, όμιλία Α' Μ. 49,399. 
311. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς τό κοιμητήριον καΙ τόν Σταυρόν, Μ. 49,394. 
312. Ίω. Χρυσοστόμου, "Ενθ' άνωτ. Μ. 49,395-396. 
313. Ίω. Χρυσοστόμου, Λόγος Ζ' Διατί ξύλον καλού καΙ πονηρού ... Μ. 54,612. 
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2. «Η Καινή έβδόμη καταπαύσεως έν xρl~φ 

Ή δρνησις τής άμαρτίας, ή έπιστροφή στόν Θεόν ήταν δυνατόν έν 
μέρει νά έπιτευχθή στήν Π.Δ. Ό σαββατισμός τής Π.Δ. ήταν μία προσ

πάθεια πνευματικής όνόδου καί κοινωνίας μέ τόν Δημιουργόν... «τήν 
έβδόμην... εύλόγησέ τε καί ήγίασεν, ώς έπάνοδον οΙον ούσαν διά τής 
καταπαύσεως όπό τών κάτω πρός έκεϊνα τά κρείττω καί ύπεΡKόσμια.~. 

διδάσκων καί ήμάς ζητείν εΙσελθείν,κατά τό έγχωρούν, εΙς έκείνην τήν 

κατάπαυσιν, f)τις έστίν ή κατά νούν ήμών ~εωρία καί ή διά ταύτης πρός 
Θεόν όνάνευσις.»314. 

Ό σαββατισμός τής Π. Διαθήκης έτελειώθη στήν Κ.Δ. μέ τήν σάρ

κωσιν καί κυρίως μέ τήν σταυρικήν θυσίαν καί τήν εΙς i;ίδoυ Κάθοδον 

τού Ί. Χριστού. 'Ως σαββατισμός θεωρείται κυρίως ή Κάθοδος στόν ζί

δην, μέ τήν όποίαν όνακαλεϊται όλη ή όνθρωπότης στήν σωτηρίαν καί 

στήν μέθεξιν τής όφθαρσίας, στόν όνακαινισμόν. «Ούτος δέ ό όνακαι

νισμός ένηργήθη κατά τήν εΙς ζίδου τού ένανθρωπήσαντος Θεού διά 

θανάτου κατάβασιν καί τήν έκεί παρ' αύτού κατηγγελμένην έν σαββά

τφ τών ψυχών έπανάκλησιν»315. 

Ή Καινή έβδόμη, ή ήμέρα τού σαββατισμού έν Ί. Χριστφ, όνατέλ

λει, νομίζω, κατά τήν σάρκωσιν καί όλοκληρώνεται μέ τήν εΙς δδου Κά

θοδον. «Έδεήθημεν Θεού σαρκουμένου καί νεκρουμένου, 'ίνα ζήσω

μεγο συνενεκρώθημεν, ίνα καθαρθώμεν·»316. Ή 7η έν Χριστφ εΙναι ύ
πέρβασις τής 6ης ήμέρας τής έναγωνιώδους όναζητήσεως τού Θεού. 

Ή έλευσις τού Χριστού εΙναι ή όνάπαυσις, ό σαββατισμός. Ή καινή 7η 
εΙναι ύπερτέρα τού έβρα'ίκού σαββατισμού. «Δεύτε πρός με πάντες οΙ 

κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κόγώ όναπαύσω ύμάς.»317. λέγει ό Κύ
ριος. 

Ό έν Χριστφ σαββατισμός τής 7ης δέν εΙναι τό τέλος, διότι εΙναι 

μέν μίμησις τού μέλλοντος αΙώνος, όλλά δέν παύει νά όποτελή όνακύ

κλισιν τού χρόνου στό παρόντα κόσμον. Ή 7η έν Χριστφ είναι πορεία 

πρόςτήν τελειότητα, εΙναι πορεία μέσα στόν χώρον καΙ χρόνον χωρίς 

όπελευθέρωσιν τελείαν όπό τίς συνέπειες τού φυσικού κακού. « ... ή δέ 

έβδόμη τής χρονικής Ιδιότητος περιγράφει τήν κίνησιν.»318. Ή 7η είναι 
πορεία πρός τήν τελειότητα, όλλά δέν είναι ή τελειότης, είναι κίνησις 

314. Γρηγορίου τού Παλαμά, 'Ομιλία ΙΖ' 7, Μ. 151,225 B-C (Ε.Π.Ε 9,494). 
315. Γρηγορίου τού Παλαμά, 'Ένθ' όνωτ. ΙΖ, 11, Μ. 151, 228 D. (Ε.Π.Ε. 9,500). 
316. Γρηγορ[ου Θεολόγου, Λόγος ΜΕ', εΙς τό Πάοχα, 28, Μ. 36, 661 C. (Ε.ΓΙ.Ε. 

5,214). 
317. Κατά Ματθαίον, 11.28. 
318. Μαξίμου, τού όμολογητού. Κεφ. θεολογίας, Α' 51, Μ. 90,1101. C. (Ε.Π.Ε., φιλ. 

14,470), 
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μέσα σrήν άτέλειαν τού γηΤνου χωροχρόνου. «'Όταν δέ τελειώμεθα έν 

τοίς στοιχείοις ό έΊπά άριθμός προτιμητέος ήμίν, δτι δή καί Τfι ύλη ά

νείται ούτος' (= σχετίζεται μέ τόν γήϊνσν κόσμον ύλης) ε'ίπερ έστίν ό 
έπτά σημείον ύλικής παχύτητος...»319. Ή 7η δεικνύει την μετά6ασιν 
πρός τόν μέλλοντα αίώνα τής τελειότητος. «Έ6δόμη δέ έστιν ή τών 

θεωρητικών περί τήν άρρητον γνώσιν πασών τών φυσικών έννοιών ά

ποπεράτωσις καί άπόπαυσις.»320. Δέν παύει δμως νά συμ60λίζη κυρίως 
τόν κόσμον τούτον, «ή έ6δόμη σύμ60λόν έστιν τού κόσμου τού
του.»321. 

3. "Η "Ογδόη ήμέρα της Άναστάσεως τού Χριστού 

Τήν ύπέρ6ασιν τού κόσμου αυτού καί τήν προσέγγισιν στήν τε

λειότητα συμ60λίζει ή 8η ήμέρα, ή όποία άρχίζει μέ τήν Άνάστασιν τού 

Ί. Χριστού καί προετοιμάζεται μέ τήν 7ην, τήν Σταύρωσιν, τόν έν τάφφ 

σα66ατισμόν καί τήν κάθοδον στόν 'Άδην. « •.. παρεσκευάσθη μέν έν 

άδήλφ τούτο κατά την έ6δόμην, δηλονότι κατά τό Σά66ατον, άνεφάνη 

δέ καθαρώς, έτελέσθη τό παν, καί τού σώματος άνακληθέντος πρός 

άφθαρσίαν, κατά την όγδόην διά τής δεσποτικής άναστάσεως, διό καί 

Κυριακή παρ' ήμών αύτη φερωνύμως κατονομάζεται.»322. 
Ή 8η ήμέρα fχει άρχήν την Άνάστασιν τού Χριστού, άλλά δέν 

γνωρίζει τέλος. Άνέτειλε μέ τήν άνατολήν έκ τού τάφου τού άναστάν

τος Ί. Χριστού καί δέν γνωρίζει δύσιν, είναι άνέσπερος. Ό Μ. Βασί

λειος όμιλεί γιά «την ήμέραν Κυρίου την μεγάλην, ην ουχί ό αΙσθητός 

ούτος ηλιος ποιήσει, άλλ' άνατολή τού της δικαιοσύνης ήλίου καταφω

τίσει, ητις μία fσται καί διηνεκής διάδοχον νύκτα μή έχουσα, άλλά τφ 

αίώνι παντί συμπαρεκτεινομένη»323. Ό Γρηγόριος τήν όνομάζει «ό
γδόην ... καί πρώτην, μάλλον δέ μίαν καί άκατάλυτον.»324. 

Διατί όνομάζεται 8η ή ήμέρα της Άναστάσεως; Διότι άκολουθεί 

μετά τήν 7ην. « ... ή έ6δόμη τιμία ώς είσάγουσα εΙς την όγδόην καθ' ην 

ή άνάστασις τού Κυρίου γέγονεν, ώς όγδόη καί αύτη ουσα.»325. Ή 8η 
είναι fξω άπό τόν κοσμικόν χρόνον. « •••• άνέσπερον καί άδιάδοχον καί 

άτελεύτητον την ήμέραν έκείνην 01δεν ό λόγος, ην .καί όγδόην ό ψαλ

319. Ώριγένους, Έρμηνεία εΙς Ψαλμ. ΡΙΗ', Μ. 12,1588. Α. (Β.Ε.Π. 16,103). 
320. Μαξίμου τού 'Ομολογητού, ~Eνθ' άνωτ. Α. 55, Μ. 90, 1104. Β. (Ε.Π.Ε. φιλοκ. 

14,472). 
321. Ώριγένους, -Ενθ' άνωτ. Μ. 12, 1624.B-C (Β.Ε.Π. 16,124). 
322. Γρηγορίου τού Παλαμά, Όμιλ(α ΙΖ', 11, Μ. 151,229. Α. (Ε.Π.Ε. 9,500). 
323. Μ. Βασιλείου, Έρμηνεία εΙς τόν Ήσαίαν, 31. Μ.30, 180. Β. (Β.Ε.Π. 56,75) 
324. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΜΑ, 2. Μ. 36. 432.Β. (Ε.Π.Ε. 5.118). 
325. Γρηγορίου τού Παλαμά, 'Ομιλία ΙΖ' 13. Μ. 151,229. C. (Ε.Π.Ε. 9,502). 
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μωδός προσηγόρευσε, διά τό ~ξω κείσθαι τού έβδοματικού τούτου 

χρόνου.»326. 
Ό Γρηγόριος βλέπει τήν προέλευσιν τής 8ης ώς υπέρβασιν τής 

7ης, τής άνακυκλίσεως τού έβδοματικού χρόνου, ώς υπέρβασιν τού 

κοσμικού χρόνου. Σχετίζει τήν 8ην μέ τήν πεντηκοστήν, δηλαδή τήν 

συνέχειαν τής'Αναστάσεως τού Κυρίου, ή όποία διαρκώς έπαναλαμβα

νομένη όδηγεί στήν υπερχρονικήν 8ην. «'0 γάρ έmά έπί έαυτόν συντι

θέμενος γεννQ. τόν πεντήκοντα, μιάς δεούσης ήμέρας, ήν έκ τού μέλ

λοντος αίώνος προσειλήφαμεν, όγδόην τε οίισαν τήν αυτήν καί πρώ
την»327. Δηλαδή ύψωσις τού έβδοματικού χρόνου 7χ7 = 49. Ή μία ή
μέρα, ή όποία άπαιτείται διά τήν πεντηκοστήν λαμβάνεται άπό τ:ήν αΙω

νιότητα, είναι δηλαδή ή προέκτασις τού έβδοματικού κοσμικού χρόνου 

στήν αΙωνιότητα, είναι ή υπερχρονική 8η, ή ήμέρα τής Άναστάσεως 

τού Ί. Χριστού,ή όποία αΙωνίως παρατείνεται, διεισδύει στόν κοσμικόν 

χρόνον καί καθιστά τούς πιστούς κοινωνούς τού μυστηρίου τής Άνα

στάσεως. «Έβδοματικός γάρ έστιν ό αΙών ούτος καΙ .. τοίς έν αύτφ κοι
νωνούς έαυτούς δι' έργων ποιούσι τών Χριστού παθημάτων τήν τής 

Πεντηκοστής έορτήν έπιφέρει, ήτις έκ τής όγδόης άρχεται καί εΙς ό

γδόην έχει τήν λήξιν καί τήν σεmήν έβδομάδα καί τήν τετρακτύν ύ

περβάσαν καί διά τής άναστάσεως τού Κυρίου καί τής μετ' αύτήν άνα

λήψεως τήν μέλλουσαν παρίστησι τού τών άνθρώπων γένους άνάστα

σιν καί τήν κατ' αύτήν τών άξίων... εΙς αΙώνας πρός θεόν συνουσίαν τε 
καί κατάπαυσιν»328. Έπομένως ό σαββατισμός τής έν Χριστφ 7ης υπερ
υψούμενος μάς δίδει μερικώς στόν κόσμον τούτον καί όλικώς μετά τήν 

Β' Παρουσίαν τήν 8ην ήμέραν, τόν σαββατισμόν τής 8ης, τήν πλήρη 

καί τελείαν κοινωνίαν μετά τού Άναστάντος Ί. Χριστού καί τήν κατά

παυσιν έν αύτφ. 

Ό άριθμός, 8, πάντοτε έσήμαινε την τελείωσιν, τήν κίνησιν υπε
ράνω τής ύλης, τήν πληρότητα. «ό δέ όκτώ, κύβος ό πρώτος, ή Ισότης 

έν άπάσαις ταίς διαστάσεσι, μήκους, πλάτους, βάθους.»329. Ό άριθμός 
7 σημαίνει τήν όργάνωσιν τού χάους, ένώ ό άριθμός, 8, «συμβολίζει τό 
τέλος πάσης κινήσεως, τήν έπαναφοράν τών πάντων εΙς κατάστασιν 

ήρεμίας, τήν άνάπαυσιν καί την άρμονίαν»330. «'Ο όκτώ άοχή τής άϋλο
τέρας καί μείζονος καταστάσεως.»331. 

326. Μ. Βασιλε(ου, ΕΙς έξαήμερον Β,8. Μ. 29.52.Α.(Β.Ε.Π.51.2Ο4). 
327. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος ΜΑ', 2, εΙς την Πεντηκοστήν Μ. 36, 432.Α-Β 

(Ε.Π.Ε.5,118). 

328. ΓρηγορΙου τού Παλαμά, Όμιλ(α Ιθ" 3, Μ. 151,249. C-D .• (Ε.Π.Ε. 9,546). 
329. Κλήμεντος Άλεξανδρέως. Στρωματείς 6,11. Μ. 9,305. Α. (Β.Ε.Π. 8,209). 
330. Δημητρίου Γ. Τσάμη. Ή όγδόη ήμέρα. θεσ/νίκη. 1972, σελ. 282. 
331. Ώριγένους. ΕΙς ψαλμ. ΡΙΗ' Μ. 12,1588. Α. (Β.Ε.Π. 16,103). 
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Ή 8η ήμέρα, ή ήμέρα της Άναστάσεως, καταργεί τό Παλαιοδιαθη

κικόν σάββατον καί εΙναι όρχή νέοιι κόσμου, δπως όναφέρει ή έπιστο

λή Βαρνάβα: «Τάς νεομηνίας ύμών καί τά σάββατα ούκ όνέχομαι. Ό

ράτε πώς λέγει' ού τά νύν σάββατα έμοί δεκτά, όλλ' δ πεποίηκα, έν Φ 

καταπαύσας τά πάντα όρχήν ήμέρας όγδόης ποιήσω, δ έστιν άλλου 

κόσμου όρχήν' διό καί άγομεν τήν ήμέραν τήν όγδόην εΙς εύφροσύ

νην, έν τι καί ό Ίησούς όνέστη έκ νεκρών καί φανερωθείς όνέβη εΙς 
ούρανούς.»332. 

Ή 8η ήμέρα, ή όποία όνέτειλε μέ τήν Άνάστασιν τού Ί. Χριστού 

είναι όνέσπερος ήμέρα, μία περίοδος ότελεύτητος. «'Ώστε κάν ήμέραν 

είπης. κάν αΙώνα, τήν αύτήν έρείς εννοιαν. Ε'ίτε ουν ήμέρα ή κατάστα

σις έκείνηλέγοιτο, μία έστί καί ού πολλαί' ε'ίτε αΙών προσαγορεύοιτο, 

μοναχός άν είη καί ού πολλοστός. 'Ίνα ουν πρός τήν μέλλουσαν ζωήν 

τήν εννοιαν όπαγάγη. μίαν ώνόμασε τού αΙώνος τήν εΙκόνα, τήν όπαρ

χήν τών ήμερών, τήν όμήλικα τού φωτός, την άγίαν Κυριακήν. τήν ΤJϊ 

όναστάσει τού Κυρίου τετιμημένην.»333. 
. Ένφ ή 8η ήμέρα εΙναι μία περίοδος ότελεύτητος, ή οΙκείωσις 
αύτης νοείται κατά δύο διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον διά της ένερ

γείας της Θείας Χάριτος, διά τών όγίων μυστηρίων, τής μυστικης ζωης 

καί της καλλιεργείας τών άγίων όρετών γίνεται μία όμφίρροπη κίνησις 

όφ' ένός τού Άναστάντος Ί. Χριστού πρός τήν Έκκλησίαν, πρός τό 

σώμα της Έκκλησίας γενικά καί εΙδικά πρός τόν κάθε πιστόν, δηλαδή 

κίνησις τού όρχετύπου ήμών Άναστάντος Ί. Χριστού πρός τόν «κατ' 

εΙκόνα καί καθ' όμοίωσιν»,·γιά νά προσδώση τά αύθεντικά γνωρίσματα 

καί χριστοποιήση αύτόν καί όφ' έτέρου κίνησις της Έκκλησίας, ένός 

έκάστου πιστού, πρός τόν Χριστόν, πρός μίμησιν Χριστού.«είς οίκοδο

μήν τού σώματος τού Χριστού, μέχρι καταντήσωμεν οί πάντες εΙς τήν 

ένότητα τής πίστεως καί τής έπιγνώσεως τού υΙού τού Θεού,εΙς άνδρα 

τέλειον, εΙς μέτρον ήλικίας τού πληρώματος τού Χριστού.»334. 
Δεύτερον νοείται ή 8η ήμέρα ώς βίωσις τής ότελευτήτου μακα

ριότητος μετά τό πέρας τού κόσμου τούτου, μετά τήν Β' Παρουσίαν. 

Τότε θά εΙναι ότελεύτητος ή μακαριότης καί όδιάπτωτη ή βίωσίς της 

καί τελεία. Τώρα ή' μυστηριακή βίωσις της 8ης εΙναι ότελής καί περιοδι
κή καί στιγμιαία. 

ΕΙναι ή 8η ήμέρα μία μυστική διείσδυσις τών χαρίτων τού Άνα

στάντος Χριστού στήν Έκκλησίαν, είναι τρόπον τινά μέσα στόν παρόν

τα χώρον καί χρόνον Χριστοφάνεια. Δέν καταργείται ό χώρος, καί ό 

332. Βαρνό6α 'Επιστολή, χν, β-8, Μ. 2, 772.Β (Β.Ε.Π. 2, 240). 
333. Μ. Βασιλείου, ΌμιλΙα εΙς 'Εξαήμερον Β, 8. Μ. 29,52.Α-Β (Β.Ε.Π. 51,204). 
334. Έφεσίους, 4, 12-13. 
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χρόνος κατά τήν διείσδυσιν αύτήν, όλλά μυστικά ύπερβαίνεται, δπως 

συνέβη μέ τήν 'Ανάστασιν τού Ί. Χριστού, κατά τήν όποίαν «έσφραγι

σμένου τού μνήματος ή ζωή έκ τάφου όνέτειλε»335. Όμοίως εισηλθε 
«καί τών θυρών κεκλεισμένων δπου ήσαν οί μαθηταί συνηγμένοι διά 
τόν φόβον τών Ίουδαίων»336. Ό αΙώΥιος Άναστάς Ί. Χριστός διεισδύει 
στήν χρονικότητά μας καί μάς καλεί σέ μίαν μέθεξιν της αιωνιότητος 

σέ βραχείαν έστω βίωσιν κοινωνίας μέ τό πρόσωπόν του, ή όποία μάς 

αΙωνίζει. 'Έτσι ή αΙωνιότητα έν μέρει γίνεται μυστικώς παρούσα. 

Κατά τήν έξ ύποκειμένου βίωσιν ή 8η είναι μία διά τών όγίων Μυ

στηρίων διέξοδος όπό τά δεσμά τού χωροχρόνου της 7ης στήν αΙωνίαν 

πραγματικότητα, πού όνέτειλε μέ τήν .Ανάστασιν τού Χριστού. Είναι 
μία διέξοδος έκ τού έπιγείου σαββατισμού στήν γλυκείαν πρόγευσιν 

τού αίωνίου σαββατισμού. 'Έτσι έχομεν μίαν συνεχη μυστικήν κοινω

νίαν μέ τόν Χριστόν, μίαν βίωσιν της παρουσίας του, μίαν νοητήν θέαν 

αύΤΟύ. «Πάρεστιν (ό Χριστός) ούν καί ήμών έκάστφ, όδελφοί, κδ.ν μή 

όράται παρ' ήμών...Εί δέ καί τοίς τού σώματος όφθαλμοίς ούκ έχομεν 
αύτόν όρτίως όράν, όλλά τοίς της διανοίας δμμασιν έχομεν αύτόν διη

νεκώς όράν, καί ούχ όράν μόνον, όλλά καί μεγάλα έντεύθεν καρπού

σθαι τά όγαθά»337. 

Ή βίωσις της 8ης είναι μία μυστική όνάστασις καί θέωσις. «Ό δέ 

της όγδόης όξιωθείς, έκ τών νεκρών όνέστη, τών μετά Θεόν λέγω πάν

των, αΙσθητών τε καί νοητών, καί λόγων καί νοημάτων, καί έζησε τήν 

τού Θεού μακαρίαν ζωήν, τού μόνον κατ' όλήθειαν κυρίως ζωης καί λε

γομένου καί δντος, οία καί αύτός γενόμενος Τfι θεώσει Θεός ... όγδόη 
δέ ή πρός θέωσιν τών όξίων μετάταξίς τε καί μετάβασις.»338. Διά της 
βιώσεως της 8ης ό πιστός γίνεται κοινωνός τού Χριστού, ό όποίος είναι 

ή όληθινή ζωή, καί θεώνεται, χριστοποιείται. 

Ή 8η, ήμέρα της Άναστάσεως καί ήμέρα της Πεντηκοστης, είναι 
περίοδος της έκχύσεως τού Άγίου Πνεύματος πρός σωτηρίαν πάντων. 

Κατά τήν 8ην «ή όνάστασις καί ή τών έθνών γέγονε κλησις καί ή τού 

Άγίου Πνεύματος δόσις καί της νοητης ηγουν της έν Πνεύματι περιτο
μης ή δύναμις.»339. 

Ό Μάξιμος διακρίνει μέ σοφίαν τήν είδοποιόν διαφοράν της 6ης, 

7ης καί 8ης ήμέρας. «Ή έκτη ήμέρα τόν τού είναι τών δντων λόγον ύ

335. Άπολυτίκιον Κυριακής Θωμά, Πεντηκοστάριον, fκδ. "ΦΩΣ". 1974, σελ. 27. 
336. Κατά Ίωάννην, 20,19. 
337. Γρηγορίου τού Παλαμά, 'Ομιλία, ΚΓ. 11, Μ. 151,304, Α-Β. (Ε.Π.Ε. 10,84-86). 
338. Μαξίμου τού Όμολογητοϋ, κεφ. περί Θεολογίας ·Α· 54, Μ. 90, 104. Α-Β. (Ε.Π.Ε. 

14,472). 
339. Κυρίλλου Άλεξανδρείας, Είς Ψαλμόν 11, Μ, 69, 796. Β. 
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ποδηλοϊ, ή δέ έβδόμη τόν τού εο είναι τών όντων τρόπον ύποσημαίνει' 

ή δέ όγδόη τό τού όεί εο είναι τών όντων δρρητον μυστήριον ύπαγο
ρεύει.»340. 

Ή 6η ήμέρα σημαίνει τό «είναι», τήν δημιουργίαν τού κόσμου, όλ

λά καί όχρείωσιν διά της mώσεως. Ή 7η έν Χριστφ σημαίνει τήν όνόρ

θωσιν καί όνάκλησιν στό «εο είναι», στήν τελειότητα. Ή 8η σημαίνει 

«τό όεί εο είναι», τήν έν Χριστφ όμετάπτωτην, αΙωνίαν τελειότητα. 

Ή 8η βιώνεται έν μέρει ότελώς στόν παρόντα κόσμον. Ή ένέργεια 

τής θείας Χάριτος της 8ης φέρνει τόν πιστόν στήν μέθεξιν Χριστού, 

στήν Χριστοποίησιν, στήν θέωσιν. «'Ο της δι' ήμας έβδοματικης τού 

θεού μετεσχηκώς όναπαύσεως, καί τής αύτού δι' ήμας μεθέξει κατά 

την θέωσιν όγδοατικης ένεργείας, ε'ίτουν (= δηλαδή) μυστικης όνα
στάσεως ...»341. Δηλαδή όποιος συσταυρωθη μέ τόν Χριστόν, καί νε
κρώση τόν παλαιόν δνθρωπον της όμαρτίας, μετέχει στόν έβδοματικόν 

σαββατισμόν τού Χριστού καί έπομένως δέχεται τήν ένέργειαν τής 

8ης, τής όναστασίμου ήμέρας, μυστικώς συνανασταίνεται καί μετέχει 

στόν. όγδοατικόν σαββατισμόν. 

Ή 8η δέν είναι μόνον έσχατολογική πραγματικότητα, είναι καί πα

ρούσα πραγματικότητα διά της μυστικης ζωης καί μεθέξεως τού Ί. Χρι

στού τού Έσταυρωμένου καί Άναστάντος. ΆΦού ή 8η όνέτειλε μέ τήν 

Άνάστασιν τού Χριστού, δέν γνωρίζει τέλος, έχει μόνον όρχήν. 

Στό Β' 'Ενώχ όπαντα ή έξης μαρτυρία: «καί εύλόγησα την έβδόμην 

ήμέραν, ήτοι τό Σάββατον... καί ώρισα έπίσης τήν όγδόην ήμέραν, ού
τως ώστε ή όγδόη ήμέρα νά είναι ή πρώτη, ήτις έδημιουργήθη μετά τό 

έργον, καί ή πρώτη έmάς να κυκλούται είς τό σχήμα τής έβδόμης χι

λιάδος καί εΙς τήν όρχήν τής όγδόης χιλιάδος νά ύπάρξη χρόνός μή 

μετρώμενος, ότελεύτητος, δνευ έτών, μηνών, έβδομάδων, ήμερών καί 
ώρών.»342. 

Άλλά ή 8η τού Ένώχ φαίνεται ώς μία φυσική συνέχεια τής έβδό

μης χιλιετηρίδος, ως ή έσχάτη 8η χιλιετηρίς κατά τόν λόγον της Γρα

φης « •.. μία ήμέρα παρά Κυρίου ώς χίλια έτη, καΙ χίλια έτη ώς ήμέρα 

μία.»343. Έπομένως έχει μόνον έσχατολογικόν νόημα. Ή δεκαετία πού 
έρχεται είναι όρόσημον γιά τήν όνθρωπότητα. Μήπως ή περίοδος μετά 

τό 1999 μ. Χ. σημάνη τό τέλος τού κόσμου; 
Μήπως μετά τό 1999 μ.Χ. όρχΙζη ή αίωνία 8η, ή όνέσπερος ήμέρα 

340. Μαξlμου τού Όμολογητού, ~Eνθ' όνωτ. Α, 56. Μ. 90,1104. C. 
341. ΜαξΙμου τού ΌμολΟΥητού, wEve' όνωτ. Α, 60, Μ. 90, 1105. Α. 
342. Β' Ένώχ 32,2-33,2. ~Oρα Δ. r. Τσόμη, Ή όγδόη ήμέρα, Θεσ/νίκη, 1972, σελ. 

302. 
343. Β' Πέτρου. 3,8. Ψαλμ. 89,4. 
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της αΙωνιότητος, της τελικης κρίσεως καί άνταποδόσεως, ή ύπερχρονι

κή 8η καί ύπάρξη «χρόνος μή μετρώμενος, άτελεύτηΤός, άνευ έτών, 

μηνών, έβδομάδων, ήμερών καί ώρών»; Μήπως έρχεται ό Κύριος καί ό 

χρόνος γίνη αΙώνιον παρόν; Μόνον ό Κύριος γνωρίζει. 

Ή Έπιστολή Βαρνάβα θεωρεί ώς όγδόην τήν άνάστασιν καί άνάλη

ψιν είς ούρανούς τού Ί. Χριστού «δ έστιν άλλου κόσμου άρχήν»344. 
Δηλαδή ή 8η δέν εΙναι άποκλειστικά έοχατολογικόν γεγονός, άλλά άρ
χίζει μέ τήν Άνάστασιν τού Ί. Χριστού μεταμορφώνει τόν κόσμον, «διό 

καί άγομεν (έορτάζομεν) τήν ήμέραν τήν όγδόην εΙς εύφροσύνην, έν fι 

καΙ ό Ίησούς άνέστη έκ νεκρών καί φανερωθείς άνέβη εΙς ούρα
, 345 

νους.» . 
Ή Άνάστασις τού Ί. Χριστού εΙναι πράγματι ή χαραυγή της 8ης, ή 

όποία άτελεύτητος συνεχίζεται στούς αίώνας καί στήν μέλλουσαν 

ζωήν. « ... ή τού Κυρίου άνάστασις εω (= αύγης) καί όρθρου λόγον έπέ
χει πρός τήν ήμέραν έκείνην.»346. ΈΥώ ό ήλιος Χριστός άνέτειλεν έκ 
τού τάφου καί άδου καί μας δίνει τό φώς της Άναστάσεώς του, δέν 

βλέπομεν άκόμη αύτόν πρόσωπον πρός πρόσωπον. Βλέπομεν μόνον 

την άvταύγειαν, τό έλάχιστον, πού δυνάμεθα νά ίδωμεν, μέρος της ά

κτινοβολίας της δόξης του. Βρισκόμεθα στήν χαραυγήν, ή μέθεξις τής 

8ης καΙ αύτού τού Χριστού εΙναι έν μέρει. 

Ό Άναστάς Ί. Χριστός «όγδοάς ύπάρχων»347 καί μάλιστα ώς φέ
ρων τό όνομα, ΙΗΣΟΥΣ = 888, εΙναι ό θρίαμβος της όγδόης. Άλλά ή 
βίωσις καί μέθεξις δέν εΙναι πλήρι:ις καί τελεία στόν παρόντα κόσμον. 
Κατά τήν Μεταμόρφωσιν οΙ άπόστολοι «είς τήν γην έναπέβλεπον μή 

φέροντες όραν (= μή δυνάμενοι νά δούν) την λαμπρό1ητα της άπρο
σίτου δόξης τού προσώπου34S» τού Χριστού, ό όποίος «προτυπών την 
Άνάστασιν»349 καί «δείξαι βουλόμενος τής Άναστάσεως την λαμπρό
τητα»350 μετεμορΦώθη, άλλά «ώς έχώρουν οί Μαθηταί. .. τήν δόξαν... 
έθεάσαντο·»351. Όμοίως οΙ πιστοί, καθώς εΙναι άνθρωπίνως δυνατόν 
πρό της Β' Παρουσίας, μετέχουν τής 8ης καί τού Ί. Χριστού. Δηλαδή ή 

8η δέν εΙναι μόνον έοχατολογικόν γεγονός εΙναι καί παρούσα πραγμα

τικότητα. δπως έλέχθη. 

344. Έπιστολή Βαρνά6α, χν, 8, Μ. 2, 772. Β. (Β.Ε.Π. 2, 240). 
345. Αυτόθι. 
346. Γρηγορίου τού Παλαμά, 'Ομιλία ΚΓ, 4, Μ. 151,300. Α. (Ε.Π.Ε. 10, 76). 
347. Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Στρωματείς ς' χνι, Μ. 9.368. Α-Β. (Β.Ε.Π. 8, 231). 
348. Τροπάριον "Ορθρου Στ' Αυγουστου, Μηναίον, ~EKδ ...ΦQΣ... Άθήναι, 1970. σελ. 

71. 
349. Ένθ' άνωτ. σελ. 67. 
350. -Ενθ' άνωτ. σελ. 66. 
351. Κοντάκιον Στ' Αυγούστου, 'Ωρολόγιον τό μέγα. εκδ...ΦΩΣ.., σελ. 450. 
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Ό Ώριγένης χαρακτηρίζει τήν 8ην ώς πνευματικήν περιτομήν, πού 

καθαρίζει τήν πνευματικήν όκρο6υστίαν. «Πρίν γάρ ~λθη ή όγδόη τού 

Κυρίου Ίησού Χριστού τlμέρα, όλος ό κόσμος όπερικάθαρτος ην καί ό

κρό6υστος' ότε δέν ήλθεν ή όγδόη τής όναστάσεως τού Χριστού ήμέ

ρα, όθρόως πάντες έκαθαρίσθημεν έν Τή περιτομιϊ τού Χριστού, συν

ταΦέντες καί συναναστάντες ...»352, 
Ή 8η όνέτειλε μέ την Άνάστασιν τού Χριστού, εΙναι ότελεύτητος 

καί μόνον ή 6ίωσις αύτής καί ή μέθεξις τού'Αναστάντος Ί. Χριστού εΙ

ναι ότελής στόν παρόντα κόσμον καί περιοδική, όχι διαρκής, Τό πλή

ρωμα τής 8ης θά τό 6ιώση ή 'Εκκλησία καί ό κάθε πιστός μετά τήν Β' 

Παρουσίαν, όταν ύπερ6αθή ό περιορισμός τής ότελείας καί τής σχετι

κότητος τού χωροχρόνου. Τότε θά παύση ή έ6δόμη καί ό έ6δοματικός 

σα66ατισμός καί θά όκολουθήση ή όγδόη καί ό όγδοατικός σα66ατι

σμός τής αΙωνιότητος: «τού έ6δοματικού παυσαμένου χρόνου, ένστή

σεται ήμέρα όγδόη μετά τήν έ8δόμηψ όγδόη μέν λεγομένη, δτι μετά 

τήν έ8δόμην γίνεται, ούκέτι δέ τήν τού όριθμού διαδοχήν έΦ' έαυτής 

δεχομένη»353.Ή όγδόη έμφανίζεται στόν παρόντα χρόνον μερικώς καί 
σημαίνει «τήν μετά τόν χρόνον τούτον κατάστασιν, τήν άπαυστον ή

μέραν, τήν όνέσπερον, τήν άδιάδοχον, τόν άληκτον έκείνον καί όγήρω 

αίώνα.»354. 

Μερικοί Πατέρες δέν κάμουν διάκρισιν μεταξύ μερικής καί πλή

ρους καί τελείας 6ιώσεως τής 8ης καί μεταθέτουν ένίoτ~ τήν 8ην πέ

ραν τού κόσμου τούτου καί δίνουν κυρίως περιεχόμενον ύπερκόσμιον, 

ύπερ6ατικόν. «ούκ όρκεί πρός τελείαν μακαριότητα τό τών κοσμικώς 

γινομένων όργήσαι, δεί προσλα8είν τήν ύπερκόσμιον ύπέρ ταύτην κα

τάστασιν οίισαν όγδόην»355, 'Ενώ ή 8η όνέτειλε μέ τήν •Ανάστασιν τού 
Ί. Χριστού, όπό πολλούς Πατέρας μετατίθεται στην μετά τόν κόσμον 

τούτον αίωνιότητα. c< ... όπό τών Καππαδοκών (πατέρων) καί έφεξής, ή 

όγδόη ήμέρα λαμ6άνει' πλέον έσχατολογικόν καί μεταφυσικόν χαρα
" κτήρα, ταυτιζομένη πλέον πρός την αίωνιότητα,»356. 

Άλλά τό γεγονός τής Άναστάσεως δέν μετατίθε'ζ.αι στό μέλλον, 

όλλά εΙναι fva Ιστορικόν καί ύπεριστορικόν, χρονικόν καί ύπερχρονι
κόν γεγονός, fva μυστήριον, πού έκτείνεται στόν κόσμον, γιά νά μετα
μορφώση τόν κόσμον καί έπεκτείνεται πέραν τού κόσμου στήν αΙωνιό

35.2. Ώριγένους. ΕΙς ψαλμούς, έκλογαί ψαλμ; ΡΙΗ' Μ. 12, 1588. Α-Β. (Β.Ε.Π. 16.. 
103). 

353. Γρηγορίου Νύσσης. ΕΙς τόν έκτον Ψαλμόν, Μ. 44, 609. C. 
354. Μ. Βασιλείου, Περί Άγίου Πνεύματος, 66, Μ. 32. 192. Α. (Ε.Π.Ε. 10,462). 
355. Διδύμου τού τυΦλού, ΕΙς ψαλμ. 6, Μ. 39.1173. D.-1176. Α. 
356. Δημ. Γ. Τσόμη, Ή όγδόη ήμέρα, θεσ/νίκη, 1972, σελ. 313. 
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τητα, καί όδηγεί σ' αύτόν τόν θεόν ι στήν θέωσιν, στόν τελικόν σαββα

τισμόν. 'Ομοίως καΙ ή 8η ήμέρα δέν μετατίθεται στό μέλλον, στήν αΙω- . 
νιότητΩ, άλλά άνατέλλει μέ τήν Άνάστασιν τού Χριστού, βιώνεται μύ
στικώς άπό τόν παρόντα κόσμον μερικώς, άτελώς, ένφ στήν αΙωνιότη

τα θά άποκαλυφθή καί βιωθή στό πλήρωμά της. 

Κατά τόν Μάξιμον «ή όγδόη τής ύπέρ φύσιν καί χρόνον ύποδηλοί 

καταστάσεως τόν τρόπον.»357. Αύτόν τόν ύπέρ φύσιν καί χρόνον τρό
πον ζωής βλέπομεν στήν τελείαν μορφήν στόν Ί. Χριστόν, τόν Άνα

στάντα έκ νεκρών. Δέν ύπόκειται στούς περιορισμούς χώρου καί χρό

νου, άνασταίνεται, νικά τήν άμαρτίαν, συντρίβει τόν σατανά, νικά τόν 

δδην καΙ τόν θάνατον, άθανατΙζει, θεώνει τήν άνθρωπΙνην φύσιν. 

Αύτήν τήν ύπερφυσικήν κατάστασιν βλέπομεν καΙ στούς μιμητάς 

τού Χριστού, στούς άγίους, στούς χριστοειδείς. 'Ο όλος τρόπος τής 

ζωής των, τά σημεία καί τέρατα, πού fκαμαν, φανερώνουν τήν <<μεθέ

ξει κατά τήν θέωσιν όγδοατικήν ένέργειαν»35Β. Έπομένως τό μυστή
ριον τής 8ης διά τής Χάριτος τού Άναστάντος Ί. Χριστού ένεργείται 

μέσα στόν χρόνον κα[ μεταμορφώνει τόν κόσμον. Ένεργείτα( διά τών 
άγίων Μυστηρίων, τά όποία καθιστούν τούς πιστούς κοινωνούς τού 

Χριστού. « ... ή δέ όγδόη έστΙ καί ή άνάστασις' τής δέ άναστάσεως τύ

πος τό Βάmισμα' άπό τών μικρών εΙς τά μείζονα, άπό τών σωματικών 

είς τά πνευματικώτερα.»359. 

Τήν διείσδυσιν τής όγδοατικής ένεργείας καί αύτού τού ·1. Χριστού 
μέσα στόν έβδοματικόν σαββατισμόν καί τήν ύπέρβασιν τής 7ης, τήν 

περιοδικήν έστω ύπερύψωσιν τού έβδοματικού σαββατισμού καί μετα

μόρφωσιν σέ όγδοατικόν άναστάσιμον σαββατισμόν έκφράζει κυρίως ή 

Κυριακή κα[ή περίοδος τής Πεντηκοστής, ή όποία λαμβάνεται ώς μία 

συνεχής άναστάσιμη ήμέρα. Όλη ή μετά τήν Άνάστασιν τού Χριστού 

έποχή είναι 8η ήμέρα, άλλά ή μυστική βίωσΙς της, ώς μία διέξοδος άπό 

τόν έβδοματικόν χρόνον πραγματώνεται κυρίως κατά τήν Εύχαριστια

κήν σύναξιν τής Κυριακής. Καθ' έκάστην ΕύχαρισΤιακήν σύναξιν ή ό

γδοατική Χριστοφάνεια καί ένέργεια. «Κυριακή γάρ ην, ότε πρώτον συ

νηγμένοις έπέστη, καί μεθ' ήμέρας .όκτώ τήν Κυριακήν πάλιν έπανα

γούσας (= πού ·έπαναφέρουν τήν Κυριακήν) έφίσταται συνηγμένοις. 
Έκείνας τάς συνάξεις εΙκονίζει διηνεκώς ή τού Χριστού Έκκλησία, κα

τά Κυριακήν μάλιστα τάς συνάξεις έπιτελούσα... »360. 

357. Μαξίμου τού 'Ομολογητού, Κεφ. Θεολ. Α', 51, Μ. 90,1101, C. (Ε.Π.Ε. φιλ. 14, 
470). 

358. ~Eνθ' άνωτ. Α. 60, Μ. 90, 1105. Α. (Ε.Π.Ε. 14,474). 
359. Ίω. Χρυσοστόμου, Είς τήν Ύπαπaντην. Μ. 50, 808. 
360. Γρηγορίου τού Παλαμά. 'Ομιλία ΙΖ' 16, Μ. 151,232. C-Ό. (Ε.Π.Ε. 9, 506). 
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Ή 8η ήμέρα βιώνεται στόν μυστηριακόν, λειτουργικόν χρόνον, κυ

ρίως στήν Εύχαριστιακήν σύναξιν, πού παρατείνει διά Πνεύματος Ά

γίου Χριστόν εΙς τούς αΙώνας. Ή έκφρασις τής 8ης μέσα στόν λειτουρ

γικόν χρόνον τής Κυριακής είναι εΙκών τής μελλούσης πλήρους όπο

καλύψεως τής 8ης μετά τήν Β'Παρουσίαν. «Έπί ουν πάντων τών έν βίφ 

πραγμάτων διαφερόντως μέγιστον καί ύπέρ άπασαν έννοιαν ή τού Κυ

ρίου Άνάστασις ... έορτάζομεν καΙ έγκαινίζομεν, όλλ' όεί καΙ έπί μεθ' 
ήμέρας όκτώ. Πρώτος τοίνυν ταύτης έγκαινισμός, ή παρούσα Κυριακή 

(Θωμά), fιτις λέγοιτ' δν κυρίως καί όγδόη καΙ πρώτη' όγδόη μέν, ώς 
όπό τού Πάσχα' πρώτη δέ ώς όρχή τών άλλων. ΚαΙ όγδόη πάλιν, δτι εΙς 

εΙκόνα τάττεται τής όπεράντου έκείνης ήμέρας, τής έν τφ μέλλοντι 

αΙώνι, fιτις καΙ πρώτη καΙ μία έσται πάντως, μή νυκτί διακοmομένη.»361. 
ΟΙ Πατέρες βλέπουν τήν προτύπωσιν τής 8ης στόν όριθμόν τών, 8, 

διασωθέντων έκ τού Κατακλυσμού έπί Νώε, όμοίως στήν κατά τήν 8ην 

ήμέραν Περιτομήν, στούς Ψαλμούς 6 καί 11 «ύπέρ τής όγδόης» καί σέ 
αλλα χωρία. 

Ή κιβωτός τού Νώε καΙ ή όγδοάς τών σωθέντων δι' αύτής παραλ

ληλίζεται μέ τόν Σταυρόν, τήν ταφήν καί τήν κατά τήν 8ην Άνάστασιν. 

«'Ο δίκαιος γάρ Νώε μετά τών άλλων όνθρώπων... οϊτινες όριθμφ δντες 
όκτώ, σύμβολον είχον τής όριθμφ μέν όγδόης ήμέρας έν nέφάνη ό 
Χριστός τιμών όπό νεκρών όναστάς ... ό γάρ Χριστός, «πρωτότοκος πά
σης κτίσεως» ων, καΙ όρχή πάλιν άλλου γένους γέγονε, τού όναγεννη

θέντος ύπ' αύτού δι' ϋδατος καί πίστεως καί ξύλου, τού τό μυστήριον 

τού σταυρού έχοντος, δν τρόπον καί ό Νώε έν ξύλφ διεσώθη έποχού

μενος τοίς ϋδασι μετά τών Ιδίων.»362. 
Διά τής σωτηρίας τής όγδοάδος τών όνθρώπων στήν κιβωτόν τού 

Νώε «τέλος μέν τών παρφχηκότων, όρχήν δέ τών μελλόντων έπιγίγνε

·σθαι·»363. Διά τής Άναστάσεως τού Ί. Χριστού γεννάται νέος κόσμος. 
«Διατί δέ έν τη όγδόη ήμέΡQ όνέστη ό Κύριος; Έπειδή πρώτη όγδοάς 

όνθρώπων έπί τού Νώε, μετά τόν τού παλαιού κόσμου θάνατον, νέον 

κόσμον εΙς γένος όνέστησεν.»364; Διά τής όγδοάδος τού Νώε όνέστη 
τό όνθρώπινον γένος, καί διαιωνίσθη. Διά τής 8ης τής Άναστάσεως 

τού ΆΙησού Χριστού έσώθη τό όνθρώπινον γένος όπό τόν κατακλυσμόν 

τής όμαρτίας καί όφθαρτίσθη. «Έπεί ουν πρώτη όνάστασις τού γένους 

μετά τόν κατακλυσμόν διά όγδοάδος όνθρώπων έγένετο, διά τούτο καί 
ό Κύριος πρώτος τήν όνάστασιν τών νεκρών έν τπ όγδόη άρχεται, δτε 

361. Συναξόριον Κυριακής Θωμά, Πεντηκοστόριον, ..ΦΩΣ», 1974, σελ. 32. 
362. Ίουστίνου Μόρτυρος, Διόλογος, 138,1-2 Μ. 6, 793. Α-Β. (Β.Ε.Π. 3,335). 
363. Διαταγαί Άποστόλων, ΗΌ 12,22, Μ. 1, 1100. Α. (Β.Ε.Π. 2,153). 
364. Άστερίου Σοφιστοϋ, ΕΙς ψαλμόν 6, Μ. 40,448. Β. (Β.Ε.Π. 37,212). 
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καθόπερ έν κιβωτφ τφ τόφφ ως ό Νώε έμεινε καΙ τόν κατακλυσμόν τής 

όσεβείας έπαυσε καί τό Βάπτισμα τής παλιγγενεσίας έπέδωκεν, 'ίνα 

συνταφέντες αύτφ έν τφ βαπτισμφ κοινωνοί τής όναστόσεως αύτού 

γενωμεθα.»365. . 
Ή κατά τήν 8ην ήμέραν περιτομή έσυμβόλιζε τήν κατό τήν 8ην ή

μέραν Άνάστασιν τού Ί. Χριστού, ή όποί<:ι έκαθάρισε την όνθρωπότητα 

όπό τήν όκαθαρσίαν τής πνευματικής, ήθικής όκροβυστίας. «ΠρΙν γόρ 

έλθη ή όγδόη τού Κυρίου Ίησού Χριστού ήμέρα, όλος ό κόσμος όπερι

κάθαρτος ην καΙ όκρόβυστος' ότε δέ ηλθεν ή όγδόη τής όναστόσεως 

τού Χριστού ήμέρα, όθρόως πάντες έκαθαρίσθημεν έν τfi περιτομή 

τού Χριστού, συνταΦέντες καί συναναστάντες ...»366, 
Τό αΙμα τής φυσικής, σαρκικής περιτομής έκείνης «κατήργηται, 

καί αϊματι σωτηρίφ πεπιστεύκαμεν- άλλη διαθήκη τό νύν, κα[ δλλος έ

ξήλθεν έκ Σιών νόμος. Ό Ί. Χριστός πόντας τούς βουλομένους περι

τέμνει, ώσπερ άνωθεν έκηρύσσετο, πετρίναις μαχαίραις ...»367. Κατά 
τόν Γρηγόριον Νύσσης ή τέμνουσα πέτρα εΙναι ό Χριστός, ό λόγος τής 

όληθε[ας, ή Χάρις, πού μεταστοιχειώνει τήν όνθρωπίνην ζωήν πρός τό 

θειότερον. Ή τελεία περιτομή καί όπαλλαγή όπό την όμαρτίαν θά 

πραγματοποιηθή κατό TQV Νύσσης στήν αίωνιότητα368 . 
Κατό τόν Ίουστίνον όληθινή περιτομή, ή όποία καθαρίζει όπό τήν 

πλάνην καί όμαρτΙαν εΙναι ή σταυρική θυσία καί Άνάστασις τού Ί. Χρι

στού. <<'Η δέ έντολή τής περιτομής, κελεύουσα τή όγδόn ήμέρι;ι έκ 

παντός περιτέμνειν τά γεννώμενα, τύπος ην τής όληθινής περιτομής, 
ην περιετμήθημεν όπό τής πλάνης καί πονηρίας διά τού όπό νεκρών 

όναστόντος τfi μις:ι τών σαββάτων ήμέρι;ι Ίησού Χριστού τού Κυρίου ή

μών- μία γόρ τών σαββάτων... όγδόη καλείται, καΙ πρώτη ούσα μέ
νει.»369. 

Διά τού Βαπτίσματος γίνεται κοινωνός ό πιστός τής περιτομής τής 

σταυρικής θυσίας καί Άναστόσεως τού Χριστού, ύφίσταται περιτομήν 

πνευματικήν, δπως λέγει ό Παύλος: έν Φ (Χριστφ) περιετμήθητε περι
τομή όχειροποιήτφ έν τή όπεκδύσει τού σώματος τών όμαρτιών τής 

σαρκός, έν τή περιτομή τού Χριστού, συνταΦέντες αύτφ έν τφ βαπτί

σματι, έν Φ καί συνηγέρθητε διό τής πίστεως ...»370. 
Ό Άστέριος, όπως καί άλλοι Πατέρες, λέγει δτι ή πλήρης καί τε

365. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 40, 448. Β. 
366. Ώριγένους, ΕΙς ψαλμόν, ΡΙΗ" Μ. 12, 1588. Α-Β. (Β.Ε.Π. 16, 103). 
367. Ίουστίνου Μάρτυρος, Διάλογος, 24, 1-2 Μ. 6,528. B-C. (Β.Ε.Π. 3, 229). 
368. Γρηγορίου Νύσσης, Είς τόν έκτον ψαλμόν Μ. 44, 608. C-612. Α. 
369. Ίουστίνοu Μάρτυρος, Διάλογος, 41,4. Μ. 6, 564-D-565.A. (Β.Ε.Π. 3,245). 
370. Κολασσαείς 2, 11-12. 
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λεία περιτομή εΙναι κατά τήν όνάστασιν τής Β' Παρουσίας Χριστού, ό

πότε θά όπαλλαγούν οΙ σωζόμενοι όπό τόν θάνατον καί τήν όμαρτΙαν 

καΙ ή έ6δόμη θά δώση τήν θέσιν της στήν όγδόην. «'Επειδή τάς πρώ

τας έmά ήμέρας τό 6ρέφος έφόρει τά σπάργανα, Τfι δέ όγδόπ λυόμε
νον τήν περιτομήν έλάμ6ανε .. καί ήμείς, καν τήν έ6δομάδα τού 6ίου 
έφορέσαμεν τά τών κακιών σπόργανα σειραίς τών Ιδίων όμαρτημάτων 

σφιγγόμενοι, εΙς τό τέλος τής ζωής ταύτα διαρρήξωμεν καί ώς έν ό

γδόπ τfι όναστάσει τόν θάνατον περιτεμνόμενοι τόν Ισάγγελον 6ίον ό
σπασώμεθα.»371. 

Ή 7η θυμίζει τόν σα66ατισμόν τής Π.Δ. καί κυρίως τού Ί. Xριqτoύ 

διά τού θανάτου, ταφής καΙ εΙς ζίδου καθόδου. Ή 8η θυμίζει τήν όνά

στασιν, τήν κλήσιν στόν άνω, στόν έπουράνιον σα66ατισμόν. Ή 7η τής 

έ6ρα'ίκής συναγωγής σήμερα δέν όδηγεί στόν άληθινόν σα66ατισμόν, 

έπαναστρέφει στήν 6ην τής όναζητήσεως ένός κοσμικού Μεσσίου. Ή 

7η τού έν Χριστφ σα66ατισμού όδηγεί στόν Άναστάντα Ί. Χριστόν, 

στήν όληθινήν 8ην. Ή όληθινή 8η, ή όποία όρχίζει μέ τήν όνάστασιν 

τού Ί. Χριστού, είναι ένα μυστήριον, ύπάρχει παράλληλα πρός τήν 7ην, 

είναι αΙωνία ύπερχρονική, δπως έλέχθη, όλλά καί διά τών όγίων Μυ

στηρίων διεισδύει στήν 7ην καί 6ιώνει ό πιστός τήν 8ην ώς περιοδικήν 

έστω διέξοδον έκ τής 7ης. 

Ό έν Χριστφ σα66ατισμός τής 7ης όδηγεί στήν μυστηριακήν 6ίω

σιν τής 8ης εστω ότελώς όπό τόν παρόντα κόσμον. Αύτήν τήν όλή

θειαν μάλλον έκφράζει ό 'Εκκλησιαστής. «δός μερίδα τοίς έmά καΙ γε 

τοίς όκτώ, δτι ού γινώσκεις τί έσται πονηρόν έπί τήν γήν.»372. Κατά τόν 
Όλυμπιόδωρον «ό τήν Παλαιάν προσιέμενος Διαθήκην, διά τόν έν 

αύτfι σα66ατισμόν τόν έν πνεύματι τελούμενον ... δέδωκε μερίδα τοίς 
έπτά. Ό δέ τήν Νέαν, καθ' fίν ή Κυριακή τού Σωτήρος άνάστασις, ή ό

γδόη καί πρώτη όρχήν έχουσα τού μέλλοντος αΙώνος, δέδωκε μερίδα 
τοίς όκτώ.»373. 

Πολλοί πατέρες ώς 8ην θεωρούν όποκλειστικά τήν αΙωνιότητα. Ό 

Χρυσόστομος λέγει: «Περί τής όγδόης καΙ ό σοφός Σολομών νουθετεί 

λέγων. «Δός μερίδα τοίς έπτά, καί γε τοίς όκτώ», ώσανεί λέγων «φρόν

τισον έν τφ αΙώνι τούτφ τής έ6δόμηςχιλιονταετηρίδος περί μερίδος 

τής όγαθής, όγδόης, τής μελλούσης καΙ μενούσης αΙωνίου ζωής.»374. 

371. Άστερίου Σοφιστού, ΕΙς 60ν ψαλμόν Μ. 40, 445. Α-Β (Β.Ε.Π. 37,211). 
372. Έκκλησιαστής, 11,2. 
373. Όλυμπιοδώρου Άλεξ.• Ύπομνήματα εΙς Έκκλησιαστήν, Μ. 93. 605. C. 
374. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς Ψαλμόν 6. Μ. 55, 543. 'Ομοίως Γρηγορίου Άκραγαντί

νων, Μ. 98, 1128.Α. 1129.Α. Όλυμπιοδώρου Άλεξ. Μ. 93, 605. Άναστασίου ΣιναΤτου, Μ. 
89,1080. Β. 
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(Τοιχογραφία Ί. Μ. l::ιαΡΛαάμ. Μετέωρα 1548 μ.Χ.) 


Ό Ί. Χριστός, ό νικητής τού Σατανά, τού 'Άδου, τού θανάτου, τών δαιμόνων. Συνανα


σταίνει καί συνδοξόζει τό όνθρώπινον γένος. 'Άνωθεν τού Ί. Χριστού μέ τήν μορφήν 


όγγέλων τό δώρα τού Άναστόντος. Ή Χαρό στό μέσον καί όπό όριστερό έrιόνω ή Ά


φθαρσία, ή Νίκη, ή Άνόστασις, ή Άγαλλίασις, ή Ζωή, ή Εύφροσύνη. ΟΙ συσταυρούμενοι 


και συνανιστόμενοι μετό τού Χριστού γεύονται τό θεία αύτό δώρα τής όγδοατικής t
νεργε(ας τού Άναστόντος. 
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Ό κόσμος αύτός παρέρχεται Θα όνατείλη ή 8η, ή αΙωνιότης. Δίδομεν 
μερίδα στήν 7ην, φροντίζομεν γιό τό έπίγεια ... Έφροντίσαμε γιό τό Έ
πουρόνια; 

Διό τής έν Χριστφ ζωής ό πιστός σαββατίζει όναπαύεται έν Χριστφ, 

συσταυρώνει καί συνθόπτει μετό τού Χριστού τόν παλαιόν δνθρωπον 

τής άμαρτίας κινείται μέσα στήν έν Χριστφ έβδόμην καί συνεχώς πο

ρεύεται πρός τήν όγδόην, όνίσταται μετό τού Χριστού, μετέχει μυστι

κως των Χαρίτων τής όγδοατικής ένεργείας τής 'Αναστόσεως, κοινωνεί 

Χριστόν, Χριστοποιείται. 'Έτσι ό πιστός δίδει μερίδα στήν 7ην, δηλαδή 

τιμά καί όξιοποιεί τόν χρόνον τής παρούσης ζωής, τής έπιγείου ζωής, 

άλλό τιμά συγχρόνως καί τήν 8ην, φροντίζει γιό τήν αΙωνιότητα, τήν ό

ποίαν προγεύεται όπό τήν παροϋσαν ζωήν διό τών άγίων Μυστηρίων. 

Ό Κύριος δέν θό όργήση νό fλθη. Μήν μεριμνωμεν καί τυρβόζω

μεν περί πολλό. «ένός έστι χρεία»375. "Ας φροντίσωμεν γιό την όγαθήν 
μερίδα)), γιό τήν 8ην. «Δός μερίδα τοίς έπτό καί γε τοίς όκτώ))37β. "Ας 
φροντίσωμεν γιό τήν όγαθήν μερίδα τής 8ης, «ήτις ούκ άφαιρεθήσεται 
όφ' ήμών.))377. 

375. Κατά Λουκάν 10, 41-42. 
376. Έκκλησιαστής, 11,2. 
377. Κατά Λουκάν 10,42. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β 

το χξς' (666) ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΝΑΝΤΙΩΣΙΝ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 

1. 'Άρνησις τής Σταυρικής λυτρωτικής θυσίας καΙ τού Σω
τήρος Χριστού 

'Ενώ ή έν Χριστφ 7η καί 8η έκφράζουν τήν όνόρθωσιν, τήν θερα

πείαν τής mώσεως ~αί όποστασίας, τήν έπιστροφήν στόν Θεόν καί γε

νικά δλον τό σωτήριον έργον, τό όποίον έπιτελεί έν Πνεύματι Άγί4) 6 
Ί. Χριστός, ή 6η καί ή 7η τού έ6ραϊκού όντιχριστισμού καί μάλιστα τό 

«666», έκφράζουν τήν άρνησιν στόν Μεσσίαν Χριστόν, τήν άρνησιν 
στόν έν Χριστφ σα66ατισμόν, στήν Άνάστασιν καί σωτηρίαν. Τό «666» 
(χξς'), ώς σύμ60λον τού όντιχριστισμού έκφράζει τήν αίωνίαν έναντίω

σιν.στόν Ί. Χριστόν, στόν 888 (= ΙΗΣΟΥΣ). 
Ή όπιστία καί 6 όρνητισμός ώς άλλη όκρ06υστία κρατούν τίς καρ

διές τών όνθρώπων όπερίτμητες, έγκλω6ισμένες στήν όποστασίαν. 'Α

περίτμητος καί έσκοτισμένος t\ai όκάθαρτος είναι αύτός, πού δέν πι
στεύει στήν Άνάστασιν τού Ί. Χριστού καί δέν δέχεται τήν όνακαινι

στικήν όγδοατικήν ένέργειαν τού Ί. Χριστού. « •.. ή Κυριακή περιτομή 

είναι παντός τού κόσμου»37β. Ή πίστις καί ή μέθεξις στό μυστήριον 
τής Άναστάσεως είναι ή πνευματική περιτομή, ή διέλευσις όπό τήν 

7ην, στήν 8ην στόν έν Χριστφ σα66ατιμόν, στήν σωτηρίαν. 

Μέ τήν μετάνοιαν, τήν πίστιν. τήν μυστηριακήν ζωήν, ό πιστός 

περνάει όπό τήν 6ην τού πάθους καί σταυρώσεως τού Χριστού, σταυ

ρώνει τόν παλαιόν άνθρωπον, συσταυρώνεται, συνθάπτεται, σα66ατί

ζει μετά τού Χριστού, προχωρεί στήν έν Χριστφ 7ην καί συνανασταίνε

ται, δια6αίνει στήν 8ην ψάλλων: «Χθές συνεθαπτόμην σοι Χριστέ, συν

εγείρομαι σήμερον άναστάντι σοι' συνεσταυρούμην σοι χθές' αύτός 

με συνδόξασον Σωτήρ, έν τfl 6ασιλείc;ι σου.»379. 
Τούτο τονίζει 6 Παύλος: «6 παλαιός ήμών άνθρωπος συνεσταυρώ

378. Ίω. Χρυσοστόμου, Είς Ύπαπαντήν, Μ. 50, 808. 
379. Τροπόριον Κανόνος Άναστόσεως, Πεντηκοστόριον, «ΦΩΣ», σελ. 2. 
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θη, 'ίνα καταργηθή τό σώμα τής όμαρτίας, τού μηκέτι δουλεύειν ήμας 

τη όμαρτία... εΙ δέ όπεθάνομεν σύν Χριστφ, πιστεύομεν δτι καί συζήσο
μεν αύτφ»380. Ό Γρηγόριος λέγει: «Έδεήθημεν Θεού σαρκουμένου 
καί νεκρουμένου, 'ίνα ζήσωμεν- συνενεκρώθημεν, '(να καθαρθώμεν

συνανέστημεν, έπειδή συνενεκρώθημεν- συνεδοξάσθημεν, έπειδή συν

ανέστημεν.»381. Ό πιστός χριστιανός δύναται νά λέγη: «Χριστφ συνε
σταύρωμαι' ζώ δέ ούκέτι έγώ, ζη δέ έν έμοί Χριστός.»382. 

Άντίθετα ό δπιστοs, ό όρνητής τού Χριστού, έρχεται στό Σταυρόν 

τού Χριστού, όχι γιά νά γίνη κοινωνός Χριστού, συνεσταυρωμένος, όλ

λά γιά νά γίνη σταυρωτής Χριστού καί χριστιανών. Μέ λόγον, έργον, ή

θος άντίχριστον, όρνείται, όνειδίζει, ύβρίζει, βλασφημεί τόν Χριστόν. 

Μένει καθηλωμένος στήν 6ην ήμέραν καί ωραν τής πτώσεως καί όπο

στασίας, στής όμαρτίας τόν θρίαμβον, πού έκφράζει τό «666« (χξς'). 

Άρνείται τό έν Χριστφ όντίδοτον, τήν 6ην ήμέραν καί ωραν τής σταυ

ρικής θυσίας καί σωτηρίας, τήν 7ην τού σαββατισμού, τής όνακλήσεως 

όπό τόν θάνατον καί 'Άδην καί τήν 8ην τής Άναστάσεως καί τελειώ

σεως τής σωτηρίας. Ό δπιστος έμμένει στήν πτώσιν, στήν αρνησιν τού 

Χριστού. 

Αύτόν τόν όρνητισμόν έκφράζει τό «666) (χξς'), ή σφραγίς τού 

Άντιχρίστου. 'Όταν θέλουν νά μας έπιβάλλουν τό «666» στίς ταυτότη
τες, ώς σφραγίδα τρόπον τινά τής προσωπικότητός μας εΤναι ώς νά 

μας λέγουν: «UΑρνησαι, φησί, τόν Θεόν σου τόν Έσταυρωμένον.»383. 
Αύτό τό όντίχριστον'νόημα έχει τό «666;>. «Τοιούτον γενήσεται καί έπί 
τού μισοκάλου ή σφραγίς λέγουσα. Άρνούμαι, φησί, τόν ποιητήν ούρα

νού τε καί γής' όρνούμαι τό βάπτισμα, όρνοΟμαι τήν λατρείαν 

..μου ... »384. Μέ τό «666» ό χριστιανός σύρεται στό στρατόπεδον τού 
, 

Άντιχρίστου, γίνεται κοινωνός τών σταυρωτών τού Χριστού καί τρόπον 

τινά κράζει «σταυρωθήτω»385. 

'Άνευ πίστεως καί μετανοίας καί κοινωνίας μετά τού έσταυρωμέ
νου ό δνθρωπος μένει μέ τήν έχθραν κατά τού Χριστού, ύβρίζει μέ πά

θος τά πάθη τού Χριστού,όνασταυρώνει Χριστόν. Τό «666» δηλοί οχι 
τήν όναίρεqιν τής πτώσεως διά τής θυσίας τού Χριστού, όλλά τήν έμ

μονήν στήν πτώσιν, τήν όναίρεσιν αύτής τής θυσίας του Χριστού, τήν 

ματαίωσιν τής σταυρικής κα[ όναστασίμου σωτηρίας. Τό «666» δηλοί 

380. Ρωμαίους, 6, 6. 
381. Γρηγορ[ου Θεολόγου, Λόγος ΜΕ' 28. Μ. 36, 661. C. (Ε.Π.Ε. 5, 214). 
382. Γαλάτας, 2, 20. 
383. Ίππολύτου, Περ[ τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,932. C. (ΒΕΠ. 6, 287). 
384. 'Ένθ' άνωτ. 933,Α. 
385. Ματθ. 27, 22-23. 
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τήν μετατροπήν τής παλαιοδιαθηκικής 7ης, τού μωσαϊκού σαββατι

σμού, σέ άθεον σαββατισμόν, σέ άντίχριστον, δαιμονικόν σαββατι

σμόν, καταπαύσεως στόν θόνατον καί άνασταύρωσιν τού Χριστού, 
στήν άρνησιν τής Σταυρικής θυσίας καί Άναστόσεως. 

Ή Παλαιοδιαθηκική 7η, τό Σόββατον, ήταν πρόδρομος τού έν Χρι

στφ σαββατισμού, τής συσταυρώσεως, συνταφής καί συναναστόσεως 

.μετό τού Χριστού. Μέ τήν έλευσιν τού Ί. Χριστού παύει, καταργείται 
τό έβρα'ίκόν σόββατον, ή 7η τής Π.Δ. Τούτο προείπεν ό Ήσα'ίας: «Τός 

νουμηνίας ύμών καί τό σόββατα καί ήμέραν μεγόλην ούκ άνέχομαι' νη

στείαν καί άργίαν καί τός νουμηνίας ύμών καί τός έορτός ύμών μισεί ή 

ψυχή μου.»386. Τόν τυπολατρικόν σαββατισμόν τής 7ης τής Συναγωγής 
άντικατέστησε ό έν Χριστφ σαββατισμός. «ού τό νύν σόββατα έμοί δε

κτό, άλλό δ πεποίηκα, έν Φ καταπαύσας τό πόντα άρχήν ήμέρας ό
γδόης ποιήσω, δ έστιν άλλου κόσμου άρχήν.»387. 

2. 'Άρνησις τού ΣταυροΑναστασίμου έν Xριστcρ σαββατι
σμου 

Ό έν Χριστφ σαββατισμός είναι σταυροαναστόσιμος. Ή σταύρωσις 

είναι σαββατισμός, διότι δέχεται ό Χριστός τίς όμαρτίες μας. Ό Κύριος 

λέγει: Δεύτε πρός με πόντες οΙ κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κάγ6) ά
ναπαύσω ύμάς.»388. Άλλό αύτός ό σαββατισμός μεταμορΦώνεται σέ 
άναστόσιμον σαββατισμόν μέ τήν εΙς 'Άδου Κόθοδον καί τήν Άνόστα

σιν τού Χριστού, μέ τήν όποίαν ό πιστός γίνεται καινή κτίσις, άθανατί

ζεται, θεώνεται. Ή 8η τής Άναστόσεως έχει τίς ρίζες της στήν έν Χρι

στφ, 7ην, στήν σταυρικήν Θυσίαν. 

Είναι όλοΦόνερη ή ύπεροχή τής 8ης, μάλλον τού σταυροαναστα

σίμου σαββατισμού έναντι τής Παλαιοδιαθηκικής 7ης. «'Ώσθ' όπερ έ

στίν ή Παρασκευή πρός τό Σόββατον, τούτο πρός τήν Κυριακήν ύπόρ

χει τό Σόββατον, ύπερέχουσαν τούτου σαΦώς' καθόσον άρχής καί τύ

που καί σκιάς ή τελειότης καί ή άλήθεια, τοσούτο τή Κυριακή τό πε.,. 

ριόν (= ή ύπεροχή) καί σεβόσμιον διό τό κατ' αύτήν ύπερευλογημένον 
τέλος καί τήν έλπιζομένην κατ' αύτήν κοινήν τών όπόντων όνόστασιν 

καί τελείαν τών όξίων εΙσέλευσιν εΙς τήν θείαν κατόπαυσιν καί τήν 

παντός τού κόσμου άναστοιχείωσιν.»389. 
Ή έν Χριστφ 8η είναι «ύψηλής ύψηλοτέρα καί θαυμασίας θαιιμα

386. ΉσαΤου, 1. 13-14. 
387. Βαρνόβα 'Επιστολή, XV, 8, Μ. 2, 272. Β. (Β.Ε.Π. 2, 240). 
388. Κατό Ματθαίον. 11.28. 
389. Γρηγορίου τού Παλαμά, Όμιλία ΙΖ' 11, Μ. 151.229. A.-C. (Ε.Π.Ε. 9,500). 
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σιωτέρα. Πρός γόρ τήν δνω φέρει κατόστασιν.»390: Μέ τό δγια Μυστή
ρια ή έν Χριστφ 8η φέρει τούς τελείους στόν ύπερβατικόν θείον σαβ

βατισμόν. « ... Ό μετό τού Θεού καλώς τό έαυτού συντελέσας fpya, 
διέβη τfι κατανοήσει πόσαν τήν τών ύπό φύσιν καΙ χρόνον ύπόστασιν 

καΙ εΙς τήν τών αΙώνων καί τών αίωνίων μετετόξατο μυστικήν θεωρίαν, 

σαββατΙζων όγνώστως κατό νουν τήν όλικήν τών όντων όπόλειψΙν τε 

καί ύπέρβασιν.»391. Ή 8η έν Χριστφ εΙναι τελείωσις τής 7ης. «Ούκουν 
όσα δν τις ε'(ποι τήν έβδόμην σεμνύνων, έπί τήν όγδόην ταύτα μετό 

προσθήκης όνόγεται' αϋτη γόρ έκεΙνης έστίν ή τελείωσις.»392. Ό σαβ
βατισμός τής 7ης καί 8ης έν Χριστφ, ό σταυροαναστόσιμος σαββατι

σμός, εΙναι όσυγκρίτως ύπεροχώτερος τού Ίουδαικου σαββατισμού, 

διότι εΙναι όρχή νέας ζωής καΙ όνοΙγει τόν δρόμον της τελειώσεως καί 

θεώσεως. «ώς όρχή ζωής ήμίν ύπόρχουσα καΙ όγδόη, δτε ύπερβεβη

κυία τόν τών "Ιουδαίων σαββατισμόν.»393. 
Ή έμμονή τού όντιχριστισμού στόν Παλαιοδιαθηκικόν σαββατι

σμόν σημαίνει όχι μόνον δρνησιν τής Κ. Διαθήκης, του μεσσιανικου 

σταυροαναστασίμου σαββατισμού, όλλό καΙ δρνησιν αύτης της Π. Δια

θήκης, τού Μωσαικου σαββατισμού. ό όποί"ς ώς τύπος καΙ σκιό ώδη

γουσε στήν όλήθειαν, στό Φώς του Χριστού. Άφου όμως ήλθεν ό Χρι

στός, ή όλήθεια, ή Χόρις, τό φώς του σταυροαναστασίμου σαββατι

σμου,κατηργήθη ό τύπος καΙ ή σκιό, τό Παλαιοδιαθηκικόν Σόββατον, 

πού ήταν προόγγελος TqD Χριστού. Ή έμμονή στόν τύπον καΙ ή όπόρ
ριψις της όληθείας, τήν όποΙαν προτυπώνει ό τύπος, σημαίνει ματαίω

σιν, έξαχρείωσιν αύτου του τύπου, όφου δέν όδηγεί στήν έκπλήρωσίν 

του, στό πλήρωμα τής όληθεΙας, στό προτυπούμενον. 'Έτσι ή Π.Δ. ό

ναιρεί τόν έαυτόν της, όταν δέν όδηγή στήν κ.Δ., όταν δέν γίνεται παι

δαγωγός εΙς Χριστόν. Δέν έννοείται Π.Δ. δνευ τής συνεχείας στήν Κ.Δ. 

3. Ή έIJμονή στόν Μωσαϊκόν σαββατισμόν fκπτωσις στήν 
άποστασιακήν εκτην 

Ή μετό τήν fλευσιν τού σταυροαναστασίμου σαββατισμου του 

Χριστού έμμονή στόν Ίουδα'ίκόν σαββατισμόν σημαίνει όχι μόνον δρ

νησιν τού Χριστου, όλλό καί δρνησιν αύτου του Γιαχβέ, διότι αύτός ό 

Γιαχβέ, πού ωρισε τήν προτύπωσιν του σταυροαναστασίμου σαββατι

390. Γρηγορίου τού θεολόγου. Λόγος ΜΔ' 5. Μ. 36. 612.C. (Ε.Π.Ε. 5.226) 
391. Μαξίμου τού Όμολογητού. Κεφ. θεολ. ΑΊ 54, Μ. 90, 1104, Α (Ε.Π.Ε. φιλ. 14. 

-472). 
392. Γρηγορίου τού Παλαμά. uEve' όνωτ. 
393. θεοφίλου Άλεξανδρείας, ΠροσΦώνησις τών όγ[ων θεοφανίων. Μ. 65, 33. Β. 
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σμού μέ τό έβραϊκόν Σάββατον, σαββατίζει στήν Κ. Διαθήκην. Ό Ί. 

Χριστός ώς Β' πρόσωπον τής Άγίας Τριάδος όμοούσιος μέ τόν Πατέρα 
καί τό 'Άγιον Πνεύμα, είναι αύτός ό Γιαχβέ, ό όποιος επαθε σαρκί, έ
σταυρώθη, έσαββάτισε στόν τάφον, κατήλθε στόν 'Άδην, άνέστη. Μέ 

τόν σταυροαναστάσιμον σαββατισμόν τού Χριστού ή 7η τού Μωσαϊκού 
σαββατισμού, τό Σάββατον, γίνεται πλήρωμα Σαββάτου Χριστιανικού, 

τέλειος έν Χριστφ σαββατισμός, ό όποιος όδηγει στήν 8η, στήν Άνά

στασιν, στήν Κυριακήν. 

Ό έβραϊκός σαββατισμός, πού άρνειται τόν σταυροαναστάσιμον 

σαββάτισμόν τού Ί. Χριστού-Γιαχβέ, άρνειται αύτόν τόν Θεόν-Γιαχβέ, 

τήν Κ. Διαθήκην, τήν Π. Διαθήκην καί καταντά άθεος, σατανικός σαβ

βατισμός. 'Έτσι ή 7η τής Συναγωγής, τό Σάββατον, παύει νά είναι Σάβ

βατον, γίνεται 6η άντιχρίστου σαββατισμού. Μέ τήν άρνησιν τού Χρι

στού καί τήν αίωνίαν εχθραν κατά τού Χριστού ή έβρα'ίκή 7η μεταβάλ

λεται σέ 6η τής πτώσεως, άποστασίας καί πλάνης. «Κινδυνεύει γάρ ή 

μέν όγδοάς έβδομάς είναι κυρίως, έξάς δέ ή έβδομάς κατά γε τό έμ
φανές.»394. 

Αύτήν τήν εκmωσιν όχι μόνον άπό τήν έν Χριστφ 7ην καί 8ην, άλ

λά καί άπό τήν Παλαιοδιαθηκικήν 7ην στήν 6ην τής άρνήσεως καί άπο

στασίας σημαίνει το «666» (χξς'). Ή καθήλωσις τού άντιχριστισμού 

στήν 6ην τής άποστασίας, ή άρνησις τής έν Χριστφ άνορθώσεως, ή ά

πόρριψις τής κατά τήν 6ην ήμέραν καί ώραν Σταυρικής θυσίας τού Ί. 

Χριστού, τού άντιδότου κατά τής άποστασιακής 6ης, ό έγκλωβισμός 

στόν άντίθεον, άντίχριστον άρνητισμόν. ή άνομία καί ό θρίαμβος τής 

άποστασίας, σημαίνονται μέ τό «666» (χξς'). 

Ένώ ό Ί. Χριστός θεραπεύει τήν άποστασιακήν 6ην μέ τό άντίδο

τον, μέ τήν σταυρικήν θυσία" καί σαββατίζει σταυροαναστάσιμον σαβ
βατισμόν καί προάγει τήν ίαθείσαν 6ην είς 7ην καί 8ην τής τελείας ά

ποκαταστάσεως, άλλά καί θεώσεως, ό άντιχριστισμός κλείνει τήν όδόν 

πρός τήν έν Χριστφ 7ην καί 8ην καί γνωρίζει μόνον νά άνασταυρώνη 

τόν Χριστόν. Δηλαδή ύπερυψώνει τήν άποστασιακήν 6ην τού 'Αδάμ καί 

της Εϋας, διότι δέν βλασφημεί μόνον τόν Θεόν, δέν άφίσταται μόνον 

άπ' αύτού,δέν άρνειται μόνον αύτόν, άλλά καί σταυρώνει αύτόν. 

Περί τό δένδρον τού Σταυρού ό πιστός σαββατίζει, συσταυρώνεται 

καί συναπoθνήσK~Ι μέ τόν Χριστόν, γιά νά συναναστηθή μετ' αύτού καί 
περάση άπό τήν 7ην στήν 8ην καί κινηθή στήν διάστασιν τής αίωνιότη

τος, πρός τήν όμοίωσιν τού Θεού, άφού ή 8η είναι «άρχή τής άϋλοτέ

ρας καί μείζονος καταστάσεως»395. Ό άπιστος όμως μέ τόν άντιχριστι

394. Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Στρωματείς νι, Μ. 9, 364 C. 
395. Ώριγένους, ΕΙς ψαλμόν ΡΙΗ" Μ. 12, 1588, Α. 
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σμόν του όρνεϊται τόν σταυροαναστόσιμον σαββατισμόν τού Χριστού, 

όλλό καί τόν σαββατισμόν τής Π.Δ., διότι γίνεται θεομόχος καί σταυ

ρωτής αυτού τού Θεού, όπόΤέ ή μωσαΙκή 7η έκπΙmει σέ δθεη όντίχρι

στην 6ην καΙ έγκλωβίζεται στόν γήϊνον κόσμον, στήν φθορόν καί στό 

κακόν. 

Τό χόραγμα «666» (χ.ξς') έκφρόζει τόν διαιωνισμόν τού όντιχριστι
σμού, τήν κορυφωσιν τής όποστασίας τών πρωτοπλόστων, τήν αΙωνίαν 

έχθραν πρός τόν Θεόν, τήν παγίαν όμετότρεmην έναντΙωσιν στό έρ

γον τής έν Χριστφ σωτηρίας, τήν συνεχή σταύρωσιν καΙ όνασταύρωσιν 

τού Χριστού, τό σταμότημα τού χρόνου πρό τού έσταυρωμένου Ί. Χρι

στού χωρίς Άνόστασιν καί λύτρωσιν. Τό «666» (χ.ξς') έκφρόζει τήν 

τρισδιόστατην στό παρελθόν, παρόν, μέλλον, σταύρωσιν, έξουθένωσιν, 

κόκωσιν τού Χριστού καί τόν όσίγαστον διωγμόν κατό τής 'Εκκλησίας. 

« ... ό έξ όριθμός ... πόθους σύμβολον καΙ κακώσεως τού Σωτήρος τή 
έκτπ ήμέΡQ πεπονθότος, καΙ έν τή Άποκαλύψει Ίωόννου τού όνόμα

τος τού θηρίου τόν χξς' έχοντος όριθμόν.»396. 
Τό χόραγμα «666» (χξς') σημαίνει μίαν αΙωνίαν Μ. Παρασκευήν, 

μαύρην καΙ σκοτεινήν, χωρίς τήν χαρόν καΙ τό φώς τής Άναστόσεως. 

Τό «666» (χξς') σημαίνει τήν δρνησιν καταλλαγής καί συμφιλιώσεως μέ 
τόν Θεόν, τήν όπόρριψιν τής Χόριτος, τήν βλασφημίαν κατό τού Άγίου 

Πνεύματος, τήν αΙωνίαν έχθραν κατό τού Θεού. Γι' αυτό τό «666» είναι 
έμβλημα δλων τών σκοτεινών δυνόμεων τών χριστομόχων καΙ θεομό

χων. 

396. Ώριγένοuς, ΈκλογαΙ εΙς τόν Ίεζεκιήλ. Μ. 13.781. B-C. 



ΚΕΦΑΛΑΙ0Ν Γ 

το χξς' (666) ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΩΣΙΝ ΣΤΗΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

1. •Αποδοκιμασία τού Χριστού καί άπόρριψις της Βασι
λεΙας του 

Τό «χξς'» (666) σημαίνει τήν αρνησιν στόν Άναστάντα Ί. Χριστόν, 
τήν αρνησιν στόν Μεσσίαν Χριστόν, τήν έναντίωσιν στήν αΙωνιότητα, 

στήν Βασιλείαν τών ούρανών, της όποίας τήν όδόν άνοιξε ό 'Αναστάς 

καί όναληφθείς Ί. Χριστός. 

Τό «666» έκφράζει τήν σωβινιστικήν τού όντιχριστισμού όντίληψιν 
περί της παγκοσμίου βασιλείας καί κοσμοκρατορίας τού Άντιχρίστου. 

Τό «666» σημαίνει μιά όντίχρισr1iν , όντίθεην, κοσμικήν βασιλείαν.' Μιά 
τέτοια βασιλεία δέν δέχεται τόν Μεσσίαν Χριστόν, τόν έσταυρωμένον, 

όλλά τόν όδηγεϊ πάντοτε στόν σταυρόν. 

Ώς βασιλείαν τού Θεού έθεωρούσαν οί Ίουδαϊοι τήν όποκατάστα

σιν τού κράτους τού Ίσραήλ στήν παλαιάν δόξαν, πού εΙχε έπί τού Δα

βίδ. Ό Ί. Χριστός διέλυσε αύτήν τή πλάνην. «'Επερωτηθείς δέ ύπό τών 
φαρισαίων πότε έρχεται ή βασιλεία τού Θεού, όΠf.κρίθη αύτοϊς καί εΙ

πεν- ούκ έρχεται ή βασιλεία τού Θεού μετά παρατηρήσεως (= μέ κο
σμικόν τρόπον), ούδέ έρούσιν Ιδού ώδε η ίδού έκεϊ' Ιδού γάρ ή βασι-. 

λεία τού Θεού έντός ύμών έστίν».,397. Δηλαδή αύτός ό Μεσσίας Χρι
στός, «ό βασιλεύς τών βασιλ?υόντων καί ό Κύριος τών Κυριευόν

των»398, «ή προσωποποίησις της βασιλείας τού Θεού»399, αύτός εΙναι 

όνάμεσα στούς όνθρώπους ίδρύων τήν πνευματικήν όθόρυβην βασι

λείαν τού Θεού, ή όποία όρχίζει όπό τόν παρόντα κόσμον, βιώνεται έλ

λιπώς στήν γην καί θά όποκαλυφθη καί βιωθη στήν πληρότητα στούς 

ούρανούς μετά τήν μέλλουσαν κρίσιν. 

Ό Ί. Χριστός μετά τήν Βάπτισιν, στούς πειρασμούς τού Σαραντα

397. Κατά Λουκόν, 17, 20-21. 
398. Ύμνος όντί τού Χερουβικού, Μ. Σάββατον l1ρωΤα. 
399. ΓΙ.Ν. Τρεμπέλα. Ή ΚΔ. μετά συντόμου έρμηνε(ας ~Kδ. 17η. 1973. σελ. 236 
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ρίου 'Όρους διέστειλ'ε τήν Βασιλείαν τού Θεού όπό τίς βασιλείες τού 

κόσμου καί όρνήθηκε νά δεχθή την κοσμοκρατορικήν βασιλείαν, τήν 

όποίαν τού προσέφερεν ό Σατανός. «Καί όναγαγών αύτόν (Ίησούν) ό 

διάβολος εΙς όρος ύψηλόν έδειξεν αύτφ πάσας τάς βασιλείας τής οί

κουμένης έν στιγμή χρόνου καί εΙπεν αύτφ ό διάβολος' σοί δώσω τήν 
έξουσ(αν ταύτην δπασαν κα( τήν δόξαν αύτων, ότι έμοί παραδέδοται, 

κα( φ έάν θέλω δίδωμι αύτήν. σύ ουν έόν ΠΡOσKυνήσnς ένώπιόν μου, 

έσται σου πόσα καί όποκριθείς αύτφ είπεν ό Ίησούς' ύπαγε όπίσω μου, 
σατανό' ytypamaL γάρ, Κύριον τόν Θεόν σου προσκυνήσεις καί αύτφ 
μόνφ λατρεύσεις.»400. 

Ό Σατανός διά τών όμαρτιων των όρχόντων καί των λαών τής γής 

ύπέταξε τίς βασιλείες τού κόσμου τούτου. Προσπάθησε νά δελεάση 

καΙ τόν Ί. Χριστόν, νά τόν κάμη κοσμοκράτορα, νά τόν όλλΌτριώση όπό 

τό έργον τής Βασιλείας τού Θεού καί νά τόν κάμη κοσμικόν έπ[γειον 

Μεσσίαν, στά μέτρα δηλαδή τού σιωνισμού, ώστε ό Ί. Χριστός νά μήν 

γίνη ό Σωτήρ τού κόσμου, νά μήν σταυρωθή, νά μήν φέρη τόν σταυ

ροαναστάσιμον σαββατισμόν, τό όντίδοτον κατά τής όποστασιακής 

6ης, νά μήν θεραπεύση τήν όποστασίαν τής 6ης κα[ νά μήν φέρη τήν 

λυτρωτικήν 7ην καί 8ην, πού όνοίγουν τήν όδόν τής Βασιλείας τού 

Θεού διά τών όγΙων Μυστηρίων, δηλαδή νά μήν Ιδρυθή καΙ λειτουργή

ση ή 'Εκκλησία τού Χριστού, ή όποία πραγματι6νει έπί γής τήν βασι
λείαν τού Θεού. 

Ό Ί. Χριστός άρνήθηκε νά γίνη όργανον τού διαβόλου καί νά ύπη

ρετήση τά σχέδια τού κοσμοκράτορος τού αΙώνος τούτου. Άπήντήσε: 
«ύπαγε όπίσω μου, σατανά.»401. Τό όργανα δμως τού όντιχριστισμού 
προσεφέρθησαν νό ύλοποιήσουν τό σατανικόν σχέδιον τής όντίχρι

στης κοσμοκρατορίας, έταυτίσθησαν μέ τόν διάβολον, ύπηρέτησαν τά 

όντίχριστα έργα του, έγιναν τέκνα διαβόλου καί έδίωξαν μέ μίσος σα

τανικόν καί διώκουν τόν Χριστόν καί τήν 'Εκκλησίαν του, τήν Βασι

λείαν τού Θεού. 

Ό Ί. Χριστός ηλεγξε αύτήν τήν σατανικήν σκευωρίαν, τήν δαιμονι

κήν έμμονήν των φαρισαίων στήν 6ην τής Π.Δ. καΙ είπε: «ύμείς ποιείτε 

τό έργα τού πατρός ύμών... εί ό Θεός πατήρ ύμων tιν, ήγαπάτε δν έμέ' 
έγώ γόρ έκ τού Θεού έξήλθον καί ηκω' ... ήμείς έκ τού πα"rρός τού δια
βόλου έστέ, καί τός έπιθυμίας τού πατρός ύμων θέλετε ποιείν, έκείνος 

όνθρωποκτόνος ήν όπ' όρχής καί έν τή όληθείι;ι ούχ έστηκεν.»402. 
Μέ τήν διεστραμμένην διδασκαλίαν τους οί φαρισαίοι όπέκλεισαν 

400. Κατό Λουκάν, 4, 5-8 κα( Ματθ. 4,1-11. 
401. Κατό Ματθαίον 4, 10. Κατό Λουκάν 4,8. 
402. Κατό Ίωόννην, 8,41-44. 
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τήν Βασιλείαν τού Θεού, όπεδοκίμασαν τόν Μεσσίαν Χριστόν καί όπο
προσανατόλισαν τόν λαόν. Ό 'Ι. Χριστός τούς ήλεγξε: «ουαί υμίν, γραμ
ματείς καί Φαρισαίοι υποκριταί, δτι κλείετε τήν βασιλείαν των ουρανων 
εμπροσθεν των όνθρώπων' υμείς γάρ ουκ εΙσέρχεσθε, ουδέ τούς είσ

' Ι λθ- 403ερχομένους όφιετε ε σε ειν» . 
σι υΙοί τού διαβόλου παρέδωκαν .τόν Χριστόν στόν Πιλάτον λέγον

τες: «τούτον εϋρομεν διαστρέφοντα τό εθνος καί κωλύοντα Καίσαρι 
φόρους διδόναι, λέγοντα έαυτόν Χριστόν βασιλέα είναι»404. 

"Αν καί ή βασιλεία τού Χριστού είναι πνευματική, τά δργανα τού 
όντιχριστισμού δέν όνέχονται τέτοιαν βασιλείαν. 'Άν καί είπεν 6 Χρι
στός «ή βασιλεία ή έμή ουκ εστιν έκ τού κόσμου τούτου·»405, τόν έ
σταύρωσαν ώς ψευδοβασιλέα των 'Ιουδαίων. «ΤΗν δέ καί έπιγραφή γε

γραμμένη έπ' αυτ4> γράμμασιν Έλληνικοίς καί ΡωμαΤκοίς καί ΈβραΤ

κοίς' ουτός έστιν 6 βασιλεύς των Ίουδαίων.»406. 
Στήν σταύρωσιν τού Ί. Χριστού βλέπομεν τήν κορύφωσιν τής ε

χθρας κατά τού Θεού, κατά τού βασιλέως τής πνευματικής βασιλείας 

των ουρανων. 

Ένφ 6 Χριστός ήλθεν ώς πνευματικός βασιλεύς, γιά νά φέρη τήν 
βασιλείαν των ουρανων, καί έδίδαξε τόν λόγον τής προσευχής «έλθέ

τω ή βασιλεία σου»407, τά τέκνα τού διαβόλου, οί σταυρωτές, «~Kραζoν 
λέγοντες' σταυρωθήτω.»408, δηλαδή «όπελθέτω ή βασιλεία σου». Γι' 
αυτό 6 Ί. Χριστός είχε προείπει τήν στροφήν πρός τά εθνη καί κυρίως 
στούς ελληνας, οΙ 6ποίοι ώς Έκκλησία εγιναν 6 νέος περιούσιος λαός 
τού Θεού, 6 6ποίος έδέχθη τήν Βασιλείαν των ουρανων. «διά τούτο 
λέγω υμίν δτι όρθήσεται όφ' ύμων ή βασιλεία τού Θεού καί δοθήσεται 

εθνει ποιούντι τούς καρπούς αύτής.»409. 
Ό Χρυσόστομος έκφράζων αυτήν τήν εχθραν των όντιχρίστων 

'Ιουδαίων, οΙ 6ποίοι όπεδοκίμασαν καί έσταύρωσαν τόν Μεσσίαν Χρι

στόν, ένφ τά εθνη τόν έδέχθησαν, λέγει: «Τό μέν γράμμα τής συναγω

γής, τό δέ κτήμα (6 Χριστός) τής Έκκλησίας. Έκείνη τό δίmυχον ευ
ρεν, αϋτη τόν μαργαρίτην έφεύρεν· ... Ή Ίουδαία γάρ αυτόν ετεκε καί 
ή οΙκουμένη αυτόν ύπεδέξατο. Ή συναγωγή αυτόν εθρεψε, καί έτιθη

νήσατο, καί ή 'Εκκλησία κατέσχε καί έκαρπώσατο. Παρ' έκείνn τό κλή

403. Κατά Ματθαίον, 23,13. 
404. Κατά Λουκάν, 23,2. 
405. Κατά Ίωάννην, 18,36. 
406. Κατά Λοuκάν, 23, 38. 
407. Κατά Ματθαίον, 6. 10. 
408. Κατά Ματθαίον, 27,23. 
409. Κατά Ματθαίον, 21,43. 
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μα τής όμπέλου, καί παρ' έμοί 6 βότρυς τής όληθείας ... 'Εκείνη τόν 
κόκκον τού σίτου έν τη Ίουδαίςι έσπειρε (= έσταύρωσε, έθαψε), καί τά 
έθνη τη δρεπάνn τής πίστεως τόν ασταχυν έθέρισε. Τά έθνη τό ρόδον 

εύσεβως όπέκειρε (= έκοψε), καΙ Ίουδαίοις ή ακανθα τής όπιστίας ό
πέμεινεν' 6 νεοττός όπέπτη (6 νεοσσός πέταξε), καί παρακάθηνται οί 
αφρονες τη καλιςί' (δηλαδή 6 Μεσσίας όναστάς έστράφη στόν νέον Ίσ
ραήλ, στήν έξ έθνων 'Εκκλησίαν, ένω οΙ αφρονες Ίουδαίοι κλωσσάνε 

όκόμη τόν Μωσα'ίκόν Νόμον νά τούς φέρη τόν Μεσσία!)' τήν φυλλάδα 

τού γράμματος οΙ Ίουδαίοι έρμηνεύουσι, καί τόν καρπόν τού Πνεύμα

τος τά έθνη δρέπονται.»410. 
Τό χάραγμα «χξς'» (666) έκφράζει αύτήν τήν παχυλήν μεσσιανικήν 

προσδοκίαν των όντιχρίστων, καΙ των 6ργάνων τού σατανά, οΙ 6ποίοι 

παραμένουν όρνητές τού Χριστού, όποστάτες, έγκλωβισμένοι στην ό

ποστασιακήν 6ην. Τό «666» σημαίνει τήν έξουθένωσιν, όνασταύρωσιν, 
έξόντωσιν τού Χριστού καί τής Βασιλείας του, τής 'Εκκλησίας. 

,Απέρριψαν τόν Χριστόν, διότι δέν ήλθε στά μέτρα τής πεπλανη
μένης προσδοκίας τους, νά ίκανοποιήση τούς σωβινιστικούς 6ραματι

σμούς τους. Δέν ήλθε μέ δύναμιν κοσμικής έξουσίας. Ή πρώτη Παρου

σία ήταν τόσον ταπεινή, ένα προσκλητήριον όγάπης τού Παντοδυνά

μου Λυτρωτού, πού έκρύβη μέσα στήν όνθρωπίνην φύσιν τού Ίησού 

καί έδινε τήν έντί:ιπωσιν δτι ή Θυσία τού Σταυρού ήταν όδυναμία. 
Ό '1.Χριστός έδωσεν όποδείξεις τής δυνάμεώς του καί τής μεσσια

νικής Ιδιότητός του τά σημεία καΙ τέρατα, τά θαύματα, τΙς όναστάσεις, 

τήν αύτοανάστασίν Του. Τά δργανα δμως τού Άντιχρίστου δέν έδίστα

σαν νά τού κηρύξουν αίωνΙαν έχθραν. 'Όταν ό Κα'ίάφας, ό όρχιερεύς 

κατά τήν δίκην τού Ίησού είπε στόν Ί. Χριστόν «σύ εί 6 Χριστός ό υίός 
τού εύλογητού;» ό Ίησούς όπήντησε: «έγώ είμι' καί δψεσθε τόν υίόν "
τού όνθρώπου έκ δεξιων καθήμενον τής δυνάμεως καΙ έρχόμενον έπί 

των νεφελων τού ούρανού.»411, «μετά δυνάμεως καί δόξης πολ
λής.»412. 

Ό Ί. Χριστός έδωσε καί πρό τής Β' Παρουσίας σημείά έλεύσεως 
τής Βασιλείας του έν δυνάμει. Είπεν ό Κύριος: «είσί τινες των ώδε έ

στηκότων, οϊτινες ού μή γεύσωνται θανάτου, έως αν ϊδωσι τήν βασι

λείαν τού Θεού έληθυθuϊαν έν δυνάμει.»413. Δηλαδή «ύπάρχουν μερι
κοΙ .. οΙ 6ποίοι δέν θά δοκιμάσουν θάνατον, πρό τού νά 'ίδουν, μετά τήν 
κάθοδον τού Άγίου Πνεύματος, νά καταλύεται μέ τήν καταστροφήν 

410. Ίωάννου Χρυσοστόμου, Είς τό Γενέθλιον τού Σωτήρος Μ. 56, 389. 
411. Κατά Μάρκον, 14,62. Ματθ. 24,64. Λουκ. 21.27. 
412. Κατά Ματθαίον, 24,30. 
413. Κατά Μάρκον, 9,1. 
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τών Ίεροσολύμων καί τού ναού των καΙ μέ τόν διασκορπισμόν τού Ίσ
ραήλ, ή Παλαιά θεία τάξις καί διαθήκη, διά νά θεμελιωθή. μέ δύναμιν 
όκαταγώνιστον καί ύπερφυσικήν ή Νέα θεία τάξις έν τών κόσμφ, τήν 
όποΙαν θά έκπροσωπή ή Έκκλησία ώς δλλη βασιλεία τού Θεού έπί τής 
γής.»414. 

ΟΙ όπόστολοι ~φεραν τό Εύαγγέλιον τής Βασιλείας τού Θεού σ' ό

λον τόν κόσμον. 'Έκαστος όπόστολος, όπως ό όπ. Παύλος, ήταν «κη

ρύσσων την βασιλείαν τού Θεού καί διδάσκων τά περΙ τού Κυρίου Ίη

σού Χριστού μετά πάσης παρρησίας»415. ΟΙ όπόστολοι εΙχαν τήν δύνα
μιν τού Άγίου Πνεύματος καί τά σημεία, όπως εΙχε προείπει ό Ί. Χρι
στός. «σημεία δέ τοίς πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει' έν τφ όνό

ματί μου δαιμόνια έκβαλούσι' γλώσσαις λαλήσουσι καιναίς' όφεις ό

ρούσι' κδν θανάσιμόν τι πίωσιν, ού μή αύτούς βλάψει' έπί όρρώστους 

χείρας έπιθήσουσι, καί καλώς ~ξoυσιν.»416. 
Ή βασιλεία τού Θεού, ή Έκκλησία έξηπλώθη σ' όλην τήν οΙκουμέ

νην μέ τό κήρυγμα καί τά σημεία τών όποστόλων. «έκείνοι δέ έξελθόν

τες έκήρυξαν πανταχού, τού Κυρίου συνεργούντος καΙ τό λόγον βε

βαιούντος διά τών έπακολουθούντων σημείων»417. Αυτήν τήν βασι
λείαν όπορρίmει ό όντιχριστισμός καΙ έπιδιώκει μέ πάν μέσον νά έξον

τώση παντού τήν .Εκκλησίαν, γιά νά προβάλη τόν ψευδόχριστον, τόν 
Άντίχριστον καΙ τόν ουτοπικόν, τόν ψεύτικον παράδεισον τής έπιγε(

ου, κοσμικής Βασιλείας καΙ κοσμοκρατορίας του. Αυτόν τόν ούτοπικόν 

καί σατανικόν μεσσιανισμόν συμβολίζει καί έκφράζει τό χξς' (666). 

2. ·Η προβολή τού ψευδομεσσίου ΆνTlχρίστου καί ή 

προσκόλλησις στήν έγκόσμιον Βασιλείαν του 

Τήν αίωνίαν ~xθραν κατά τού Χριστού καί τής ΈκκλησΙας του, 

τούς παντοειδείς διωγμούς, τό όκοίμητον μίσος κατά τού ~ργoυ τού 

Άγίου Πνεύματος, τόν όσίγαστον πόλεμον κατά τής οΙκονομίας τής 

σωτηρίας τού κόσμου έν Χριστφ έκφράζει τό χάραγμα (cχξς'» (666). Ό 
όντιχριστισμός θέλει νά κλείση τόν κόσμον μέσα στό δγχος καί στήν 

όγωνΙαν τής όποστασιακής 6ης ήμέρας. Άφού όρνείται τόν έν Χριστφ 

σταυροαναστάσιμον σαββατισμόν τής 7ης καΙ 8ης, φυλακίζει τό Ιστορι

κόν γίγνεσθαι μέσα στόν χωροχρόνον τής φθορός καΙ ματαιότητος τής 

όποστασιακής 6ης. Θέλει νά κατασκευάση μίαν έπιγείαν, κοσμικήν βα

414. Π.Ν. Τρεμπέλα, Ή Κ.Δ. μετά συντόμου έρμηνείας έκδ. 17η, 1973, σελ. 173. 
415. Πράξεις, 28,31. 
416. Κατά Μάρκον, 16, 17-18. 
417. Κατά Μάρκον, 16,20. 
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σιλείαν μέ ψευδομεσσίαν τόν Άντίχριστον, πού θά ένσαρκώση δλην 

τήν όποστασιακήν κοσμοθεωρίαν τού «χξς'» (666). 
Τό χάραγμα «χξς'» (666) έκφράζει τήν έργώδη προσπάθειαν τών 

όντιχρίστων δυνάμεων γιά τήν δημιουργίαν τών προϋποθέσεων ένός 

κόσμου ό60ύλου, δουλοπρεπούς, χωρίς ίδανικά, χωρίς δυνατότητα 

προσωπικής έΑευθερίας καί όντιδράσεως, γιά νά δεχθή όναγκαστικά 

τήν,έπι60λήν τού'ψευδομεσσίου Άντιχρίστου. Τό «666» σημαίνει τήν 
καθήλωσιν στόν κόσμον τούτον τής mωτικής 6ης. Σημαίνει ενα κό

σμον ύλιστικόν, καταmώσεως δλων τών όνωτέρων όξιών, ήθικών καί 

πνευματικών. Σημαίνει δτι ό όναμενόμενος ψευδομεσσίας, πού τό δνο

μά του θά σχηματίζη τό όριθμόν, 666, θά εΙσέλθη στόν mωτικόν, όπο
στασιακόν ρυθμόν τής 6ης, γιά νά γίνη ώς κοσμικός t; καί θρησκευτι
κός αρχων ό έκφραστής τής μεγίστης όποστασίας καί όμαρτωλότητος. 

Τό χάραγμα «666» σημαίνει, τήν προσκόλλησιν στόν γήϊνον κό

σμον, σέ ενα κόσμον μονοδιάστατον, χωρίς τήν κατακόρυφον διάστα

σιν τής αίωνιότητος, χωρίς τήν 6ασιλείαν τού Θεού, σέ ενα κόσμον όν

τίχριστον. Μόνον στό Εύαγγέλιον τού Χριστού, δπως τό έξέφρασεν ή 

'Ορθοδοξία, 6λέπομεν τήν όρμονικήν σταυρικήν διάστασιν, όριζοντίαν 

κοσμικήν καί κατακόρυφον θείαν. Στήν 'Ορθοδοξίαν ούρανός καί γή, 

θείον καί όνθρώπινον συνδυάζονται όρμονικά. «'Η ούσία τού Χριστιανι

σμού 6ρίσκεται στή συνάντηση τής αΙωνιότητας καί τού χρόνου, τού 

ούρανού καί τής γής, τού θείου καί τού όνθρώπινου, κι δχι στήν όπο

μάκρυνσή τους.»418. 

Τό χάραγμα «666» έκφράζει ενα κόσμον, πού δέν γνωρίζει κατά
mauaLV, ήσυχίαν καί εΙρήνην. Ό όντιχριστισμός διακατέχεται όπό ενα 

αγχος mωτικής όντιθέου, όντιχρίστου δημιουργίας. 'Έτσι ό Παλαιοδια

θηκικός σα66ατισμός, ή 7η, μεταπίπτει σέ 6ην όγωνιώδους όναζητή

σεως τού κοσμικού ψευδομεσσίου. Ό όντιχριστισμός έξαχρειώνει καί 

αύτήν τήν Παλαιοδιαθηκικήν 7ην. Έλησμόνησαν τόν στίχον «Δός με

ρίδα τοίς έmά καί γε τοίς όκτώ»419. Κατά τόν Δίδυμον τόν Τυφλόν 
«δός μερίδα τοίς έmά» σημαίνει τόν Παλαιοδιαθηκικόν σα66ατισμόν. 

«καί γε τοίς όκτώ» σημαίνει τόν έν Χριστφ σα66ατισμόν, τήν 8ην τής 
Άναστάσεως420. 

418. Nicolas Berdiaeff, Χριστιανισμός καΙ κοινωνική πραγματικότητα, Μετάφραση Β. 
Τ. Γιούλτση, έκδ. Πουρναρά. θεσΙνίκη. σελ. 240. 

419. 'Εκκλησιαστής 11, 2. 
420. Διδύμου του Τυφλοϋ. ΕΙς Ζαχαρίαν 5, 177. 'Εν. Δ. Τσάμη, Ή όγδόη ήμέρα, 

σελ. 296-297. Κατά τόν Γρηγόριον τόν θεολόγον « ••. ό θείος Σολομών α[vίττεσθαι δο

κεϊ, διδόναι μερίδα τοίς tmd, τφ 6ίφ τούτφ, νομοθετών' καΙ γε τοϊς όκτώ, τφ μέλλον
Π» (Λόγος ΜΔ, 5. Μ. 36, 612. C-D (Ε.Π.Ε. 5, 226). 
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Τό δργανα τού όντιχριστισμού, οΙ θιασώτες τού «666», δέν δίνουν 
μερίδα ούτε στήν 7ην ουτε στην 8ην. ΕΙναι τιμία ή Παλαιοδιαθηκική 
7η, δν όδηγή στήν 7ην καί 8ην τού Χριστού. «'Ώστε καί ούτος (Μωϋ
σής) διό τούτο τετίμηκε τήν έ6δόμην, ώς εΙς όγδόην ταύτην φέρουσαν 
την δντως τιμίαν. ΚαΙ καθόπερ ό δι' αύτού δεδομένος Νόμος τίμιος, 
όλλ' ώς εΙσόγων εΙς Χριστόν, ουτω καί ή έ6δόμη τιμία ώς εΙσόγουσα εΙς 
τήν όγδόην, καθ' ην ή όνόστασις τού Κυρίου γέγονεν, ώς όγδόη καί 
αυτη οίισα.»421. 

Τό χόραγμα «666» δηλοί τήν έξαχρείωσιν τής ΜωσαΤκής 7ης, τήν 
ότιμίαν αύτής καί τήν εκπτωσιν αύτής σέ 6ην. Τό χόραγμα «666» ση
μαίνει τήν διαρκή, τήν αίωνίαν εκπτωσιν τής 7ης σέ 6ην όποστασιακήν, 

τόν όποκλεισμόν τής 8ης, τής Άναστόσεως τού Χριστού, τόν όποκλει

σμόν τής αΙωνιότητος, τήν έξαχρείωσιν καΙ αύτής τής Π.Διαθήκης. Κα:' 
τό τόν Γρηγόριον τόν Θεολόγον «Δεί γόρέκείσε καταλήξαι (στήν 8ην) 

τόν ένταύθα σα66ατισμόν τών ψυχών ώς δοθήναι μερίδα τοίς έπτό καί 

γε τοίς όκτώ.»422. 

'Αποκλείει ό όντιχριστισμός τού «666» τήν 7ην καΙ 8ην Χριστού, 
τήν πίστιν καί σα66ατισμόν τού Χριστού, γιό νό μήν δοξόση ή μετό6α

σις όπό την 7ην στην όναστόσιμην όγδόην, στόν Χριστόν. «έπόν έ6δο

μός δOξόσn τήν όγδοόδα, καί «οΙ ούρανοΙ τοίς ούρανοίς διηγούνται 

δόξαν Θεού.»423. Τό χόραγμα «666» όποκλείει καί ούρανόν καί Χριστόν 
χόριν τής δόξης τού Άντιχρίστου, τής δόξης τής γηίνης 6ασιλείας του. 

Τό «666» τό συναντάμε καί στήν Π.Δ. ώς όριθμόν τών χρυσών τα
λόντων, τού έτησίου έσόδου τού κρότους τού Σολομώντος. «ΚαΙ ην ό 

σταθμός τού χρυσίου τού έληλυθότος τφ Σαλωμών έν ένιαυτφ ένί έξα

κόσια καΙ έξήκοντα εξ τόλαντα χρυσίου ... »424. Άσφαλώς δέν εΙναι τυ
χαίος όριθμός. Άναφέρεται καί σέ δ.λλο χωρίον. «Καί ην ό σταθμός τού 

χρυσίου τού ένεχθέντος τφ Σαλωμών έν ένιαυτφ ένί έξακόσια έξήκον

τα εξ τόλαντα χρυσίου ...»425. Τό «666» καθιερώνεται ώς σύμ60λον τής 
δυνόμεως καί κοσμοκρατορίας τού Ίσραήλ. Μέγα ποσόν τό εσοδα τού 

Ίσραήλ τότε έκτός όπό τήν φορολογίαν τών ύποταγέντων σ' αύτό. 

Συμ60λικός όριθμός. ουτε 665 ουτε 667, όλλό «666» τόλαντα χρυσίου. 
Έπομένως τό «666» εχει Ιδιαίτερον συμ60λισμόν. Σημαίνει τήν 

προσκόλλησιν τού όντιχριστισμού καί σιωνισμού στό μοναδικόν δνει

ρον όναστόσεως αύτής τής κοσμοκρατορίας Δα6ίδ καί Σολομώντος. 

421. Γρηγορ(ου τού Παλαμά, ΌμιλΙα ΙΖ" 13, Μ. 151,229. C. (Ε.Π.Ε. 9, 502). 
422. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΜΑ' 2. Μ. 36, 432. Β. (Ε.Π.Ε. 5, 118). 
423. Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Στρωματείς νι, Μ. 9, 369. Α. (Β.Ε.Π. 8, 232). 
424. Γ' Βασιλειών, 10,14. 
425. Β' Παραλειπομένων, 9, 13. 
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Σημαίνει την tμμονον όναζήτησιν αυτής τής κοσμικής βασιλείας καί 

την δρνησιν τής πνευματικής βασιλείας τού Ί. Χριστού. 

Έπί Σολομώντος τό «666» δέν εΙχε όντίχριστον νόημα, διότι ό Σο
λομών όνήκε στό γενεαλογικόν δένδρον τού Ί. Χριστού426 καί ώς προ
φήτης προσέβλεπε στόν όληθινόν Μεσσ{αν Ί .Χριστόν..Αλλά μετά Χρι
στόν τό «666» γίνεται σύμβολον τού όντιχριστισμού, ό όποίος όρνείται 
την προφητείαν Δαβίδ καί Σολομώντος, ή όποία ένατένιζε καί έδείκνυε 

τόν Χριστόν, καί όποβλέπει μόνον στά «έξακόσια έξήκοντα tξ τάλαντα 

χρυσίου», δηλαδή μόνον στήν γηΤνην βασιλείαν καί πανίσχυρην σιωνι

στικήν κοσμοκρατορ(αν. Τό «666» έκφράζει τήν δρνησιν τού ΜεσσΙου 
Ί. Χριστού, την δρνησιν τής έν Χριστφ 7ης καΙ 8ης καί την λατρείαν 

τής έπίγειας βασιλείας καί τού δήθεν ώς νέου Δαβίδ καΙ Σολομώντος 

ψευδομεσσίου κοσμοκράτορος. 

Τό χάραγμα «666» συμβολίζει δχι μόνον τόν Άντίχριστον, όλλά καί 
τήν γηΤνην όντίχριστην Βασιλείαν του. Ή προέλευσις τού Άντιχρ{στου 

έκ τών κάτω, έκ τής γής. «... ό διάβολος -Άντίχριστος- έκ μιαράς γυ

ναικό.ς έξελεύσεται έπί της γης' τίκτεται δέ έν πλάνη έκ παρθέ

νου.»427. Ό Σατανάς μέ τόν Άντίχριστον θά προσπαθήση νά καταργή
ση τήν Βασιλείαν τού Χριστού, τήν Έκκλησίαν καί νά κάμη την όντιΕκ

κλησίαν. 

Τό σύμβολον «888» συμβολίζει τόν Μεσσίαν Χριστόν, τόν Νυμφίον 
τής Έκκλησίας, τής Βασιλείας τών ουρανών. Τό σύμβολον «666» (χξς') 
συμβoλiζει τόν όντίζηλον νυμφίον Άντ{χριστον της γηίνης βασιλείας 

καί κοσμοκρατορίας, ή όποία όνταποκρίνεται στούς όραματισμούς τού 

όντιχριστισμού. 'Ο Άντίχριστος δέν θά εΙναι ό Σατανάς, «όλλ' δνθρω
πός τις πάσαν αυτού δεχόμενος τήν ένέργειαν.»42β. Ό Σατανάς διά 
τού Άντιχρίστου « ... πάντας έξαπατήσαι τούς όνθρώπους πειράσεται, 

Χριστόν έαυτόν καί Θεόν όνομάζων.»429. 

3. ·0 ΆντΙχριστος, βδέλυγμα έρημώσεως καί ό κόσlJος ά
ποστασίας καί χάους 

Τό χάραγμα «χξς'» (666) συμβολίζει τό βδέλυγμα τής έρημώσεως, 
την προσπάθειαν αυτοθεοποιήσεως τού Άντιχρίστου καί έξισώσεώς 

του μέ τόν Ί. Χριστόν, γιά νά γίνη δεκτός ώς όληθινός μεσσίας. «έαυ

426. Κατά Ματθαίον, 1,6-7. «'Ιεσσαί δέ έγέννησε τόν ΔαυΤδ τόν βασιλέα. ΔαυΤδ δέ 
ό βασιλεύς έγέννησε τόν Σολομώντα έκ τής τού ΟύρΙου, Σολομώνδέ έγέννησε τόν 
Ροβοάμ,...» 

427. Ίτmoλύτoυ, Περί συντελείας :rού κόσμου κλπ. Μ. 10, 925. Α. (Β.Ε.Π. 6, 284.). 
428. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς Β' θεσαλ. Μ. 62, 482. 
429. θεοδωρήτου Κύρου, ΕΙς την Β' πρός θεσσαλ. Μ. 82, 664. Β. 
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τόν μόνον όνακηρύξει Θεόν»430. Καί «εΙς πάντα έξισούσθαι μέλλει τφ 
Σωτήρι ήμών»431. "Αν καί θά εlναι ή κορύφωσις τής όποστασίας, ή ύψί
στη εκφρασις τής όποστασιακής 6ης, ή ένσάρκωσις τού «666», τό βδέ
λυγμα τής έρημώσεως, θά έμφανισθή ώς ψευδόχριστος. «καΙ μέλλει 
λοιπόν ερχεσθαι τό βδέλυγμα τής έρημώσεως, ψευδή Χριστού προση
γορίαν έαυτφ προστιθείς»432. Θά χρησιμοποιήση κάθε όπάτην, ώστε νά 
γίνη πιστευτός, αύτός ό σατανοφόρος, ό όντιμεσσίας, ώς μεσσίας, «ώ
στε αύτόν εΙς τόν ναόν τού Θεού ώς Θεόν καθίσαι, όποδεικνύντα έαυ

τόν δτι έστι Θεός.»433, δηλαδή «πειρώμενον ότtoδείξαι δι' εργων καΙ 
σημείων καί θαυμάτων, δτι έστι' Θεός.»434. 

Κατά τούς Πατέρας θά έμφανισθή ό 'Αντίχριστος καί μέσα στούς 

χριστιανικούς Ναούς, γιά νά μεταποιήση τήν 'Εκκλησίαν σέ όντιΕκκλη

σίαν. «καΙ καθεσθήσεται εΙς τόν Ναόν τού Θεού, ού τόν έν Ίεροσολύ

μοις μόνον, όλλά καΙ εΙς τάς πανταχού 'Εκκλησίας.»435. « ... Ναόν δέ 
Θεού τάς 'Εκκλησίας έκάλεσεν, έν αΙς όρπάσει την προεδρίαν.»43β. 

Τό χάραγμα «χξς'» (666) συμβολίζει τόν όντιμεσσίαν καΙ την όντι
Εκκλησίαν, τήν όποΙαν θά προσπαθήση νά Ιδρύση ώς σργανον τού Σα

τανά. 'Όπως ό Σατανάς είναι «ό όντικεΙμενος», ό έναντιούμενος πρός 

τόν Χριστόν καΙ τήν 'Εκκλησίαν, όμοίως καΙ ό Άντίχριστος θά είναι «ό 
όντικείμενος καΙ ύπεραιρόμενος έπί πάντα λεγόμενον Θεόν η σέβα

σμα»437. Ό Χριστός είναι ή όκρότης τού όγαθού ό ΥΙός τού Θεού. Τόν 
'Αντίχριστον όνομάζει ό 'Ωριγένης «κατά διάμετρον έναντίον υΙόν τού 

πονηρού δαίμονος καί Σατανά καΙ διαβόλου».438 
Τό χάραγμα «χξς'» (666) συμβολίζει τόν σατανοφόρον Άντίχρι

στον, «τόν άνθρωπον τής όμαρτΙας, τόν υίόν τής όπωλείας»,439 «ου έ
στιν ή παρουσία κατ' ένέργειαν τού σατανά έν πάση δυνάμει καΙ ση

μείοις καΙ τέρασι ψεύδους.)).440 Τό «χξς')) (666) συμβολίζει τήν όκρότη
τα τού κακού, τόν μισάνθρωπον Άντίχριστον, «τό πλήρες ίού θηρίον)), 

«τόν παγκάκιστον όρτίως όποστάτην» 441, ό όποίος κατά μίμησιν τού 

430. θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, ΕΙς τήν Β' πρός θεσσαλ. Μ. 124, 1340. C. 
431. Ίππολύτου, Περί συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,9'24. C. (Β.Ε.Π. 6, 284). 
432. Κυρίλλου Ίεροσολύμων, Κατήχησις ΕΊ Μ. 33, 473. Α. 
433. Β' θεσσαλονικείς 2,4. 
434. Οίκουμενίου Τρίκκης, Εις τήν Β' πρός θεσσαλ. Μ. 119, 120. Α. 
435. Ίω. Χρυσοστόμου, ΝΕνθ' άνωτ. Μ. 62, 482. 
436. θεοδωρήτου Κύρου, ΕΙς τήν Β' πρός θεσσαλ. Μ. 82, 664, B-C. 
437. Β' θεσσαλ. 2,4. 
438. Ώριγένους, Κατά Κέλσου, ς' Μ. 11, 1368. C-D. (Β.Ε.Π. 10,94). 
439. Β' θεσσαλ. 2,3. 
440. Β' θεσσαλ. 2,9. 
441. Γρι:ιγορίου θεολόγου, 'Έπη ήθικά, Μ, 37, 963. Α. 
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διαβόλου είναι θεομάχος, χριστομάχος, Φθορεύς, «ό τών άνθρώπων 

άλάστωρ (= καταστροφεύς δαίμων), ό άντίθεος δαίμων».442 
Τό χάραγμα «χξς'» (666) συμβολίζει ~να κόσμον καταmώσεως καί 

χάους, άποστασίας, άθεΙσμού, άντιχριστισμού, χωρίς τήν διέξοδον καί 

μετάβασιν πρός τήν 7ην, ή όποία είναι ή ~ξoδoς άπό τό χάος άποστα

σίας καί έπιστροφή καί άνάπαυσις στόν Θεόν. Τό «χξς'» (666) συμβολί
ζει κόσμον ταραχής; αγχους καί πολέμων, κόσμον χωρίς τήν μετάβασιν 

πρός τήν 8ην, ή c\ποία είναι σταθερά κίνησις πρός τόν Θεόν. Τό «χξς'» 

(666) έκφράζει -.ήν έναντίωσιν στήν άνάπαυσιν έν Χριστφ, στήν λύτρω
σιν διά τήςΆναστόσεως καΙ νίκης κατά τής Φθοράς, τού θανάτου., τού 

διαβόλου, τού 'Άδου. «Κατά τούς Έκκλησιαστικούς συγγραφείς ό .Αν
τίχριστος θέλει τόν κόσμον ανευ άρμονίας, γαλήνης, εΙρήνης καί τά

ξεως, καί εΙς διαρκή άναστάτωσιν, τήν δέ ζωήν τών άνθρώπων ανευ ά

γάπης, άρετης, δικαιοσύνης καΙ προόδου, πλήρη πάσης κακίας, μίσους, 

θλίψεων καί φθοράς. Ούτω πραγματοποιεί τό θέλημα τού πάτρωνός 

του, τού Σατανά. Ή προτίμησίς του πρός τόν άριθμόν 666 έκφράζει τό 
άπόλυτον της διαθέσεώς του νά καταστρέΨπ όλοοχερώς πάν δ,ΤΙ ό 

ΥΙός καί Λόγος τού Θεού καλόν καί ώραίον έδημιούργησεν εΙς εξ ήμέ

ρας καΙ νά άποδείξη δτι ή δημιουργία έκείνη δέν όπηρξε καλήν λίαν, 

ώς τήν προβάλλει τό βιβλίον της Γενέσεως.»443. 
Τό χάραγμα.«χξς'» (666) συμβολίζει εναν κόσμον κακώς έχοντα, 

πού προσπαθεί νά βρη τή~ τελείωσίν του μέ τό άντίχριστον γίγνεσθαι, 

πού θέλει νά βρη τήν λύτρωσίν του μόνον άπό τόν έαυτόν του, έκ τών 

κάτω, μέ άνθρώπινα μέσα, χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν, μέ μόνην έλπίδα 

τόν Άντίχριστον. Τό'«χξς'» (666) έκφράζει τήν κορύφωσιν τού άθέου 
έγωκεντρισμού η μάλλον τήν άποθέωσιν τής πτώσεως καί άλλοτριώ

σεως άπό τόν Θεόν, τού θανάτου, τής δαιμονοποιήσεως, τής αότοκα

ταστροφης, της αύτομηδενίσεως. 'Όλη δμως αότή ή άντίχριστη κοσμο

θεωρία τής αύτονομήσεως καΙ θεοποιήσεως τού πεσόντος καί δαιμο

νοποιημένου άνθρώπου, πού έκφράζει τό «666», δέν δύναται νά κατα
σκευάση βασιλείαν ψευδομεσσίου έπί τής γης. Κατασκευάζει μόνον 

κόλασιν. 

Άνθρωπίνη κοινωνία, άξία τού όνόματός της, δέν κατασκευάζεται 

μέ τόν έωσφορισμόν τού άντιχριστισμού. Ό ανθρωπος γίνεται ανθρω

πος μόνον μέ τήν κοινωνίαν καΙ μέθεξιν τού Θεανθρώπου Χριστού, 

πού όδηγεί στήν όπέρβασιν δλων τών ότελειών, στήν αότοπραγμάτω

σιν, στήν τελειότητα δηλαδή κατά τό άνθρωπίνως δυνατόν καί στήν 

442. θεοδωρήτου Κύρου, Περί Άντιχρίστου, Μ. 83, 525. Β. 
443. Μάρκου Ά. Σιώτου, Ό άριθμός της ταυτότητος ~oϋ Άντιχρίστου, Έν .. ΕΚΚΛΗ

ΣΙΑ», Άριθμ. 3. 15/2/1987, σελ. 110. 
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αύθυπέρβασιν, δηλαδή στήν κατό Θεόν τελείωσιν, στήν θέωσιν, στήν 
Χριστοποίησιν. «Κανείς δέν μπορεί νό έπιβόλλ~ι τή Βασιλεία τού Θεού, 
κι' οίιτε είναι δυνατόν νό τήν κάνει πραγματικότητα χωρίς μιό νέα γέν
νηση, πού προϋποθέτει πόντοτε τήν έλευθερίαν τού πνεύματος. Ό 

Χριστιανισμός είναι ή θρησκεία τού σταυρού. Στόν πόνο όναγνωρίζει 
ένα βαθύτερον νόημα. Ό Χριστός μάς προτρέπει νό σηκώσουμε τό 

σταυρό μας, νό κρατήσουμε τό βόρος τού όμαρτωλού κόσμου .. ή 
πραγματοποίηση ατή γή τής Βασιλείας τού Θεού, τής έπίγειας εύτυ

χίας καί δικαιοσύνης, χωρίς δμως σταυρό καί πόνο είναι ένα φοβερό 
ψέμα.».444 

Τό χάραγμα «χξς'» (666) συμβολίζει τήν μεγίστην κακότητα τού 
όντιχριστισμού καί αύτού τού Άντιχρίστου, πού υπόσχονται ένα λαμ

πρόν μέλλον, ένα παρόδεισον δήθεν μέ δικαιοσύνην καί εΙρήνην καί 

όνθρωπιάν, ένφ προσφέρουν, αύτό μόνον, πού μπορούν νό δώσουν, 

τήν όμαρτίαν, τήν ήθικήν έξαθλίωσιν, τήν όλλοτρίωσιν τού όνθρώπου, 

τήν δαιμονοποίησίν του, τήν καταδυνόστευσιν τής προσωπικότητός 

του, τήν τυραννίαν, τήν όδικίαν, τό αΥΧος, τούς πολέμους. ΟΙ όντίχρι

στοι, καί αύτός ό «Ιδιοτρόπως Άντίχριστος» όρχικά υποκρίνονται όρε

τήν καί μετά φανερώνουν τό σατανικόν πρόσωπόν τους. 

Ό Άντίχριστος κατό τόν Ίππόλυτον όρχικό «γενήσεται πραΟς, ό

γαπητικός, f}συχος, ευλαβής, είρηνοποιός, μισών όδικίαν... τάς ΓραΦός 
όγαπών, ίερείς αΙδούμενος, ... φιλόξενος, φιλόπτωχος, έλεήμων...».445 
Μέ δλην αυτήν τήν υποκριτικήν όρετήν έχει σκοπόν νά κόμη έαυτόν 

πιστευτόν καί δεκτόν ώς μεσσίαν, γιά νό έκδηλωθή ίιστερον ή κακότη

τά του. «ΚαΙ ταύτα πάντα ποιεί ϋπουλος ων καί δόλιος, καΙ πόντος θέ

λων έξαπατήσαι πρός τό ποιήσαι αύτόν βασιλέα... Καί μετό ταύτα υ
ψούται Τfι καρδίQ., καΙ ό πραΟς πρότερον, γενήσεται σοβαρός' καΙ ό ό

γόπην διώκων, γενήσεται όνελεήμων' ό ταπεινός Τfι καρδίQ. γενήσεται 

υψηλός καί όπόνθρωπος' καί ό μισών όδικίαν, τούς δικαίους καταδιώ

ξει 'Έπειτα όνυψούμενος εΙς τήν έαυτού βασιλείαν, παρατόξει πόλε
μον·».446 

Αυτή είναι ή βασιλεία ή όντίχριστη, τήν όποΙαν ό ΆντΙχριστος ύπο

κριτικό ατήν όρχήν έπιμελώς κρύmει κάτω όπό τόν πέπλον τής όρε

τής, τής εΙρήνης, τής δικαιοσύνης. Ύπόσχεται ευτυχίαν, θε'ίκήν μακα

ριότητα, δύναμιν, τελειότητα, όλλά υποκρύπτει τόν δόλον ι τόν σατα· 
νάνι αυτόν τόν όρχέκακον διόβολον, ό όποίος έπλόνησε τούς πρωτο

πλάστους. Ή βασιλεία τού Άντιχρίστου, τήν όποΙαν έκφρόζει τό «χξς'» 

444. Nicolas Berdiaeff, 'Ένθ' όνωτ. σελ. 228-229. 
445. Ίππολίιτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,925, C. (Β.Ε.Π. 6,-285). 
446. Ίππολίιτου. ~Eνθ' όνωτ. Μ. 10, 928. Α-Β. (Β.Ε.Π. 6, 285). 
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(666), εΙναι ή μεγίστη κακότητα, διότι μέσα σ' αύτήν κρύβεται, δρά καί 
πλανά πιστούς καί άπίστους «", ό δράκων -ό δφις ό μέγας ό άρχαίος, 

ό καλούμενος Διάβολος καί ό Σατανάς, ό πλανών τήν οίκουμένην δ
λην» ,447. 

Ή δλη φιλοσοφία τής άντίχριστης βασιλείας τού «χξς'» (666) είναι 
ή διαιώνισις τής άλαζονείας καί άποστασίας τού Έωσφόρου καί ή 

διαιώνισις τής mώσεως καί άποστασίας τών άνθρώπων μέ τά ποικίλα 

σατανικά τεχνάσματα 'περί αύτονομίας τού άνθρώπου καί ίσοθεΤας, πε
ρί θεώσεως δνευ τού Θεού, ένάντια πρός τόν Θεόν' «ούαί τήν γήν καί 

τήν θάλασσαν, δτι κατέβη ό διάβολος πρός ύμάς έχων θυμόν μέ

γαν",»448, 

4. <Η αΙωνία έχθρα κατά τού Χριστού καί της Έκκλησίας 
του, ή κόλασις τού «666» 

Ό Άντίχριστος καί ή βασιλεία του, δπως έκφράζονται στό «χξς'» 

(666), καλλιεργούν αίώνιον μίσος πρός τόν Χριστόν καί τούς χριστια
νούς, πρός την Βασιλείαν τών ούρανών, τήν Έκκλησίαν, μέ σκοπόν νά 
πλανηθούν οΙ πιστοί, νά γίνουν άποστάτες, νά άρνηθούν τόν Χριστόν, 

νά άνασταλή ή ένέργεια τής Χάριτος, νά ματαιωθή ή σωτηρία, νά πάη 

χαμένη ή σταυρική Θυσία, Ό Άντίχριστος «τά πρώτα μέν έπιείκειαν .. , 
σωφροσύνην τε καί φιλανθρωπίαν ύποκρίν'εται' σημείοις τε καί τέρασι, 
τοίς έκ μαγικής άπάτης, ψευδέσιν 'Ιουδαίους, ώσανεί Χριστός ό προσ
δοκώμενος άπατήσας' παντοίοις ύστερον άπανθρωπίας καί παρανο

μίας έπιγραφήσεται κακοίς, ώς πάντας ύπερβαλέσθαι τούς πρό αύτού 

γενομένους άδίκους καί άσεβείς' φονικήν καί άποτομωτάτην, καί άνη

λεή, καί ποικίλην, κατά πάντων μέ,,; έξαιρέτως δέ καθ' ήμών τών Χρι

στιανών τήν διάνοιαν έχων.»,449 

Ό Άντίχριστος καί ή βασιλεία του εΙναι έκ διαμέτρου άντίθετοι 

πρός τήν 'Εκκλησίαν τού Χριστού, Ό Άντίχριστος «ύποδέχεται πάσαν 

τήν ένέργειαν τού Σατανά .. , έν τοίς προοιμίοις 
; 
τής βασιλείας αύτού, 

μάλλον δέ τυραννίδος, ύποκρίνεται άγιοσύνην' ήνίκα δέ έπικρατής 

γένηται, διώκει τήν 'Εκκλησίαν τού θεού, καΙ έKφαίν~ιπάσαν τήν πονη
ρίαν αύτού,»450. 

Διώκτης τών πιστών καί κυρίως τών άγίων καί όσίων ό άντιχριστι

σμός καί ό 'Αντίχριστος θά ζητήσουν νά ύποτάξουν τούς πάντας καί νά 

447. Άποκάλυψις Ίωάννου, 12, 9. 
448. Άποκάλυψις Ίωάννου, 12, 12. 
449. Κυρίλλου Ίεροσολύμων, Κατήχησις ΙΕΊ Μ. 33, 885. Β. 
450. Ίωάννου Δαμασκηνού, Περί τού Άντιχρίστου, Μ. 94, 1217. Α-Β. 
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σφραγίσουν μέ τό χάραγμα «χξς'» (666). «... άποστελεί έν δρεσι καί σπη
λαίοις, καί ταίς όπαίς τής γής τών δαιμόνων τάς φάλαγγας πρός τό έ
ρευνήσαι τούς άποκρυβέντας έκ τών όφθαλμών αύτού, καί προσαγα
γείν αύτούς εΙς προσκύνησιν αύτού' καί τούς μέν πειθομένους αύτφ 

σφραγίσει τη σφραγίδι αύτού' τούς δέ μή βουλομένους αύτφ ύπακού
oqL, τιμωρίας άνεικάστους, καί βασάνους πικροτάτας καί μηχανάς άνα
λώσει, οία ούδέ έγένοντο, ούδέ εΙς άκοήν άνθρώπου ήκούσθη ούτε ό
φθαλμός βροτών έθεάσατο.».451 

Τό Χάραγμα «χξς'» (666) έκφράζει τήν έπικράτησιν τής άποστασίας 
καί τήν έρήμωσιν τής Έκκλησίας. Μέ τήν'έπικράτησιν τού Άντιχρίστου 

«πεθνούσιν αΙ ' Εκκλησίαι πένθος μέγα, διότι ούτε προσφορά, ούτε θυ
μίαμα έκτελείται, ούτε λατρεία θεάρεστος' άλλά τά Ιερά τών Έκκλη

σιών ως ωποροφυλάκιον γενήσονται' καί τό τίμιον σώμα καί αίμα τού 

Χριστού έν ταίς ήμέραις έκείναις ούκ άναφανήσεται' λειτουργία σβε

σθήσεται, ψαλμφδία παυθήσεται, άνάγνωσις τών ΓραΦών ούκ εΙσακου

σθήσεται. Άλλά σκότος εσται τοίς άνθρώποις, καί θρήνος έπί θρήνον 

καί ούαί έπί ούαί. .. 'Έξωθεν φόβος, καί εσωθεν τρόμος, καί έν νυκτί καί 
έν ήμέρςι.,. πείνα καί δίψα' έν πλατείαις θόρυβοι, έν οίκοις κοπε

-, το ί. ..»452. Αύτήν τήν κατάστασιν, αύτό τό βδέλυγμα έρημώσεως, κατά , 
γράμμα, δπως τό άναφέρει ό Ίππόλυτος, τό ε'ίδαμε στήν Β. 'Ήπειρον 

καί Άλβανίαν, σάν έπίτευγμα τής «δικτατορίας τού προλεταριάτου», 

τού προδρόμου άντιχρίστου Έμβέρ Χότζα. 

Ή βασιλεία τού Άντιχρίστου δέν γίνεται ποτέ παράδεισος, είναι 

μία φρικτή κόλασις. Ή βασιλεία τού «666) κάμει τόν κόσμον χώρα καί 
σκιά θανάτου κα( σταματάει τόν χρόνον στήν Μεγάλην Παρασκευήν, 

μόνον στό πέθνος, χωρίς έλπίδα άναστάσεως. «Οϊ άπόπειρες γιά τή θε

μελίωση τής βασιλείας τού Χριστού [χωρίς τόν Χριστόν] σ' αύτόν τόν _' 
κόσμον, στήν παλιά φύση, χωρίς νά εχουν μεταμορφωθεί ό άνθρωπος 

καί τό σύμπαν, συνέβαλαν καί θά συμβάλλουν πάντοτε στή δημιουργία 

τής γήΙνης κόλασης καί δχι τού γήΙνου παραδείδου, μιάς τρομερής τυ

ραννίας, ή όποία έκμηδενίζει τήν άνθρώπινη φύση.)453. Αύτήν τήν κό
λασιν έκφράζει τό χάραγμα «χξς'» (666). 

451. Ίππολύτου, Περί της συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,933, B-C. (Β.Ε.Π. 6, 287
288). 

452. Ίππολύτου, Περί της συντελεΙας τού κόσμου, Μ. 10,936. D. 937, Α-Β (Β.Ε.Π. 
6,289). 

453. Νικολάϊ Μπερντιάεφ, Γιά τήν Κοινωνική όνισότητα, 'Έκδ. Πουρναρά, Θεσ/νίκη, 
1984, σελ. 239. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΙ 
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ «χξς'» (666) 

ΤΜΗΜΑ Α' 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ χξς' (666) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΤ' 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ 

1. Τ6 σύμβολον «χξς'» (666) ένεΡΥούμενον ύπ6 τού Σατα
νά 

/ 

Ή παρουσία τού Άντιχρίστου θά είναι «κατ' ένέργειαν τού σατανά 
έν πάσn δυνάμει καί σημείοις καί τέρασι ψεύδους.».454 Ό Άντίχριστος 
μέ τόν διάβολον θά fxouv «τήν αύτήν ... βουλήν (= θέλησιν) τε καί έν
έργειαν πρός τήν τών όπατωμένων όπώ~ειαν.».455 Έπομένως, όφού 
«κοινωνούσιν όλλήλοις ό διάβολος κα( ό Άντίχριστος ... ώσπερ ταίς 
πράξεσιν, ούτω καί τοίς όνόμασι»,456 όφού δηλαδή fxouv ταυτότητα 
βουλήσεως, ένεργείας όνόματος, θά fxouv καί συνταύτισιν καί στά 
σύμβολα. Τό «χξς'» (666) πρό τού Άντιχρίστου δέν είναι ενα σύμβολον 
νεκρόν, άλλά είναι ένεργούμενον ύπό τού Σατανά. 'Όπως τό fpyov τού 
Άντιχρίστου πρό της έμφανίσεώς του ένεργοποιείται ύπό τού Σατανά 

454. Β' θεσσαλ. 2.9. 

4~5. Άνδρέου ΚαισαρεΙας. Ύπόμνημα εΙς τήν Άποκάλυψιν, Μ. 106,412. Β. 

456. "Ενθ' άνωτέρω. 
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Μηχάνημα μέ τό όποίον τυπώνεται στό χέρι άνεξίτηλος ό άριθμός Ε.Κ.Α.Μ. καί τό 

«666••. Έάν τό χέρι σφραγισθη μέ τό χάραγμα «666», γίνεται χέρι τού Άντιχρίστου, ά
πρακτεί ως προς τά άγαθό ~ργα καί, δν κόμη τό σημείον τού σταυρού, αύτό δέν θά ε1

ναι σημείον εύλογίας, άλλά κατάρα άντισταυρού, διότι θά κινή σταυροειδώς τήν σφρα
γίδα τού Άντιχρίστου «666», τήν όποίαν θά ~xη χαραγμένην. 
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διά τού όντιχριστισμού, διά τών προδρόμων όντιχρίστων,όμοίως τό 
σύμβολον τού Άντιχρίστου ένεργοποιεϊται ύπό τού Σατανά. 

'Ο Άντίχριστος θά εΙναι «δ.νθρωπός τις πάσαν αύτού (τού Σατανά) 
δεχόμενος τήν ένέργειαν» .457 Δεκτικόν τής ένεργείας τού διαβόλου 
εΙναι καί τό «666», διότι εΙναι ό όριθμός τού όνόματος τού Άντιχρί
στου καί συμβολίζει τόν χαρακτήρα καί τό έργον του. 'Ο Άντίχριστος 

θά εΙναι «πάσαν έν έαυτφ τού διαβόλου δεχόμενος τήν ένέργειαν.»458. 

Τό χάραγμα «666» εΙναι ένεργούμενον ύπό τού Σατανά, όπως καί αύ
τός ό Άντίχριστος. «Ού γάρ ό Σατανάς έσται ό ΆντΙχριστος, όλλ' άν

θρωπος ένεργούμενος ύπό τού Σατανά.».459 
Τί εΤναι ό σταυρός; Δύο κάθετες γραμμές. Καί όμως εΙναι σύμβο

λον τής θυσίας καί τού θριάμβου τού έσταυρωμένου, Ί. Χριστού, δέχε

ται πάσαν τήν ένέργειαν τού Ί. Χριστού καΙ όκτινοβολεϊ καί ένεργεϊ δι' 

αύτού τού όπλού σημείου ή Θεία Χάρις κατά τό μέτρον τής πίστεως 

καΙ πρό Χριστού, όπως θά λεχθή. 'Ομοίως τό «666», τό σύμβολον τού 
σατανοφόρου Άντιχρίστου, δέχεται πάσαν τήν ένέργειαν τού Σατανά, 

ή όποία μάλιστα, όπως έλέχθη, ένεργεί έκ τών έξω κατά τρόπον μαγι

κόν καί άνευ τής θελήσεως τού φέροντος τό χάραγμα αύτό. 

'Ένα παράδειγμα: 'Έστω δτι ύπάρχουν δύο ποτήρια μέ νερόν. Τό 

ένα στήν φυσικήν του κατάστασιν, όδιάφορον. Τό άλλο τό παίρνει ένας 

σατανικός μάγος καί τό καθιστά μαγικόν ποτόν, φορέα μαγικής δαιμο

νικής έπηρείας. Φαίνονται έξωτερικά ότι δέν διαφέρουν μεταξύ τους 

καί όμως τό ένα έφορτίσθη μέ σατανικήν ένέργειαν καί ένεργεϊ μαγι

κά, μπορεί νά βλάψη αύτόν πού θά τό nLf1 όνάλογα μέ τήν ήθικήν του 
κατάστασιν. Δέν κατηγορούμε τό νερόν, όλλά τήν φόρτισίν του μέ μα

γικήν, σατανικήν ένέργειαν. 'Ομοίως δέν κατηγορούμε ούτε καταρ- .;
γούμε τόν όδιάφορον όριθμόν, 666, όλλά τό φορτισμένον μέ σατανι
κήν ένέργειαν σύμβολον τού Άντιχρίστου «666», στήν συμβολικήν του 
χρήσιν. Δέν θά συστήσω σέ κανένα τό μαγικόν, σατανικόν νερόν, λέ

γοντας ότι εΙναι όθώον νερόν. Όφείλω νά διακρίνω τό όθώον καί όδιά

φορον όπό τό φορτισμένον μέ σατανικήν ένέργειαν. Όφείλω όμοίως 

νά διακρίνω τόν όπλόν, όδιάφορον όριθμόν, 666, όπό τό χάραγμα τού 
Άντιχρίστου «666», τό όποίον εΤναι «κατ' ένέργειαν τού, σατανά», 

ένεργούμενον ύπό τού σατανά. Μέ τόν Σατανά δέν πρέπει νά έχη ό πι

στός καμμίαν σχέσιν. 

Ό Σατανάς χρησιμοποιεί ώς όργανά του καί πρόσωπα καί πράγμα

τα καί σύμβολα καΙ ένεργεί αύτοπροσώπως. «ό Σατανάς όργάνφ κέ

457. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς τήν Β' πρός Θεσσαλ. Μ.. 62, 482. 
458. Θεοδωρήτου Κύρου, Έρμηνεία Β' πρός Θεσσαλ. Μ. 82. 664. Β. 
459. Οίκουμεν(ου Τρίκκης, ΕΙς Β' πρός Θεσσαλ. Μ. 119. 117. D. 

j 
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χρηται έκείνφ, αύτοπροσώπως δι' αύτού ένεργών».460 Ό ΆντΙχριστος 
δέν εΙναι μόνον ό «πάσαν αύτού (τού Σατανά) άμπεχόμενος (= ένδυό
μενος) τήν ένέργειαν» ,461 άλλά είναι αύτός ό «έχων τόν Σατανάν έν 
έαυτώ, δι' αύτού ένεργούντα.»,462 δηλαδή είναι δλος σατανοΦόρος, Δι' 
αύτού τού ΆντιχρΙστου καΙ τών συμβόλων του καΙ τού «666» ένεργεί ό 
Σατανάς. 

Είναι πλάνη ή άθώωσις τού συμβόλου τού ΆντιχρΙστου, τού «666». 
Ό Παύλος είχε προε{πει: «καΙ διά τούτο πέμψει αύτοίς ό θεός ένέρ
γειαν πλάνης εΙς τ.ό πιστεύσαι αύτούς τφ ψεύδει.~).463 Γι' αύτό συνι
στούν οΙ πατέρες νά νήφωμεν καΙ άσφαλιζώμεθα. «'ΑσφαλΙζεταί σε, καΙ 

προλέγει ό Άπόστολος' καΙ διά τούτο πέμπει αύτοίς ό Θεός ένέργειαν 

πλάνης (τό δέ, πέμπει, άντί τού συγχωρεί γίνεσθαι). ούχ ίνα άπολογή

σωνται, άλλ' ίνα κατακριθώσι.».464 'Όποιος δέν δέχεται τήν άλήθειαν 
τής Γραφής καΙ τών Πατέρων, πού έδίδαξαν μέ Πνεύμα 'Άγιον, αύτός 

παραμένει έκτεθειμένος στην ένέργειαν τής δαιμονικής πλάνης. Δέν 

είπε άπλώς πλάνην, άλλά «ένέργειαν πλάνης». «Ένέργειαν δέ φησι 

πλάνης, τουτέστι, πλάνην ένεργόν καΙ πλανήσαι Ισχύουσαν.»,465 Ή σα
τανική ένέργεια πλάνης ένεργεί καΙ μέ τόν 'Αντίχριστον καΙ τά έργα 

του καΙ τό χάραγμα «χξς'» (666). «Ένέργειαν δέ πλάνης, τά έργα τού 
ΆντιχρΙστου, δ. ποιεί είς τό πλανήσαι' iΊ καί αύτόν τούτον οΟτως ώνό
μασεν, ένεργούμενον άπό τού Σατανά. διά τό πλανήσαι πολλούς,»,466 

Ό Σατανάς θά κάμη τό πάν ένεργών διά τού άντιχριστισμού, δι' 

αύτού τού «ίδιοτρόπως Άντιχρίστου» καί διά πραγμάτων καί συμβό

λων, γιά νά ύποδουλώση καΙ πλανήση τούς πάντας. θά κάμη άκόμη νά 

λαλήση ή εΙκόνα τού θηρίου' «καΙ έδόθη αύτφ πνεύμα δούναι ττϊ εΙκόνι 

τού θηρίου, ίνα καί λαλήσn ή είκών τού θηρίου.» 467, Κάθε θαύμα τού 
'Αντιχρίστου «είς τόν ένεργούντα έν αύτφ διάβολον, τήν άναφοράν ε

ξει.».468 Τό χάραγμα «χξς'» (666) ώς σύμβολον τού όνόματος, τού προ
σώπου καΙ τού έργου τού Άντιχρίστου, δπως έλέχθη, είναι ένεργούμε

νον ύπό τού σατανά, είναι σημείον πραγματώσεως τού κακού στήν 
πληρότητα καΙ μέ άκατάπαυστη δραστηριότητα. 

460. Κυρίλλου Ίεροσολύμων, κατήχησις ιε Μ. 33, 888. Β. (Β.Ε.Π. 39, 191). 
461. θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, ΕΙς τήν Β' πρός θεσσαλ. Μ. 124,1340 C. 
462. ΗΕνθ'άνωτ. 1344,C. 
463. Β: θεσσαλ. 2,11. 
464. Κυρίλλου Ίεροσολύμων, "Ενθ' άνωτ. 893. Β. (Β.Ε.Π. 39, 193). 
465. ΟΙκουμεν(ου Τρίκκης, ΕΙς τήν Β' πρός θεσσαλ. Μ. 119, 124. Α. 
466. θεοφυλάκτου Βουλγαρ(ας, 'Ένθ' άνωτ. 1345. Α. 
467. Άποκόλυψις Ίωόννου, 13,15. 
468. 'Ανδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. 333. D. καί 340. Α. 
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2. 1ό χάραγμα «χξς'» (666) οχε1'ίζει μΙ τόν Σατανό-Άντί
χριστον 

1) Σημείον έποψης 'ΑνTlΧΡΙστοu 
Τό χάραγμα «χξς'» (666) λειτουργεί ώς σύμβολον τού 'Αντιχρίστου 

καί σχετίζει μέ τόν συμβολιζόμενQν Άντίχριστον. Ή Γραφή καί οΙ Πα
τέρες καταδικάζουν τό σύμβολον «χξς'» (666), διότι εΙναι ένεργούμε
νον ύπό τού σατανά, σημείον έπαφης Άντιχρίστου. 

Ή πραγματικότητα βοά. Ή εύρυτάτη χρησις τού «666» ~xει όνα
φοράν στόν Άντίχριστον, λειτουργεί ώς σημείον έπαφης τού Άντιχρί

στου. Δέν έπελέγη ό όριθμός αύτός «666», διότι έξυπηρετεί τά κομ
πιούτερς, όλλά διότι έξυπηρετεί τόν όντιχριστισμόν, τά σχέδια έπικρα

τήσεως τού Άντιχρίστου καί έξουθενώσεως της 'Εκκλησίας. Άντί τού 

«666» = Άντίχριστος, μπορούσαν νά βάλουν τό «888» = ΙΗΣΟΥΣ η άλ
λον όδιάφορον όριθμόν, όλλά ό σκοπός τών. σκοτεινών δυνάμεων εΙναι 

νά σφραγίσουν τά πάντα καί τούς πάντας μέ τήν σφραγίδα τού Άντι

χρίστου. 

ΕΙναι τό χάραγμα «666» ~να σημείον έπαφης μέ τήν όντίχριστην 
σατανικήν ένέργειαν, πού όδηγεί μέ τόν όντιχριστισμόν, καί τούς προ

δρόμους όντιχρίστους, στόν Σατανά καί στόν όναμενόμενον ίδιοτρό
πως Άντίχριστον, όφού ό « ... Ιδιοτρόπως καί έξαιρέτως Άντίχριστος 

λέγεται ό έπί τfι συντελείςι τού αΙώνος έρχόμενος.».4β9 
Τό χάραγμα «χξς'» (666) σημαίνει Άντίχριστος. Δέν δέχεται κανείς 

νά σφραγίση τό χέρι, τό μέτωπον η τήν ταυτότητα μέ τήν λέξιν «ΑΝΤΙ

ΧΡΙΣΤΟΣ». ΕΙναι τόσον όΠOKΡOι:JστΙKή αύτή ή λέξις. Ή 'ίδια σφραγίδα 

«ΑΝΤιΧΡIΣΤΟΣ» εΙναι καί τό χάραγμα «χξς'» (666). Είτε τεθη «666» ε'ίτε 
ή λέξις «ΑΝΤιΧΡIΣΤΟΣ» εΙναι τό 'ίδιον. 

Τό «666» ~xει κάποιαν γοητείαν συμβόλου. Πίσω όπό τό σύμβολον 
όναζητείται είτε συνειδητά ε'ίτε ύποσυνείδητα ε'ίτε θετικά ε'ίτε όρνητι

κά ό συμβολιζόμενος 'Αντίχριστος. ΟΙ άπιστοι, οΙ όντίχριστοι, οΙ έχθροί 

τού Χριστού καί της 'Εκκλησίας όναζητούν, καλούν καί όναμένουν ώς 

μεσσίαν τόν Άντίχριστον, ό όποίος δρά διά. τών προδρόμων όντιχρί

στων, δπως λέγει ό Ίωάννης. «... ήκούσατε, δτι ό Άντίχριστος ~ρxεται, 
καί νύν όντίχριστοι πολλοί γεγόνασιψ».470 Στούς όπίστους ή χρήσις 
τού χαράγματος «666» εΙναι μία συνειδητή όναφορά στόν Άντίχριστον 
καί έπίκλησις αύΤΟύ. Στόν πιστόν ή όποδοχή τού «666» σημαίνει κά
ποιαν όμφισβήτησιν τού Χριστού καί ύποσυνείδητην όναζήτησιν τού 

'Αντιχρίστου. Στήν όρχήν μπορεί νά πη δτι όρνείται τόν Άντίχριστον 

469. Ίω. Δαμασκηνού, Περί τού Άντιχρίστου, Μ. 94, 1216. Α. 
470. Α' Ίωόννου, 2,18. 
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καί άνευ σημασίας είναι τό σύμβολον «666». Έάν όμως φέρη συνεχώς 
τό χάραγμα αύτό καΙ τό έπιδεικνύη στό χέρι, στό μέτωπον fi στήν ταυ
τότητα, τό «666» θά λειτουργη ώς σύμβολον, ώς σημείον έπαφης μέ 
τόν Άντίχριστον'διά τού Σατανά. 

'Έστω ότι όρνείται ό πιστός τόν Άντίχριστον, Φέρει όμως κατ' ό

νάγκην τό χάραγμά του. Τό «666» λειτουργεί ώς σύμβολον καί παρά 
τήν άρνησιν. 'Όσον όρνείται, τόσον παραδέχεται τό «666», όφού θά τό 
Φέρη καί έπιδεικνύη. Αύτή ή αύτοαντίφασις, μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν 

Άντίχριστον, θά όποτελη συνειδησιακόν πρόβλημα. Παρά τήν άρνησιν 

ή σύνδεσις συμβόλου-συμβολιζομένου λειτουργεί καί δέν παύει ποτέ 

τό «666» νά εΙναι σημείον έπαφης. Στήν όρχήν μπορεί νά εΙναι ύποσυ
νείδητος, άτονος ό σχετισμός μέ τόν Άντίχριστον. Σέ στιγμές όμως ό

δυναμίας καί κρίσεως προσωπικότητος, ό σχετισμός μέ τόν Άντίχρι

στον μπορεί νά εΙναι έντονος καΙ συνειδητός. Τό «666» θά εΙναι ένα 
διαρκές έρέθισμα, ένα σημείον έπαφης μέ τόν όντιχριστισμόν καί τόν 

'Αντίχριστον. 

2) Προκαλεί τόν αυνειρμόν: Άριθμός -+ όνομα -+ Άντίχριατος 

'Όταν όκούωμεν fi βλέπωμεν τό χάραγμα (;χξς'» (666), ό νούς πη
γαίνει στόν Άντίχριστον. Ό όριθμός όΥόματος τού Άντιχρίστου, τό ό

νομα καί ό 'ίδιος ό Άντίχριστος, συνδέονται συνε,.ιρμικά στόν νούν μέ 

τό χάραγμα «666». Δέν μπορεί κανείς νά όποχωρίση τόν όριθμόν όνό
. ματος όπό τό όνομα καί αύτόν τόν Άντίχριστον. Ή συνειρμική ένότης, 
όριθμός -+ όνομα -+ Άντίχριστος, δέν διασπάται. Έπομένως ό 6εχόμε
νος τό «666» δέχεται όρχικά κατ' έννοιαν καί έπειτα κατ' ένέργειαν 
αύτόν τόν Άντίχριστον. 

Τό χάραγμα «666» λειτουργεί ώς έρέθισμα καί παράστασις. Διε
γείρει τήν φαντασίαν, ή όποία σχηματίζει τήν μορφήν τού όναμενομέ

νου Άνηχρίστου μέ καλά fi άσχημα χρώματα όναλόγως της όποδοχης 
fi όρνήσεως τού προσώπου του. Άναπλάθει παραστάσεις σχετικές μέ 
τόν χαρακτηρα καί τό έργον του. Προκαλεί θυμικές διαθέσεις καί συν

αισθηματικές καταστάσεις ύπέρ fi κατά τού'AVTιXpIσTOD. 
'Όποιος δέχεται τό σύμβολον «666» δέχεται καΙ τόν συμβολιζόμε

νον .Αντίχριστον, όπως όποιος δέχεται τόν σταυρόν δέχεται τόν έ
σταυρωμένον. Δέν εΙ\αι δυνατόν νά πη κάποιος δέν πειράζει, θά δε

χθώ τόν Άντίχριστον μόνον ώς πρός τόν όριθμόν τού όνόματός του 

καί, όταν έλθη αύτός προσωπικά, θά τόν όρνηθώ. Τόν σύμβολον «666» 
δέν εΙναι όΦηρημένος όριθμός, όλλά ύποδηλώνει τό πρόσωπον τού 
Άντιχρίστου, όδηγεί στόν Άντίχρισι:ον. Τό όνομα τού Άντιχρίστου, ό 

όριθμός του καΙ αύτός ό Άντίχριστος όλληλοπεριχωρούν νοητικά καί 
είτε τό ενα δεχθης ε'ίτε τό άλλο, δέχεσαι τήν ένότητα καί τών τριών, 

όρχικά κατ' έννοιαν καί έπειτα κατ' ένέργειαν. 
, '. 
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Ό δεχόμενος τό σύμβολον δέχεται τόν συμβολιζόμενον. Ό δεχό

μενος τό «666» δέχεται τόν Άντίχριστον, τόν «666». Έξ άλλου εΙναι ή 
έποχή, πού τό πρόσωπα γίνονται όριθμοί, «νούμερα» καί φωνόζονται 

μέ τό νούμερό τους όντ~ τού όνόματος καΙ τού όλου τίτλου. 'Όποιος 
φωνόζει τι χαρόσσει τό χόραγμα «666» κόμει μία έπίκλησιν στό πρόσω
πον, στόν «666», στόν Άντίχριστον, καλεί τόν Άντίχριστον, λέγει συν
θηματικό τό δνομό του καί όναμένει όπόντησιν, έμφόνισιν καί ένέρ

γειαν τού Ά,:,τιχρίστου. 

3. Τό χόραΥμα «666» ένεΡΥεί ώς εΙδωλον κα( μεσάζων τού 
·Αντιχρίστου 

Τό χόραγμα «666» λειτουργεί ψυχολογικό ώς σύμβολον. Ή λέξις 
σύμβολον. (συν-βόλλειν)471 σημαίνει συνόντησιν, συνένωσιν. Άπό ψυ
χολογικής πλευράς τό σύμβολον εΙναι «ένέργεια τι δραστηριότης τής 

ψυχής πρός συνόντησιν η σύναψιν καί μόλιστα συγχώνευσιν δύο παρα

γόντων.».472 Ποίοι οΙ δύο παρόγοντες όσον όφορά τό σύμβολον «666»; 
Τό έγώ τού όνθρώπου καί τό πρόσωπον τού Άντιχρίστου. Τό σύμβολον 

«666» δέν προκαλεί μόνον έρεθίσματα, παραστόσεις, θυμικές διαθέ
σεις, συναισθηματικές καταστόσεις ύπέρ η κατό τού Άντιχρίστου. Έ

νίοτε γίνεται ε'ίδωλον καί μεσόζων τού Άντιχρίστου καί μέ την ψυχο

λογικήν λειτουργίαν προβολής καί ένδοβολής όδηγεί σέ μίαν συναντη

σιακήν πορείαν μέ τόν συμβολιζόμενον Άντίχριστον, σέ μυστικήν δια

λεκτικήν σχέσιν καί κοινωνίαν μέ αυτόν. 

Κατό τόν Κ. Jung, τό σύμβολον εΙναι όποκλειστικόν προΙόν τού ό
συνειδήτου, ένφ ό έξωτερικός κόσμος όπλώς έρεθίζει γιό τήνβίωσιν 

τού συμβόλου καί δέν όποτελεί τόν άλλον παρόγοντα γιό τήν γένεσιν\ 

τού συμβόλου.473 Έόν, κατό τήν θεωρίαν τού Jung, ή ύπαρξις καί ή λει
τουργία τού συμβόλου τού Άντιχρίστου , τού «666», ήταν μόνον ένδο
ψυχικόν γεγονός, ύποκειμενικόν, μία όπλή παρόστασις, είκόνα, εννοια 

όλληγορική, χωρίς συσχετισμόν μέ τήν όντικειμενικήν ύπαρξιν τού 

Άντιχρίστου, καί τότε θό έλειτουργούσε ένδοψυχικό σόν ενα υποκει

μενικόν ε'(δωλον τού Άντιχρίστου τι προΙόν τού όμαδικού όσυνειδή

του. Καί στήν περίπτωσιν αυτήν θό ύπήρχε μυστική έσωτερική διαλε

κτική σχέσις καί όποδοχή τι άρνησις όποδοχής ένός είδώλου. 

Κατό τόν Igor Caruso τό σύμβολον γεννάται όπό μίαν ένδοψυχικήν 

471. Η. Lίddell R. Scott, Ά. Κωνσταντιν{δοu, Μέγα Λεξικόν, τόμος ΔΊ σελ. 172. 
472. Ίωόν. Κ. Κορναρόκη, Ή έπΙδρασις τού θρησκευτικού συμβόλου ... ΘεσΙν(κη, 

1968, σελ. 5. 
473. ~Eνθ' άνωτ. σελ. 6. 
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δυναμικήν τάσιν, διά τής όποίας συναντάται τό έγώ (υποκείμενον) μέ 

τόν έξωτερικόν κόσμον (άντικείμενον) καί όναπτυσσεται μία διαλεκτι

κή σχέσις μεταξύ υποκειμένου καί όντικειμένου.474 Σ' αυτήν τήν διαλε
κτικήν σχέσιν τό σύμβολον γίνεται ό μεσάζων, πού συνδέει τό υποκεί

μενον, τό έγώ (πρόσωπον Α') μέ τό συμβολιζόμενον όντικείμενον ii άλ
λο έγώ (πρόσωπον Β'). Ή σύνδεσις αυτή διά τού μεσάζοντος συμβό

λου, πού λειτουργεί ώς γέφυρα όμφιρρόπου κινήσεως Α -? Β καί Β -? 

Α, πραγματοποιείται μέ τήν προβολήν τής ψυχής πρός τό όντικείμενον 

καί τήν ένδοβολήν, δηλαδή τήν διείσδυσιν τού όντικειμένου στήν ψυ

χήν. Ή δυναμική αυτή διαλεκτική σχέσις, προβολή -ένδοβολή, έπιφέ

ρει τήν συνάντησιν, κοινωνίαν καί συγχώνευσιν μέ τόν συμβολιζόμε

νον. 

Κατά τήν προβολήν λοιπόν τής ψυχής στό σύμβολον τού'Αντιχρί

στου, «666», ή ψυχική ένέργεια δέν τερματίζει στό σύμβολον «666», 
όλλά προβάλλεται πέραν τού συμβόλου, στόν συμβολιζόμενον, στόν 

«666». Προχωρεί δηλαδή στήν περιοχήν τού συμβολιζομένου, στόν 
Άντίχριστον διά τού Σατανά, καί κοινωνεί μετ' αυτού κατ' έννοιαν ii 
κατ' ένέργειαν. , 

Κατά τήν προβολήν τό «666» γίνεται μεσάζων, πού συνδέει ώς ό
ριθμός όνόματος τού Άντιχρίστου, ώς είκόνα τού Άντιχρίστου μέ τόν 

εΙκονιζόμενον Άντίχριστον. Κατά τόν Μ. Βασίλειον καί Ίω. Δαμασκη

νόν «ή τής εΙκόνος τιμή έπί τό πρωτότυπον διαβαίνει.».475 Ή όποδοχή 
τού «666» σημαίνει αυτομάτως όποδοχήν τού συμβολιζομένου Άντι
χρίστου. Λειτουργεί τό «666» ώς μεσάζων. Διαλέγεται τό πρόσωπον έν
τονα ii ύποτονικά, συνειδητά ii υποσυνείδητα, όναλόγως τής ψυχικής 
καταστάσεως, μέ τόν συμβολιζόμενον Άντίχριστον-Διάβολον. 

Άλλά υπάρχει καί ή ένδοβολή, ή όντίστροφη προβολή, ή όνακλα

στική διείσδυσις τού Άντιχρίστου καί τής κοσμοθεωρίας του διά τού 

μεσάζοντος συμβόλου στήν ψυχήν, στό έγώ (πρόσωπον). 'Ως όνακλα

στικόν κάτοπτρον γιά τήν ένδοβολήν αυτήν λειτουργεί τό χάραγμα 

«χξς'» (666), «τό τού νοητού θηρίου τού διαβόλου χάραγμα, δηλαδή ή 
είκών τής αυτού όποστασίας.».476 Τό χάραγμα «χξς'» (666) είκονίζει 
μυστικά. όπως έλέχθη, αυτό τό όντίχριστον, θεομάχον πρόσωπον τού 

Άντιχρίστου. 'Όπως ό Άντίχριστος εΙναι άνθρωπος «έχων τόν Σατανά 

έν έαυτφ δι' αυτού ένεργούντα»,477 όμοίως καί τό σύμβολον, ή μιαρά 

474. 'Ένθ' όνωτ. σελ. 9-10. 
475. Μ. ΒασιλεΙου, Περί Άγίου Πνεύματος, κεφ. 18 § 45. Μ. 32. 149. C. (Ε.Π.Ε. 10. 

402). Βλέπε καί Ίω. Δαμασκηνού, 'Έκδοσις όκρι6ής όρθοδ. πίστεως Δ. (16) 89 περί 
είκόνων Μ. 94. 1252. D. (Ε.Π.Ε. 1,494). 

476. Άνδρέου Καισαρε(ας. ΝΕνθ' ό"ωτ. Μ. 106,412. Α. 
477. Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, Είς τήν Β' Θεσσαλ. Μ. 124, 1344. C. 
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σφραγίς τού Άντιχρίστου, τό «χξς'» (666), fχει τόν Σατανά, έν αύτφ δι' 
αύτού ένεργούντα. Καί μέ τό «666» ένεργεί 6 Σατανάς τήν άντίχριστην 
διείσδυσιν, άποτυπώνει τήν άποστασιακήν είκόνα του στήν ψυχήν τοΟ 
άνθρώπου. Είναι σημείον έπαφής καί είδωλον καί μεσάζων καΙ κάτο
mpov, πού μυστικά άντικατοπτρίζει τόν Άντίχριστον στήν ψυχήν μέ 
ένέργειαν τοΟ Σατανά. 

'Υπάρχει λοιπόν αύτή ή παλινδρομική κίνησις ψυχικής ένεργεΙας 

άπό τό Α, τό έγώ, στό σύμβολον καί διά τοΟ συμβόλου στό Β', στό 

πρόσωπον τοΟ Άντιχρίστου. Όμοίως έκ τού Β' διά τού συμβόλου ή ψυ

χική ένέργεια παλινδρομεί, έπιστρέφει στό Α, στό έγώ. 'Έτσι τό σύμβο

λον γίνεται τό μέσον, μέ τό 6ποίον συναντώνται, συνόπτονται, συγχω

νεύονται οΙ δύο παρόγοντες, Α, (τό έγώ) καΙ Β' (6 Άντίχριστος). Κατ' 
αύτόν τόν τρόπον ή ψυχή, ή προσωπικότητα τοΟ άνθρώπου, δέχεται 

την έσωτερικήν άντΙχριστην σφραγίδα, τό έσωτερικόν άντίχριστον χό

ραγμα. 

Τό σύμβολον «666», πάντοτε κατ' ένέργειαν τοΟ Σατανά, είναι μία 
πρόκλησις γιό συναντησιακήν πορείαν, διαλεκτικήν σχέσιν καί κοινω

νΙαν μέ τόν Άντίχριστον. Πρό τής έμφανίσεως τοΟ Άντιχρίστου, άντί 

αύτού, 6 Σατανάς προβάλλει καί ένεργοποιεί τό είδωλον τοΟ Άντιχρί
στου διά τοΟ συμβόλου «666». Ή άποδοχή τοΟ συμβόλου «666» φέρει 
σέ έπαφήν δαιμονικήν, είναι πορεία συναντησιακή μέ τόν Άντίχριστον 

πρό τής έμφανίσεώς του διά τής ένεργείας τοΟ Σατανά. 

Αύτή ή βίωσις τής κοινωνίας μέ τόν συμβολιζόμενον Άντίχριστον 

διά τοΟ συμβόλου «666» πραγματώνεται ούσιαστικά στίς σκοτεινές δυ
νάμεις, στούς σατανιστές, στούς προδρόμους άντιχρίστους καί γενικά 

σέ δλα τό κυκλώματα τού άντιχριστισμού. Σέ δλους αύτούς τό «666» 
έγινε ε'ίδωλον τοΟ Άντιχρίστου. Ή άποδοχή τοΟ Σατανά καί τού Άντι- " 
χρίστου είναι θρησκευτική πίστις καΙ τό «666» μέσον λατρείας, ένσυ
νειδήτου έπικλήσεως τοΟ Άντιχρίστου καί τοΟ άντί αύτοΟ, μέχρι τής 

έμφανίσεώς του, ένεργοΟντος Σατανά. 

Στούς λεγομένους πιστούς τό «666» δέν ένεργεί συνειδητά ώς μία 
συναντησιακή πορεία, άλλά ύποσυνείδητα. Τό «666» ένεργεί ώς μία ύ
ποσυνείδητη κλήσις τοΟ Άντιχρίστου καί πορεία συναντήσεως. ΚαΙ δ

ταν ύπάρχη άκόμη νεκρά ψυχική σχέσις πρός τό σύμβολον καί τόν 

συμβολιζόμενον «666», λειτουργεί κάποια ύποσυνείδητη κινητικότητα 
πρός τό σύμβολον καί τόν Άντίχριοτον. Τό «666» θά είναι fva άντικει
μενικόν έρέθισμα, πού θά σχετίζη μέ τόν Ά~τίxριστoν. 'Υποσυνείδητα 

πραγματώνεται μία τέτοια κίνησις πρός τόν Άντίχριστον σέ στιγμές 

κρίσεως τής προσωπικότητος, ψυχικής ·κάμψεως καΙ άμφιβολιών. 

Αύτή ή άποδοχή τού «666» καΙ ή συναντησιακή πορεία πρός τόν 
Άντίχριστον είναι άρχικά νοητική καί δύναται νά γίνη ούσιαστική, έν
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εργητική, βουλητική. Ή όρχική όφηρημένη διείσδυσις τoίJ συμβόλου 

τoίJ Άντιχρίστου στήν ψυχήν προετοιμάζει τήν κατ' fvvoLav όποδοχήν 
τoίJ Άντιχρίστου καΙ διαβόλου καί fπειτα τήν κατ' ένέργειαν βουλητι

κήν όποδοχήν. Τό σύμβολον πρώτα κατακτά τόν χώρον τoίJ νoίJ, τής 

καρδίας καί παρασύρει τήν βούλησιν γιά τήν όποδοχήν τoίJ συμβολιζο

μένου, τoίJ Άντιχρίστου. Τό σύμβολον «666» όνοίγει τόν δρόμον γιά 
τόν «666», τόν Άντίχριστον, ό όποίος καλείται σέ στιγμές όδυναμίας, 
όλιγοπιστΙας, δαιμονικής έπηρείας ε'ίτε συνειδητά ε'ίτε ύποσυνείδητα. 

Τό σύμβολον «666» είναι μία συνειδητή fι ύποσυνείδητη πρόκλησις 
συναντησιακής πορείας τoίJ έγώ πρός τόν Σατανά καί Άντίχριστον. Καί 

μόνον ό λογισμός νά περάση όπό τόν νoίJν τoίJ πιστoίJ «μήπως δέν ή

ταν όληθινός Μεσσίας ό Χριστός, καί περιμένομεν δλλον;», όμέσως τό 

«666» όδηγεί στόν 'Αντίχριστον καί συγκλονίζει καί όλλοτριώνει μέ τό 
δραμα τoίJ ψευδομεσσίου. Ό πιστός δέν πρέπει νά δέχεται οϋτε στόν 

νoίJν οϋτε στήν βούλησιν οϋτε στήν καρδίαν, οϋτε έσωτερικά, οϋτε έ

ξωτερικά κανένα σύμβολον, καμμίαν σχέσιν, πού όπομακρύνει όπό τόν 

Χριστόν. Δέν μπορεί νά συνυπάρξουν στήν ψυχήν τού όνθρώπου Χρι

στός καΙ Άντίχριστος. «ΤΙς συμφώνησις Χριστφ πρός Βελίαλ (Σατα
νά);»47~ 

Τήν έπίδρασιν τoίJ όντιχρίστου συμβόλου «666», τό όποίον κατ' 
ένέργειαν τoίJ Σατανά μέ τήν παλινδρομικήν κίνησιν, προβολή-ένδο

βολή, γίνεται μέσον συναντήσεως, κοινωνίας τoίJ έγώ μέ τόν Άντίχρι

στον, δείχνομεν μέ τό όκόλουθον γραμμικόν σχήμα: 

478. Β' ΚορινθΙους 6,15. 
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ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ «666» 

ΣΑΤΑΝΑΣ 

4. Τό χόραΥμα «666» σημαίνει τήν διαχρονlκήν, άφανη πα
ροuσίαν τού 'ΑνTlχρ(στοu 

Ή παρουσία τού Άντιχρίστου καθίσταται διαχρονική μέ τόν όντι.,. 

χριστισμόν, τούς προδρόμους όντιχρίστους, τίς αΙρέσεις καί δλες τίς 

όντίθεες δυνάμεις. Ό Ίωάννης λέγει «", ήκοόσατε δτι ό όντίχριστος 
~ρxεται, καί νύν όντίχριστοι πολλοί γεγόνασινο» .479 Κατ' ένέργειαν τού 
Σατανά οί πρόδρομοι όντίχριστοι καθιστούν παρόντα τόν «Ιδιοτρόπως 

Άντίχριστον» ι διότι εΙναι «οί ένσαρκούντες τό όντίθεον καί άντίχρι

στον πνεύμα αύτού,»,4θΟ Μέ τίς αΙρέσεις, τίς ψευδοδιδασκαλίες καί δ
λες τίς όντίχριστες δυνάμεις έκφράζεται ό 'Αντίχριστος κατ' ένέργειαν 
τού Σατανά καί εΙναι παρών όπό τήν έποχήν τού Ίωάννου. «καί τούτό 

479. Α' '1ωάννου, 2, 18. 
480. Άνδρέου Θεοδώρου. Ή περί Άντιχρίστου 'Ιδέα. έν Άθήναις, 1970, σελ. 40. 

καί 41. 

1, Προβολή: A~«666»~B, 

2. Ένδoβoλή:B~«666»~A. 

3. Πρoβoλή~Ένδoβoλή: 
A~666~B 

B~666~A 

Ένδοβολή 

Ή όποδοχή τού συμβόλου 

«666» όδηγεί σέ ψυχικήν κινη
τικότητα όποδοχής τού συμ


βολιζομένου Άντιχρίστου


Σατανά 


Κατ' ένέργειαν τού Σατανά δι


είσδυσις στή,ν ψυχήν διά τού 


συμβόλου-χαράγματος «666» 
τού σιιμβολιζομένου Άντιχρί

στου. 

Παλινδρομική κίνησις καί διά 

τού συμβόλου «666» συνά
ντησις, κοινωνία τού Έγώ μέ 

τόν Άντίχριστον, Σατανά. 
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έστι τό τού όντιχρίστου δ όκηκόατε δτι έρχεται, καί νΟν έν τφ κόσμφ 
έστίν iiδη.».481 

Ό Άντίχριστος λοιπόν διό τής ένεργείας τού Σατανά εΙναι παρών 

σέ κάθε έποχήν καΙ έκφράζεται καί δρά διά τών 6ργάνων του καί τών 
διαφόρων συμβόλων. Τό κατ' έξοχήν σύμβολον, πού έκφράζει τόν Άν

τίχριστον, τόν χαρακτήρα, τό έργον του, τήν κοσμοθεωρίαν του, δπως 
ε'ίδαμε, εΙναι τό «666». Πνεται τρόπον τινά μέ τό «666» παρών καί έ
νεργών 6 Άντίχριστος. Τό «666» προετοιμάζει τήν προσωπικήν έλευσίν 
του. Παρών ,6 Άντίχριστος διά τών 6ργάνων του, παρών καί διά τού 
συμβόλου του «666». Τά πάντα κινεί 6 Σατανάς. Μέ τόν Άντίχριστον 
«πραγματοποιείται ή τελειοτέρα καί πληρεστέρα προέκτασις τού Σατα

νά έπί τής γής.».482 

Τό «666» δέν εΙναι ό ΆντΙχριστος ούτε μόνον του φέρει τόν Άντί
χριστον. Μέ τό «666» προβάλλεται, όντικατοπτρίζεται, τό ε'(δωλον, ή 
μορφή τού Άντιχρίστου καΙ ένεργείται τό μυστήριον τής όνομίας, πού 

προετοιμάζει τήν έλευσΙν του. 'Όπως έλέχθη, «τό νόημα τού 666 προ
βάλλει τρισδιάστατον. Τούτο όκριβώς έκφράζεται διά τής τριπλής έπα

ναλήψεως τού ψηφίο.υ 6, ή όποία συμβολίζει τήν εΙς τό πρόσωπον τού 
Άντιχρίστου όνακεφαλαίωσιν τής κακίας, τής πλάνης, τής όπάτης καί, 

δι' αύτών, τής όπό τού Θεού όποστασίας ;rών όνθρώπων, τού παρελ

θόντος, τού παρόντος, καί τοϊι μέλλοντος.».483 Κατά τόν ΕΙρηναίον διά 
τού Άντιχρίστου «όνακεφαλαίωσις γίνεται πάσης όδικίας, καί παντός 

δόλου, ίνα έν αύτφ συρρεύσασα καί συγκλεισθείσα πάσα δύναμις όπο

στατική ... καταλλήλως ουν κα[ τό δνομα αύΤΟύ έξει τόν όριθμόν χξς' 
άνακεφαλαιούμενος έν αύτφ τόν πρό τού κατακλυσμού πάσαν κα
κ[αν ... »484 

Διά τού Σατανά ό Άντίχριστος προβάλλεται διαχρονικά, «... ή προ
σωπική δράσις τού μέλλοντος νά έλθη εΙς τούς έσχάτους καιρούς Άν

τιχρ[στου θά έχη άναφοράν διά τού πάτρωνός του, τού Σατανά, εΙς τό 

παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον ... ή δράσις τoίl' Άντιχρίστου θό. άνα
muxefl εΙς έκτέλεσιν τού ύπό τού Σατανά προσχεδιασθέντος προ

γράμματος άνατροπής τής ύπαρχούσης εΙς τόν κόσμον θείας τάξεως, 

καΙ όχρηστεύσεως τής έκ τού κακού σωτηρίας τών άνθρώπων διά τού 

όπολυτρωτικού έργου τού Ίησού Χριστού καΙ τής δράσεως τής 'Εκκλη
σίας Του εΙς τόν κόσμον. Τό σατανικόν τούτο πρόγραμμα δράσεως τού 
Άντιχρίστου έχει ώς βάσιν τόν άριθμόν 6.)).485 

481. Α' Ίωάννου, 4,3. 
482. Άνδρέου Θεοδώρου, uEve' άνωτ. σελ. 59. 
483. Μάρκου Ά. Σιώτου, uEve' άνωτ. Άριθ. 3/15-2-87, σελ. 109. 
484. ΕΙρηνα(ου, Contra Haereses Iib. V. Μ. 7. 1201-1202 (Β.Ε.Π. 5, 168). 
485. Μάρκου Ά. Σιώτου, "Ενθ' άνωτ.. 
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Έάν πλανήση τούς πιστούς ό Σατανάς δτι τό «666» δέν εΙναι κα
κόν, τότε εΙναι βέβαιον δτι θά πείση δτι καί αύτός ό Άντίχριστος δέν 

εΙναι κακός. 'Ο Ίππόλυτος έπισημαίνει τό γεγονός δτι ό Άντίχριστος 
καί μή παρών προσωπικώς προκαλεί πόλεμον. «... αύτός μή φαινόμενος 
όρτι ό υΙός τής άπωλείας, όρατόν ήμίν πόλεμον πρός μάχας καί σφα

γάς έπάγει καί έρεθίζει. .. »48~ 
Τό σημείον, ή σφραγίς τού Ί. Χριστού εΙναι ό σταυρός. Τό σημείον, 

ή σφραγίς τού Άντιχρίστου εΙναι τό «666». Ό σταυρός σημαίνει τήν 
νίκην, τόν θρίαμβον κατά τής όμαρτίας καί τής άποστασίας. Τό «666» 
σημαίνει τόν θρίαμβον τής άποστασίας, τήν όρνησιν τού fpyou τής 
σωτηρίας. Ή έν Πνεύματι Άγίφ ένέργεια τού σημείου τού σταυρού εΙ
ναι διαχρονική καί έμφανίζεται καί πρό Χριστού. Όμοίως καί ή διά τού 

Σατανά ένέργεια τού σημείου τού Άντιχρίστου εΙναι διαχρονική καί 

έμφανίζεται καί πρό τού Άντιχρίστου. 

'Οι άριθμός ΤΙ,Η (318) στήν Π.Δ. προτυπώνει τήν νίκην τής σταυρι
κής Θυσίας. Τό Τ (= 300) «φασίν εΙναι τού Κυριακού σημείου (σταυρού) 
τύπον κατά τό σχτιμα» , τό δέ ΙΗ (= 18) «τούνομα σημαίνει τό σωτή
ριον.».487 Μέ τόν άριθμόν αύτόν ένίκησεν ό Άβραάμ τούς έχθρούς.488 
«Ι, δέκα, Η, όκτώ' fχεις Ίησούν. 'Ότι δέ ό σταυρός έν τφ Τ ημελλεν f
χειν τήν χάριν, λέγει καί τριακοσίους.».489 

'Υπάρχουν πολλές προτυπώσεις τού σταυρού στήν Π.Δ.49Ο «'Ο τού 
Χριστού Σταυρός προανεκηρύττετο καί προετυπούτο μυστικώς έκ γε

νεών άρχαίων».491 'Όπως τό Σταυρικόν μυστήριον ηταν ένεργούμενον 
πρό Χριστού καί ή Χάρις τού Σταυρού ένεργούσε καί έσωζε διά τών 

προτυπώσεων τού Σταυρού, όμοίως καί τό μυστήριον τής άνομίας τού 

,Αντιχρίστου εΙναι ένεργούμενον πρό τής προσωπικής έμφανίσεώς του 
καί διά προδρόμων άντιχρίστων καί συμβόλων καί κυρίως διά τbύ 
«666». «'Ώσπερ μήπω παραγενομένου τού άνθρώπου τής όμαρτίας, 
τού υΙού τής άνομίας, τού Άντιχρίστου λέγω, ό ήγαπημένος τφ Χριστφ 

φησι Θεολόγος, «καΙ νύν, άγαπητοί, ό Άντίχριστός έστι» , ούτω καί ό 
Σταυρός ην έν τοίς προγενεστέροις καΙ πρό τού τελεσθήναι. Ό γάρ 
μέγας·Παύλος σαφέστερον ήμάς διδάσκων, πώς καί μήπω παραγενόμε

486. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,929. B-C. (Β.Ε.Π. 6, 286). 
487. Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Στρωματείς ς' κεφ. 11. Μ. 9.305. Α. (Β.Ε.Π. 8. 209.). 
488. Γένεσις 14,14. «άκούσας δέ 'Άβραμ δτι ήχμαλώτευται Λώτ ό άδελφιδούς αύ

τού, ήρΙθμησε τούς ίδίους οΙκογενείς- αύτού, τριακοσίους δέκα καΙ όκτώ, καΙ κατεδίω

ξεν όπΙσω αύτών έως Δάν...». 

489. Βαρνάβα 'Επιστολή, ιχ, 8 Μ. 2, 752. Α-Β (Β.Ε.Π. 2, 235). 
490. Βλέπε Γ. Γρατσέα, Ό Σταυρός, Άθήναι, 1967, σελ. 15-24. 
491. Γρηγορίου τού Παλαμά, Είς τόν Τίμιον «αΙ ζωοποιόν Σταυρόν. 1. Μ. 151, 124. 

D. (Ε.Π.Ε. 9, 282). 
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νος έν ήμίν έστιν ό Άντίχριστος, φησίν δτι «τό μυστήριον αύτού ένερ

γείται έν ήμίν,», Οϋτω δή καί ό Σταυρός τού Χριστού μήπω γεγονώς έν 

τοίς προπάτορσιν ήν' τό γόρ μυστήριον αύτού ένηργείτο έν αύ
τοίq».492 

Είναι Ένεργούμενος ό Σταυρός πρό τής σταυρώσεως' «, .. καί πρό 
τού τόν Σταυρόν παγήναι Σταυρός ήν ό σώζων»,493 Ένεργούμενον κα( 
τό χόραγμα τού Άντιχρίστου «666» πρό τής έμφανίσεως τού Άντιχρί
στου. «"Ω τών παραδόξων πραγμότων! Ούδέπω ό σταυρός ύπό τών 

Ίουδαίων έτεκτονεύετο, καί τό τού σταυρού τρόπαιον τοίς πιστοίς έ

πεδείκνυτο. 'Ώ σταυρού παντότροφος ένέργεια έν Τfι Χόριτι μέν Τfι δ

ψει τής όρόσεως ένριζωθείσα (στήν Κ,Δ. ένεργεί ή όπλή έμφόνισις τού 

σημείου τού σταυρού)' έν τφ νόμφ δέ τfι πείρςι τής βοηθείας έν τφ 

Μωσα'ίκφ σχηματισμφ (διό τής έκτόσεως τών χειρών) προαναζωγρα
φθείσα!» 494, 

'Όπου προτυπόύμενος ό σταυρός, έκεί ό Χριστός ένεργών. Τό 
«666» προτυπώνει τόν Άντίχριστον. 'Όπου τό «666» σημειούμενον, έ
κεί κατ' ένέργειαν τού Σατανά ό Άντίχριστος ένεργών τό μυστήριον 

τής όνομίας, τό όποίον κυοφορεί έπί αΙώνας τήν προσωπικήν του πα

ρουσίαν. 

Ή σφράγισις διά τού σταυρού καθιστά τό κακόν όνενέργητον. «Ή 

δέ τού σταυροειδούς τύπου σφραγίς" .. δηλοί τήν πασών όμού τών 
σαρκικών όρέξε~ν όνενεργησίαν.».495 Ή σφρόγισις διό τού «666» έ
νεργοποιεί τό κακόν καί όντιχριστοποιεί τόν άνθρωπον, τόν καθιστά έ

νεργούμενον ύπό τού Σατανά. Ή σφρόγισις μέ τόν σταυρόν καθιστά 

τόν πιστόν χριστοειδή, ένεργούμενον ύπό τού Χριστού. Στήν Π.Δ. οΙ 

δίκαιοι καί άγιοι ήσαν «τφ μυστηρίφ τού σταυρού ένεργούμενοι.».496 
Τό όργανα τού Άντιχρίστου καί οΙ δεχόμενοι τό χόραγμα «666» 

είναι- έν συνειδήσει κοινωνοί τού Άντιχρίστου καί ένεργούμενοι ύπ' 
αύτού. Διό τού «666» γίνεται μυστικώς παρών ό Άντίχριστος. Μέ τό 
«666» δηλώνεται ή διαχρονική παρουσία του καί ή ένέργειά του, ή πα
ρότρυνσις πρός όποστασίαν. 'Όπως ή σταυροειδής χρίσις τών παρα

στάδων τών οΙκιών τών 'Ιουδαίων στήν Α'ίγυπτον μέ τό αίμα τού πασχα

λίου όμνού' μυστικώς καθιστούσε παρούσαν τήν ένέργειαν τού σταυ

492. Γρηγορίου τού Παλαμα, uEve' όνωτ. 3, Μ. 151,125. C. (Ε.Π.Ε. 9, 284-286). 
493. 'Ένθ' όνωτ. 16, Μ. 151,136. C. (Ε.Π.Ε. 9, 304). 
494. Τιμοθέου ').vτιoxε(ας, ΕΙς τόν Σταυρόν κλπ. Μ. 86, 1, 256, C-257, Α. 
495. Διονυσ(ου 'Αρεοπαγίτου, Περί Έκκλησ. 'Ιεραρχίας γ. 3. Μ. 3, (Ε.Π.Ε. φιλ. 3, 

442). 

496. Γρηγορίου τού Παλαμα. 'Ένθ' όνωτ. 15, Μ. 151, 136. Α. πρβλ. 133-8-D (Ε.Π.Ε. 
9.302). 
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ρού καί αύτόν τόν Ί. Χριστόν παρόντα καί σώζοντα, όμο(ως καί ή 
σφράγισις μέ τό χάραγμα «666» καθιστό παρόντα καί ένεργούντα αύ~ 
τόν τόν Άντίχριστον καί όδηγούντα στήν όποστασίαν καί όπώλειαν. 

Τό χάραγμα «666» καλεί καί παροντοποιεί τόν Άντίχριστον, εΙναι 
πρόδρομον σημείον τής παρουσίας τού Άντιχρίστου, δπως πρό τής Β' 

Παρουσίας τού Ί. Χριστού προτρέχει τό σημείον τού Σταυρού. «καί 
τότε φανήσεται τό σημείον τού υΙού τού όνθρώπου έν τφ oύρα~ 
νφ»,497δηλαδή ό σταυρός, «σημείον έκπετάσεως έν ούρανφ».498 

Ό σταυρός εΙναι τού Χριστού γνώρισμα καί τών Χριστιανών όσΦά~ 

λεια. Τό «666» τού Άντιχρίστου προμήνυμα. Ό σταυρός, προάγγελος 
τής Παρουσίας τού Χριστού, ώστε νά όποτελή σημείον όναγνωρίσεως, 

γιά νά μή πλανηθούν οΙ πιστοί όπό τόν Άντίχριστον. «... μετ' αύτού 
(τού σταυρού) μέλλει έρχεσθαι έν τη δευτέρςι καί ένδόξφ αύΤΟύ πα;

ρουσίςι... Άλλ' ίδωμεν πώς μετά τού σταυρού έρχεται' όναγκαίον γάρ 
έπαναγαγείν τήν όπόδειξιν... περί τής δευτέρας αύΤΟύ παρουσίας λέ
γων τής ένδόξου διά τούς ψευδοχρίστους, διά τούς ψευδοπροφήτας, 

διά τόν Άντίχριστον, 'ίνα μή τις πλανηθείς έκείνφ περιπέση. Έπειδή 

γάρ πρό τού Χριστού ό Άντίχριστος έρχεται, ίνα μή ζητών τις τόν ποι

μένα τφ λύκφ περιπέση διά τούτό σοι λέγω γνώρισμα τής τού ποιμένος 

παρουσίας.»499. Γνώρισμα τού Ποιμένας Χριστού ό σταυρός. Γνώρισμα 
τού λύκου Άντιχρίστου τό «666». Ό σταυρός όδηγεί στόν ποιμένα Xρι~ 

στόν. Τό «666» όδηγεί στόν λύκον Άντίχριστον. Φυλάξου όπό τόν λύ
κον χριστιανέ. 

497. Κατό Ματθαίον 24, 30. 
498. Διδαχή των δώδεκα 'Αποστόλων, χνι, 6 Β.Ε.Π. 2,220. 
499. Ίωόννου Χρυσοστόμου, ΕΙς τόν Σταυρόν καΙ εΙς τόν ληστήν... Μ. 49, 403-404. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

το ΠΟΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ: 

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΠΟΙ ΕΙ 

1. Λύει Χριστόν-άποχριστοποιεί τόν χριστιaνόν 

1) Δέσμευσις της 60υλήσεως-δυσκινησlα πρός τό άγαθόν 
Τό σύμβολον «666» όπό τήν στιγμήν τής όποδοχής του ένεργεί ώς 

χάραγμα τού Άντιχρίστου κατ' ένέργειαν τού Σατανά. 'Εάν δεχθή ό πι

στός τό χάραγμα αύτό έξωτερικά, στό χέρι, στό μέτωπον η στήν ταυ

τότητα, δημιουργείται ή προϋπόθεσις γιά τήν διείσδυσιν στήν ψυχήν 

τής σατανικής ένεργείας καί τήν άλωσιν τού έγώ. Ή σιωπηρά, όθόρυβη 

διείσδυσις στόν νού καί στήν καρδίαν τού όνθρώπου καί ή όφηρημένη 

κατ' έννοιαν όποδοχή έξελίσσεται σέ συγκεκριμένην ένσυνείδητην ό

ποδοχήν, σέ δλωσιν καί όλλοτρίωσιν τής ύπάρξεως. Συνήθως καΙ ό 

πνευματικός όκόμη δνθρωπος δίνει όνοίγματα στήν σατανικήν ένέρ

γειαν μέ όδυναμίες, συμβιβασμούς, όμαρτίες, όπότε τό χάραγμα «666» 
ένεργεί ώς όποχριστοποιη:rική σφραγίδα, διότι, δπως είδαμε, τό «666» 
έκφράζει τόν χαρακτήρα καί τό έργον τού Άντιχρίστου. 

Τό χάραγμα «666» ένεργούμενον ύπό τού Σατανά δεσμεύει τήν 
βούλησιν καί προκαλεί δυσκινησίαν πρός τό όγαθόν. Στό μέτωπον καί 

στό δεξί χέρι θά χαράσσεται τό «666» η στό μέτωπον ταυτότητος πάνω 
όπό τήν φωτογραφίαν, γιά νά σημαίνη αύτήν τήν δέσμευσιν τής βου

λήσεως, τού λόγου καί τού έργου. «καί ποιεί Πάντάς... ίνα δώσωσιν αύ
τοίς χάραγμα έπί τής χειρός αύτών τής δεξιάς η έl1ί τών μετώπων αύ
τών».500 

Τό χάραγμά «χξς'» (666) εΙκονίζει τόν όποστgτην 'Αντίχριστον καί 
τόν δι' αύτού ένεργούντα όρχιαποστάτην Σατανά. Ή σφράγισις τού 

μετώπου, τής δεξιάς χειρός fί τής ταυτότητ~ς, έχει τήν έννοιαν νό δο

θή στήν προσωπικότητα τού όνθρώπου αύτή ή όποστασιακή ίδιότης 

όρχικά έξωτερικά καί κατ' όλίγον έσωτερικά, ώστε ό δνθρωπος νό όρ

νηθή τό όγαθόν καί τήν κ(νησιν πρός τόν Θεόν καί νά δεχθή τό κακόν 

500. Άποκάλυψις Ίωάννου. 13,16. 
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καί τήν κίνησιν πρός τόν Σατανά, νά όδρανοποιηθή ώς πρός τό όγαθόν 

καί νά ένεργοποιηθή πρός τό κακόν, νά γίνη όποστάτης σύμμορφος 

πρός τόν 'ΑντΙχριστον διάβολον, εΙκών καΙ όμοίωσίς του. 

Τό χάραγμα «χξς'» (666) έκφράζει, όπως είδαμε, τήν όνακεφαλαίω
σιν, τήν κορύφωσιν τού κακού καί τής όποστασίας όπό τόν Θεόν. Ή 

χάραξις τού «666» σημαίνει δρνησιν τού όγαθού καί τού Θεού, όπως 

λέγει καί ό Άρέθας. «Άντίθετος γάρ τών όγαθών ή τού όλεθρίου όνό

ματος έγχάραξις.».501 . 
Τό χάραγμα «666» σφραγίζόμενον στό μέτωπον καί στό δεξί χέρι η 

στήν ταυτότητα, πού θά έπιδεικνύη τό δεξί χέρι, λειτουργεί ώς πυξίδα 

όποπροσανατολιστική, όποχριστοποιητική, μέ ένέργειαν δαιμονικήν, ή 

όποία όδρανοποιεί τήν βούλησιν πρός τόν όγαθόν, όπενεργοποιεί τήν 

σφραγίδα τού σταυρού καΙ τού Άγίου Πνεύματος βαθμηδόν, καί καθι

στά τόν άνθρωπον όδιάφορον, δυσκ(νητον πρός τό όγαθόν, τήν προσ

ευχήν καί τά καλά fpya, όπως έπισημαίνf;Ι ό Έφραίμ ό Σύρος: «Προσ
έχετε, όδελφοί μου, τήν ύπερβολήν τού θηρίου· τεχνάσματα γάρ πο

νηρίας, πώς έκ γαστρός δρχεται, 'ίν' όταν τις στενωθfl, βρωμάτων ύστε

ρούμενος, όναγκασθfl λαβείν έκείνου τήν σφραγίδα, ούχ ώς fτυχεν, 

εΙς πάν μέλος τού σώματος, όλλ' έπί χείρα δεξιάν, όμοίως καί έπί τού 

μετώπου, τόν δυσσε6ή χαρακτήρα, ίνα έξούσίαν μή fxn ό δνθρωπος 
σφραγίσαθαι Τfl δεξΙQ χειρί τό σημείον τού στ<;1υρού, μήτε πάλιν έν με

τώπφ σημειώσασθαι παντελώς τό άγιον όνομα τού Κυρίου, μήτε τόν 

fνδοξον καί τίμιον σταυρόν τού Χριστού καΙ σωτήρος ήμών.».502 
Δηλαδή ή σφραγίδα τού Άντιχρίστου όπό έξωτερική γίνεται έσω

τερική δέσμευσις καί όδρανοποιεί τήν πνευματικήν διάθεσιν, ωστε νά 

~ήν θέλη ούτε fva «δόξα Πατρί» νά εΙπή ούτε fva cc(]γιος ό Θεός», δη
λαδή νά μή σημειώση τό όνομα τού Θεού στό μέτωπον καΙ νά μήν κάμη 

ούτε τό σημείον τού σταυρού, σάν νά είναι τό χέρι 6αρύ, όσήκωτον δε
μένον. 'Ακούομεν ότι συμ6αίνουν πολλά τέτοια παραδείγματα, σύμ

πτωμα όντίχριστης ένεργείας. 

Ό Άνδρέας Καισαρείας έπισημαίνει: «ΚαΙ τό χάραγμα δέ τού όλε

θρίου όνόματος τού όποστάτου [καΙ πλάνου] πάσιν έπιθείναι σπουδά

σει· έν μέν ταίς δεξιαίς [χερσίν], ίνα τών [δεξιών καΙ] όγαθών fργων έκ

κόΨη τήν ένέργειαψ έν δέ τοίς μετώποις, ίνα έν τη πλάνη καί τφ σκό

τει διδάξη τούς όπατωμένους παρρησιάζεσθαι.».503 Ή όντίχριστη 

501. Άρέθα Καισαρείας, ΝΕνθ' άνωτ. Μ. 106.680. D. 
502. Έφραίμ τού Σύρου. Λόγος εΙς την ΠαρουσΙαν τού Κυρίου, έκδ. ΟξΟΝΙΑ, αψθΌ 

σελ. ΤξαΌ 

503. Άνδρέου Καισαρείας, μΕνθ' άνωτ. Μ. 106. 340. Α-Β. Παρομοίως ό Άρέθας: 
«'Επί χειρός τής δεξιάς καί έπί μετώπου τό γνώρισμα. Άντίθετος γάρ τών άγαθών ή 
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ένέργεια τού «666» δεσμεύει τήν Βούλησιν καί δίνει τό άντίχριστον ή
θος στήν προσωπικότητα. ή όποία άρνείται όλίγον κατ' όλίγον τόν Χρι
στόν καί έγκολπώνεται τόν Άντίχριστον. Τό «666» είναι fva κλειδί, μέ 
τό όποίον ή άντίχριστη ένέργεια βαθμηδόν αΙχμαλωτίζει τήν προσωπι

κότητα στόν άντίχριστον άρνητισμόν, έκκόmει τήν ένέργειαν τών άγα

θών fργων καί άλλοτριώνει τό πρόσωπον, ώστε νά ένεργοποιήται καΙ 

μέ θράσος νά παρρησιάζεται μέσα στήν άντίχριστην πλάνην καί στό 

σκότος, νά γίνεται άπό φωτόμορφον τέκνον τής πίστεως έσκοτισμένος 

υίός τού διαβόλου. 

Τό χάραγμα «666» ένεργούμενον ύπό τού Σατανά συνεχώς δε
σμεύει καί ψυχήν καί σώμα μέ τήν άντίχριστην ένέργειαν, ή όποία, δ

πως άναλυτικώτερα θά λεχθή σέ άλλο κεφάλαιον, κινείται πρώτον έκ 

τών έξω πρός τά fσω. πρός τήν ψυχήν καί άποχριστοποιεί τήν προσω

πικότητα. Στήν συνέχειαν ή άντίχριστη ένέργεια, έκ τών έσω, άπό τήν 

βούλησιν, άπό τήν άλλοτριωμένην ψυχήν κινείται πρός τά fξω ώς fK
φρασις μέ λόγον καί έργον. 'Έτσι ή σατανική ένέργεια τού «666» σφρα
γίζει δχι μόνον τό μέτωπον, άλλά καί τόν λόγον, δχι μόνον τό δεξί χέρι, 

άλλά καί τό fpyov, έμποδίζει τό καλόν καί διευκολύνει τό κακόν. 

2) . Ακινηοία πρός τό άγαθόν-τελεία άποχριοτοποίηοις 
Ή δέσμευσις τής βουλήσεως, τήν όποίαν έκφράζει τό χάραγμα 

«666», μπορεί νά καταλήξη σέ τελείαν αΙχμαλωσίαν στόν Σατανά-Άν
τίχριστον, σέ πάγιον άντίχριστον άρνητισμόν. 'Έτσι ό άνθρωπος γίνεται 

άκ(νητος πρός τό άγαθόν, άπομακρύνεται ήθικά όπό τόν Θεόν, γίνεται 

άποστάτης καί πονηρός. «πονηροί δέ ... οί τό χάραγμα έπιφερόμενοι 
τού θηρίου, έκ τού άποστήναι μέν άπό Θεού ζώντος, τφ Άντιχρίστφ δέ 

προσρυήναι (= προσχωρούν).».504 
Ή ένέργεια τού χαράγματος «666» αΙχμαλωτίζει τήν βούλησιν καί 

τήν όλην προσωπικότητα σέ μίαν τυφλήν ύποταγήν στόν Άντίχριστον, 

όπως λέγει ό Ίππόλυτος: «Καί πάντες διά τήν στέρησιν τών βρtuμά 

των, έπ' αύτόν έλεύσονται, καΙ προσκυνήσουσιν αύτόν- καί δώσει αύ

τοίς χάραγμα έν τή χειρί τή δεξιζι, καΙ έν τφ μετώπφ, ίνα μή τις τόν τί

μιον σταυρόν ΠOιήσn έν τφ μετώπφ τή δεξιζι αύτού χειρί' άλλά δέδεται 

αίιτού ή χεΙρ· καΙ άπό τότε ούχ fξει έξουσίαν σφραγίσαι τι τών μελών 

τού όλεθρ{ου όνόματος έγχόραξις. Έν μέν ταίς δεξιαίς, Τνα τών όγαθών ~ργων έκκόΨη 

τήν ένέργειαν. Έν δέ τοίς μετώποις, ϊνα τό τοίς όφθαλμοίς έπικείμενον μέρος προσ

ληφθέν, σκοτασμόν έμποιήση τοίς όπατωμένοις τού μή ώς έν ήμέρςι εύσχημόνως όν

τέχεσθαι τής εύσε6είας». (Μ. 106,680. D.). 
504. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106, 704. C. 
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αύτού' άλλά τφ πλάνφ προστεθήσεται, καί αύτφ δουλεύσει' καί μετό
νοια εν αύτφ ούκ έστιν.».505 

Τό χάραγμα λοιπόν «666», ενφ φαίνεται στήν άρχήν κάτι τό άσή
μαντον, κατ' ενέργειαν τού Σατανά όδηγεί στόν άντίχριστον άρνητι

σμόν, στην αΙχμαλωσίαν τού διαβόλου, στήν άκινησίαν πρός τό άγα

θόν. Στήν άρχήν συνδέει μέ τόν Άντίχριστον ώς μία κλωστή άρόχνης. 

Στόν όλιγόπιστον γίνεται Ισχυρόν νήμα, στόν όπιστον σχοινί, στόν 

βλόσφημον καί όθεον συρματόσχοινο, δεσμός άκατάλυτης δαιμονικής 

δουλείας. 

Μέσα σ' αύτήν τήν πνευματικήν δουλείαν, τήν νωθρότητα, τήν ά

ποχαύνωσιν, τόν σκοτασμόν καί μαρασμόν, νεκρώνεται ή Χριστοζωή 

στόν όνθρωπον καΙ ενεργοποιείται ή άντιχριστοζωή, ώστε νά άρνήται 

νά κάμη καί αύτό τό σημείον τού σταυρού. Άλλό όρθό λέγει ό Ίγνό

τιος ό θεοΦόρος: «'Ο... τόν σταυρόν επαισχυνόμενος ... «ουτός εστιν 
Άντίχριστος »~~f'. Ή πνευματική άπραξία καί άκινησία πρός τό άγαθόν 
φέρει στόν όνθρωπον τήν λήθην τού μυστηρίου τού Σταυρού καί κάμει 

αύτόν άδιόφορον γιό τήν πνευματικήν ζωήν καί ασπλαχνον πρός τούς 

συνανθρώπους. 'Ο Ίππόλυτος εμφανίζει τόν Κριτήν Ί. Χριστόν νά λέγη 

στούς τοιούτους: «Τήν σφραγίδα τού σταυρού μου εσημειώθητε, άλλά 

ταύτην άσπλαχνίςι ήφανίσατε.».507 
Κατ' αύτόν τόν τρόπον λύεται τελείως ό Χριστός στόν σφραγιζό

μενον μέ τό «666» καί χάνεται ή σωτηρία. 'Έτσι ό άποχριστοποιημένος, 
δήθεν πιστός, δέν έχει ζώσαν πίστιν κα( άποκόπτεται άι:τό τήν κοινω

νίαν Χριστού καί γίνεται δπως ό βλάσφημος αΙρετικός. Δέν όμολογεί 

Χριστόν, σόν νά μήν ήλθε ποτέ ό Μεσσίας Ί. Χριστός, σάν νά μήν ε

σαρκώθη καί εσταυρώθη καί άνέστη, σάν νά μή «παρέστησεν εαυτόν. 
ζώντα μετό τό παθείν αύτόν εν πολλοίς τεκμηρίοις, δι' ήμερών τεσσα

ράκοντα όπτανόμενος αύτοίς (τοίς άποστόλοις)).508 Είναι δλη αύτή ή 
άποχριστοποίησις καί ή λήθη πόντων τών τού Χριστού επιτυχία τού άν

τιχριστισμού. «Χαρακτηριστικόν λέγει τού άντιχρίστου, ου άκηκόαμεν, 

δτι έρχεται, ήδη δέ εν τφ κόσμφ εστί, τό διά ψευδοπροφητών καί 

πνευμάτων λύειντόν Ίησούν εν τφ μή όμολογείν αύτ~ν εν σαρκί ελη

λυθέναι·».509 'Ο άποχριστοποιημένος, ό σφραγισμένος μέ τό «666», γί
νεται τόσον άδιάφορος πρός τόν Χριστόν, τόσον άσυγκίνητος, σόν νό 

505. Ίππολύτου, Περ( τής συντελε(ας τού κόσμου, Μ. 10, 932. B-C. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
506. Ίγνατ(ου θεοφόρου, Πρός Άντιοχείς, ν, Μ. 5, 901. Α. (Β.Ε.Π. 2, 327). 
507. Ίππολύτου, Περ( τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10, 949. C. (Β.Ε.Π. 6, 295). 
508. Πράξεων 1,3. 
509. Διδύμου Άλεξανδρέως, Έρμην. Άποσπ. Είς Α' Καθ. Ίωάννου. Μ. 39, 1796. C. 

(Β.Ε.Π.49.171). 
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μήν ύπήρξε ποτέ ό Χριστός, σάν νά μήν ύπάρχη ό Χριστός, σάν νά μήν 

είναι ό Σωτήρ πάντων. 
Ή σφραγίδα τού Άντιχρίστου, τό «666» όντικαθιστά τήν σφραγίδα 

τού Χριστού. «Τήν σφραγίδα ταύτΤ)ν τών «χαρισμάτων» τού Άγίου 

Πνεύματος διά τού μυστηρίου τού Χρίσματος, θέλει όκριβώς ό Σατα
νάς νά έξαλείψη διά τής έπί τών χριστιανών έπιθέσεως τής σφραγίδος 
666 τού Άντιχρίστου.».510 Ή σφραγίδα τού Άντιχρίστου, τό «666», λει
τουργεί τρόπον τινά ώς κεραία τού Άντιχρίστου-διαβόλου καί καθιστά 

'τόν ανθρωπον, πού σφραγίζεται μέ αότό, δέκτην τής όντιχρίστου έν

εργείας, τής όντιχρίστου κοσμοθεωρίας, τού όντιχρίστου ήθους. «Κα

τά τήν φρασεολογίαν τής σημερινής έποχής, ό όριθμός 666 θά ήτο δυ
νατόν νά χαρακτηρισθη ώς τό Ιδιαίτερον «μήκος κύματος» τών παρα

πλανητικών έκπομπών τού Άντιχρίστου.».511 
Μέ τό χάραγμα λοιπόν τού Άντιχρίστου, τό «666», ό άνθρωπος 

δέχεται μυστικά, όυνειδητά η όποσυνείδητα τήν όντίχριστην ένέρ
γειαν, ή όποία βαθμηδόν τόν όντιχριστοποιεί καί τόν καθιστά όκίνητον 

πρός τό όγαθόν καί όδιάφορον πρός τόν Θεόν καί τήν πνευματικήν έν 

Χριστφ ζωήν. Πολλοί σφραγισμένοι μέ τό «666)) παρουσίασαν αότά τά 
συμπτώματα καί εφθασαν μέχρι τού σημείου νά μήν μπορούν νά κά

μουν τό σημείον τού σταυρού, νά μήν μπορούν νά εΙσέλθουν στόν 

Ναόν, νά μήν μπορούν νά προσευχηθούν, σάν νά τούς δεσμεύη μία 

όόρατη δύναμις δαιμονική καί τούς όπωθή μακράν τού Χριστού,μα

κράν τής πνευματικής ζωής. 

Σάν παράδειγμα όναΦέρομεν τό συμβάν σέ έλληνα έξ Αόστραλίας, 

φιλοξενούμενον, κατά τό πρώτον δεκαήμερον τού Ίουνίου τού 1986, 
στήν Μονήν Κουτλουμουσίου. «'Όταν έν τφ μέσφ τής νυκτός έσήμα

νεν ό κώδων, διά νά μεταβούν εΙς τήν 'Εκκλησίαν, ήγέρθη καί ό φιλο

ξενούμενος, διά νά παρακολουθήση τήν νυκτερινήν όκολουθίαν. 'Όταν 

έπλησίασεν στήν 'Εκκλησίαν, μία όόρατος δύναμις έμπόδιζεν αότόν νά 

εΙσέλθη έντός τού ναού. ΕΙς τήν προσπάθειάν του ήκουσεν φωνήν πού 

τού ελεγεψ «έφ' όσον είσαι δικός μου, δέν θά εΙσέρχεσαι εΙς ναόν)) ... 
όοράτως όπωθήθει πρός τά όπίσω μέ τέτοια δύναμι πού έπεσε κάτω 

εΙς τό προαύλιον τής Μονής. 'Όταν μετ' όλίγον έγένετο όντιληπτός 

όπό τών μοναχών, τόν ηγειραν καί τόν μετέφεραν εΙς τόν ξενώνα, ό

που τούς διηγήθη τό συμβάν. Έξετάζοντες οΙ μοναχοί νά εϋρουν τήν 

α[τίαν, δέν ύπήρχεν έτέρα παρά μόνον μία πιστωτική κάρτα, τήν ό

ποίαν είχεν ύπογράψει μέ τόν όριθμόν 666».512 

510. Μ. Ά. Σιώτου, 'Ένθ' όνωτ. όριθ. 3/15-2-87, σελ. 110. 
511. 'Ένθ' όνωτέρω. 
512. Κατό μαρτυρ(αν όγιορειτών Πατέρων. 
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2. Έξομοιώνει μέ τόν ·ΑντΙχριστον-άντιχριστοποlεί 


Ή έγχάραξις τής μιαρός σφραγίδος, «666», στό χέρι, στό μέτωπον 
fί στήν ταυτότητα, όδηγεί βαθμηδόν στό έσωτερικόν-ήθικόν χάραγμα, 

στήν λύσιν τού Χριστού καί στήν όντιχριστοποίησιν τού Χριστιανού. 

Σφραγίζεται ή βούλησις καί δεσμεύεται στόν όντίχριστον όρνητισμόν. 

Σκοτίζεται ό νούς καί όλλοτριώνεται τό πρόσωπον. Άπό χριστοειδές 

καί πρόσωπον φωτός γίνεται όντιχριστοειδές, έσκοτισμένον. Χάνει τό 

φώς τής πνευματικής ζωής καί τήν εύσέβειαν. Μέ τό όντ(χριστον χά

ραγμα ό διάβολος «... σκοτασμόν έμποιήση τοϊς όπατωμένοις τού μή 
ώς έν ήμέρQ. εύοχημόνως όντέχεσθαι τής εύσεβείας (= ώστε νά χά
νουν τήν έν Χριστφ εύσέβειαν)>>513 καί νά θέλουν νά έκφράζωνται μέ 
όντίχριστον ήθος, μέ λόγους καΙ έργα σκότους. 

Θά χαράξη τήν σφραγίδα «666» στά μέτωπα προσώπων fί ταυτο
τήτων, «ίνα έν τη πλάνn καί τφ σκότει διδάξn τούς όπατωμένους παρ

ρησιάζεσθαι (= νά έκφράζωνται χωρίς ντροπήν, μέ θράσος).».514 'Έτσι 
ό βίος καί ή πολιτεία τών χαραγμένων όπεικονίζουν καί έκφράζουν 

«την εΙκόνα τής αύτού ,(Άντιχρίστου) όποστασίας»515 καί οΙ χαραγμέ
νοι γίνονται καθ' όμοίωσιν τού'Αντιχρίστου «δι' όναιδείας έντυπούμε

νοι τφ πονηρφ»,516 δηλαδή έξομοιούμενοι μέ τόν Άντίχριστον, όπως 
έλέχθη. . 

'Όπως ύπάρχει ή πνευματική έν Χριστφ γέννησις, όμοίως ύπάρχει 

ή δαιμονική έν τφ Άντιχρίστφ γέννησις. Ό Ί. Χριστός ένήργησεν όλην 

τήν θείαν οίκονομίαν τής σωτηρίας καί τελικά έσαρκώθη, έσταυρώθη, 

όνέστη, γιά νά καταστήση κοινωνούς τής σωτηρίας τούς όνθρώπους, 

τέκνα Άγίου Πνεύματος, μέ τήν κατά χάριν έκ Θεού δνωθεν γέννησιν. 

«Καί ούτος όλος ό κάματος καί ή σπουδή αύτού γέγονεν, όπως γεν

νήση έξ έαυτού, έκ τής έαυτού φύσεως τέκνα έκ τού Πνεύματος, δνω

θεν εύδοκήσας γεννηθήναι έκ τής έαυτού θεότητος ... ώς ίδίαν εΙκόνα 
ήθέλησεν αύτούς έκ τού έαυτού σπέρματος (= πνευματικού) γεννήσαι 
τής Θεότητος .. έκ τής γαστρός τού Πνεύματος τής θεότητος γεννη
θήναι...»517. 

Ό όντίχριστος διάβολος όγωνίζεται νά όλλοιώση καί θανατώση τό 

τέκνον τής πίστεως καί γεννήση αύτό διά τών δαιμονικών σπερμάτων 

513. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,680. D. 
514. 'Ανδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106.340. Β. 
515. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106. 412. Α. 
516. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106, 752. Β. 
517. Μακαρίου τού ΑΙγυπτίου, 'Ομιλία Λ, 2, Μ. 34, 721. C. (Ε.Π.Ε. φιλοκαλία 7, 478

480). 
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τέκνον τού •Αντιχρίστου. «ΚαΙ γάρ έφίεται (έπιθυμεί) ό όπατεών έ
χθρός έν ταίς πρός θεόν τής καρδίας έντεύξεσι (= καΙ σ' αύτή τήν 
προσευχή όκόμη), μοιχικώς αύτη μίγνυσθαι, φθοροποιά έπισπείρων 
σπέρματα, τής θείας αύτήν όποσπώντα ένώσεως.».518 Τό «666», ώς 
χάραγμα τού Άντιχρίστου όποτελεί ένα κλειδί, πού όνο[γει τήν ψυχήνΙ 
στήν όντίχριστην ένέργειαν, ώστε νά έρωτοτροπή μέ τόν ΆντΙχριστον 

καΙ νά διαπράττη τήν πνευματικήν μοιχείαν, νά όποκόmεται όπό τόν 

Ι Χριστόν καί νά δέχεται τά σπέρματα τού όντιχρίστου όρνητισμού, τά 

όποία τελικά τήν όντιχριστοποιούν. 
Μετά τήν όποχριστοποίησιν, τόν μαρασμόν καΙ τήν νέκρωσιν τήςΙ 

έν Χριστφ ζωής, τήν τελείαν όκινησίαν πρός τό όγαθόν, ό διάβολος έ

πιδιώκει τήν όντιχριστοποΙησιν, νά κάμη τόν άνθρωπον μόνον κινητόν 

πρός τό κακόν, εύκίνητον πρός τό κακόν, ώστε όχι μόνον νά όρνήται 

τόν Χριστόν, άλλά καΙ νά ταυτίζεται καΙ συνεργή μέ τόν Άντίχριστον 

καί έκφράζη τό ήθος έκείνου. «Τοιούτον γενήσεται καΙ επί τού μισο

κάλου (= Άντιχρίστου-διαβόλου) ή σφραγίς λέγουσα' Άρνούμαι, φησΙ, 
τόν ποιητήν ούρανού τε καί γής' όρνούμαι τό βάmισμα, όρνούμαι τήν 

λατρείαν μου καΙ σοΙ προστίθεμαι, καί σέ πιστεύω.».519 
Τό «χξς'» (666), όπως εΊδαμε, έκφράζει αύτόν τόν χαρακτήρα καί 

τό έργον τού Άντιχρίστου. Ό σφραγιζόμενος μέ τό «666» δέχεται τόν 
χαρακτήρα, τό ήθος τού Άντιχρίστου καί ταυτίζεται μέ τό έργον αύ

τού, ένεργεί τό αύτό έργον τής όμαρτΙας καί όποστασίας. Τό «χξς'» 

(666) ώς χάραγμα τού > Αντιχρίστου έκφράζει τήν αίωνίαν έναντίωσιν 

πρός τόν Χριστόν, τήν κορύφωσιν τής όποστασίας, «τήν έπιμελή τής 

όμαρτίας έργασίαν.».520 'Έτσι γίνονται φανεροΙ όσοι έδέχθησαν τό χά
ραγμα καί έταυτίσθησαν μέ τόν Άντίχριστον. «ταίς ότόποις τών έαυ

τών πράξεων τό γνώρισμα έβεβαίωσαν.».521 Δηλαδή μέ τά όντίχριστα, 
δαιμονικά τους έργα όποδεικνύουν πόσον όντιχριστοποιήθηκαν καΙ έ

γιναν όμοίωσις Άντιχρίστου , τέκνα διαβόλου, υΙοί όπωλείας. Αύτή εΙ
ναι ή τελική κατάληξις τού δεχομένου τό χάραγμα «666». « ... τφ πλάνφ 
προστεθήσεται, καί αύτφ δουλεύσει' καΙ μετάνοια έν αύτφ ούκ έστιν' 
όλλά ό τοιούτος όπώλετο, καΙ όπό θεού, καΙ όπό όνθρώπων...»522. 

'Ένα παράδειγμα μίας τέτοιας όπωλεΙας διηγούνται στό άγιον 'Ό

ρος: «'Έλλην έξ Άμερικής, ένφ ήτο έξωμολογημένος καί προσήλθεν 

ϊνα κοινωνήση εΙς τήν Έκκλησίαν ήμποδΙζετο όοράτως καΙ δέν ήδύνα

518. Άνδρέου Καισαρείας, "Ενθ' άνωτ. Μ. 106,456. C. 
519. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10, 933. Α. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
520. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,353. Α. 
521. Άρέθα Καισαρείας, wEve' άνωτ., Μ. 106,752. Β. 
522. Ίππολύτου, Περί τής συντελεΙας τού κόσμου, Μ. 10, 932. C. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
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το νά προσέλθη. Δοκιμάσας δέ ό Ίερεύς νά τόν μεταλά6η ήμποδίσθη 

άοράτως μή δυνάμενος νά μεταβή εΙς τό μέρος έκείνο δπου έκάθητο 

ό πιστός άμετακίνητος. Έξετάσαντες δέ τούτον, ευρον έσφραγισμέ

νον εΙς τό χέρι μέ τό σφράγισμα τού Άντιχρίστου.».523 
Τό χάραγμα «666», έστω καΙ μόνον έξωτερικόν, δύναται νά έμπο

δίση τήν σωτηρίαν καΙ νά καταστήση άνενέργητον τήν Χάριν, ωστε ή 

συμμετοχή στά δγια μυστήρια νά είναι δνευ σημασίας, τυπική, άκόμη 

καί ή Θεία Κοίνωνία φαινομενική καί δχι άληθινή, δπως λέγει ό Ν. Κα
6άσιλας: «ου γάρ πάντες οΙς δίδωσιν ό ίερεύς άληθώς μεταλαμβάνου

σιν, άλλ' έκείνοι μόνοι πάντως οίς αυτός δίδωσιν ό Χριστός. Ό μέν γάρ 

Ιερεύς πασιν όπλώς τοίς προσιούσιν, ό δέ Χριστός τοίς όξίοις τού με
τασχείν (= στούς άξίους νά κοινωνήσουν).».524 Έπομένως υπάρχει ό 
φόβος ή ένέργεια τού χαράγματος «666» νά άποκλείση την Χάριν καΙ 
νά κάμη τήν θρησκευτικήν ζωήν καΙ τήν συμμετοχήν στά αγια μυστή

ρια άνώφελην, ανευ ουσίας, τυπικήν, άνευ Χάριτος. Ό Ιερεύς διαβάζει 

τήν ευχήν άΦέσεως, άλλά δέν είναι γνωστόν δν ή Χάρις ένεργή σ' αυ

τόν, πού δέν μετενόησε όληθινά, πού θέλει νά συνδυάση σταυρόν καΙ 

«666». Ό Ιερεύς μεταδίδει τήν θείαν Κοινωνίαν, τό σώμα καΙ τό αίμα 
τού Χριστού, σέ δλους καί σ' αυτούς πού έδέχθησαν τό χάραγμα, άλλά 

δείχνουν δτι θρησκεύουν καί έχουν πίστιν, άλλά ό Χριστός άληθινά 

δέχεται νά τόν κοινωνήσουν μόνον ΟΙ καθαροί καΙ άληθινοί πιστοί, αυ

τοί πού δέχονται μόνον τήν σφραγίδα τού Σταυρού καΙ τού Άγίου 

Πνεύματος. 

Είναι λάθος αυτό πού λέγουν μερικοί δτι δέν μας 6λάπτει τό χά
ραγμα «666», δν έχωμεν μυστηριακήν ζωήν καΙ πίστιν. Ή πίστις άπαιτεί 

άποδοχήν μόνον τής σφραγίδος τού Χριστού, τού Σταυρού. Ή μυστη

ριακή ζωή χωρίς τήν όμολογίαν Χριστού είναι άνώφελη. 'Όσοι άνοΙγουν 

τό στόμα τους καΙ μεταλαμβάνουν τών άχράντων Μυστηρίων δέν ση

μαίνει δτι κοινωνούν άληθινά. Οί άνάξιοι καί άσφαλώς οί σφραγισμένοι 

μέ τό «666», ένφ άνο[γουν τό στόμα καί καταπίνουν τόν Χριστόν καί 
νομίζουν δτι έκοινώνησαν, στήν ουσίαν έμειναν άκοινώνητοι, ό Χρι

στός φεύγει κατά μυστηριώδη τρόπον καί δέν γίνεται ό δήθεν πιστός 

κοινωνός Χριστού. Ό Χριστός δέν μεταλαμ6άνεται άπό τόν άνάξιον, 

δπως είπεν ό Ν. Καβάσιλας. 

Έπομένως ό σφραγιζόμενος μέ τό «666» στερείται τήν Χάριν καί 
ύπόρχει ό φό60ς νά γΙνη υΙός τής άπωλείας, δπως ό Ίούδας ό Προδό

της. ΚαΙ ό Ίούδας έκοινώνησε στόν Μ. Δείπνον, άλλά δέν έγινε κοινω

523. Κατά μαρτυρΙαν άγιορειτών Πατέρων. 
524. Νικολάου Καβάσιλα, ΕΙς τήν θείαν Λειτουργίαν, ΜΔ: 3. Μ. 150,461. Α-Β 

(Ε.Π.Ε. φιλοκ. 22.206). 
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νός Χριστού, δέν ώφελήθη, έμεινε προδότης. Ό δεχόμενος τό «666» 
καί μετέχων στά άγια Μυστήρια, μήπως γίνεται άλλος Ίούδας; Ό Χρυ

σόστομος λέγει: «'Ώ τής τού Χριστού φιλανθρωπίας, ώ τής τού Ίούδα 

παραπληξίας ... Ό Χριστός ... ού παρnτήσατο αύτό τό αίμα τό πραθέν (= 
πωληθέν) δούναι είς άφεσιν όμαρτιών τφ πεπρακότι (= στόν προδότη 
'Ιούδα), ε'ί γε ήθέλησε. Καί παρήν Ίούδας, καί μετείχε τής 'Ιεράς Τρα
πέζης.».525 'Αλλά δέν ώφελήθη, έχασε τόν Χριστόν. Τόν έκέρδισεν τόν 

Ίούδα ό διάβολος. Ό Χρυσόστομος συνιστά τήν προσοχήν: «... μηδείς 
έστω Ίούδας έτι, μηδείς έστω πονηρός, μηδείς έχων ίόν (= δηλητή
ριον προδοσίας)· μή άλλα μέν έπί τού στόματος φέρων, αλλα δέ έπί 

τής διανοίας.».526 
Δέν μπορούμε νά πλησιάζωμεν τόν Χριστόν μέ τήν προδοσίαν τού 

χαράγματος, νομίζοντες δτι δέν βλαπτόμεθα. «Μηδείς τοίνυν (= λοι
πόν) ϋπουλος έκεί, μηδείς πονηρίας γέμων; μηδείς ίόν έχων έν τιϊ δια
νοίςι, ϊνα μή είς κατάκριμα μεταλαμβάνn. Καί γάρ τότε, μετά τό λαβείν , ι 
τήν προσφοράν, έπεπήδησε τφ ΊούδQ. ό διάβολος, ού τού σώματος κα

ταφρονήσας τού δεσποτικού, όλλά διά τήν όναισχυντίαν καταφρονών 

τού Ίούδα, 'ίνα μάθnς δτι τοίς όναξίως μετέχουσι τών θείων μυστη

ρίων, τούτοις μάλιστα έπιπη~ςί καί έπιβαίνει συνεχώς ό διάβολος, ώ

σπερ καί τφ ΊούδQ. τότε.».527 Δέν μιμείται τήν όναισχυντίαν τού ΊούδαΙ 
ό δεχόμενος τό χάραγμα «666» έκουσίως, όνευ όντιδράσεως, καί μέ
τέχων τών όγίων Μυστηρίων τής 'Εκκλησίας; 

3. Βδέλυγμα ψυχικής έρημώσεως 

Ή έκουσία σφράγισις μέ τό χάραγμα «666» κωλύει τήν ένέργειαν 
τής Χάριτος στόν σφραγισμένον καί φέρει πνευματικήν πτώχευσιν. 'Α

φίεται ό οίκος τής ψυχής τού χαραγμένου έρημος όπό τόν Ί. Χριστόν 

καί τό 'Άγιον Πνεύμα. Ό φέρων τό χάραγμα «666» πορεύεται τήν όδόν 
τής όσεβείας καί «βδέλυγμα Κυρίφ όδοί όσεβούς.».528 

Ό δεχόμενος τό χάραγμα «666» καί τελών ύπό τήν όντίχριστην έν
έργειάν του παύει νά είναι χριστιανός, γίνεται όποστάτης, όπομακρύ

νεται όπό τόν Χριστόν καί μεθίσταται στήν παράταξιν τού 'Αντιχρί

στου.529 Ζή τήν ζωήν τής όποστασίας καί ας ύποκρίνεται δτι τηρεί τυ
πικά τά χριστιανικά καθήκοντα. Γίνεται δούλος τών παθών καί μετα

/ βάλλει τόν ναόν τής ψυχής όπό ναόν τού 'Αγίου Πνεύματος καί τής 'Α

525. Ίω. Χρυσοστόμου, Είς τήν προδοσίαν τού Ίούδα, ΑΌ Μ. 49, 380. 
526. Ίω. Χρυσοστόμου, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 49,380. 
527. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 49,380. 
528. Παροιμίαι Σολομώντος, 15,9. 
529. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106, 704. C. 
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aς 

γίας Τριάδος σέ όντίχριστον ναόν τών είδώλων τής όμαρτίας, όπως 

λέγει καί 6 Μάξιμος 6 Όμολογητής530 καί προσκυνεί τόν Άντίχριστον 
καί τόν Σατανά, 6 6ποίος καταλαμβάνει τόν κενόν χώρον τής όπουσίας 
τού Χριστού. 

Τό χάραγμα «666», όπως έλέχθη, είναι σημείον τού Άντιχρίστου 
καί χαράσσεται όντί τού Σταυρού, γιά νά προβληθή ώς μεσσίας «6 δνο
μος»,531 «6 δνθρωπος τής άμαρτίας, 6 υΙός τής όπωλείας, 6 όντικε{με
νος καί ύπεραιρόμενος έπί πάντα λεγόμενον Θεόν f1 σέβασμα...».532 Τό 

Ό όληθινός πιστός είναι εμψυχος ναός τής 'Αγίας Τριάδος, καθώς είπεν ό Κύριος: 

"έάν τις όγαπζ1 με, τόν λόγον μου τηρήσει, καΙ ό πατήρ μου όγαπήσει αυτόν, καί πρός 

αυτόν έλευσόμεθα καί μονήν παρ' αυτφ ποιήσομεν». (Ίωάν. 14, 23). 

530. Μαξίμου τού Όμολογητού, κεφ. περί όγάπης, Β. 31, Μ. 90, 993. C. (Ε.Π.Ε. φι
λοκ. 14, 226). 

531. Β' Θεσσαλονικείς, 2,8. 
532. Β' Θεσσαλονικείς, 2,3-4. 
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χάραγμα «666» έκφράζει τό μυστήριον τής άνομίας καί άπωλεΙας τού 
άντιχριστισμού καί σατανισμού. 

Τό χάραγμα «666» ένεργούμενον ύπό τού Σατανά εΙναι «σημείον 
τής άνομίας». Ό φέρων τό χάραγμα αύτό γίνεται κοινωνός τού «άνό

μου», τού σφετεριστού τής μεσσιανικής Ιδιότητος, κοινωνός τού Άντι

χρίστου καί συνεργός στήν άνομίαν αύτού, στήν αίωνίαν άντίθεσιν, έ
χθραν καΙ έναντίωσιν πρός τόν Χριστόν καί τήν 'Εκκλησίαν. Ό άπ. 
Παύλος λέγει γιά τήν έποχήν του: «τό γάρ μυστήριον t;δη ένεργείται 
τής άνομίας .... ».533 Στήν δικήν μας έποχήν, ή όποία φα(νεται δτι άποτε
λεί προοίμιον τής έμφανίσεως τού'Αντιχρ(στο υ , τό μυστήριον τής άνο

Ό δπιστος δνθρωπος καΙ φέρων τό χάραγμα τού 'Αντιχρίστου καΙ τελών ύπό τήν σατα

νικήν ένέργειαν γίνεται κατοικητήριον δαιμόνων, χώρος λατρείας τού Σατανά. Αύτή ή 

κόλασις τής καρδίας προεκτεινομένη στήν κοινωνίαν συνιστά τό χάος τού κόσμου. 

533. Β. θεσσαλονικείς, 2, 7. 
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μΙας ένεργείται όχι μόνον μέ τό χόραγμα «666», άλλό καΙ πολυτρόπως 
μετό πόσης σατανικής πανουργίας. «ΠοΙα είναι ή δύναμις έκείνη ή θέ

τουσα τούτο εΙς ένέργειαν; 'Ασφαλώς πρέπει νό νοήσωμεν τήν σατανι

κήν δύναμιν, αύτόν τούτον τόν Σατανάν, ό όποίος κατά τρόπον μυστη

ριώδη ... άπεργάζεται έν τφ σκότει καί κατευθύνει τήν άνομΙαν μέχρι 
τής έμφανίσεως τού Άντιχρίστου ... »534 

Τό χάραγμα «666» σάν fμβλημα τής άνομίας καί άποστασίας, δια
δίδεται καΙ έπιβόλλεται παγκοσμίως, γιό νό δηλώση τό μέγεθος τής ά

ποστασίας, στήν όποΙαν" θέλουν νά όδηγήσουν τήν άνθρωπότητα τό 

όργανα τού άντιχριστισμού, γιά νά άνοΙξη ό δρόμος έμφανΙσεως αύτού 

τού ΆντιχρΙστου. Κατό τόν Θεόδωρον ΜοψουεστΙας «τήν άποστασίαν 

έργόζεται ό διόβολος, άλλ' ουν γε ώς έν μυστηρΙφ πλείστα καί νύν δια

πράττεται, έκάστοτε διό τών οίκείων (= όργάνων του) τής εύσεβείας 
άφιστάν πειρώμενος (= προσπαθεί νά άπομακρύνη άπό τήν κατά Χρι
στόν εύσέβειαν) τούς προσιόντας Tfl πίστει (= τούς πιστούς)>>.535 

Ψυχικήν έρήμωσιν φέρνει τό χάραγμα «666» ένεργούμενον ύπό 
τού Σατανά. Βέβαια «δέν σκοτώνει» δμεσα τό σώμα, άλλά έρημώνει 

άργά fι γρήγορα τήν ψυχήν, διότι κωλύει τήν Θείαν Χάριν καΙ έκθέτει 

τόν δνθρωπον στήν σατανικήν άντίχριστην ένέργειαν. Διά τών συμβι

βασμών καί άμαρτιών καί πρό παντός διό τής άμετανοησίας, νεκρώνε

ται ή πνευματική ζωή. Χόνει ό δνθρωπος τήν δυνατότητα κοινωνίας 

μετό τού Ί. Χριστού καΙ Πνεύματος Άγίου, χάνει την δεκτικότητα χαρι

σμότων καί τήν δυνατότητα μεθέξεως τού Θεού. ~ό «666» γίνεται 
βδέλυγμα ψυχικής έρημώσεως. 

Τό χόραγμα «666» είναι βδέλυγμα στόν Θεόν. Άποτελεί βλασφη
μίαν πρός τόν Δημιουργόν καί λυτρωτήν Θεόν, διότι άντί αύτού προ

β'όλλει τόν ψευδοθεόν Άντίχριστον καί τόν Σατανά. Παροργίζει τόν 

Θεόν τόσον, δσον ή εΙδωλολατρεία. Τό «666» ώς ε'ίδωλον τού Άντιχρί
στου κάνει τήν άνθρωπότητα πάλιν εΙδωλολατρικήν. Ή έντολή τού 

Θεού είναι: «ού ποιήσεις σεαυτφ ε'ίδωλον... ού προσκυνήσεις αύτοίς ... 
Έγώ γόρ εΙμι κύριος ό Θεός σου, Θεός ζηλωτής (= ζηλότυπος, πού δέν 
άνέχεται νά λατρεύωμεν συγχρόνως καί δλλους Θεούς)>>.536 

Δέν έπιτρέπεται νά έμπαίζωμεν καί παροργίζωμεν τόν Θεόν συν

δυόζοντες σταυρόν καί βδέλυγμα «666», διότι «... Κύριος ό Θεός σου 
πύρ καταναλίσκον έστί, .θεός ζηλωτής.».537 'Όποιος άποδέχεται τό εί
δωλον τού Άντιχρίστου τό «666» χάνει τήν Θείαν Χόριν καί γίνεται τό 

534. 'Ανδρέου Θεοδώρου, Ή περΙ Άντιχρ(στου Ιδέα, 'Εν Άθήναις, 1970, σελ. 60. 
535'. Θεοδώρου Μοψουεστίας, ΕΙς τήν Β' πρός Θεσσαλ. Μ. 66, 936. Α. 
536. 'Έξοδος, 20. 4-5 καί Δευτερονόμιον. 5.9. 
537. Δευτερονόμιον, 4,24. 
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«666» βδέλυγμα ψυχικής έρημώσεως . 
.'Η όποδοχή τού «666» χόριν βιοτικών άναγκών δέν εΙναι συγγνω

στή όμαρτία, δέν εΙναι περιστατική δειλία, εΙναι έν γνώσει δρνησις Χρι
στού. ΕΙναι μεγάλη προδοσία καί λιβάνισμα τού Άντιχρίστου χάριν τής 

κοιλίας. ΕΙναι σκληρός ό λόγος τού θεού γιό τόν τοιούτον: «Καί fφα
γεν ... έλιπάνθη, έπαχύνθη, έπλατύνθη' καί έγκατέλιπε τόν θεόν τόν 
ποιήσαντα αύτόν καί άπέστη (= όπεμακρύνθη) όπό θεού σωτήρος αυ
τού. παρώξυνόν με έπ' άλλοτρίοις (= μέ πίστι σέ δλλους θεούς), έν 
βδελύγμασιν αύτών παρεπίκρανάν με' feuaav δαιμονίοις καί ου 

Θεq). .. »53θ. 

Ι 

Τό βδέλυγμα «666» παραπικραίνει τόν Κύριον. Λένε μερικοί δέν 
πειράζει σέ τίποτα τό «666». 'Όμως, δπως έλέχθη, εΙναι προσκύνησις 
τού Άντιχρίστου , Ό λόγος τού θεού λέγει: «ου πορεύεσθε όπίσω 
Θεών έτέρων... δτι θεός ζηλωτής Κύριος ό θεός σου έν σοΙ, μή όργι
σθείς θυμφ Κύριος ό θεός σού σοι έξoλoθρεύσn σε άπό προσώπου τής 

γής. ούκ έκπειρόσεις Κύριον τόν θεόν σου ...»539. Δέν μπορούμε νά 
παΙζωμε μέ τόν θεόν καί νά μοιράζωμεν τόν έαυτόν μας μεταξύ Χρι

στού καί Άντιχρίστου. «θεός ζηλωτής καί έκδικών ( έκδικητής) Κύ

ριος, έκδικών Κύριος μετά θυμού, έκδικών Κύριος τούς ύπεναντίους 
, - 540Ι' αυτου ...» . 

Πόσον έξοργίζομεν τόν Θεόν καί γιό τίς μικρές παραβάσεις τού 

Νόμου του φαίνεται άπό τήν άπειλήν πρός αύτόν τόν Μωϋση, ό όποϊος
Ι χάριν τής συζύγου Σεπφώρας δέν εκςιμε περιτομήν στόν υΙόν του. 

Ένφ έπορεύετο πρός τήν Α'ίγυπτον, «συνήντησεν αύτφ δγγελος Κυ

ρίου καί έζήτει αύτόν άποκτεϊναι.».541 Γιό μίαν περιτομήν θά έφονεύεΙ 
το ό μέγας Μωϋσης. Δέν μπορεϊ νά παίξη κανείς μέ τόν θεόν. Γι' αύτό 


«λαβούσα Σεπφώρα Ψήφον (= κοφτερή πέτρα) περιέτεμε τήν άκροβυ


Ι στίαν τού υίού αύτής καί προσέπεσε πρός τούς πόδας αύτόύ καί εΙπεν' 


εστη τό αΙμα τής περιτομής τού παιδίου μου (= ή περιτομή έτελείωσε). 


Καί άπήλθεν άπ' αύτού (ό αγγελος)>>.542 Πότε fπαυσεν ό δγγελος νά ά
Ι 
πειλή τόν Μωϋση; 'Όταν έτελείωσεν ή περιτομή. 

Ή σατανική ένέργεια τού «666» άπλώνεται στήν ψυχήν καί στό 
σώμα τού σφραγισμένου σάν μιά δαιμονική όκροβυστία, σάν μιά σατα

νική καλύπτρα, ή όποία άποκλείει τήν Χάριν καί φέρει τό βδέλυγμα τής 

έρημώσεως στόν άμετανόητον ανθρωπον καί κατ' έπέκτασιν στήν Έκ

538. Δευτερονόμιον, 32, 15-17. 
539. Δευτερονόμιον 6, 14-16. 
540. Ναούμ, 1,2. 
541. 'Έξοδος, 4,24. 
542. 'Έξοδος, 4, 25-26. 
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κλησίαν καί στήν φύσιν, ώστε τό πόντα \Ιό στραφούν στόν Άντίχριστον 

καΙ νό ύπόρξη παντού ή έρημία. Ό Έφραίμ ό Σύρος άναφερόμενος σ' 

αύτό τό βδέλυγμα γρόφει: «Πενθεί τότε πόσα ή γή, καί θόλασσα' καί 

άήρ πενθεϊ, άμα καί τό ζώα τό άγρια, σύν πετεινοίς τού ούρανού. Πεν

θούσιν δρη, καί βουνοί, καΙ τό ξύλα τού πεδίου. Πενθούσι δέ καΙ φω

στήρες (= άστέρια) τού 9ύρανού ... δτι πόντες έξέκλιναν άπό τού Θεού 
τού άγΙου, καί τφ πλόνφ έπίστευσαν, δεξόμενοl χαρακτήρα τού μιαρού 

καΙ θεομόχου, άντί τού ζωοποιού σταυρού τού Σωτήρος. Πενθεί ή γή 

καί θόλασσα, δτι άφνω κατέπαυσε φωνή ψαλμού καί προσευχής έκ 

στόματος άνθρώπου' πενθούσιν αΙ Έκκλησίαι τού Χριστού πόσαι πέν

θος μέγα, διότι ού λειτουργείται άγιασμός καί προσφορό.».543 Ό Έ
φραίμ εΙχε ύπ' δψιν του μόλλον τήν διήγησιν τού Ίππολύτου, ή όποία 
εΙναι άναλυτικώτερη, δπως σέ άλλο κεφόλαιον θό άναφερθή. 

543. Έφραίμ τού Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. σελ. τξδ. 

[Ι 
Ι', 

i 



ΤΜΗΜΑ Β' 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ «χξς'» (666) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΗΘΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

1. 'Αναγνώρισις ψευδοκυριαρχίας, ψευδοθεότητος του 

,Αντιχρίστου 

Ό Ίωάννης στήν Άποκάλυψιν όναφέρει ώς χάραγμα-σφραγίδα 

τού ΘΗΡIΟΥ-ΑΝΤιΧΡIΣΤΟΥ «τό όνομα τού θηρίου η τόν όριθμόν τού 

όνόματος αύτού ... καί ό όριθμός αύτού χξς'».544 Σέ έπτά έδάφια τής 
Άποκαλύψεως545 όπαντά ό όρος «χάραγμα» μέ τήν σημασίαν «σφρα
γίς» τού Άντιχρίστου. 

Τό «χξς'» (666) ώς χάραγμα τού Άντιχρίστου συμβολίζει, δπως ε'ί
δαμε, τό όνομα, τό πρόσωπον, τόν χαρακτήρα, τό έργον τού Άντιχρί

στου. Τό χάραγμα «χξς'» (666) = σημαίνει «ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ». Ό δεχόμε
νος έκουσίως τό «χξς'» (666) σημαίνει δτι δέχεται νά ταυτισθή μέ τόν 
'Αντίχριστον, δτι δέχεται τό όντίχριστον ήθος. 

Ό δεχόμενος έκουσίως τό χάραγμα «χξς'» (666) όναγνωρίζει καί 
όποδέχεται τήν κυριότητα τού Άντιχρίστου καί τό σατανικόν του έρ

γον. Τό «χξς'» (666) χαρακτηρίζεται όπό τούς Πατέρας ώς σφραγίς τού 
Άντιχρίστου. «Ή δέ σφραγίς αύτού έπί τού μετώπου, καί τής δεξιάς 

χειρός έστι Ψήφος, χξς')).546 

Ή όποτύπωσις τής σφραγίδος Χ C (ΧΡΙΣΤΟΣ) καί + (ΣΤΑΥΡΟΣ) ση
μαίνει όναγνώρισιν καί όποδοχήν κυριότητος Χριστού. Κατά τούς 

544. Άποκ. Ίωάννου 13, 17-18. 
545. Άποκ. Ίωάννου 13,16. 13,17. 14,9. 14,11. 15,2. 16,2. 19,20.20,4. 
546. Ίππολύτου, Περί της συντελείας τού κόσμου κλπ. Μ. 10, 932. C. (Β.Ε.Π. 6, 

287). 
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πρώτους αΙώνας έσφράγιζαν τά μέτωπά τους οΙ πιστοί μέ τόν σταυρόν 

(+) ή τήν συντομογραφίαν Χ C ή τό μονόγραμμα*εΙς δήλωσιν τής 
Κυριότητος τού Χριστού, εΙς δήλωσιν τής σφραγίδος τού Άγίου Πνεύ

ματος διά τού Βαπτίσματος, τού Χρίσματος καί τών αλλων όγίων Μυ

στηρίων καί κυρίως τής Ευχαριστίας. Τό αίμα τού Χριστού διά τών ό

γίων Μυστηρίων σφραγίζει ψυχήν καί σώμα τών πιστών. «αΙ κατησφαλι

σμέναι τφ αϊματι [τού Χριστού] καί σφραγισθείσαι ψυχαί» ,547 οΙ ζηλωτές 
χριστιανοί, όπεδείκνυαν τήν πίστιν στόν Κύριον Ί. Χριστόν καί τήν άνα

γνώρισιν τής κυριότητός του μέ τήν χάραξιν έπί τού μετώπου τής 

σφραγίδος τού Χριστού διά πυρακτωμένου σιδήρου, «σημείφ τινί, ή

γουν σφραγίδι σιδηρςι σφραγίσαντες πεπυρακτωμένη έπί τού μετώ
που».548 

Ό Μακάριος ό Αίγύπτιος προτρέπει: «ζητήσωμεν... τόν καυτήρα 
τού Κυρίου καί τήν σφραγίδα έν έαυτοίς εχειν [= δηλαδή τήν άποτύ
πωσιν μέ καυτήρα έπί τού μετώπου τού + (Σταυρού) ή τού όνόματος 
Χ C ή ~ = XPICTOC]· ότι έν τφ καιρφ τής κρίσεως ... όταν καλέση ό 
ποιμήν (= XPICTOC) τήν Ιδίαν ποίμνην, όσοι εχουσι τόν καυτήρα έπιγι
νώσκουσι τόν 'ίδιον ποιμένα, καί ό ποιμήν τούς εχοντας τήν Ιδίαν 

σφραγίδα γνωρίζει καί έπισυνάγει άπό πάντων τών έθνών.».549 
Ό δεχόμενος έκουσίως τήν σφραγίδα τού Άντιχρίστου «χξς'» 

(666) υΒρίζει καί άθετεί τήν κυριότητα τού Χριστού καί δέχεται κυριό
τητα τού Άντιχρίστου. Άντί τού καυτήρος τής παλαιάς έποχής έφεΟρε 

ό σύγχρονος άντιχριστισμός τίς άκτίνες λέηζερ καί τά κομπιούτερς, 

γιά νά χαράξη στά μέτωπα ή στά χέρια, στίς νέες ταυτότητες καί κάρ

τες όχι τόν σταυρόν καί τό δνομα τού Χριστού, άλλά τό άντίχριστον 

γραμμωτόν ή άριθμητικόν «666 ». 
Ή ευρεία διάδοσις τής σφραγίδος κυριότητος τού Άντιχρίστου, 

χξς' (666), στίς κάρτες, ταυτότητες, τυποποιημένα προ'ίόντα, άκόμη καί 
στό χέρι καί στό μέτωπον τών άνθρώπων, μάλιστα μέ άνεξίτηλην γρα

φήν, σημαίνει όμολογίαν πίστεως στόν Άντίxριστoν~ άποδοχήν ψευδο
κυριαρχίας, ψευδοθεότητος, τού Άντιχρίστου καί τού δι' αυτού ένερ

γούντος Σατανά. 

Τό χάραγμα «χξς'» (666) χαρακτηρίζεται ώς ό (ή) «Ψήφος» τού Θη
ρίου. Κατά τόν Ίππόλυτον πδχ «έν τf1 γραΦf1 γάρ πολλά έν τφ ψήφφ 

τούτφ όνόματα εϋρηνται.».550 Ό (ή) «ψήφος» σημαίνει τό χάραγμα

547. Μεθοδ!ου Όλύμπου, Συμπόσιον, 9, 1, Μ. 18, 180. Β. 
548. Γρηγεντ!ου, Άρχή Νόμου, Όμιλία, 5. Μ. 86, 584. Β. 
549. Μακαρ{ου ALyumIou, Όμιλ(α 12, 13, Μ. 34, 564. D.-565. Α. (Ε.Π.Ε. Φιλοκ. 7, 

212). 

550. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου κλπ. Μ. 10, 932. C. (Β.Ε.Π. 6. 
287). 
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σύμβολον τού Άντιχρίστου, πού κρυπτογραφεί τό όνομα, τόν χαρα
κτήρα καί τό έργον αύΤΟύ. Δέν είναι όπλός όριθμός, όλλό άριθμός
σύμβολον, πού συμψηφίζει τήν άριθμητικήν άξίαν τών γραμμότων τού 

όνόματος τού Άντιχρίστου, καί έπί πλέον συμβολίζει τό πρόσωπον τού 
'Αντιχρίστου, τόν χαρακτήρα καί τό εργον του τό σατανικόν. 

'Επομένως ή σφρόγισις τού χαρόγματος «χξς'» (666) στό τυπο
ποιημένα προϊόντα καί προπαντός στίς ταυτότητες καί κόρτες καί ή έ

πίδειξις αύτών σημαίνει καί «ψηφίζειν» Άντίχριστον άντί τού Χριστού, 

δηλαδή έπιλογήν ώς Κυρίου κα[ έξουσιαστού τού Άντιχρίστου. Κόθε 

φορόν, πού δέχεται τήν σφραγίδα «χξς'» (666) fj έπιδεικνύει αύτήν ό 
πιστός, όμολογεί ύποταγήν στόν Άντίχριστον, ψηφίζει, άνακηρύσσει 

Κύριον καί έξουσιαστήν τόν Άντίχριστον-Σατανάν κα[ καταψηφίζει καί 

άποδοκιμόζει τόν Χριστόν. 

Διό της σφραγίσεως τών πόντων μέ τό χόραγμα «χξς'» (666) προ
βάλλεται ό Άντίχριστος ώς ό Κύριος τού κόσμου, ώς ψευδόθεος, ώς 
δηθεν δημιουργική αΙτία καί τ~λoς τών πόντων. Ό λόγος τού Θεού κα

λεί εΙς σεβασμόν καί προσκύνησιν τού Κυρίου Ί. Χριστού: «... φοβήθη

f 

Ι τε τόν Κύριον καί δότε αύτφ δόξαν, δτι ήλθεν ή ωρα της κρίσεως αύ

τού, καί προσκυνήσατε' τφ ποιήσαντι τόν ούρανόν καί τήν γην καί τήν 

θόλασσαν καί πηγός ύδότων.»,551 Άλλό ό άντιχριστισμός καί αύτός ό 
Άντίχριστος, ό σατανοφόρος, «κραυγόσει φωνήν Ισχυρόν.. , Γνώτε, 
λαοί, καί φυλαί καί έθνη, τήν έμήν μεγόλην έξουσίαν, καί δύναμιν, καί 

τήν Ισχύν της έμης βασιλείας' τίς δυνόστης μέγας, ώς έγώ; τίς Θεός 

μέγας πλήν έμού; τίς τιϊ έμn έξουσίςι άντιστήσεται;»552 
Ό διεθνής άντιχριστισμός καί τό όργανα τού Άντιχρίστου, θό προ

βόλλουν τόν 'Αντίχριστον ώς Κύριον πόντων καί θό λέγουν: «... δεύτε 
πόντες θεόσασθαι τήν ίσχύν της δυνόμεως αύτού' Ιδού γόρ ύμίν καί 

σίτον παρέξει, καί οίνον ύμίν χαρίσεται, καί πλούτον πολυτελn, καί ά

ξίας μεγόλας' τφ γόρ κελεύσματι αύΤΟύ πάσα ή γη καί θόλασσα ύπα

κούει' δεύτε πόντες πρός αύτόν, Καί πόντες διό τήν στέρησιν τών 

βρωμότων, έπ' αύτόν έλεύσονται, καί προσκυνήσουσιν αύτόν' καί δώ

σει αύτοίς χόραγμα.. ,».553 
Ό δεχόμενος τό χόραγμα «χξς' (666) έκουσίως χόριν βιοτικών ά

ναγκών, ύποτόσσεται στόν Άντίχριστον, συμμορφώΥεται μέ την βού

λησιν τού Άντιχρίστου, συμβιβόζεται μέ τόν Άντίχριστον, καί βαθμη

δόν «λόγφ fj έργφ τούτον (= τόν Άντίχριστον) κηρύσσει Θεόν...»554 

551. Άποκ. Ίωόννου, 14,7. 
552. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου κλπ. Μ. 10, 929, Α-Β (Β.Ε.Π. 6, 

286). 
553. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 10, 932. Β. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
554. 'Ανδρέου Καισαρείας, Ύπόμνημα εΙς τήν Άποκόλυψιν, Μ. 106,345. C. 
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καί όρνείται τόν Χριστόν. Ή έκουσία όποδοχή τού χαράγματος «χξς'» 
(666) σημαίνει όναγνώρισιν ψευδοκυριαρχίας, ψευδοθεότητος τού Άν
τιχρίστου, «τό τόν Άντίχριστον ήγήσασθαι Θεόν».555 Κατ' αυτόν τόν 
τρόπον διαπράττεται ή σατανική βλασφημία, «τό τφ Θεφ πρέπον σέ

βας τφ διαβόλύ,J όνατιθέναι»,556 δηλαδή όποδίδεται ή δόξα καί ή τιμή tΊ 
πρέπουσα στόν όληθινόν Θεόν, όχι στόν Ί. Χριστόν, όλλά στόν Άντί

χριστον καί στόν δι' αυτού ένεργούντα Σατανά. 

Ή σφράγισις τών πάντων μέ τό χάραγμα τού Άντιχρίστου θέλει νά 

προβάλη τόν Άντίχριστον-Σατανάν ώς δημιουργόν καί δωρητήν τών 

πάντων, ότι όλα προέρχονται όπό αυτόν καί οί πάντες πρέπει νά στρέ

φωνται πρός αυτόν ώς πρός Θεόν. Ό Ίππόλυτος παρουσιάζει τόν Ί. 

Χριστόν ώς αυστηρόν κριτήν κατά τήν Β' Παρουσίαν λέγοντα πρός 

τούς πιστεύσαντας ώς Θεόν τόν Άντίχριστον: «Έγώ έπλασα, καί δλλύ,J 

προσηνέχθητε. (= άλλον όναγνωρίσατε ώς δημιουργόν). Έγώ είμι ό έκ 
μήτρας έξαγαγών υμάς, κόμέ ήθετήσατε... Έγώ είμι ό διαθρέψας υμάς, 
καί άλλύ,J έδουλεύσατε. Έγώ τήν γήν καί τήν θάλασσαν πρός διατρο

φήν ύμών καί συμπέρασμα βίου προσέταξα, ύμείς δέ τάς έντολάς μου 

παρηκούσατε.».557 

Ή γενίκευσις τού χαράγματος «χξς' (666) στά προ"ίόντα, στίς τρο
φές, στά πρόσωπα καί κτήνη καί πράγματα, στά πάντα, σκοπεύει νά έ

πιβάλη σ' όλην τήν όνθρωπότητα κατ' έννοιαν όρχικά, κατ' ένέργειαν 

έπειτα τήν όντίχριστην κυριότητα. Ή όποδοχή τού (666) σημαίνει όνα
γνώρισιν τής ψευδοκυριότητος τού Άντιχρίστου, δτι ό Άντίχριστος

Σατανάς είναι ό δωροδότης, ότι όλα τά όγαθά προέρχονται όπό αυτόν, 

δτι πρόσωπα καί πράγματα έξαρτώνται όπό αυτόν. Βεβαίως ή δόξα καί 

ή δύναμις τού Ί. Χριστού δέν μειώνεται μέ αύτήν τήν αύταπάτην τής 

θεοποιήσεως τού Άντιχρίστου-Σατανά, όλλά όλλοτριώνεται καί μω

ραίνεται ό άνθρωπος, τό θύμα τής αύταπάτης. Πώς είναι δυνατόν ό 

Χριστιανός νά δεχθή τό χάραγμα ψευδοκυριότητος καί ψευδοθεότη

τος τού Άντιχρίστου; 

2. 'Άρνησις όμολΟΥίας Χριστού, προσκύνησις τού Άντι
χρίστου 

Άφού τό σύμβολον «χξς'» (666) είναι χάραγμα τού Άντιχρίστου, 
πού συμβολίζει τό όνομα, τόν χαρακτήρα καί τό έργον του, ό δεχόμε

νος τό σύμβολον αύτό ώς σφραγίδα ταυτότητος η κάρτας δέχεται άμε

σα η έμμεσα αυτόν τόν Άντίχριστον. "Αν δέχεται κάποιος τό «χξς'» 

555. Άρέθα Καισαρείας, Ύπόμνημα εΙς τήν Άποκάλυψιν. Μ. 106,689. Α. 
556. "Ενθ' άνωτ., Μ. 106, 717. Β. 
557. Ίππολύτου, Περί συντελείας τού κόσμου κλπ. Μ. 10, 948. Α. (Β.Ε.Π. 6, 293). 
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(666) χωρίς νά γνωρίζη τόν συμβολισμόν του καί τήν δυναμικήν του έν
έργειαν, όμολογεϊ όκουσίως πίστιν στόν Άντίχριστον καί όκουσίως 
προδίδει καί όρνεϊται τόν Χριστόν. "Αν όμως ό πιστός γνωρίζη τήν συμ

βολικήν σημασίαν τού «χξς'» (666) καί τήν ένέργειάν του καί όποδέχε
ται αότό, τότε γίνεται σφραγίδα τής όλης προσωπικότητος καί όποτε

λεϊ συνειδητήν δρνησιν τού Χριστού καί όμολογίαν πίστεως στόν Άν

τίχριστον. 

'Εάν κάποιος δεχθή τό χάραγμα ύπό όναγκασμόν, πάλιν προδίδει 

τόν Χριστόν. Ό όληθινός χριστιανός προτιμά τόν Χριστόν καί τόν 
Σταυρόν, γίνεται όμολογητής καί μάρτυρας καί δέν δέχεται τό χάρα

γμα ποτέ. Ή όμολογία iΊ ή δρνησις τού Χριστού καί τής πίστεως κρίνε
ται καί σέ στιγμές δευτερολέπτων, όταν ύπαρξιακά τοποθετήται ό πιι 
στός όπέναντι στόν Χριστόν καί στόν 'Αντίχριστον καί ζυγίζεται ή βού


λησίς του μεταξύ όμολογίας πίστεως στόν Χριστόν iΊ όποδοχής τού χα


Ι ράγματος τού Άντιχρίστου. "Αν ή βούλησίς του κλίνη ύπέρ τού χαράγ


ματος τού Άντιχρίστου γιά όποιοδήποτε όντάλλαγμα καί μάλιστα χά


ριν βιοτικών όναγκών iΊ ενεκα δειλίας, τούτο σημαίνει δρνησιν όμολο
Ι 
γίας Χριστού καί προσκύνησιν τού Άντιχρίστου. 

Βεβαίως ύπάρχουν πολλές περιmώσεις, στίς όποϊες προδίδομεν 

τόν Χριστόν όπό όδυναμίαν καί περιστατικές όνάγκες καί επειτα συνει

δητοποιούμεν τήν mώσιν μας καί μετανοούμεν. Άλλά ή ένυπόγραφη 

άποδοχή τού «χξς'» (666) ώς σφραγϊδος τής ταυτότητός μας, ώς XQ w 

ράγματος στήν προσωπικότητά μας, δέν είναι περιστασιακός πειρα

σμός καί συγγνωστή πτώσις, όλλά όσύγγνωστη καθοριστική πτώσις, έν· 

συνείδητη, έκουσία, προγραμματισμένη προδοσία τού Χριστού καί ό

μολογία πίστεως στόν Άντίχριστον. 

Ή όποδοχή τού «χξς'») (666) είναι κεφαλαιώδες θέμα πίστεως. Τό 
χάραγμα στήν ταυτότητα καί κάρτα μένει ίσοβίως, γιά νά όποτελή 

διαρκή ύπόμνησιν προδοσίας τού Χριστού έξ όλης τής προσωπικότη

τος. Σέ κάθε έπίδειξιν τής ταυτότητος η κάρτας μέ τό χάραγμα όνα

νεώνεται ή προδοσία τού Χριστού καί ή όμολογία πίστεως στόνΆντί

χριστον καί βεβαιώνεται ό πιστός, πού όπεδέχθη τό χάραγμα, ότι έπώ

λησε τόν Χριστόν χάριν τού Άντιχρίστου όντί πινακίου φακής. 

'Εάν ό δνθρωπος ήταν δβουλον πλάσμα, έτεροκίνητον, ρομπότ, 

τότε ή όποδοχή τού χαράγματος καί ή συνεχής έπίδειξις αύΤΟύ θά ή
ταν μία όδιάφορη φυσική κίνησις. Άλλά ό δνθρωπος είναι πρόσωπον, 

σκέπτεται, όποφασίζει, έτιιλέγει έλεύθερα αότό, πού θέλει καί θυσιάζει 

όκόμη καί τήν ζωήν του γιά ύψηλούς σκοπούς καί προπαντός γιά τήν 

πίστιν του. Ή όποδοχή καί έπίδειξις τού χαράγματος δέν εΙναι όπρό

σωπη, όνεύθυνη ένέργεια, δέν είναι μία φυσική, μηχανική κίνησις, δ
νευ ήθικού νοήματος. Ή φυσική κίνησις καί ή όλη διαδικασία έτοιμα
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σίας τής ταυτότητος μέ τό χάραγμα προϋποθέτει τήν ήθικήν κίνησιν, 
τήν έσωτερικήν όποδοχήν μέ τόν νούν, τήν διάνοιαν, τήν βούλησιν, 

τήν καρδίαν. Ό άνθρωπος έλεύθερα σκέπτεται, όποφασίζει, έπιλέγει 
καί ένεργεί έσωτερικά, ύπαρξιακά, ήθικά καί μετά έκφράζεται μέ φυσι

κές κινήσεις. 

Ή φυσική λοιπόν κίνησις στίς ένέργειες τού όνθρώπου προϋπο

θέτει την έσωτερικήν ήθικήν κίνησιν. Ή παρουσία τού προσώπου στήν 

όσφάλειαν, ή συμπλήρωσις έντύπων, ή έπίδοσις φωτογραφίας καί μάλι

στα έγχρώμου, ή παράδοσις ότομικών, προσωπικών στοιχείων, πού ό
ποτελούν τήν Ιδιαιτερότητα τής προσωπικότητος, ή πλήρης καταγρα

φή τής βιογραφίας, θετικών καί όρνητικών στοιχείων, καί τέλος ή ύπο

γραφή, δέν εΙναι όσυνείδητες ένέργειες. Δέν εΙναι ό άνθρωπος ρομ
πότ. Στήν όποδοχήν τού χαράγματος ό άνθρωπος όποφασίζει έλεύθε

ρα καί, άν δεχθή χαραγμένην μέ τό «666» ταυτότητα ή κάρταν, έπιλέ
γει τόν Άντίχριστον καί όρνείται τόν Χριστόν Ισοβίως, διότι αύτή ή έπι

λογή τού Άντιχρίστου καίή άρνησις τού Χριστού έπαναλαμβάνεται, 

βεβαιώνεται καί Ισχυροποιείται σέ κάθε έπίδειξιν τής σφραγισμένης μέ 

τό χάραγμα ταυτότητος. 

Ή όποδοχή λοιπόν τής ταυτότητος ή κάρτας σφραγισμένης μέ τό 

«666», τό όποίον ώς κορώνα, ώς περικεφαλαία, ώς σημαία, θά έπιστέφη 
ε'ίτε έμφανώς εΊτε όφανώς ε'ίτε όρατά, ε'ίτε άόρατα τήν φωτογραΦίαν 

καί τήν δλην ταυτότητα τού προσώπου, άποτελεί άρνησιν όμολογίας 

Χριστού. Δέν εΙναι άνάγκη νά άνεβή κανείς στόν έξώστην, γιά νά φω

νάξη δτι άρνείται τόν Χριστόν. Ή άποδοχή χαραγμένης ταυτότητος ά

ποτελεί τήν πλέον ήχηράν άρνησιν τού Χριστού καί όμολογίαν ύπέρ 

τού Άντιχρίστου. Βοά είς την καρδίαν καί τόν νούν καί τήν βούλησιν ή 

προδοσία τού Χριστού καί μετά βοά καί διά τής δλης διαδικασίας άπο

δοχής τής χαραγμένης ταυτότητος καί έπιδείξεως αύτής. 

Ό Κλήμης Άλεξανδρεύς λέγει: « ..• τά τών αίσθήσεων κινήματα κα

τά τε τήν διάνοιαν όποτυπούνται κατά τε τήν όπό τού σώματος ένέρ

γειαν φανερούνται. .. Διτταί (= διπλές) δέ καί αί πράξεις, αί μέν κατ' εν
νοιαν, αί δέ κατ' ένέργειαν.».558 Μέ τήν όποδοχήν τής χαραγμένης 
ταυτότητος ό πιστός γίνεται κατ' εννοιαν καί επειτα κατ' ένέργειαν ά

πιστος καί προσκυνεί τόν Άντίχριστον. 

Ή άποδοχή τού χαράγματος «666» είναι πολλαπλή άρνησις τού 

Χριστού καί προσκύνησις τού Άντιχρίστου. Ό 'ι.ππόλυτος γράφει: «Ή 

δέ σφραγίς αύτού έπί τού μετώπου, καί έπί τής δεξιάς χειρός έστι ψή

φος χξς'».559 Δηλαδή δνομα, τού όποίου τό άρθροισμα τής άριθμητι

558. Κλήμεντος Άλεξανδρέως. Στρωματεί(". Βι6λ. νι, Μ. 9, 361. Α-Β. 
559. Ίππολύτου. Περί τής συντελεΙας τού κόσμου ... Μ. 10.932. C. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
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κής άξίας τών γραμμάτων δίνει τόν άριθμόν «χξς'» (666). Ύποψιάζεται 
ό 'Ιππόλυτος δτι μπορεί νά εΙναι ήάντίχριστη σφραγίδα, πού κρυπτο
γραφείται μέ τό χάραγμα «χξς' (666), ό δρος «ΑΡΝΟΥΜΕ». «Άλλά λέ
γομεν 'ίσως γράφειν τήν αύτήν σφραγίδα' ΑΡΝΟΥΜΑΙ (ΑΡΝΟΥΜΕ). Έ
πειδή καί πρώην διά τών ύπηρετών αύτού ό άντίδικος έχθρός, ήγουν 

τών εΙδωλολατρών, τοίς μάρτυσι τού Χριστού προέτρεπον οΙ ανομοι' 

'Άρνησαι, φησί, τόν Θεόν σου τόν 'Eστ~υρωμένoν. Τοιούτον γενήσεται 
καί έπί τού μισοκάλου (= 'Αντιχρίστου) ή σφραγίς λέγουσα, 'Αρνούμαι, 
φησί, τόν ποιητήν ούρανού τε καί γής' άρνούμαι τό βάπτισμα, άρνού

μαι τήν λατρείαν μου καί σοί προστίθεμαι, καί σέ πιστεύω.»,560 
'Όπως έλέχθη, τό έσωτερικόν ήθικόν χάραγμα εΙναι ό άντίχριστος 

άρνητισμός, τό «ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ». Αύτήν τήν άν

τίχριστην αρνησιν έκφράζει, ώς σύμβολον, καΙ μόνον του τό Ισοδύνα

μον πρός τό όνομα τού Άντιχρίστου χάραγμα «χξς' (666). Τό σύμβο
λον-χάραγμα τού Άντιχρίστου «χξς'" (666) σημαίνει «ΑΝΤιΧΡΙΣΟΣ»,ι 
άρνησις τού Δημιουργού, άρνησις τού έσταυρωμένου Ί. Χριστού καί 

τής έν Χριστφ σωτηρίας, άρνησις τής 'Εκκλησίας, τής Βασιλείας τού 

Θεού, τών άγΙων Μυστηρίων, δπως ε'ίδαμε σέ αλλα κεφάλαια. Τό χά
, ν 

ραγμα «χξςΊ, (666) συμβολίζει δλον αύτόν τόν άντιχριστισμόν. 
Ό Ίωάννης άναφέρει: «.. , καί προσεκύνησαν τφ θηρίφ λέγοντες' 

τίς όμοιος τφ θηρίφ;. τΙς δύναται πολεμήσαι μετ' αύτoύ;»5~1 Kάπo~oς 
ένδόμυχος Φόβος μήπως στερηθούν. τά ύλικά άγαθά καί δλα τά άστικά 

δικαιώματα άπό τό ίσχυρόν κράτος, άν άρνηθούν τό «666>" κάποια ύ

ποσυνείδητη δειλία καί άπροθυμία γιά άγώνα, θυσίαν, όμολογίαν, πα

ρακινεί μερικούς νά άθωώσουν τό «666)" γιά νά άπαλλάξουν τόν έαυ

τόν τους άπό τό όνειδος τού συμβιβασμού, τής φυγής τής έθελοδου

λείας. Λέγουν: «δέν εΙναι τίποτε τό 666", «δέν μας κάμουν άντίχρι
στους οΙ άντίχριστες ταυτότητες», «σύν τφ άριθμφ 666 πρέπει νά μας 
πούν νά προδώσωμεν τήν πίστιν μας>, κλπ, Ό φόβος άπωλείας τών ά

γαθών προδίδει τόν Χριστόν. 

Ή άποδοχή τού «666", δυστυχώς, είναι προδοσία πίστεως, είναι 
προσκύνησις τού ΆντιχρΙστου, δnως έλέχθη, καί δέν χρειάζεται τίποτε 
αλλο, γιά νά χαρακτηρισθή ό πιστός «πεπτωκώς" , άπιστος, καί ή 'Εκ
κλησία τών σφραγισμένων μέ τό «666", «πεmωκυία 'Εκκλησία", χωρίς 
όμολογιακόν χαρακτήρα. Πώς δέν άντιλαμβάνονται ότί άλλοτριώνεται 
μέ τό χάραγμα «666» ό πιστός καί μεταβάλλεται ή 'Εκκλησία τών τέ
κνων τού Θεού σέ 'Εκκλησία «πεπτωκότων,,; Μήπως μέ τήν άποδοχήν 

560. uEve' όνωτ. Μ. 10,932. C. 933. Α. 
561. Άποκ. Ίωάννου, 13.4. 
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τού 6δελύγματος «666» έρημωθή ή 'Εκκλησία όπό τήν Θ. Χάριν, τόν Ί. 
Χριστόν, τό 'Άγιον Πνεύμα; 

Ή σφράγισις τής ταυτότητος μέ τό χάραγμα «666» εΤναι μία διαρ

κής σrιμανσις όρνήσεως όμολογίας τού Χριστού. Ή γραφή όνεξίτηλη, 

τό σφράγισμα [σό6ιον, ή έπίδειξις συχνή-πυκνή. Γιατί νά έπιστέφη τό 

χάραγμα τού Άντιχρίστου τίς ταυτότητες καί τίς κάρτες; Γιατί νά εΤναι 

τό «666» στίς ταυτότητες ένα κλειδί συνεχούς έπικλήσεως, έπαφής καί 
έπικοινωνίας μέ τόν Άντίχριστον-Σατανα; Άσφαλώς, διότι οΙ δυνάμεις 

τού σκότους θέλουν νά μας κάμουν όντιχρίστους, νά μας όποκόψουν 

όπό τόν Χριστόν καί τήν σωτηρίαν. 

Ό δεχόμενος καί έπιδεικνύων τήν ταυτότητα τού «666» συμ6ι6ά
ζεται μέ τόν όντιχριστισμόν καί όνταλλάσσει τόν Χριστόν μέ τόν Άντί

χριστον. Άρνείται τήν γνώσιν τής όληθείας χάριν τού ψεύδους, όρνεί

ται τόν Σωτήρα Χριστόν καί εΙδωλοποιεί τόν Άντίχριστον. Αύτό εΤναι 

μία πνευματική μοιχεία. «... μοιχεία δ' έστίν, έάν τις καταλιπών τήν έκ
κλησιαστικήν καί όληθή γνώσιν, καΙ τήνπερί Θεού διάληψιν (= όρθήν 
όντίληψιν), έπί τήν μή προσήκουσαν έρχηται ψευδή δόξαν, ήτοι θεο

ποιών τι τών γενητών ή καί όνειδωλοποιών τι τών μή όντων ... »562. 
Μας φαίνεται ώς 6δέλυγμα καί όσυγχώρητη πνευματική μοιχεία ή 

προδοσία τού Θεού όπό τούς 'Ισραηλίτες στήν ερημον καί ή λατρεία 

τού μόσχου. «Καί έμοσχοποίησαν έν· ταίς ήμέραις έκείναις καί όνήγα

γον θυσίαν τφ εΙδώλφ καί εύφρα[νοντο έν τοίς εργοις τών χειρών αύ

τών.».563 Ή όποδοχή όμως τού «666» εΤναι χειρότερη πγευματική μοι
χεία. 'Όσοι δέχονται τήν σφραγίδα τού Άντιχρίστου προσκυνούν τόν 

Άντίχριστον όντ[ τού Χριστού. 

Οί τρείς παίδες έδέχθησαν νά ριφθούν στήν κάμινον, παρά νά 

προσκυνήσουν την είκόνα τού Να60υχοδονόσορος. Δέν εΤπαν, δέν 

πειράζει, θά προσκυνήσωμεν τυπικά, ένφ στό 6άθος θά πιστεύωμεν καί 

προσκυναμε τόν όληθινόν Θεόν. Δέν μπορούν νά πούν οί Χριστιανοί, 

δέν πειράζει, θά πάρωμεν τήν ταυτότητα μέ τό «666» καί θά 6άλωμεν 
δίπλα καί τόν σταυρόν. Χριστός καί Άντίχριστος δέν συμ6ι6άζονται. 

Σταυρός καί «666» δέν συμ6ι6άζονται. 
" ΕΤναι λυπηρόν πιστοί χριστιανοί νά προσκυνήσουν τόν Άντίχρι

στον χάριν τών ύλικών όγαθών. Ό Ίππόλυτος λέγει: «καί πάντες διά 

τήν στέρησιν τών 6ρωμάτων έπ' αύτόν έλεύσονται καί προσκυνήσου

σιν αύτόν καί δώσει αύτοίς χάραγμα έν Tn χειρί τή δεξιζί καί έν τφ με

562. Κλήμεντος Άλεξανδρέως. Στρωματείς. Βι6λ. νl. Μ. 9, 377. Α-Β. 
563. Πρόξεις. 7. 41. « •.. καί έπο(ησεν (Άαρών) Μόσχον χωνευτόν καί εΙπεν- ούτοι οΙ 

Θεοί σου, '1σραήλ•...» rΕξοδος 32,4). Αυτό δηλώνει καΙ ή χαραγμένη μέ τό εΙδωλοποιη
μένον χόραγμα «666» ταυτότητα. Άντικαθιστά τόν Χριστόν μέ τόν Άντίχριστον. 
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τώπφ ...»564. Ύπό τόν δρον «πάντες» πρέπει νά νοήσωμεν δχι ανεξαι
ρέτως πάντας τούς πιστούς, αλλά μόνον τούς δεχομένους νά ύποτα
γούν στόν Άντίχριστον. Πάντες οί δεχόμενοι τήν ύποταγήνΒά 

προσέλθουν στόν Άντίχριστον, θά προσκυνήσουν αύτόν καί θά λά

βουν τό χάραγμα καί μέ τήν έπίδειξιν τού χαράγματος θά λαμβάνουν 

τροφές. « ... καί δώσει αύτοίς ό πλάνος βραχέα βρώματα διά τήν σφρα

γίδα αύτού την μιαράν.».565 . 
Ό Έφραίμ ό Σύρος λέγει: «Δήμαρχοι γάρ απότομοι κατά τόπον 

σταθήσονται' καί ε'ί τις φέρει μεθ' έαυτού τήν σφραγίδα τού τυράν

νου έν μετώπφ fι δεξιζι, αγοράζει βραχύ βρώματα έκ τών εύρισκομέ

νων.»566. Είναι προδοσία τού Χριστού καί προσκύνησις τού 'Αντιχρί

στου ή κάθε έπίδειξις τού χαράγματος τού Άντιχρίστου έπί τοϊι μετώ

που fι τής δεξιάς χειρός fι τής ταυτότητος, την όποίαν θά έπιδεικνύη 

ή δεξιά. Αύτή ή προσκύνησις τού Άντιχρίστου είναι μία μεγάλη πλάνη 

μέ τήν ψευδαίσθησιν δτι δέν εΙναι τίποτε, δτι δήθεν δέν όδηγεί στήν 

κόλασιν. Ό Ίωάννης γράφει: «καί πλανά τούς κατοικούντας έηί τής 

γής διά τά σημεία δ. έδόθη αύτφ ποιήσαι .. »567. Ό Άνδρέας Καισαρείας 
έρμηνεύει αλληγορικά. «Πλανά, φησ[, τούς έν Τfι γfι τήν διηνεκή κα

τοίκησιν τής καρδίας εχοντας.».568 Δηλαδή πλανά τούς σαρκικούς, ύ
λόφρονας, κατ' δνομα μόνον Χριστιανούς. 

Ό Άρέθας Καισαρείας εχει παρηλλαγμένον τό κείμενον τού Ίωάν

νου: «καί πλανά τούς έμούς τούς κατοικούντας έπί τής γής ... »569. Πλα
νά δηλαδή καί τούς χριστιανούς, «τούς έμούς», τούς όπαδούς τού Χρι

στού. «Τούτο γάρ διά τού εΙπείν, καί πλανά τούς έμούς, σημαίνει. 'Ίνα 

δέ παραστήση τίνας πλανήσn τών Χριστού πιστών, έπήγαγε (άνέφερε) 

γνώρισμα τούτων, τούς κατοικούντας, προσθείς, έπί τής γής ... »570. ΟΙ 
προσκολλημένοι στά γήϊνα, οΙ κοιλιόδουλοι, θά όδηγηθούν στήν αύτα

πάτην, δτι δέν εΙναι αντίχριστον χάραγμα τό «χξς'» (666) καί δέν είναι 
Άντίχριστος καί αύτός ό Άντίχριστος. Άλλά, δταν αντιληφθούν δτι 

χάριν τών γηίνων αγαθών έπώλησαν τήν ψυχήν τους στόν 'Αντίχριστον 

καί στόν δι' αύΤΟύ ένεργούντα Σατανά, θά είναι πολύ αργά, θά είναι 

δούλοι τού ύπερδικτάτορα Άντιχρίστου. 

Είναι αλήθεια δτι στήν καθημερινήν ζ~ήν πολλά εϊδωλα προσκυ

564. Ίππολύτου, Περί τής συντελε(ας τού κόσμου, Μ. 10,932. Β. (Β.Ε.Π. 6.287). 
565. μΕνθ' όνωτ. Μ. 10, 932, C. 
566. Έφραίμ Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. σελίς ΤξγΊ 
567. Άποκ. Ίωόννου, 13,14. 

568, Άνδρέου Καισαρείας, Ύπόμνημα είς τήν Άποκόλυψιν, Μ. 106. 337. C. 

569. Άρέθα Καισαρείας, Ύπόμνημα εΙς τήν Άποκόλυψιν, Μ. 106,677. Α. 
570. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106, 677. D. 
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νούν καί οΙ χριστιανοί καί ίιβρίζουνν τόν Χριστόν.•Αλλά αύτή ή πρoδo~ 
σία εΙναι περιστασιακή, όπό όδυναμίαν καί αγνοιαν καί πολλάκις εΙναι 
όσυνείδητη. Ή όποδοχή όμως τής ταυτότητος μέ τό χάραγμα εΙναι 
ένυπόγραφη, έν γνώσει, έκ προμελέτης προδοσία τού Χριστού. Γιά 
ποιό λόγο νά θε~ρήται ώς όνάγκη ή όποδοχή τού χαράγματος; Ή πα

ραπλόνησις, ή σίιγχυσις, πού καλλιεργείται όπό τά όργανα τού Άντι

χρίστου, ή μοιρολατρεία τών δειλών καί συμβιβαστικών χριστιανών, ό

δηγούν σέ μίαν όναγκαστικήν όποδοχήν τού χαράγματος. 

'Ο όληθινός χριστιανός δέν γίνεται όνεμόμηλος όναλόγως τών πε

ριστόσεων. Κρίνεται ή γνησιότητά του σέ κάθε περίστασιν καί κυρίως 

στίς περιmώσεις όμολογΙας πίστεως. 'Ο συμβιβασμός στΙς περιστατι

κές όνάγκες, καί ή όπό δειλίαν προδοσία τού Χριστού καΙ προσκύνησις 

τού Άντιχρίστου εΙναι τελείως fξω όπό τό όρθόδοξον, πατερικόν, έκ

κλησιαστικόν πνεύμα. 'Ορθόδοξον πνεύμα σημαίνει όμολογίαν Χρι

στού, θυσίαν, μαρτύριον, χόριν τής όληθείας καί τού Χριστού καί ποτέ 

προδοσίαν χόριν συναλλαγής μέ τόν Άντίχριστον γιό υλικά όγαθά καί 

γιά ότιδήποτε. 'Ο όληθινός χριστιανός δέν δέχεται ποτέ τό χάραγμα. 

Ή όποδοχή τού «666») δέν εΙναι προσωρινή δειλία όνυπόστατη. Ή 
μετά τήν έκ προμελέτης όποδοχήν τού χαράγματος μεταμέλεια δέν 

εΙναι όμοια μέ τήν μεταμέλειαν τού .Αποστόλου Πέτρου μετό τήν αρ
νησιν τού Χριστού. Ή δρνησις τού Πέτρου ήταν όποτέλεσμα δειλίας 

σέ μιά σκληρή δοκιμασία. Άλλά ό Πέτρος δέν ήταν βαπτισμένος χρι

στιανός, όταν περιέπεσε στήν αρνησιν, δέν έπρογραμμότισε τήν αρνη

σιν, δέν έκαμε έν συνειδήσει καί έν ψυχρφ συναλλαγήν, δέν έπώλησε 

τόν Χριστόν μέ έλευθέραν έπιλογήν καί μόλιστα μέ τήν ψυχρόν λογι

κήν καί τήν υπογραφήν του, όλλό όπλώς μίαν φοράν ήττήθη στήν ζά

λην τού σκληρού πειρασμού, γι' αυτό fκλαυσε πικρώς. 

Μήπως προγραμματίση ό νομιζόμενος πιστός Κλαυθμόν μετό τήν 

έν γνώσει καί έν ψυχρφ προδοσίαν τού Χριστού διό τής όποδοχής τού 

χαρόγματος, γιό νό πόρη τήν συγχώρησιν όπως ό Πέτρος; ΕΙναι όνώ

φελα τό δόκρυα μετό τήν έν ψυχρςι λογική προδοσίαν. 'Ο Πέτρος όπε

κατεστάθη στό όποστολικόν όξίωμα μέ τήν αρνησιν τής' όρνήσεώς του 

ένώπιον τού Χριστού.571 'Ο όποδεχόμενος τό χόραγμα χριστιανός όχι 
μόνον δέν δυναται νό όρνηθή τήν αρνησίν του ένώπιον τού Χριστού 

καί νά όμολογήση εΙλικρινώς Χριστόν, όλλά θά εχη καί έπιδεικνυη lσο

571, Κατά Ίωάννην 21, 15-17: «"Οτε ουν ήρίστησαν λέγει τφ Σίμωνι Πέτρφ ό Ίη
σοϋς' Σίμων Ίωνα, όγαπας με πλείον τούτων; λtγει αύτφ' ναΙ, Κύριε, σύ οΙδας δτι φιλώ 

σε", λtγει αύτφ πάλιν δεύτερονο Σίμων Ίωνα. άγαπας με; λέγει αύτφ' ναί κύριε, σύ 01
δας, δτι φιλώ σε". λέγει αύτφ τότρίτονο Σίμων Ίωνα, φιλείς με; ... εΙπεν αύτφ· Κύριε. σύ 
πάντα οίδας. σύ γινώσκεις δη φιλώ σε,.," 
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Άντιχρίστου. 

Ή 

«666» 

βίως τό χάραγμα, τό όποίον τόν καθιστό όμολογητήν καΙ όπαδόν τού 

3. 'Ύβρις εΙς έauτόν κaί είς Χριστόν 

ταυτότητα συνοmικά σημαίνει καί έκφράζει τό πρόσωπον, τήν 

αύτεξουσιότητα, τήν προσωπικήν Ιδιαιτερότητα. Ή φωτογραφία, καί 
μάλιστα εγχρωμη, τό έπώνυμον, τό όνομα, ή χρονολογία γεννήσεως, ό ~ 
Δήμος fι Κοινότητα έγγραΦής, ή όμάδα αίματος, τά βιογραφικά στοι
χεία, τό θρήσκευμα572 κλπ. άποτελούν τήν' εΙκόνα τού προσώπου. Ό 
Ε.κ.Α.Μ. καί τό ήλεκτρονικόν φακέλωμα. ύποδουλώνει καί άποπροσω

ποποιεί τόν πολΙτην. Τό δέ έμφανές fι άφανές χάραγμα «666» άντιχρι
στοποιεί τόν χριστιανόν καί τόν όποιοδήποτε θρησκευόμενον. 

Ή άποδοχή ταυτότητος μέ τόν Ε.Κ.Α.Μ. καί έμφανές fι άφανές 

εχει πολιτικήν, κοινωνικήν, θρησκευτικήν σημασίαν. Γιά τόν χρι

στιανόν άποτελεί ϋβριν εΙς έαυτόν κα( εΙς Χριστόν, άφού άλλοτριώνει 

τόν πιστόν άπό τό «κατ' εΙκόνα», άπό τό άρχέτυπόν του, τόν Χριστόν. 

«Διά τούς λόγους τούτους έπιβάλλεται ή ύπογράμμισις καί της θρη

σκευτικής, πέραν της πρακτικής άξΙας των δελτίων ταυτότητος, καθό

σον μόνον αύτή άποκλείει έκ τών δελτίων τούτων τήν άναγραφήν παν

τός ό,τι προέρχεται έκ τού πονηρού καί προσβάλλει τήν αύτεξουσιότη

τα καί τήν προσωπικήν πνευματικήν εύαισθησίαν καί τού τελευταίου 

άκόμη 'Έλληνος πολίτου.»573. 

Τό χάραγμα «666» είτε τεθη στό μέτωπον fι στό χέρι ε'ίτε στό μέ
τωπον της ταυτότητος, σφραγίζει Ισοβίως τήν προσωπικότητα. Τό χά

ραγμα «666» στήν ταυτότητα, ώς σφραγίδα της φωτογραφίας καί δλων 
των χαρακτηριστικών τού προσώπου άποτελεί μίαν συνεχή βλασμημίαν 

πρός έαυτόν καί πρός Χριστόν, βλασφημίαν πρός τήν εΙκόνα τού Χρι

στού, το πρόσωπον, καί βλασφημίαν εμμεσα στόν Χριστόν. Είναι ύπο
κρισία νά εΙπΏ κάποιος δτι άπό άνάγκην θά δεχθη τό <(666)>, άλλά θά 
άρνήται τήν σημασίαν του καί δέν θά τό δέχεται ώς χάραγμα. Άκόμη 

καί 100 φορές τήν ήμέρα νά άρνήται κάποιος τό χάραγμα, τό όποίον έ
δέχθη, τό χάραγμα δέν άναιρείται, ή ταυτότης παραμένει σφραγισμένη 

μέ τόν Άντίχριστον. θά πρέπη νά καταστραφη καί καή μιά τέτοια 

σφραγισμένη ταυτότητα, γιά νά άπαλειΦθη τό χάραγμα καί νά συντρι

βη ή είδωλική σχέσις χριστιανού-Άντιχρίστου, διότι είδωλον γίνεται τό 

«666» . 

572. Νόμος ύπ' όριθ. 1599, Σχέσεις Κρότους- πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελ

τίου ταυτότητας ... ΦΕΚ Α/75/11 Ίοuνίοu 1986, όρθρο 3. σελ. 1642. 
573. ΜόρκοuΆ. Σιώτου, Ό όριθμός τής ταυτότητος τού Άντιχρίστοu, Έν «ΕΚΚΛΗ

ΣΙΑ", Άριθμ. 1.1/15 Ίανοuαρίου, 1987, σελ. 28. 
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Τό χάραγμα λοιπόν «666» ως «σφραγίς», ως «δυσσεβής χαρακτήρ» 
τού Άντιχρίστου όντικαθιστα τήν σφραγίδα τού Χριστού, όλλοτριωνει 

τό πρόσωπον, όποχριστοποιεί καΙ όντιχριστοποιεί. Τό «666» ως χάρα
γμα τού Άντιχρίστου, δταν γίνεται δεκτόν, τρόπον τινά βαπτίζει καί 

χρίει τόν σφραγιζόμενον στό όνομα τού Άντιχρίστου καΙ ftOL όναιρεί 
καί όνενεργοποιεί τό κατά Χριστόν Βάπτισμα καί Χρίσμα. 'Ο χαρισμα

τούχος γέροντας ΠαΤσιος τού Κουτλουμουσιανού Κελλίου «Παναγού
δα» Άγίου 'Όρους γράφειδτι τό «666» όπ~ηελεί δρνησιν τού Βαπτ[
σματος τού Χριστού: «Δυστυχώς, καί πάλι όρισμένοι «γνωστικοί» θά 

φασκιωνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, δήθεν, γιά νά μήν 
στενοχωρούνται: «Δέν πειράζει αυτό, δέν είναι τίποτα, όρκεί έσωτερι
κά νά πιστεύετε ...»! Καί δμως βλέπουμε τόν Άπόστολο Πέτρο, πού έ
ξωτερικά όρνήθηκε τόν Χριστό, όλλ' ήταν δρνηση! ΚαΙ έδώ αυτοί όρ
νούνται τό 'Άγιο Σφράγισμα τού Χριστού, πού τούς δόθηκε στό 'Άγιο 

Βάπτισμα: «Σφραγίς δωρεας Πνεύματος Άγίου», μέ τό νά δέχονται τή 
σφραγίδα τού Άντιχρίστου, καΙ δς λένε δτι έχουν μέσα τους τόν Χρι

στόν!! Τέτοια δυστυχώς λογική είχαν καΙ όρισμένοι «γνωστικοί»574.» . 
Τό χάραγμα «666», ως σφραγΙδα καΙ Χρίσμα στό δνομα τού Άντι

χρίστου, υβρίζει τό όνομα τού Χριστού καΙ τού Χριστιανού. Δέν είναι 

κάτι τό όσήμαντον κάτι τό έξωτερικόν. τό όποίον δέν μας βλάπτει τήν 
ψυχήν καί δέν μας στερεί τόν Χριστόν. Λέγουν οί σύγχρονοι «γνωστι
κοί» δτι τίποτε οϋτε ή όποδοχή τού χαράγματος «666» δέν μπορεί νά 
μας κλέψη τήν ψυχήν καΙ τήν πίστιν καΙ τόν Χριστόν. Άλλά ό Χριστός 
καί ή όληθινή πίστις δέν όνέχονται νά τούς κολλήσωμε τήν ταμπέλαν 
«ΑΝΤιΧΡIΣΤΟΣ» (= 666). Ποιός θά όνεχόταν όπό τούς «γνωστικούς» νά 
έμενε έστω καί σέ πολυτελές διαμέρισμα μέ τήν υποχρέωσιν νά fχη ή 
πύλη fι ό τοίχος τού διαμερίσματος τήν ταμπέλαν «ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ»; 
'Εάν τού έλέγαμε, δέν πειράζει τίποτα, ό τίτλος «ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ» είναι 
ένας όπλός έξωτερικός χαρακτηρισμός, όρκεί έσύ ,πού μένεις μέσα, νά 
είσαι χριστιανός, θά ήταν δυνατόν νά τόν πεΙσωμε νά μείνη ενοικος σέ 
διαμέρισμα τιτλοφορούμενον «ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ»; θό ήταν τελείως όδύ
νατον, διότι ό έξωτερικός τίτλος, ή ταμπέλα, χαρακτηρίζει τόν ένδον 

οίκούντα, φανερώνει, έπιδεικνύει, προβάλλει ποιός είναι αυτός πού 
κατοικεί μέσα. 'Ομοίως καί τό χάραγμα «666» (= ΑΝΤιΧΡIΣΤΟΣ«, δταν 
σφραγίζη τό μέτωπον fι τό χέρι fι τήν .ταυτότητα, τήν εΙκόνα τού προ
σώπου, χαρακτηρίζει καί σφραγίζει καΙ τόν εσω δνθρωπον, τήν ψυχήν. 
'Ο πιστός υποκριτικά, συμβιβαστικά, μπορεί νά λέγη δτι έχει π(στιν, δτι 
δέν χάνει τήν πΙστιν. 'Ο Χριστός καΙ ή πίστις δέν όνέχονται αυτήν τήν 

574. Παίσίου μοναχού, «Σημεία τών Καιρών» (ή σφραγίδα τού Άντιχρίστου-666), 
Έν« «Πολύτεκνη οΙκογένεια» όριθ. φυλ. 34, 1987, σελ. 27. 
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ταμπέλαν αύτήν την σφραγίδα. Φεύγει ό Χριστός, σβήνει ή όληθινή πί

στις, βλασφι,μείται τό Πνεύμα τό 'Άγιον καΙ «όφίεται ό οΙκος τής ψυ
χής fρημος»575. 

Τό χάραγμα «666» εΙναι ύβρις στόν Χριστόν καί στό δνομα τού Χρι
στιανού, δσον καί νά θεωρήται όπό μερικούς όθQjον, Ό Θεοδώρητος 

Κύρου λέγει: «,.. πάντας μέν, ώς fπος εΙπείν, έξαπατήσει, φενακίσει, 
δέ καΙ τών σεπτόν δνομα περικειμένων (= Χριστιανών) πολλούς, έαυ
τόν εΙναι λέγων Χριστόν ...»576. Πλάνη ή όθώωσις καί όποδοχή τού 
«666», Έσχάτη πλάνη ή όποδοχή αύτού τού Άντιχρίστου ώς Χριστού. 
Γιατί όμως πολλοί χριστιανοί νά πλανηθούν; 

Ή όποδοχή τού χαράγματος «666» συνδυαζομένη μάλιστα μέ τήν 
όπάλειψιν τής ένδείξεως Χ.Ο. (= Χριστιανός όρθόδοξος) σημαίνει όντι
χριστοποίησιν, ύβριν κατά τής σφραγίδος τού Χριστιανικού Βαmίσμα

τος, βλασφημίαν καί βεβήλωσιν τού προσώπου, τής εΙκόνος τού Θεού 

στόν χριστιανόν, καί αύτού τού Χριστού. 

Ή ταυτότης εΙναι ή εΙκών τού προσώπου. Ή τιμή η ή ύβρις τής εΙ

κόνος. τής ταυτότητος, μεταβαίνει σ' αύτότό πρόσωπον. Ή σφράγισις 

καί βεβήλωσις τής ταυτότητος τού χριστιανού μέ τό βδέλυγμα, τόν 

«δυσσεβή χαρακτήρα» τού Άντιχρίστου, μέ τό «666» όλλοτριώνει αύτό 
τό πρόσωπον. Άφού ό ανθρωπος ώς πρόσωπον εΙναι «κατ' εΙκόνα 

Θεού» ι ή βλασφημία τού όνθρωπίνου προσώπου όναΦέρεται σΙ αύτόν 

τόν Θεόν, στόν Ί. Χριστόν, ό όποίος εΙναι ό όρχέτυπος τού όνθρώπου. 
'Όπως «ή τιμή τής εΙκόνος εΙς Χριστόν όνατρέχει»,577 όμοίως καί ή 

βλασφημία. Ή όποδοχή τού χαράγματος «666» εΙναι ύβρις εΙς έαυτόν 
καί εΙς Χριστόν. Ό δεχόμενος τό χάραγμα «666» βλασφημεί έαυτόν, 
βλασφημεί τό «κατ' εΙκόνα», βλασφημεί τό Βάπτισμα Χριστού καί αύ

τόν τόν Χριστόν, τόν όρχέτυπον τού όνθρώπου καί κυρίως τού Χρι

στιανού. 

Ό δεχόμενος τό χάραγμα βλασφημεί καί όλλοτριώνει τήν μορφήν 

τού Χριστού στό πρόσωπόν του, γίνεται άλλος εΙκονοκλάστης, κατα

στρέφει τήν χριστοειδή εΙκόνα, βλασφημεϊ αύτόν τόν Χριστόν καί όντι

θέτως τιμά καί δοξάζει τόν Άντίχριστον. Έπομένως ή όποδοχή τού χα

ράγματος «666» δέν είναι κάτι όδιάφορον η μικρόν καί όσήμαντον, ό
σον καί νά τό έπιθυμούν οΙ «γνωστικοί» τού 200υ αΙώνος, έξ αΙτίας έ

νός πλέγματος δειλίας, φοβίας καί φυγομαχίας, όλλά εΙναι θέμα κεφα

575. Ματθ. 23, 38 καί Λουκ. 13. 35. 
576. Θεοδωρήτου Κύρου. ΑΙρετικής ΚακομυθΙας Ε' Λόγος. Περί Άντιχρίστου, Μ. 

83.525. C. 
577. Ίω. Δαμασκηνού. Λόγος άποδεικτικός περί τών άγίων καΙ σεmών εικόνων.... 

Μ. 95, 317. C. 
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λαιώδες, είναι θέμα συνειδήσεως. Ό δεχόμενος τό «666» έπιλέγει τόν 
'Αντίχριστον όντί τού Χριστού. 

4. Μετάστασις, ενταξις στήν παράταξιν τού Άντιχρίστοu 

Ό δεχόμενος τό χάραγμα τού 'Αντιχρίστου τοποθετεί έαυτόν έξω 

όπό τήν όμολογίαν τού Χριστού, έξω όπό τήν Χάριν τού Βαπτίσματος. 

Ή όποδοχή τού «666», τής σφραγίδος τού Άντιχρίστου, σημαίνει άρ
νησιν τού Βαπτίσματος: σημαίνει έπάνοδον στήν προβαmισματικήν 
κατάστασιν, στήν κυριότητα τού διαβόλου, όπως πρίν όπό τό Βάmι

σμα. Ή όποδοχή τού χαράγματος τού 'Αντιχρίστου είναι σάν ένα Άντι

Βάπτισμα. Ό σφραγιζόμενος έκουσίως μέ τό «666» είναι σάν νά έπιχει
ρή τήν όντιστροφήν, όπό τόν Χριστόν-στόν 'Αντίχριστον. σάν νά λέγη 

ότι όποτάσσεται Χριστόν καί συντάσσεται μέ τόν Άντίχριστον καί τίς 

δυνάμεις καί τά όργανά του. Ή όποδοχή τού «666» είναι έμπτυσμός 
καί όποταγή Χριστού καί προσχώρησις στήν παράταξιν τού Άντιχρί

στου. 

Ό δεχόμενος τό χάραγμα «666» δέν χρειάζεται νά τοποθετήση έμ
ποσθέν του τήν εΙκόνα τού Χριστού καί νά έμmύση αύτήν. Ή όποδοχή 

τού «666» είναι ό χειρότερος έμmυσμός, είναι Άντιβάmισμα, όποταγή 
Χριστού. Δέν χρειάζετάι νά όνέβη σέ έξώστην καί νά κράξη ότι όρνεί
ται τόν Χριστόν. Ή όποδοχή τού χαράγματος, «666» είναι ή πλέον ήχη
ρά δρνησις τού Χριστού καί μετάστασις στήν παράταξιν τού Άντιχρί

στου καί κατ' έννοιαν καί κατ' ένέργειαν. 

Στούς μάρτυρας καί όμολογητάς έλεγαν: «Ύπόγραψε ότι δέν εΙσαι 
χριστιανός καί όρκεί». 'Όσοι ύπέγραφαν έπαυαν νά εΙναι πιστοί, ήσαν 

«πεmωκότες». Σήμερα ό όντιχριστισμός λέγει: «Νά δεχθής τό χάρα

γμα «666» καί όρκεί. Θά έχης όλα τά όγαθά, θά γίνη εύκολη ή ζωή, δέν 
προδίδεις τήν πίστιν σου.». Κρύβει όμως ό όντιχριστισμός τήν συνέ

χειαν, τό όποτέλεσμα καί δέν λέγει τήν όλήθειαν, ότι μέ τήν όποδοχήν 

τού χαράγματος, τήν κατ' έννοιαν καί έπειτα κατ' ένέργειαν όποστα

σίαν όπό τόν Χριστόν χάνεις όλα τά χαρίσματα του όγίου Πνεύματος, 
μέχρις ότου νά όλλοτριωθής μέ μιά σειρά συμβιβασμών καί όλλοιώ

σεων τού προσώπου σου, μέχρι νά καταντήσης είς μέτρον όντιχρι

στοειδούς όνθρώπου καί τότε θά βλασφημής καί έμmύης τόν Χριστόν 

κατά πρόσωπον καί μέ νούν καί μέ καρδίαν καί λόγον καί έργον. 

, Κατά τόν διωγμόν τού Δεκίου ύπήρχαν οί λεγόμενοι «λιβελλοφό

ροι)), αύτοί οί όποίοι όπέφευγαν νά θυσιάσουν, έδιναν χρήματα στήν 

έπιτροπήν τών εΙδωλολατρών καί έπαιρναν τό πιστοποιητικόν ότι δή

θεν έθυσίασαν στά εϊδωλα καί ώμολόγησαν τήν πίστιν τών είδωλολα

τρών. Καί αύτοί έθεωρήθησαν όποστάτες, «πεmωκότες)), καί όπεκό

πτοντο όπό τήν κοινωνίαν τής 'Εκκλησίας, ώς μή όμολογήσαντες τήν 
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πίστιν τού Χριστού. Ή όποδοχή τού «666» όμοίως είναι ένα πιστοποιη
τικόν όρνήσεως τού Χριστού. 

Στούς μάρτυρες καί όμολογητές, δταν άρνούντο νά θυσιάσουν 

στά ε'ίδωλα ελεγαν οί δήμιοι: «Κίνησε μόνον έλαφρά τό χέρι μέ τό εl

δωλικόν θυμίαμα fι κράτησε όπλώς τό θυμιατόν καί όρκεϊ, εJσαι δικός 
μας, θά έχης όλα τά όγαθά της γης». Τό 'ίδιον λέγει σήμερα ό όντιχρι

στισμός: «Νά δεχθης τό χάραγμα, δέν είναι τίποτε νά κρατάς καί έπι

δεικνύης τό «666».)-'. Ή όποδοχή δμως καΙ έπίδειξις τού χαράγματος 
«666» είναι μία διαρ'κής προσκύνησις, ένα συνεχές, ένα έπαναλαμβα
νόμενον λιβάνισμα τΌύ Άντιχρίστου-διαβόλου, είναι μία όρνησις τού 

Χριστού καί ένταξις στήν παράταξιν τού Άντιχρίστου. Πουλάει τόν 

Χριστόν ό χριστιανός χάριν εύκολιών καί ύλικών όγαθών, όταν δέχεται 
καΙ περιφέρη τό ~άραγμα «666», όταν όκολουθη δηλαδή τήν σημαίαν 
τού Άντιχρίστου. 

Ό δεχόμενος σημερα τό χάραγμα «666» είναι περισσότερον «πε
mωκώς» όπό ~oύς «πεπτωκότας» κατά τήν έnοχήν τών διωγμών. Δέν 

χρειάζεται νά .φθάση κάποιος στόν πλήρη σατανισμόν, νά βλασφημήση 

δηλαδή μέ σατανικά δργια καί νά έμπτύση τόν Χριστόν, γιά νά θεωρη

θη «πεmωτώς», δτι τόν έκλεψε ό διάβολος όπό τήν 'Εκκλησίαν τού 

Χριστού καί τόν ένέταξε στήν παράταξιν τού Άντιχρίστου. 'Όποιος δέ
χεται την σημαίαν τού ΆντιχρΙστου , τό «666», δέν όκολουθεϊ τόν χρι
στόν, γίνεται ρπαδός τού Άντιχρίστου , γίνεται κατ' εΙκόνα τού Άντι
χρίστου πονηρός. «Πονηροί δέ τίνες δν είεν, fι οί τό χάραγμα έπιφε
ρόμενοι τού θηρίου, έκ τού όποστηναι μέν όπό Θεού ζώντος, Τ4) Άντι

Xρίστc:μ δέ προσρυηναι (= νά όκολουθήσουν);»578. 
Τό χάραγμα «666» όνομάζεται όπό τούς πατέρας ό, ή «ψηφος τού 

θηρίου ΆντιχρΙστου»579. Ό δεχόμενος καί έπιδεικνύων τήν ψηφον αύ
τήν «666», όπως έλέχθη, ψηφίζει τόν Άντίχριστον, έπιλέγει μεταξύ 
Χριστού καί Άντιχρίστου τόν Άντίχριστον, όμολογεϊ ύποταγήν σ' αύ

τόν, όνακηρύσσει αύτόν Κύριον, γίνεται όπαδός του καί τόν όκολου

θεϊ. 'Έτσι ή όντίχριστη κοσμοθεωρία καί κουλτούρα, τό όντίχριστον ή

θος, χαράσσονται στήν ψυχήν αύτού, πού όρνεϊται τόν Χριστόν. 'Έτσι 

ταυτίζεται ό πρώην χρtστιανός μέ τόν Άντίχριστον. 

Ό δεχόμενος τό χάραγμα «666» γίν.εται όποστάτης, φεύγει όπό 

τόν Χριστόν καί ύποδουλώνεται στόν Άντίχριστον. Μεθίσταται βαθμη

δόν όπό τό Φώς στό σκότος, όπό τήν όλήθειαν στό ψεύδος, όπό τήν ό

ληθινήν ζωήν στόν θάνατον. Άπό τήν έν Χριστ4) έλευθερίαν, καθ' όσον 

578. Άρέθα Καισαρε(ας, ~Eνθ' άνωτ. Μ .. 106, 704. C. 
579. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,681. Α-Β. 
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«ου (= όπου) τό ΠνεΟμα Κυρίου, έκεί έλευθερία»,580 ό χαραγμένος με
θίσταΤ,αι στήν όντίχριστην αίχμαλωσίαν καί τυραννίαν, χωρίς τήν Χάριν 

τοΟ Άγίου Πνεύματος. 

Ό δεχόμενος τό χάραγμα «666» πουλάει τόν Χριστόν καί όγοράζει 
τόν διάβολον καί Άντίχριστον. Μάλλον πουλάει τήν ψυχήν του, τόν 

έαυτόν του στόν Άντίχριστον, αΙχμαλωτίζεται όπό τόν Άντίχριστον. 

Αύτήν τήν πικράν όλήθειαν θά όμολογοΟν, κατά τόν Ίππόλυτον, οΙ 

προσχωρήσαντες στόν Άντίχριστον μετά τήν διαπίστωσιν τής πραγμα

τικότητος. «Τότε ... νοήσουσιν ότι ουτός έστιν ό πονηρός διάβολος ... 
καί κλαύσονται μεγάλως ... λέγοντες ... «'Ώ τής συμφοράς, ώ τής όδυνη
ράς πραγματείας (= όγοραπωλησίας)' ώ τοΟ δολίου συναλλάγματος, ώ 
τοΟ μεγίστου πτώματος. Πώς έπλανήθημεν τφ πλάνψ; Πώς προσηνέ

χθημεν αύτφ; Πώς τοίς τούτου δικτύοις έζωγρεύθημεν; Πώς τΤΙ μιαΡQ 

αύτοΟ σαγήνn συνειλκ(ισθημεν;»581. 
Ή όποδοχή λοιπόν τοΟ χαράγματος «666» είναι «δόλιον συνάλλαγ

μα», όλεθρία όγοραπωλησία, ύποδουλώνει στόν διάβολον-Άντίχρι

στον. Ό Έφραίμ ό Σύρος συνιστά προσοχήν καί όγώνα. «Πρόσεχε, ό

δελφέ μου, τήν ύπερβολήν τοΟ θηρίου' τεχνάσματα γάρ πονηρίας' 

πώς έκ γαστρός άρχεται, ϊν~ όταν τις στενωθΤΙ, βρωμάτων ύστερούμε

νος, όναγκασθΤΙ λαβείν έκείνου τήν σφραγίδα... »582. 
ΕΙναι λυπηρόν χάριν συναλλαγών καί βιοτικών όναγκών νά προδί

δη κάποιος τόν Χριστόν καί νά δέχεται τό χάραγμα τοΟ Άντιχρίστου. 

Μήπως οί συνιστώντες τό «666» ώς δήθεν όδιάφορον καί όθώον όπο
δειχθοΟν καταφρονητές τοΟ ΧριστοΟ, «έχθροί τοΟ σταυροΟ τοΟ Χρι

.στοο»;583 Μήπως όσοι δtχονται χάριν βιοτικών συναλλαγών τό χάραγ
μα τοΟ Άντιχρίστου, τό «666», έπαληθεύσουν στόν έαυτόν τους τόν 
στίχον τής ΓραΦής. «... ών ό Θεός ή κοιλία καί ή δόξα έν τΤΙ aiσxOvn 
αύτών, οΙ τά έπίγεια φρονοΟντες!» καί «ών τό τέλος όπώλεια»;584 

Ό χριστιανός τουλάχιστον δέν εΙναι μόνον όπλή βιολογική ϋπαρ

ξις, μία σάρκα, πού χρειάζεται μόνον ύλικά όγαθά, είναι καί πρόσωπον, 

πνεΟμα, έκκλησιολογική ϋπαρξις, πού έπλάσθη όχι μόνον νά έπιβιώνη 

σαρκικά, όλλά νά ζή πνευματικά κατά Χριστόν. 'Όσοι έταυτίσθησαν μέ 

τήν σάρκα θά δεχθοΟν τό χάραγμα, όπως λέγει ό Ίππόλυτος' «καί γάρ 

τότε οί δεδεμένοι έν πράγμασι βιωτικοίς καί τΤΙ έπιθυμίC;Ι τοΟ αίώνος 

580. Β' Κορινθίους, 3, 17. 
581. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, καί περί 'ΑντιχρΙστου, Μ. 10, 

936. Α. (Β.Ε.Π. 6, 288). 
582. Έφραίμ τού Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. Τξα. 
583. Φιλιππησίους, 3, 18. 
584. Φιλιππησίους, 3, 19. 
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τούτου, ουτοι ευχερώς προσαχθήσονται τφ διαβόλιρ καί σφραγισθή

σονται.»585. 
Ή άποδοχή τού χαρόγματος τού 'Αντιχρίστου θό άποτελή «άνεξί

τηλον στίγμα τής δουλείας ... εΙς τόν πανίσχυρον αυθέντην των»,58β 
τόν Άντίχριστον. «... οΙ δέσμιοι εΙς τός αΙσθήσεις καί τό πόθη των, οΙ 
πωρωμένοι καί νεκροί πρός πάσαν Ιδέαν άγαθήν, οΙ άσεβείς καί φαύλοι 

καί ήθικώς άκόθαρτοι, περιέρχονται έθελοδούλως υπό τήν άπόλυτον 

κυριαρχίαν τού Άντιχρίστου ...»587. 
Άλλό υπόρχουν καί οΙ νομιζόμενοι πνευματικοί, οΙ όποίοι έμέρισαν 

τός καρδίας αυτών καί θέλουν νό άνήκουν καί στόν Χριστόν καί στόν 

Άντίχριστον καί «δυσί Κυρίοις δουλεύειν»588. Αυτό δμως εΙναι άδύνα
τον. Μεταξύ Χριστού καί Άντιχρίστου δέν ύπόρχει μεσότης. Χριστός 

καί 'Αντίχριστος δέν συμβιβόζονται. Μήν παραζηλούμεν τόν Κύριον, 

μήν έμπαίζωμεν αυτόν, δτι δήθεν τόν άγαπώμεν έκ καρδίας, ένφ μοι

ρόζομεν τήν καρδίαν μας μεταξύ Χριστού καί Άντιχρίστου, διότι εΙναι 

σκληρός ό λόγος Κυρίου διό στόματος τού προφήτου: «έμέρισαν καρ

δίας αυτών, νύν άφανισθήσονταΙ»,589 καί «Θεόν τόν γεννήσαντό σε έγ
κατέλιπες.. καί εΙδε Κύριος καΙ έζήλωσε... καί εΙπεν- άποστρέψω τό 
πρόσωπόν μου άπ' αυτών ... δτι γενεό έξεστραμμένη έστίν, υΙοί, οΙς ουκ 
έστι πίστις έν αυτοίς' αυτοί παρεζήλωσόν με έπ' ου Θεφ...»590. Ilρός 
τούς διχασμένους καί διψύχους ό λόγος Ήλιού. « ••• 'Έως πότε ύμείς 

χωλανείτε έπ' άμφοτέραις ταΙς ίγνύαις; εί εστι Κύριος ό Θεός, πορεύε

σθε όπίσω αυτού' εί δέ ό Βόαλ-Άντίχριστος, πορεύεσθε όπίσω αυ

τού.»591. «ζfι Κύριος ό Θεός τών δυνόμεων»592, 'Ένας εΙναι ό Κύριος ό 
Θεός, στόν όποίον άνήκει δλη ή καρδία σου χριστιανέ. 

5. Κρίσις ταυτότητος προσώπου 

Ή ταυτότης εΙναι ή εΙκών, ό καθρέφτης τού προσώπου, ή ένδειξις_ 

τής Ιδιαιτερότητός του. Δέν έπιτρέπεται νό έπιστεφθτl μέ τό σύμβολον 

τού Άντιχρίστου, μέ τό «666», καί μόλιστα Ισοβίως. ΈΦ' δσον στήν 

ταυτ_ότητα θό καταχωρίζωνται καί δλα τό βιογραφικό στοιχεία, θετικό 

585. Ίππολύτου, Περ( τής συντελείας τού κόσμου κλπ. Μ. 10, 936. Α. (Β.Ε.Π. 6, 
288). 

586. Άνδρέου Θεοδώρου, Ή περ( Άντιχρίστου Ιδέα, Έν Άθήναις, 1970, σελ. 85. 
587. uEve' όνωτ. σελ. 85. 
588. Κατό Ματθαίον, 6, 24. 
589. Ώσηέ, 10, 2. 
590. Δευτερονόμιον, 32, 18-21. 
591. Γ Βασιλειών, 18,21. 
592. Γ Βασιλειών, 17, 1. 
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καί όρνητικό, θά εΙναι κάτι περισσότερον όπό αυτοβιογραφία. Ή ταυ

τότης μέ όλα τά προσωπικά στοιχεία καί τήν ύπογραφήν είναι fpyov έ
λευθέρας βουλήσεως, έλευθέρου προσώπου. Ό χριστιανός λοιπόν εΙ
ναι ύπεύθυνος γιά τήν ταυτότητά του, τήν όποίαν συχνά θά έπιδει

κνύη. Ή διαΦύλαξις τής ταυτότητος στόν κόλπόν τού πιστού καί ή συ
χνή έπίδειξις αυτής σέ κάθε ύπηρεσίαν πρός όπ6δειξιν τής γνησιότη
τος τού προσώπου, τού φέροντος αυτήν καί εΙκονιζομένου σ' αυτήν, 

καθιστά τήν ταυτότητα τό έπισημότερον προσωπικόν στοιχείον. 

Ή ταυτότης φανερώνει ποίος εΙναι ό φέρων αυτήν, εΙναι ή αυθεν

τικωτέρα μαρτυρία περί τού προσώπου. Ή σφράγισις τής ταυτότητος 

μέ τό «666» όποτελεί υβριν, βλασφημίαν κατά τού προσώπου, χάραγμα 
,όλλαγής κυριότητος, όμολογίας, υποταγής στόν Άντ[χριστον καί βδέ

λυγμα κατά τής όθανατοποιού σφραγίδος τού Βαmίσματος καί τού 

Σταυρού τού Χριστού. 

Ή ταυτότης, πού φέρει τό χάραγμα τού Άντιχρίστου ώς θριαμβι
- . 

κόν σύμβολον όντιχρίστου κυριότητος, παρουσιάζει διχασμένον τό 

πρόσωπον, ότι fχει δύο κυρίους, Χριστόν καΙ Άντίχριστον. Ό Άνδρέας 

ΚαΙσαρείας λέγει: «ουδείς γάρ δυσί Κυρίοις δουλεύσαι δύναται. Διό οΙ 

τήν κακήν όμονοούντες όμόνοιαν, καί τφ Άντιχρ(στιμ συντασσόμενοι, 

[καί] τφ [όληθινφ] Χριστφ όντιτάξονται.»593. 'Όποιος όμονοεί μετά τού 
Άντιχρίστου, όποιος 'δέχεται τό χάραγμα «666» fχει fXepav πρός τόν 
Χριστόν. 

'Ένα πρόσωπον δέν δύναται νά συνδυάση δύο όμολογίες σ~ δύο 

όντιθέτους Κυρίους. Ή όμολογία Χριστού μέ τόν Σταυρόν καί ή όμολο

γία 'Αντιχρίστου μέ τό «666» είναι διαμετρικά όντίθετες καί ή μία όπο
τελεί άρνησιν τής άλλης. '0 δεχόμενος τό χάραγμα «666» προδίδει καί 
όρνείται τόν Σταυρόν καί τόν Χριστόν. Ό Χριστός δέν δέχεται συγκυ

ριότητα μετά τού Άντιχρίστου. 

Ή έπίδειξις τής ταυτότητος μέ τό χάραγμα «666» Ισχυροποιεί τήν 
όμολογίαν στόν Άντίχριστον καί τήν άρνησιν στόν Χριστόν. Σέ κάθε 

ζήτησιν καί έπίδειξιν τής ταυτότητος μέ τό χάραγμα «666» ό δήθεν πι
στός χριστιανός όποδεικνύεται δίψυχος. Στήν έρώτησιν τών διαφόρων 

ύπηρεσιών «ποιός εΙσθε; τήν ταυτότητά σας, δείξατέ μας τήν ταυτότη

τά σας», τί θά όπαντήση ό όποδεχθείς τό χάραγμα; Θό έπιδείξη τήν 

ταυτότητά του μέ τήν σφραγίδα «666». Τί σημαίνει, αυτή ή έπίδειξις; 
Έπιδεικνύει τόν έαυτόν του. «Αυτός εΙμαι», «'Ιδού ή ταυτότητά μου». 

«'Αναγνωρίσατε φωτογραφίαν, όνομα, έπώνυμον, προσωπικά στοιχεία 

κλπ. καί τήνσφραγίδα τού Άντιχρίστου». 

593. 'Ανδρέου Καισαρείας, uEve' όνωτ. Μ. 106, 384. C. 
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«Ποιός είσαι;» Ρωτόει καί ή συνείδησις καί ή Έκκλησία καί ό Χρι

στός. Τί θό άπαντήση ό σφραγισμένος μέ τό χόραγμα; «Δέν είμαι μό

νον αύτός, πού είπα καΙ έφανέρωσα πρΙν; Δέν είμαι μόνον σφραγισμέ
νος μέ τό «666)), είμαι καί χριστιανός, ~xω καί τήν σφραγίδα τού Χρι
στού;)). Δηλαδή διχασμένος καί μοιρασμένος μεταξύ Άντιχρίστου καί 

Χριστού, «άνήρ δίψυχος άκατόστατος έν πόσαις ταίς όδοίς αύτού »,594 
διχόγνωμος, δίγλωσσος διπλόκαρδος595. Αύτή ή κατόστασις δμως είναι 

.... ' 't ' , « ιΑ '"ε τ~ ταυρον Με Τον "'ντι Χφι6τον , ,V ι Ι . , .
Ka.L 't0'It ArI6TOV • \ Και Το <" 666 )') • ; 

Μέ τήν όποδοχήν τού Χαράγματος «666» ό δνθρωπος γΙνεται όπρόσωπος. Διχάζεται τό 
πρόσωπον καί μοιράζεται μεταξύ σταυρού, Ί. Χριστού καί (,666" καΙ όντιχρίστου. (,ου
δείς δύναται δυσί κυρ{οις δουλεύειψ» (Ματ. 6.24). 'Όταν τό χάραγμα γίνη όναγκαστι
κός δρος συναλλαγων. θά συνειδητοποιηθή δτι όποτελεί λατρε(αν τού ΆντιχρΙστου. 

594. Ίακώ6ου, 1,8. 
595. Διδαχή τών Δώδεκα Άποστόλων, 11, 4, Β.Ε.Π. 2. 216. 
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δχι μόνον ύποκρισία, άλλά καί εύσεβής σχιζοφρένεια. 

Δέν έπιτρέπεται νά λέγη ό πιστός «είμαι αύτός» έπιδεικνύων ταυ

τότητα μέ τό χάραγμα «666» καί πάλιν «δέν είμαι αύτός, είμαι κάποιος 
δλλος», δηλαδή νά λέγη δτι είναι καΙ χριστιανός καΙ σημαδειακός τού 

Άντιχρίστου μέ τήν σφραγίδα «666». Καμμία βιοτική άνάγκη δέν έπι
τρέπεται νά κάμη τόν πιστόν δίψυχον, γιά νά δεχθή τόν «χαρακτήρα 

τού μιαρού καί· θεομάχου, άντί τού ζωοποιού σταυρού τού Σωτή

ρος.»596. Δέν έπιτρέπεται νά έχη δύο σημαίες ό χριστιανός, Σταυρόν 
καί «666» καί νά άκολουθή δύο άντιθέτους Κυρίους. «Ούδείς δύναται 
δυσί Κυρίοις δουλεύειψ Τι γάρ τόν ένα μισήσει καί τόν έτερον άγαπη

σει, Τι ένός άνθέξεται καί τού έτέρου καταφρονήσει, ού δύνασθε Θεφ 

δουλεύειν καί μαμωνά.»597. 'Όσοι χάριν βιοτικώνν άναγκών δέχονται τό 
χάραγμα «666» καταφρονούν τόν Χριστόν καί δουλεύουν στόν μαμω
νά, στόν Άντίχριστον καί στήν κοιλίαν. 

Τό χάραγμα «666», δπως έλέχθη, δέν είναι ένα άπλό έξωτερικόν 
σύμβολον χωρίς Ισχύν. 'Ενεργεί ώς σφήνα τού διαβόλου καί διχάζει τό 

πρόσωπον κατ' εννοιαν καί κατ' ένέργειαν. Δέν έπιτρέπεται νά έχη ό 

χριστιανός διπλό πρόσωπον, ένα χριστιανικόν μέ τόν Σταυρόν καί τόν 

Χριστόν γιά τά θρησκευτικά καθήκοντα καί τήν 'Εκκλησιαστικήν ζωήν 

καί ένα μέ τό χάραγμα τού Άντιχρίστου γιά τίς βιοτικές συναλλαγές. 

Δηλαδή θά συναλλάσσεται στίς πνευματικές άνάγκες μέ τό νόμισμα 

τού Χριστού, μέ τόν Σταυρόν, καί στίς βιοτικές μέ τό χάραγμα τού Άν

τιχρίστου, τό «666»; 
Δέν έπιτρέπε;ται ό χριστιανός νά είναι διχασμένος μέ δύο έαυτούς 

καί δύο ταυτότητες. «ούκ έση διγνώμων ούδέ δίγλωσσος»598. Δέν θά 
είσαι διχασμένος μέ δύο γνώμες, δύο διαμετρικά άντίθετα πιστεύω καί 
μέ δύο γλώσσες, δύο τρόπους έκφράσεως άντιθέτους καί ώς χριστια

νός καί ώς όπαδός τού Άντιχρίστου μέ τό «666». «παγίς γάρ θανάτου 
ή διγλωσσία.»599. 

Μέ τό χάραγμα τού Άντιχρίστου ό χριστιανός χάνει τήν ταυτότητά 

του, παύει νά είναι ό έαυτός του καί γίνεται κάτι δλλο, άλλοτριώνεται, 
άκολουθεί άλλότριον Κύριον, τόν Άντίχριστον. Άντικαθιστά τόν Χρι

στόν μέ τόν Άντίχριστον. Πωλεί τόν Χριστόν, γιά νά άγοράση ύλικά ά

γαθά Τι καί άξιώματα. Άλλά ό Χριστός καΙ Tj πίστις δέν είναι άντικείμε
νον συναλλαγής στόν άληθινόν Χριστιανόν. Ό Χριστός, ή πίστις, ή ψυ

χή, άξίζουν περισσότερον άπό δλον τόν κόσμον. «Τί γάρ ώφελείται δν

596. Έφραίμ τού Σύρου, ΗΕνθ' όνωτ. σελ(ς ΤξδΌ 
597. Κατό Ματθαίον, 6. 24. 
598. Διδαχή τών Δώδεκα 'Αποστόλων 11, 4, Β.Ε.Π. 2, 216. 
599. 'Ένθ' όνωτ. 
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θρωπος, έάν τόν κόσμον δλον κερδήση, τήν δέ ψυχήν αύτού ζημιωθτϊ; 
fι τί δώσει δνθρωπος όντάλλαγμα τής ψυχής αύτού;»600. Δέν έπιτρέπε
ται χάριν ύλικών όγαθών νά θυσιάση κάποιος καί Χριστόν καί ψυχήν. 
«δς γάρ δν θέλπ τήν ψυχήν (=ζωήν σαρκικήν) αύΤΟύ σώσαι, όπολέσει 

αύτήν' (= θά χάση τήν αΙωνίαν ζωήν)' δς δ' δν όπολέση τήν ψυχήν αύ
τού ενεκεν έμού, εύρήσει αύτήν.»601. 

Ό όληθινός χριστιανός εχει ενα πρόσωπον καί μίαν ταυτότητα. Τι

μά τήν σφραγίδα Βαπτίσματος, τόν Σταυρόν, καί τόν Χριστόν. Άντίθε

τα ό δεχόμενος τό χάραγμα «666» είναι διπλοπρόσωπος, είναι διχα
σμένος. Πού θά βρή τόν έαυτόν του; Στόν Χριστόν μέ τόν Σταυρόν fι 

στόν Άντ(χριστον μέ τό «666»; Δέν είναι δυνατόν νά βρή τόν όληθινόν 
έαυτόν του καί στόν Χριστόν καί στόν Άντίχριστον. Ό διχασμός σέ 

δύο Κυρίους, σέ δύο πρόσωπα, ή διψυχία, είναι θανάσιμη νόσος. Ό 
Χριστός μάς θέλει όληθινούς χριστιανούς, όληθινά πρόσωπα. Ό όληθι

νός χριστιανός είναι πάντοτε ό αύτός, μέ ενα πρόσωπον χριστοειδές. 
Δέν γίνεται δλλοτε χριστοειδής καί δλλοτε όντιχριστοειδής, φάσκων 

καί όντιφάσκων Χριστόν. Ό όληθινός χριστιανός πρέπει νά εχη ένότη

τα προσώπου, νά είναι πάντοτε ό αύτός, χριστοειδής. Ζητάμε τήν ένό
τητα προσώπου, τήν εϋρεσιν, τήν πραγμάτωσιν έν Χριστψ τού όληθι

νοϋ προσώπου, τής όληθινής ταυτότητος, πού βρίσκεται στήν Χριστο

ποίησίν μας. 'Επομένως θά ότενίζωμεν μόνον τόν Χριστόν καί τόν 

Σταυρόν του καί θά δεχώμεθα μόνον τήν χριστοποίησιν, τήν φανέρω

σιν στόν έαυτόν μας τών θείων χαρακτήρων τού θείου προσώπου τού 

Χριστού. Γιά κανένα λόγον λοιπόνδέν έπιτρέπεται ή όλλοίωσις τού 

χριστοειδούς προσώπου μέ τό «666;>. 
Τό «666» είναι χάραγμα τού Άντιχρίστου. 'Όταν γίνη δεκτόν καί 

μάλιστα στήν ταυτότητα μέ ύπογραφήν ένώπιον όρχών,είναι λιβάνισμα 

τού Άντιχρίστου, προσκύνησις αύτού, συμβόλαιον τρόπον τινά μετ'. 

αύΤΟύ. Είναι μέγα θέμα συνειδησιακόν, θέμα όμολογίας η όρνήσεως 

Χριστού, δσον καί νά θέλουν o~ σύγχρονοι «γνωστικοί», οΙ δίψυχοι, νά 

τό έλαχιστοποιήσουν καί νά καθησυχάσουν τόν λαόν μέ τήν τακτικήν 

τού στρουθοκαμηλισμού τής ήποπαθείας, τής φυγής, τής φυγομα

χίας, έξ αΙτίας τής έλλείψεως όγωνιστικότητος καί όληθινής μαρτυρίας 

γιά τήν πίστιν καί τόν Χριστόν, χάριν βιοτικών όναγκών. 

Ή όποδοχή τού «666» δέν είναι περιστατική δειλία, όλλά προδοσία 
τού Χριστού. Είναι, δπως λέγει ό Ίππόλυτος, «όδυνηρά πραγματεία, 

δόλιον συνάλλαγμα, μέγιστον πτώμα (= πτώσις)>>602. Είναι έθελόδουλοι 

600. Κατό Ματθαϊον, 16,26. 
601. Κατό Ματθαϊον 16,25. 
602. Ίrmολύτου, Περί τής συντελε{ας τού κόσμου κλπ. Μ. 10, 936. Α. (Β.Ε.Π. 6, 

288). 
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δσοι όπό αγνοιαν είτε όπό σκοπιμότητες εύνοούν τήν σφράγισιν τής 

ταυτότητος μέ τό «666). Κανένας λόγος δέν: πρέπει νά όναγκάση τό 
όρθόδοξον χριστιανικόν κράτος νά δεχθή τό χάραγμα καί νά τό έπι6ά

λη στούς tτιστOύς. Καλούμεθα δλοι, Κράτος, Έκκλησία, χριστιανοί όρ

θόδοξοι, τό 97% τού λαού, νά διαφυλάξωμεν όναλλοίωτη τήν Έθνικήν, 
Έκκλησιαστικήν καί προσωπικήν μας ταυτότητα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 


ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 


1. Κατάλυσις της έλευθερίας τού προσώπου 


Έλεύθερος είναι ό άνθρωπος, δταν fXΓI, έκτός τών άλλων, τήν δυ

νατότητα νά αότοπροσδιορίζεται, νά έπιλέγη, νά άναπτύσση τήν προ

σωπικότητά του, νά σκέπτεται καί έκφράζεται άβίαστα μέ προφορικρν 

καί γραmόν λόγον, νά δρά κατά βούλησιν θεμιτά στόν Ιδιωτικόν καί 

δημόσιον χώρον, νά ρυθμίζη τόν τρόπον τής ζωής του, νά θεωρή καί 

άναθεωρή σκοπούς, ότόχους καί τρόπους ένεργείας. 
Τό «666» ώς χάραγμα τού Άντιχρίστου έκφράζει τήν κατ' fvvoLav 

καί fπειτα κατ' ένέργειαν όποταγήν στόν Άντίχριστον. Τό «666» συν
δυαζόμενον μέ τόν Ε.κ.Α.Μ. καί τό ήλεκτρονικόν φακέλωμα άποτελεί 

άπειλήν γιά τήν κατάλυσιν τής ήθικής, πολιτικής, κοινωνικής έλευθε

ρίας τού προσώπου. Ό άνθρωπος δέν θά fXΓI δυνατότητα νά άναπτύξη 

τήν προσωπικήν του ζωήν. Τά πάντα θά είναι άνοικτά καί έλεγχόμενα 

μόνον σέ fva λεπτόν μέ τά κομπιούτερς βάσει τού Ε.κ.Α.Μ. καΙ μέ 
κλειδί τό «666». Κατά τόν Ζώρζ Έκλοζύ «Τό μεγάλο άμάρτημα τών 
κομπιούτερς είναι δτι εΙσβάλλουν στήν προσωπική ζωή τού άνθρώπου, 

τήν πολιορκούν καί τήν κυριεύουν, βεβηλώνοντας, άν δχι βιάζοντας, 

τήν. προσωπικότητα.». 

Κατά τό Περιοδικόν «Computer», Ίούνιος 1986, ό άνθρωπος κινδυ
νεύει νά έξανδραποδισθή. «Τά κομπιούτερς βάζουν τίς βάσεις γιά τήν 

ύποδούλωση τού άνθρώπου, διότι ή Ιδιωτική ζωή παραδίδεται γυμνή 

καΙ άνυπεράσπιστη στό διαβολικό κομπιούτερ». Ή όποδούλωσις τού 

άνθρώπου στόν Άντίχριστον μέ τό «666» καΙ στό διαβολικόν κομπιού

τερ καί στόν Καίσαρα, στό άντίχριστον Κράτος, έξυπηρετεί τά σχέδια 

τού σατανικού άντιχριστισμού. 

Τό σφράγισμα «666» μέ τόν Ε.Κ.Α.Μ. θά γίνη μέ άκτϊνες λέηζερ καί 
θά είναι, δπως λέγουν οΙ εΙδικοί, πομπός Ισχύος ένός Watt καί άνά πά
σαν στιγμήν θά άνιχνε-ύεται άκόμη καί άπό δορυφόρον τού διαστfιμα

τος, ό όποϊος άπό τό 1983 έντοπίζει τό σφράγισμα μέ άκτϊνες λέηζερ, 
πού Φέρει άνθρωπος η όποιοδήποτε άντικείμενον μέ μεγάλην άκρί

ι 

6ειαν + - 100 μέτρα. Έπομένως κανέίς σφραγισμένος δέν θά είναι δυ
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νατόν νά κρυφτή όπό τά όργανα τού Άντιχρ[στου, δπου καί αν κατα

φύγη. 

Άφού όλα τά προσωπικά στοιχεία δλων τών όνθρώπων τής γής θά 

καταγραφούν μαζί μέ τόν ότομικόν γιά κάθε ανθρωπον Ε.Κ.Α.Μ. στό 

κεντρικόν κομπιούτερ τών Βρυξελλών, οΙ πάντες θά παρακολουθούν

ται καί έλέγχωνται. Ό δορυφόρος θά έντοπίζη τόν κάθε ανθρωπον, δ

που καί αν κρυφτη, ε'ίτε στό βουνόν είτε στήν θάλασσαν είτε μέσα 

στήν γήν, σέ καταφύγιον, ε'ίτε στόν όέρα σέ όεροπλάνον. ΟΙ πάντες θά 

είναι ύπό συνεχή παρακολούθησιν καί έλεγχον. Άνά πάσαν στιγμήν τό 

κομπιούτερ θά μπορή νά δώση όλες τΙς πληροφορίες έκάστου ότόμου 

γιά τήν δημοσΙαν iΊ ίδιωτικήν ζωήν καΙ γιά κάθε τι, πού έχει σχέσιν μέ 

τό κάθε ατομον. Δηλαδή θά ύπάρξη μία πλήρης συνωμοτική όστυνό

μευσις τής ότομικής ζωής. 

Έάν προσθέσωμεν κα( τΙς δυνατότητες τής παρακολουθήσεως τής 

Ιδιωτικής ζωής μέσι.ρ τής οίκιακής τηλεοράσεως, διά τής όποίας είναι 

δυνατόν τά πάντα νά παρακολουθούνται μέ εΙδικά κομπιούτερς καΙ νά 

γίνεται λήψις είκόνων καί ήχογράφησις, όκόμη καί έάν είναι κλειστή ή 

τηλεόρασις, όντιλαμβανόμεθα δτι δέν θά ύπάρχη χώρος ίδιωτικής, 

προσωπικής ζωής όπαραβίαστος, όλλά παντού θά είσχωρή τό διαβολι

κόν κομπιούτερ. 'Έτσι ό ανθρωπος θά εΙναι τελείως όνυπεράσπιστος 

έκτεθειμένος στήν διάθεσιν τών όργάνων τού Άντιχρίστου κα[ θά ύΦί

σταται κάθε ε'ίδους ψυχολογικήν, κοινωνικήν, πολιτικήν πίεσιν, γιά νά 

ύποταγή ανευ δρων στόν Άντίχριστον καί δεχθή τήν όντίχριστην 

κουλτούραν, τόν όντίχριστον τρόπον ζωής. 

Τό ήλεκτρονικόν φακέλωμα βάσει τού E~K.A.M. καί τού κλειδιού 
«666» καταργεί τήν προσωπικήν έλευθερίαν καί καθηλώνει τό πρόσω

πον στό παρελθόν. Ό ανθρωπος ώς προσωπικότης εΙναι μία δυναμική 

πορεία, ύφίσταται συνεχώς καλές Τι κακές όλλοιώσεις. Τό ήλεκτρονι

κόν φακέλωμα δμως καθηλώνει στατικά τό πρόσωπον στό παρελθόν 

καί δΙνει στίς σκοτεινές δυνάμεις τήν δυνατότητα τής έπεξεργασίας 

καί χρήσεως μόνον τών όρνητικών στοιχείων η τής όλλοιώσεως στοι

χείων γιά τήν έξόντωσιν κόποιου προσώπου κατά τήν έπιθυμίαν όντι

χρίστων δυνάμεων καί ξένων κέντρων όποφάσεως. 'Έτσι θά όποδει

κνύεται όντιανθρωπιστικός ό Ε.Κ.Α.Μ. καί βάρβαρον καί διαβολικόν τό 

κομπιούτερ, όφού θά κρατά γραμμένα καί θά κοινολογή όμαρτήματα 

καί έγκλήματα, τά όποία θά έχη καλύψει ή μετάνοια καί θά έχη έξαλεί

ψει ή αφεσις τού μυστηρίου τής Έξομολογήσεως. 

"Έπειτα ποιό θά είναι τό μέτρον τής διασταυρώσεως, έπαληθεύ
σεως καί έγκυρότητος τών καταχωριζομένων πληροφοριών, οΙ όποίες 

θά καταγράφωνται καί στήν ταυτότητα μέ όκτίνες λέηζερ χωρίς νά δύ

ναται ό κάτοχος αύτής νά όναγνώση καί διαπιστώση τό όληθές Τι ψευ
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δές αύτών; ΕΙνάι βέβαιον δτι τό άτομον θά εΙναι τελείως όνελεύθερον 
καί όνυπεράσπιστον ένώπιον τής πληροφορικής. Ή όλήθεια δέν όπο

καλύπτεται πολλάκις οΟτε καΙ μετά όπό δικαστικούς όγώνες. Πώς θά 
κατοχυρώνεται ή όλήθεια μόνον διά τής πληροφορικής, δταν τά στοι
χεία αύτής θά έπεξεργάζωνται καί καταχωρίζουν ύπηρεσίες έν όγνοίςι 

τού συγκεκριμένου προσώπου, τό όποίον όφορούν; 

Μέ τόν Ε.ΚΑ.Μ., τό κλειδί αύτού «666» καί τό μυστικόν όνεξέλεγ
κτον ήλεκτρονικόν φακέλωμα, καταργείται ή προσωπική έλευθερία καί 

ό άνθρωπος γίνεται δούλος. Κατά τόν Πιέρ Βιανσόν-Πόντε «ή πληρο

φορική μπορεί νά μετατρέψη τήν κοινωνία σ' ένα τεράστιοδίχτυ μέ ό

νοιχτούς βρόχους, δπου θά παγιδευόμαστε δπως ή μύγα στόν Ιστό τής 

όράχνης.» . 
Μέσα σέ μίαν τέτοιαν προσωπικήν αίχμαλωσίαν, τήν όποίαν έτοι

μάζουν μέ τό «666» καί τόν Ε.Κ.Α.Μ., ό άνθρωπος θά εΙναι όπόλυτα έ
ξηρτημένος όπό τόν κρατικόν καί διεθνή μηχανισμόν, ό όποίος, άν πε

ριέλθη στά χέρια τού όντιχριστισμού καί αύτού τού 'Αντιχρίστου, θά 

καταργήση κάθε ε'ίδους έλευθερίαν. Τό πρόσωπον τότε δέν θό έχη τήν 

δυνατότητα όντιδράσεως κατά πιέσεων καί έπιβουλών, δέν θά έχη έ

λευθερίαν αύτοπροσδιορισμού, έπιλογής σέ σοβαρά θέματα καί ρυ

θμίσεως ένός ίδιαιτέρου προσωπικού τρόπου ζωής. Τά πάντα, όκόμη 

καί ή σκέψις θό προσδιορίζωνται καί έλέγχωνται όπό τόν όντιχριστι

σμόν. Τά ηθη, τά έθιμα, οΙ πολιτιστικές όξίες, οΙ τέχνες, οΙ έπιστήμες 

καί δλη ή κουλτούρα θά ύπηρετούν τόν όντιχριστισμόν. Ό άνθρωπος 

θά μεταβληθή σέ άβουλον πλάσμα, σέ ρομπότ, σέ όπρόσωπον νούμε

ρον, πού θά έπιδεικνύη τόν Ε.ΚΑ.Μ. μέ τό «666», δείγμα δουλείας, γιό 
νά προμηθεύεται τά ύλικό όγαθά. 

2. Κατάλυσις της έθνικης έλευθερίας, ύπερδικτατορία 

·ΑνTlχρίστου 

Ή παγκόσμια κοινωνία όδηγείται σέ μιά ένότητα οίκονομικήν καί 

πολιτικήν. 'Εάν ή ένότης αύτή πραγματοποιηθή χάριν τής όληθινής εΙ

ρήνης καί δικαιοσύνης καί όγάπης, τότε θά μάς φέρη τήν εύλογίαν τού 

Χριστού. Ύπάρχει όμως ό Φόβος ή ένότης αύτή νά γίνη έν όνόματι τού 

'Αντιχρίστου. ΕΙναι έτοιμες οί δυνάμεις τού όντιχριστισμού νά έκμε

ταλλευθούν τήν οΙκουμενικήν ένότητα, γιά νά έπιβάλουν τόν 'Αντίχρι

στον. 

Ό σεβάσμιος όγιορείτης ΠαΊσιος παρατηρεί: «Καί ένώ τό «σημεία» 

φαίνονται ξεκάθαρα, «τό θηρίον» στίς Βρυξέλλες μέ τό 666 έχει σχε
δόν ρουφήξει όλα τά κράτη στό κομπιούτερ. Ή κάρτα, ή ταυτότητα, «ή 
εΙσαγωγή τού σφραγίσματος» τί φανερώνουν; Δυστυχώς, στό ραδιό
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φωνο μόνον παρακολουθούμε τί καιρό θά έχουμε. 'Αλλά τί θά μάς πή 

ό Χριστός; «'Υποκριταί, τό μέν πρόσωπον τού ούρανού γινώσκετε δια

κρίνειν, τά δέ σημεία τών καιρών ου δύνασθε γνώναι;» (Ματθ. 16.3). 
Μετά λοιπόν όπό τήν κάρτα καί τήν ταυτότητα έρχεται το «φακέλω

μα», γιά νά προχωρήσουν πονηρά στό «σφράγισμα». Καί θά λένε συνέ
χεια στήν Τηλεόραση δτι πήρε κάποιος τήν κάρτα τού δείνα καί τού 

σήκωσε τά χρήματα όπό τήν Τράπεζα. Άπό τήν άλλη μεριά θά διαφη

μίζουν τό «τέλειο σύστημα», τό «σφράγισμα» στό χέρι ή στό μέτωπο 

μέ όκτίνες λέηζερ, πού δέν θά διακρίνεται έξωτερικά, μέ τό 666, τό δ
νομα τού Άντιχρίστου»603. 

Στίς Βρυξέλλες ύπάρχει τό γιγαντιαίον αύτοπρογραμματιζόμενον 

κομπιούτερ, τό μεγαλύτερον σ' δλον τόν κόσμον, στεγαζόμενον σέ 

τριώροφον κτιριακόν συγκρότημα μέσα στίς κτιριακές έγκαταστάσεις 

τής Ε.Ο.Κ. Διευθυντής εΙναι ό έβραίος δόκτωρ Η. Eldeman, ό όποίος 
είναι ό Κύριος όναλυτής καί σχολιαστής της Ε.Ο.Κ. Ό Η. Eldeman όνο
μάζει τό κομπιούτερ αύτό «ΘΗΡΙΟΝ)). Ή Έλληνική λέξις «ΘΗΡΙΟΝ» μέ 

έβρα'ίκούς χαρακτήρες ίσοδυναμεί μέ τόν όριθμόν «666)). Ένθυμούμε
θα τό θηρίον τής'Αποκαλύψεως τό «έχον κέρατα δέκα καί κεφαλάς έ

πτά»,604 τό όποίον είναι «έμβλημα της όντιχρίστου έπιγε(ου δυνάμεως 
καί όντιθέου πολιτικής έξουσίας, τής χρησιμευούσης ώς όργανον τού 

δράκοντος (Σατανά) έν τφ κατά της βασιλείας τού Θεού όγώνι. ..»605. Ό 
όριθμός τού όνόματος τού θηρίου-Άντιχρίστου-της Άποκαλύψεως εί

ναι «666» , «καί ό όριθμός αύτού χξς'» (666)606. Δέν νομίζω νά εΤναι ά
πλη σύμπτωσις ή όνομασία τού κομπιούτερ τών Βρυξελλών «ΘΗΡΙΟΝ». 

Θά καταπιή στά 5 δισεκατομμύρια μνήμες του δλα τά στοιχεία δλων 
τών όνθρώπων της γής καί θα φακελώση καί ύποδουλώση .αύτούς βά

σει τού Ε.Κ.Α.Μ. καί θά λειτουργη μέ κλειδί τό «666». 
Κατά τόν Η. Eldeman μέ τήν 'χρησιν τριών έξαψηφίων όριθμών ό 

κάθε άνθρωπος της γής θά πάρη τόν δικόν του Ε.κ.Α.Μ., γιά νά πρα

γματοποιή τίς συναλλαγές του. Τό φακέλωμα τών κατο(κων τών προη

γμένων βιομηχανικών χωρών συνετελέσθη μεταξύ 1976-1979. Σήμερα 
πιστεύεται δτι εχει τελειώσει τό φακέλωμα γιά δλους τούς κατοίκους 

τής γης. Ή πλήρης παρακολούθησις θά γίνεται μέ τήν νέαν ταυτότητα, 

ή όποία θά εχη τά 18 ψηφία:Ό 10ς όριθμός λέγεται «Διεθνής κωδι
κός», είναι τό «666», δηλαδή τό χάραγμα τού θηρίου. 'Έπειτα είναί ό 

603. Μοναχού Παϊσ{ου, «Σημεία τών καιρών», (ή σφραγίδα τού Άντιχρίστου-666). 
Έν «Πολύτεκνη οίκογένεια», Άριθ. 34 Άπρ-Σεm. 1987, σελ. 26-27. 

604. Άποκ. Ίωάννου, 13,1. 
605. n. Τρεμπέλα, Ή Κ. Διαθήκη, μετά συντόμου έρμηνείας, εκδ. 17η, σελ. 1029. 
606. Άποκ. Ίωάννου 13,18. 
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• θνικός Κώδικας, μετά ό κώδικας τού τόπου διαμονής καΙ τέλος ό έν
ΕΞ ψήφιος όριθμός τών κοινωνικών όσφαλίσεων. 

.νεσ Αυτός ό Ε.Κ.Α.Μ. μέ τά 18 ψηφία, ό όποίος θά χαράσσεται καί στό 
έτο>πον iΊ στό χέρι μέ όκτίνες λέηζερ θά άντικαταστήση όλα τά πιστο

μ ιητικά, κάρτες, ταυτότητες, διπλώματα όδηγήσεως, διαβατήριον, έ
·πο 
; λογικόν βιβλιάριον κλπ.r 'Η κάθε χρήσις τής ταυτότητος μέ τόν γραμμωτόν κώδικα καΙ τό 
«666» θά περνά τελικά στήν εΙδικήν δι' tKaoτOV ότομον τής γής μνή

- ην τού κομπιούτερ «ΘΗΡΙΟΝ» τών Βρυξελλών, ή όποΙα θά καταγράφη 

~λσ τά ότομικά έκάστου στοιχεία καΙ θά εΙναι τρόπον τινά ό ότομικός 
φάκελος στήν διάθεσιν τών όργάνων τού ΆντιχρΙστου. . 

'Όποιος θά λαμβάνη τό χάραγμα τού ΆντιχρΙστου στό μέτωπον fι 

στό χέρι iΊ θά δέχεται τό χάραγμα στήν ταυτότητα θά όναγνωρίζη μέ 

τήν πράξιν του αυτήν τόν Άντίχριστον καί θά υποτάσσεται σ' αυτόν 
καί aτά όργανά του καΙ θά ταυτίζεται μέ τήν όντίχριστην κουλτούραν 

χάριν βιοτικών συναλλαγών. 
Ποίες δυνάμεις, ποία κέντρα όποφάσεων θά έπιβάλλουν τίς Ιδέες, 

τόν τρόπον τής ζωής, τήν κουλτούραν; Θά γίνη tva χαρμάνι έθνών. Ή 
έθνική συνείδησις θά ύποχωρήση μπροστά στήν διεθνιστικήν συνείδη

σιν, τήν όποίαν θά έπιβάλλουν κάποιοι Ισχυροί, ΟΙ όποίοι συνήθως ύπη

ρετούν τόν όντιχριστισμόν. 
'Όλος ό όνθρώπινος πληθυσμός θά εΙναι αΙχμάλωτος στό «ΘΗ

ριΟΝ» κομπιούτερ καίστό θηρίον Άντίχριστος. Μέσα σέ ένα λεπτόν 

τής ωρας μπορεί τό θηρίον κομπιούτερ τών Βρυξελλών νά έπε.ξεργα

σθή τά στοιχεία όλου τού πληθυσμού τής γής. Σέ tva λεπτόν θά έλέγ
χωνται συγχρόνως δλοι ΟΙ όνθρωποι τής γής, πού βρίσκονται, πόσον 

όποδΙδουν καί γενικά αν τηρούν τοΙ:Ις περιορισμούς, πού ένδεχομένως 

νά τεθούν aτόν καθένα. 

Άσφαλώς μέ τό κομπιούτερ «ΘΗΡΙΟΝ» τών Βρυξελλών, τό όποίον 

θά παρακολουθή πάντοτε, παντού τούς πάντας, έξασφαλίζεται ή 

προϋπόθεσις έπικρατήσεως μίας παγκόσμιας έξουσίας, μίας ·οΙκουμενι

κής Κυβερνήσεως, ή όποία κάποιαν στιγμήν θά περιέλθη στά χέρια τού 

όντιχριστισμού καί αυτού τούΆντιχρίστου. 

Κατά τήν γνώμην τών εΙδικών ύπάρχουν ύπερτέλεια ήλεκτρονικά 

συστήματα, τά όποία πιάνουν τίς τηλεφωνικές έπικοινωνίες, κλέβουν 

όκόμη καί όλόκληρες μνήμες τών κομπιούτερς. 'Επομένως τά σύγχρο

να κομπιούτερς έκτός όπό τήν έξυπηρέτησιν όποτελούν μεγάλην όπει

λήν γιά τήν όσφάλειαν τών έθνών. Ύπάρχει ό κίνδυνος όλα τά στοιχεία 

τών νέων ταυτοτήτων μέ τά βιογραφικά των νά κλέπτωνται όπό κατα

σκόπους κομπιούτερς. 'Ομοίως όλα τά μυστικά όμύνης καί όσφαλείας 

τής κάθε χώρας νά γίνωνται γνωστά στόν όποιοδήποτε έχθρόν καί μά
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λιστα στόν διεθνή Σιωνισμόν καί όντιχριστισμόν. Ένώ κινδυνεύει ή ό

σφόλεια τού fθνους όπό τούς έσωτερικούς κατασκόπους κομπιού

τερς, δέν εΙναι όρθόν τό 'ίδιον τό fθνος νό όνοίξη τίς πύλες του καΙ νό 
παραδώση δλα τό στοιχεία τών πολιτών του στό κομπιούτερ «θΗΡIΟΝ» 

τών Βρυξελλών. 

Γίνεται παγκόσμια προσπόθεια έκ μέρους :rOG όντιχριστισμού νό 
ύποτονίση ό έθνικισμός, νό Ισοπεδωθούν οΙ έθνικές συνειδήσεις, γιό 

νό έξυπηρετηθή ή fνταξις όλων τών έθνών σέ μίαν οίκουμενικήν ένό

τητα, ή όποία θό εύνοή τόν όντιχριστισμόν, ό όποίος κατέχει τΙς θέ

σεις κλειδιό παντού. Ή διόβρωσις όλων τών έθνικών όξιών ή οΙκουμε

νική όποστασία όπό τόν θεόν, ό ήθικός ξεπεσμός καί όλη ή κουλτού

ρα, δπως διαμορΦώνεται παντού εύνοεί τήν ύποδούλωσιν τών πόντων 

.στόν έρχόμενον Άντίχριστον, ό όποίος «κατό συγχώρησιν θεού τού 
όγίου, λαμβόνει έξουσίαν τού όπατήσαι τόν κόσμον, διότι έπληθύνθη ή 

όσέβεια τού κόσμου ... Καί διό τούτο ό δχραντος Δεσπότης πνεύματι 
πλανήσεως πειρασθήναι τόν κόσμον διό τήν όσέβειαν αύτού συνεχώ

ρησεν, έπειδή ούτως iiθελον οΙ δνθρωποι τού όtτoστήναι θεού, κα( φι

λείν τόν Πονηρόν.»607. 

Τό χόραγμα τού Άντιχρίστου, τό «666», ό όριθμός κλειδί τού 
Ε.κ.Α.Μ. τών ταυτοτήτων καί όριθμός κλειδί τού κομπιούτερ «θΗΡIΟΝ 

= 666» τών Βρυξελλών, προετοιμόζει τό πόντα γιό τόν έρχομόν τού 
Άντιχρίστου. Τό «666» είναι τό σύμβολον, τό «σημείον» τού Άντιχρί
στου, τό όποίον προαναγγέλλει τόν έρχομόν καί τήν παρουσίαν τού 

Άντιχρίσου, όπως τό σημείον τού Σταυρού θό προαναγγείλη τήν .Β' 

Παρουσίαν τού Ί. Χριστού. 

'Όπως σ' όλην τή οίκουμένην θό εΙναι όρατόν τό σημείον τού 

Σταυρού, πού θό προηγήται τής Παρουσίας τού Κριτού Ί. Χριστού, ό

μοίως τώρα εΙναι όρατόν παντού, fχει έμφανισθή σ' δλην τήν οίκουμέ

νην τό χόραγμα «666». 'Έχει σφραγίσει όλα τό προϊόντα,. σφραγίζει 
κόρτες, ταυτότητες καί τέλος θό σφραγίση τό χέρια ii τό μέτωπα τών 
όνθρώπων. Τό χόραγμα λοιπόν «666» προαναγγέλλει τήν fλευσιν τής 
όντίχριστης ύπερδικτατορίας καί αύτού τού Άντιχρίστου. Τώρα είναι 

γνωστόν τό χόραγμό του, τό «666». θό fλθη καί ό «666», ό Άντίχρι
στος, τό πρόσω~oν, τού όποίου τήν fλευσιν προμηνύει τό σημείον του, 

ή σφραΥίδα του «666», τό fμβλημα, ή σημαία τού όντιχριστισμού. 
Τό χόραγμα «666», όπως έλέχθη σέ δλλα κεφόλαια, συμβολίζει τήν 

σατανικήν έναντίωσιν τού όντιχριστισμού καί αύτού τού Άντιχρ(στου 

κοτό τού Χριστού, τής Έκκλησίας, τής Βασιλείας τού θεού. Έκφρόζει 

607. Έφραίμ τού Σύρου, uEve' όνωΤ. σελ. Τξ. 
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τήν κοσμοθεωρίαν ένός έπιγείου μεσσιανισμού, μιάς έπίγειας κοσμο
κρατορίας, μίας Βασιλείας τού Άντιχρίστου. 'Όποιος δέχεται τό χά

ραγμα αύτό δηλώνει ύποταγήν στόν όντιχριστισμόν καί έτοιμάζεται νά 

ίιποδεχθή ώς δλλον μεσσίαν τόν 'Αντίχριστον καί τήν όντίχριστην κο

σμοκρατορίαν του ώς δλλην Βασιλείαν τού Θεού. «Ή κατά τό πνεύμα 

τού χωρίου Άποκ. 13, 16-18 όναγραφή, όπουδήποτε, τού όριθμού τού
του (666) σαφώς προβάλλει τόν Άντίχριστον ώς τόν μέλλοντα άρχοντα 

όλου τού κόσμου.»60β. Μέ τό χάραγμα «666» είναι ώς νά κρατά ό κάθε 
δνθρωπος τήν σημαίαν,τού Άντιχρίστου καί νά έπε~φημή τόν έρχομόν 

του. Δυστυχώς σέ παγκόσμια κλίμακα όκούονται αύτές οΙ έπευφημίες, 

σημείον ότι ό Άντίχριστος πλησιάζει. ' 
Τό «666», δπως έλέχθη, όπαντά καί στήν Π.Δ.6Ο9 ώς σύμβολον, δυ

νάμεως τού κράτους τού Σολομώντος. Μετά Χριστόν έκφράζει τό όρα

μα τού σιωνισμού γιρ' τήν έλευσιν ένός άλλου Δαβίδ καί Σολομώντος, 

ένός ψευδομεσσίου γιά τήν πραγματοποίησιν τής κοσμοκρατορίας. 

Αύτό τό «666» όσφαλώς συμβολίζει τήν όποθέωσιν τής σιωνιστικής δυ
νάμεως καί έξουgίας. 

Δέν είναι τό «666» ό Άντίχριστος, όλλά τό σημείον τού Άντιχρί

στου, τό' όποίον προετοιμάζει τόν έρχομόν του. Δέν έπικρατεί μόνον 
μέ .τό «666» ό Άντίχριστος, όλλά μέ τήν κοσμοθεωρίαν, τούς τρόπους, 
τά μέσα, τίς προπαγάνδες τών δυνάμεων τού όντιχριστισμού, οΙ όποίες 

έκφράζουν αύτόν τόν Άντίχριστον καί προετοιμάζουν τήν κοσμοκρα

τορίαν του προβάλλοντας τήν σημαίαν του, τό «666». 
Τό χάραγμα, σημείον τού Άντιχρίστου, «666», ώς σφραγίδα τού ό

λου έργου τού όντιχριστισμού προετοιμάζει τον έρχομόν τού Άντιχρί

στου ψυχολογικά, πνευματικά, ήθικά, κοινωνικά, πολιτικά. Ή ψυχολογι

κή έτοιμότης είναι πλέον δεδομένη. Έπεκράτησε τό σύμβολον «666», 
όναμένεται ό συμβολιζόμενος, ό «666». Ή πνευματική σύγχυσις καί ί
δεολογική ίσοπέδωσις έπιτελείται όπό τίς σκοτεινές δυνάμεις, έκφρα

στές τού «666». Ή ήθική κατάmωσις καί διαφθορά όλοκληρώνεται όπό 
τίς προπαγάνδες τού «666» καί δικαιολογεί τήν όναστολήν, τής Θ. Χά
ριτος, γιά νά έπικρατήση ώς κατάρα καί αύτοτιμωρία ό όντιχριστισμός 

καί ό Άντίχριστος. Ή οίκονομική, πολιτική καί ΚΟ'ινωνική ένότητα γίνε

ται πραγματικότητα χάριν στό «666». 
'Ήδη τό «ΘΗΡΙΟΝ = 666» τών Βρυξελλώ:ν έχει έτοιμότητα νά κατα

πιή όλον τόν πληθυσμόν τής γής μέ τόν ότομικόν Ε.Κ.Α.Μ. Τό χάραγμα 

«666» είναι τό κλειδί τού Εκ.Α.Μ. καί τό κλειδί τού φακελώματος στό 

608. Μάρκου Ά. Σιώτου, Ό άριθμός τής ταυτότητος τού Άντιχρ(στου, Έν «ΕΚ
ΚΛΗΣΙΑ», Άριθ. 3. 15/211987, σελ. 110. . 

609. Γ Βασιλειών, 10, 14, κα( Β' Παραλειπομένων, 9,13. 
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κομπιούτερ «θΗΡIΟΝ = 666» τών Βρυξελλών. Αύτό τό φακέλωμα καΙ ή 
εύκολη κλοπή όλων τών έθνικών μυστικών όσφαλείας καί όμύνης καθι

στούν δυνατήν τήν ύπερδικτατορίαν τού 'Αντιχρίστου. Παντού μέ τό 

«666» λοιπόν έτοιμάζεται ή όντίχριστη κοσμοκρατορία καΙ όναμένεται 
ώς έπίγειος μεσσίας ό Άντίχριστος. Τά σημεία τών καιρών εΙναι φανε

ρά. 

3. Ό διωγμός καί ή έρήμωσις της 'Εκκλησίας 

'Όπως έλέχθη, τά όργανα τού Άντιχρίστοu θά όσκήσοuν κάθε πίε

σιν, γιά νά γίνη δεκτόν όπό όλους τό χάραγμα τού Άντιχρίστου. Ή ό-: 

ποδοχή τού «666» θά έξασφαλίση τά όστικά δικαιώματα καί τροΦές, ό
πως λέγει ή Άποκςιλυψις Ίωάννου.61Ο Ό Ίππόλυτος γράφει: «... καί 
δώσει αύτοίς ό πλάνος βραχέα βρώματα διά τήν σφραγίδα αύτού τήν 

μιαράν. Ή δέ σφραγίς αύτού έπί τού μετώπου, καί έπί τής δεξιάς χει

ρός έστι ψηφος, χξς'»611. Τό χάραγμα δηλαδή «χξς'» = (666), τό ό
ποίον, ώς έλέχθη, έκφράζει τόν χαρακτήρα καί τό έργον τού Άντιχρί

στου καί εΙναι όληθώς σφραγίδα κυριότητος αύτοϋ, θά τεθη ώς όρος, 

ώς προϋπόθεσις έπιβιώσεως καί όστικών δικαιωμάτων. 

Κατά τόν Έφραίμ τόν Σύρον οΙ κατά τόπους δρχοντες θά πιέζουν 

Υιά τήν όποδοΧΏν τού χαράγματος «666». «Τοιούτον γάρ τρόπον 

σκευάζει ό τύραννος, ίνα πάντες τήν σφραγϊδα τού θηρίου βαστάζω

σιν, όταν έλθη όπατήσαι τά σύμπαντα... καί εΙθ' ούτως όγοράσαι τά 
βρώματα καί πάν εΙδος, καΙ δημάρχους (στάν, έπιτελεϊν τό πρόστα

γμα.»612. ΕΙναι όλα έτοιμα γιά τήν έπιβολήν τού «666» πρώτον στίς 
ταυτότητες όλων τών όνθρώπων της γης, «'ίνα πάντες τήν σφραγϊδα 

τού θηρίου βαστάζωσιν» καί δεύτερον γιό τήν χάραξιν αύτού «έπί τής 

χειρός αύτών της δεξιάς η έπί τών μετώπων αύτών»,613 γιά νό εΙναι οΙ 
«τό σημείον αύτοϋ περιφέροντες ...»614. 'Ήδη σέ πολλά κράτη εΙναι 
πολλοί σφραγισμένοι στό μέτωπον η στό χέρι 

Τό χάραγμα «666» θό γίνη αΙτία έρημώσεως τών Έκκλησιών καί 
διωγμών τών πιστών. Πολλοί θά πλανηθούν καί θά πιστεύσουν ότι ό 

610. Άποκ. 13, 17-18. «ΚαΙ Ινα μή τις δύνηται άγοράσαι fΊ πωλήσαι εΙ μή ό έχων τό 
χάραγμα, τό δνομα τού θηρίου tΊ τόν άριθμόν τού όνόματος αύτού ... καΙ ό άριθμός αύ
τού χξς' (=666)>>, 

611, Ίππολύτου, Περί τής συντελε[ας τού κόσμου, κλπ. Μ. 10,932. C. (Β.Ε.Π. 6, 
287). 

612. ΈφραΙμ τού Σύρου. "Ενθ' άνωτ. σελ. ΤξαΌ 
613. 'Αποκ. Ίωάννου 13, 16. 
614. Ίππολύτου, ΠερΙ τής συντελε[ας τού κόσμου κλπ. Μ. 10, 937. Α. (Β.Ε.Π. 6, 

289). 
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Χριστός, ό έσταυρωμένος, δέν εΙναι ό Mεσσ(~ς κα( θά πέσουν στήν πα
γίδα τού όντιχρ[στου μεσσιανισμού, θά ζητήσουν τήν σωτηρίαν όπό 

τόν Άντίχριστον καί θά περιΦέρουν ώς σημαίαν ύποδοχής τού ψευδο

μεσσίου-Άντιχρίστου-τό χάραγμα «666». «διό καί έν τιϊ έσχάτη ήμέρςι 
τής συντελείας δεί πάλιν όναστήναι ψευδοχρίστους δνδρας λέγοντας, 

δτι έγώ εΙμι ό Χριστός' καί πολλούς πλανήσουσι. Καί πολλοί των όν

θρώπων δραμούσιν όπό όνατολων εως δυσμων, καΙ όπό βορρά εως θα

λάσσης, λέγοντες' πού ώδε ό Χριστός; Πού έκεί ό Χριστός; Άλλά μά
ταιον φρόνημα κεκτημένοι κα( τάς Γραφάς έμμελως ούκ όναγινώσκον

τες, ούκ όρθά φρονούντες, ζητήσουσιν δνομα, δπερ εύρείν ού δυνή

σονται. Δεί γάρ πρωτον ταύτα γενέσθαι, καί ούτως όφθήναι τόν υΙόν 

τής όπωλείας, f1youv τόν διάβολον»,615 δηλαδή τόν Άντίχριστον. « ... 

μελλήσει (= πρόκειται) ό λαός όπωθείσθαι καί όποβάλλεσθαι τόν όλη
θή τού κόσμου Σωτήρα, συναίρεσθαι δέ (= νά όκολουθήση) τη πλάνη 
έπ[γειον βασιλέα αΙρόμενος, τόν δέ έπουράνιον όθετείν».616 

'Εκτός όπό αύτούς, οί όποίοι θά έγκαταλείψουν τήν 'Εκκλησίαν καί 

θά στραφούν εξω όπό τήν 'Εκκλησίαν πρός όναζήτησιν τού ψευδομεσ

σίου τού «666», πολλοί δλλοι, οΙ όποίοι θά παραμείνουν χριστιανοί, θά 

εΙναι μόνον κατ' όνομα χριστιανοί, διότι θά προσκυνήσουν τό θηρίον 

τού όντιχριστισμού, θά λάβουν τό χάραγμά του «666» καί θά εχουν χα
λαράν οχέσιν μέ τήν 'Εκκλησίαν. Άσφαλως ή έκουσία όποδοχή τού χα

ράγματος «666», ή όποία σημαίνει όμολογίαν στόν Άντίχριστον καί δρ
νησιν τού Ί. Χριστού, θά όναστείλη τήν ένέργειαν τής Χάριτος, θά νε

κρώση τά πνευματικά χριστιανικά ένδιαΦέροντα, θά όποκόψη όπό τήν 

ζωήν τής 'Εκκλησίας, όπό τήν όληθινήν μετοχήν στά 'Άγια Μυστήρια 

καί τελικά θά όπομακρύνη όπό τόν Χριστόν καί τήν 'Εκκλησιαστικήν έ

νότητα. 

ΟΙ συνειδητοί χριστιανοί, δσοι δέν θά δεχθούν τό «666» καί δσοι 
όρνηθούν νά προσκυνήσουν τόν όντιχριστισμόν καί τόν Άντίχριστον, 

τήν όντίθεη έξουσίαν καί τόν όντίχριστον μεσσιανισμόν, θά διωχθούν 

σκληρά. Ό όντιχριστισμός «θλίψιν δέ καί διωγμόν έπί τούς όγίους έπε

γερεί» ,617 γιά νά καμφθούν καί δεχθούν τόν Άντίχριστον. Ό Άντίχρι
στος μέ τήν δύναμιν τής μαγείας καΙ των δαιμόνων καί χάριν στήν δυ

νατότητα τής τεχνικής καί των κομπιούτερς θά καταπιέση μέ ποικί

λους τρόπους δλους τούς πιστούς, γιά νά δεχθούν τήν κυριότητά του 

615. Ίππολίιτου. Περί συντελείας τού κόσμου κλπ. Μ. 10, 912. D.-913. Α. (Β.Ε.Π. 6. 
279). 

616. Ίππολύτου. Περί Χριστού καί Περί τού Άντιχρίστου, Μ. 10. 776. D.-777. Α. 
(Β.Ε.Π. 6, 217). 

617. 'Ένθ' όνωΤ.Μ. 10,733. Α. (Β.Ε.Π. 6. 199). 
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καί τό χάραγμά του «666». θά κατορθώση νά όφαιρέση όπό τούς όσυμ
βίβαστους καί όπροσκύνητους τά όστικά δικαιώματα κα( νά όπομακρύ

νη αύτούς όπό τήν κοινωνίαν τών όνθρώπων. «Δόλιος γάρ ων καί έπαι

ρόμενος κατά τών δούλων τού θεού, βουλόμενος έκθλίβειν καΙ έκ

διώκειν αύτούς έκ τού κόσμου ...»618. 
Καθ' δλην τήν διάρκειαν της έξουσίας του ό Άντίχριστος θά εΙναι 

ό «διώκων τούς όγίους καΙ βλασφημών τόν Χριστόν» .619 'Ο Ίππόλυτος 
όναφέρει δτι στόν διωγμόν αύτόν κατά της 'Εκκλησίας ώς συνεργάτες 

τού Άντιχρίστου θά διακριθούν οΙ έβραίοι, οΙ όποίοι εΙναι καί τού Νό
μου παραβάτες, προφητοκ:τόνοικαί θεοκτόνοι «διά τό καί αύτόν τόν 

Σωτηρα έσταυρωκέναι».620 ΑύτοΙ θά κατευθύνουν τόνΆντίχριστον κα
τά τών χριστιανών κα[ τών άγίων. « ... πάντοτε έπίβουλοι καί προδόται 
της όληθείας γενόμενοι, μισόθεοι μάλλον καί μή φιλόθεοι εύρισκόμε

νοι, οΥ καί τότε λαβόμενοι καιρόν έκδικίαν παρά όνθρώπου θνητού τυ

χείν εΟχονται (= δηλαδή θά χρησιμοποιήσουν τόν 'Αντίχριστον γιά την 
έξόντωσιν τών άγίων), κατά τών δούλων τού θεού έπεγειρόμενοι. 'Ός 

(= ΆντΙχριστος) φυσιωθείς ύπ' αύτών δρχεται βίβλους κατά τών άγΙων 
έκπέμπειν τού πάντας πανταχού όναιρείσθαι (= νά έξοντώνωνται), 
τούς μή θέλοντας α(Jτόν σεβάζειν καί προσκυνείν ώς θεόν»621. Δηλα
δή ΟΙ έβραίοι θά γράψούν σέ μαύρες βίβλους δλους τούς άγίους καί 
δικαίους, οΙ όποίοι δέν θά δεχθούν τό χάραγμα «666» οΟτε θά προσκυ
νήσουν τόν Άντίχριστον, (i:)στε δλοι νά έξοντωθούν. 

'Εάν γίνη τό χάραγμα, ό Ε.ΚΑ.Μ. καί τό «666», μέ όκτίνες λέηζερ 
είτε στό χέρι fι μέτωπον ε'ίτε στήν ταυτότητα, θά έλέγχεται μέ τά κομ

πιούτερς καΙ τόν δορυΦόρον καΙ έπομένως κανείς δέν θά δύναται νά 

κρυφθπ, θά έντo~ίζεται καί, δν όντιδρά καΙ δέν ύποτάσσεται στόν όντι

χριστισμόν καί στόν Άντίχριστον, θά έξοντώνεται. 'Ο πανάγαθος θεός 

θά σώση τούς όληθινούς χριστιανούς, αύτούς πού δέν θά δεχθούν τό 

χάραγμα τού Άντιχρίστου. «'Ο γάρ δγιος θεός, θεωρών αύτούς ούτως 

έν κλαυθμφ όμυθήτφ καί πίστει εΙλικρινεί, σπλαχνίζεται έπ' αύτούς, ώς 

πατήρ Φιλόστοργος, καί διατηρεί αύτούς, fvea όπεκρύβησαν. Καί γάρ 
ό παμμίαρος (= Άντίχριστος) ού παύεται έκζητών τούς άγίους fv τε '1π 
καί θαλάσσn, λογιζόμενος δτι έβασίλευσε τό λοιπόν έπί της γπς, καΙ 

πάντας ύποτάσσει.»622. 

618. ΝΕνθ' όνωτ., 768. D.-769. Α. (Β.Ε.Π. 6, 214). 
619. Ίππολύτου, Περί της συντελείας τού κόσμου κλπ. Μ. 10, 924. C. (Β.Ε.Π. 6, 

284). 
620. Ίππολύτου, ΠερΙ Χριστού καΙ περί τού Άντιχρίστου, Μ. 10,777. Α. (Β.Ε.Π. 6, 

217). 
621. 'Ένθ' όνωτ. 
622. Έφρα(μ τού Σύρου, ΝΕνθ' όνωτ. σελ. Τξ. 
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'Όσοι όμως δεχθούν τό χάραγμα έκουσίως στό σώμα Τι στήν ταυ

τότητα δέν είναι δυνατόν νά καλυφθούν άπό την Χάριν τού θεού. Ή 
άποδοχή τού χαράγματος fχει, όπως έλέχθη, ώς ήθικήν συνέπειαν τήν 

άναγνώρισιν τού Άντιχρίστου ώς μεσσίου, τήν δρνησιν τού Χριστού 
Kα~ τήν fνταξιν στήν παράταξιν τού Άντιχρίστου καί έπί πλέον είναι f
νας αάτοαφοριαμός μία έκούσια άποκοπή άπό τόν Χριστόν, τήν ΧάΡΙΥ, 
την Έκκλησίαν. Τό χάραγμα τού Άντιχρίστου άναστέλλει τήν ένέρ

γειαν τής Χάριτος καί τού Σταυρού άκόμη. 

Τούτο λέγει καί ό άγιορείτης Παίσιος: « ... άκούει κανείςfνα σωρό 
δυστυχώς άνοησίες ... 'Έτσι ό fνας λέει: «έγώ θά δεχθώ τήν ταυτότητα 
μέ τό 666, άλλά θά βάλω καί fva Σταυρό». Κι' ό δλλος λέει: «Έγώ θά 
~δεxθώ τό σφράγισμα στό κεφάλι μέ τό 666 καί θά κάνω καί fva Σταυ
ρό») (στό κεΦάλι). Κι ένα σωρό όμοιες άνοησίες άκούει κανείς. Καί νο

μίζουν ότι θά όγιασθούν μέ αύτόν τόν τρόπον, ένφ αύτά είναι πλάνες. 
Μόνο αύτοί πού δέχονται όγιασμό, αύτοί μόνο όγιάζονται. 'Όπως τό 

νερό δέχεται όγιασμό καί γίνεται Άγιασμός. Άντίθετα τά ούρα δέν 

δέχονται άγιασμό. Ή πέτρα μέ θαύμα γίνεται ψωμΙ Ή όκαθαρσία όμως 

δέν δέχεται όγιασμό. Έπομένως όταν ό Διάβολος, ό Άντίχριστος, είναι 
στήν ταυτότητά μας Τι στό χέρι Τι στό κεφάλι μας,μέ τό σύμβολό του 

(τό 666), δέν όγιάζονται μέ τό νά βάλουμε καί ένα Σταυρό. Τήν δύναμη 
τού Τιμίου Σταυρού, τού Άγίου Συμβόλου, τήν θεία Χάρη τού Χριστού, 

την fχουμε μόνον, όταν άρκούμεθα στό 'Άγιο Σφράγισμα τού Bam{
σματος, όπου άπαρνούμεθα τόν Σατανά καί Συντασσόμεθα στό Χριστό 

καί δεχόμεθα τό 'Άγιο Σφράγισμα: «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Ά
γίου »6~3». 

Δέν είναι δυνατόν νά συνδυασθούν καί συνυπάρξουν Χριστός καί 
Άντίχριστ.ος, εύλογία καΙ κατάρα, φώς καί ακοτάδι, Σταυρός καΙ χά

ραγμα «666». Έπομένως ή άποδοχη τού «666» είναι fνας αύτοαφορι
σμός. Ό δεχόμενος τό χάραγμα άποκλείει άπό τόν έα,:,τόν του τήν 

ένέργειαν τής Χάριτος καΙ όποκρούει τήν προστασίαν τού θεού. 'Έτσι 
θά μένη άκάλυπτος κάτω όπό τήν έξουσίαν, τήν τυραννίαν, τήν παρα

κολούθησιν τού Άντιχρίστου, ό όποίος μέ τά κομπιούτερς καί τόν δο

ρυΦόρον θά έντοπίζη μέ άκρίβειαν τό χάραγμα ταυτότητος, Ε.Κ.Α.Μ. 
καί «666», διότι τούτο θά fχη Ισχύν 1 Watt, όφού θά γίνη μέ άκτίνες 
λέηζερ. 

'Έτσι, όπως λέγει ό Ίππόλυτος, πάντες οΙ χαραγμένοι θά είναι φα

νεροί, όφού θά περιφέρουν τό χάραγμα Ισχύος 1 Watt, καί δέν θά είναι 
δυνατόν νά κρυφθούν. «Πάντες γάρ τού έκφυγείν καί κρυβήναι σπου

δάσουσι, καί ούδαμού δυνήσονται λαθείν έκ τών παθών τού άντικειμέ

623. Πα'ίσίου Μοναχού. 'Ένθ' όνωτ. σελ. 28. 
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νου, όλλό τό σημείον αύτού περιΦέροντες, (= δηλαδή τό χόραγμα 666) 
εΟδηλοι καΙ γνωστοί αύΤΟύ όναδειχθήσονται.»624.. 

Ή έωσφορική όλαζονε(α τού'Αντιχρίστου δέν θό όνεχθή νό ύπόρ

ξουν δγιοι καΙ όπροσκύνητοι. θό έρευνήση παντού γιό τήν εϋρεσιν 

τών μή χαραχθέντων καΙ θό όσκήση κόθε πίεσιν γιό τήν ύποταγήν καί 

σφρόγισιν καΙ αύτών. «Τότε όποστελεί έν δρεσι καί σπηλα(οις καί ταίς 

όπαίς τής γής τών δαιμόνων τός φόλαγγας πρός τό έρευνήσαι τούς ό

ποκρυβέντας έκ Tl1»v όφθαλμών αύτού καΙ προσαγαγείν αύτούς εΙς 
προσκύνησιν αύτού' καΙ τούς μέν πειθομένους αύτφ, σφραγΙσει τή 

σφραγίδι αύτού»625. 

'Όσοι δμως όρνηθούν νό ύποταγούν καί χαραχθούν όπό τόν Άντί· 

χριστον θό ύποστούν φρικτό βασανιστήρια. «Τούς δέ μή βουλομένους 

αύτφ ύπακούσαι, τιμωρΙας όνεικόστους καί βασόνους πικροτότας καί 

μηχανός όναλώσει (= θά θανατώση μέ φοβερές μηχανές), 01α (= δ
πως) ούδέ έγένοντο ούδέ εΙς όκοήν όνθρώπου ήκούσθη οΟτε όφθαλ

μός βροτών έθεάσατο.»626. θό προσπαθήση ό όντιχριστισμός καΙ αύ
τός ό Άντίχριστος νό ρίψη «εΙς βόθρον όσεβείας πάν τό γένος τών όν

θρώπων.»627. 'Όσοι θό όρνούνται τήν ύποταγήν θό ύφίστανται τό φρι
κτότερα βασανιστήρια. Ό Κύριλλος Ίεροσολύμων μακαρίζει τούς ύπό 

τού Άντιχρίστου βασανιζομένους. «ΤΙς δρα μακόριος ό ύπέρ Χριστού 

μετ' εύσεβείας μαρτυρών τότε; ύπέρ γόρ πόντας μόρτυρας έγώ φημι 

εΙναι τούς τότε μόρτυρας. σι μέν γόρ πρό τούτου μόνοις όνθρώποις 
έπόλαισαψ οΙ δέ έπί τού Άντιχρίστου, αύτώ τφ Σατανζι αύτοπροσώπως 
πολεμήσουσι»628. 

Τό χόραγμα «666», δταν γΙνη δεκτόν, κωλύει τήν Χάριν, διότι όπο
τελεί σημείον τού 'Αντιχρίστου όντί τού σημείου τού σταυρού. Ό όντι

χριστισμός θά προσπαθήση νά έπιβάλη τό σημείον τού Άντιχρ(στου 

«666» ώς σφραγίδα δουλείας στόν Άντίχριστον, ώς χρίσμα σατανικόν, 
γιά νό καταστή όνενέργητος ή σφραγίς του σταυρού καί ή σφραγίς 

τών «χαρισμάτων» τού Άγίου Πνεύματος. «Τήν σφραγίδα ταύτην τών 

«χαρισμάτων» τού Άγίου Πνεύματος διά τού μυστηρίου τού ΧρΙσμα

τος, θέλει όκριβώς ό Σατανάς νό έξαλείψπ διό τής έπί τών Χριστιανών 

έπιθέσεως τής σφραγίδος 666 τού'ΑντιχρΙστου.»629. 

624. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου κ.λ.π., Μ. 10, 937.Α. (Β.Ε.Π. 6, 
289). 

625. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 10, 933, Β. (Β.Ε.Π. 6, 287-288). 
626. "Ενθ' όνωτ. 
627. ΈφραΙμ Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. σελ. Τξ6. 
628. Κυρίλλου Ίεροσολύμων, Κατήχησις ΙΕ, Μ. 33, 893. Α. (Β.ΕΠ. 39, 193). 
629. Μ. Σιώτου 'Ένθ' όνωτ., «Εκκλησία», Άριθ. 3. 15/2187, σελ. 110. 
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Τό χάραγμα «666» θά χαράσσεται άντ[ τού σημείου τού σταυρού 
καί κατά τού σημείου τού σταυρού,630 «ίνα μή τις τόν τίμιον σταυρόν 
ΠOιήσn έν τφ μετώπφ τη δεξις;. αύτού χειρί »631. θά άποτελή τρόπον 
τινά ένα χρίσμα σατανικόν. θά τό δεχτούν πολλοί λόγφ τού ύλιστικού 
φρονήματος, τής Ψύξεως τής άγάπης πρός τόν Χριστόν, τής δαιμονι

κής ένεργείας τής πλάνης, τής άσεβείας. Ό Έφραίμ ό Σύρος καΙ ό Ίπ

πόλυτος όμιλούν περί γενικής άποστασΙας καί σφραγισμού πάντων. « •.. 

πάντες έξέκλιναν άπό τού θεού τού Άγίου, καί τφ πλάνφ έπίστευσαν, 

δεξάμενοι τον χαρακτήρα (= 666) τού μιαρού καί θεομάχου, άντί τού 
ζωοποιού σταυρού τού Σωτήρος.»632. 

Ή άποστασία θά χαρακτηρίση καί τόν Κλήρον τής 'Εκκλησίας άκό

μη. Κατά τόν Κύριλλον Ίεροσολύμων αύτό θά εΙναι τό «ήμέτερον ση
μείον», δηλαδή σημείον διαφθοράς καί άποστασίας τών ΙερωμένωΥ' 

«έκκλησιασικόν ζητούμεν σημείον οΙ έκκλησιαστικοί. Ό δέ Σωτήρ φη

σιν' καί τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί καί άλλήλους παραδώσουσι 

καί μισήσουσιν άλλήλους. έάν άKOύσnς δτι έπίσκοποι κατ' έπισκόπων 

καί κληρικοί κατά κληρικών καί λαοί κατά λαών μέχρις αΙμάτων έρχον

ται, μή ταραχθης' npoytypamaL γάρ.»633 
Ή γενική διαφθορά καΙ άποστασΙα θά έπηρεάση καΙ τούς έκλε

κτούς χριστιανούς καΙ μοναχούς καί κλήρον. θά έμφανισθούν ψευδο

προφήτες, δνθρωποι τής άνομίας. «... ύπό τών δοκούντων εΙναι χρι
στιανοί τότε έγερθήσονται ψευδοπροφήται, ψευδαπόστολοι, γόητες, 

δνθρωποι φθοροποιοί, κακοποιοί ψευδόμενοι κατ' άλλήλων, μοιχοί, 

πόρνοι, δρπαγες, πλεονέκται, έπίορκοι, καταλάλοι, άλλήλους μισούν

τες.».634 Τήν αύτήν εΙκόνα θά παρουσιάζουν κληρικοί καί μοναχοΙ «ΟΙ 
ποιμένες ώς λύκοι γενήσονται' οΙ Ιερείς τό ψεύδος άσπάσονται' οΙ μο

ναχοί τά τού κόσμου ποθήσουσιν.»635. 
Τήν μεγαλυτέραν ευθύνην txouv οΙ κεκλημένοι καί άναδεδειγμέ

νοι ποιμένες. Γιατί νά πλανηθούν καί συνεργασθούν μετά τών όργά

νων τού Άντιχρίστου; Άλλά ό Κύριλλος Ίεροσολύμων λέγει: «εΙ έν ά

ποστόλοις εύρέθη προδοσία (Ίούδα), θαυμάζεις εΙ έν έπισκόποις εύρί

σκεται μισαδελφεία;»636. Πολλάκις έμφανίζονται τά συμπτώματα αυτά, 

630. Έφραίμ τού Σύρου, ~Eνθ' όνωτ. σελ. ΤξαΌ 


631:lππολύτου. Περί τήςσυντελείας τού κόσμου κλπ. Μ. 10,932. Β. (Β.Ε.Π. 6, 287). 

632. Έφεραίμ τού Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. σελ. τξδ, καί Ίππολύτου, μΕνθ' όνωτ. Μ. 10, 

936 C-D. (Β.Ε.Π. 6, 289). 
633. Κυρ(λλου Ίεροσολύμων, Κατήχησις ΙΕ. Μ. 33, 877Α-880.Α. (Β.Ε.Π. 39,188). 
634. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, κλπ. Μ. 10,909-912. (Β.Ε.Π. 6, 

278). 
635. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 10, 912. Α. 

636. Κυρίλλου Ίεροσολύμων, Κατήχησις ΙΕ, Μ. 33, 880. Α. (Β.Ε.Π. 39,188). 



202 

τά όποία προετοιμάζουν τήν όδόν τού Άντιχρίστου. «Ή μισαδελφεία 

δίδωσιν λοιπόν χώραν τφ Άντιχρίστφ. Προετοιμάζει γάρ ό διάβολος τά 

σχίσματα τών λαών, ίνα ευπαράδεκτος γένηται ό έρχόμενος (Άντίχρι
στος).»637. 

Ό όντιχριστισμός fχει ώς σκοπόν νά σφραγίση τούς πάντας μέ τό 

βδελυκτόν σημείον τού Άντιχρίστου, τό «666», γιά νά προκαλέση τήν 
όναστολήν ένεργείας τής Χάριτος,' τήν όποστασίαν καί τό γενικόν 

βδέλυγμα έρημώσεως τής Έκκλησίας. θά κάμη τό πάν «πρός τό πάν

τας όνθρώπους πλανήσαι καί όποστήσαι έκ τής όδού τής όληθείας καί 

έκ τής θύρας τής Βασιλείας (= τής Έκκλησίας).»638. Σ' αυτό τό κατάν
τημα θά όδηγηθή ή Έκκλησία λόγφ τών όλλεπαλλήλων συμβιβασμών 

καΙ προδοσιών τών ταγών της καΙ τού έφησυχασμού τών πιστών. 

Ή όσέβεια θά καθιστά όβίωτον τό βίον τών όληθινών ευσεβών χρι

στιανών. Πολλοί θά ζητήσουν σωτηρίαν στήν fρημον. «ΕΙσί γάρ πολλοί 

ευρισκόμενοι τότε ευάρεστοι τφ θεώ. δυνάμενοι σωθήναι, έν δρεσι καί 

βουνοίς καί έν έρήμοις τόποις, έν.πολλαίς δεήσεσι καί κλαυθμοίς όφο

ρήτοις.».639 'Όλη ή δλλη μάζα τής κοινωνίας θά διαφθαρή καΙ θά πα
ρουσιάση φοβερά συμπτώματα όποστασίας. 

Τά σημεία τής γενικής όποστασίας, ή όποία όσφαλώς όρχίζει μέ 

την όποδοχήν τού χαράγματος «666» περιγράφων ό Ίππόλυτος μεταξύ 
δλλων λέγει: «ταύτα προϊστορήσαμεν ι 'ίνα γνώτε τήν έπ' έσχάτων γε

νησομένην όδύνην καί ταραχήν καΙ πάντων όνθρώπων τήν πρός όλλή. \ 

λους όναστροΦήν καί φθόνον καΙ μίσος καί fPLV ι τήν τών ποιμένων έπί 
τών προβάτων όμέλειαν. καΙ τού λαού πρός τούς Ιερείς όνυπότακτον 

διόθεσιν. Διό πάντες τφ ίδίφ θελήματι έμπεριπατήσουσι. ΚαΙ τά τέκνα 

τοίς γονεύσίν έτnβαλούνται χείρας' γυνή τόν 'ίδιον δνδρα παραδώσει 
είς θάνατον καΙ όνήρ τήν έαυτού γυναίκα έπί κριτήριον δξει ώς υπεύ

θυνον... πρεσβυτέρου πολιόν ουδείς αΙδεσθήσεται. .. Πορνείαι, καί μοι
χείαι, καί έπιορκίαι τήν γήν πληρώσουσι, φαρμακείαι καί έπαοιδίαι καί 

μαντείαι όπίσω τούτων σφοδρώς καΙ προθύμως έξακολουθήσουσι.»640. 
Στήν έποχήν τού Άντιχρίστου όλοκληρώνεται, κορυφώνεται τό 

βδέλυγμα έρημώσεως. Κατά τόν Γρηγόριον θεολόγον «'Ήξει (ό Άντί

χριστος) δέ έπ' έρημίςι τού κόσμου' βδέλυγμα γάρ έστι τής έρημώ

σεως.»641. Βδέλυγμα έρημώσεως τής Έκκλησίας είναι ό Άντίχριστος 

637. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 33,880. C. (Β.Ε.Π. 39,189). 
638. Ίππολύτου, ΠερΙ της συντελείας τού κόσμου, κ,λ,π. Μ. 10. 929. C. (Β.Ε.Π. 6. 

286). 
639. Έφραίμ τού Σύρου, "Ενθ' άνωτ. σελ. Τξ. 
640. Ίππολύτου, Περί της συντελείας τού κόσμου, κ,λ,π. Μ. 10, 909. C. (Β.Ε.Π. 6 

278). 
641. Γρηγορ(ου τού Θεολόγου, Μ. 36, 668. C. (Β.Ε.Π. 63,30). 
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καί κατά Κύριλλον Ίεροσολίlμων642 καί κατά πολλούς πατέρας,643 διότι 
θά έρημώση τήν Έ"K~λησίαν καΙ θά καθήση αυτός έντός τού Ναού ώς 
Μεσσίας όντί τού Χριστού. «'Ένθα καί τόν Άντίχριστόν φασιν έν τφ 
ναφ καθεδείσθαι [τού θεού]' εΤτε έν τφ Ίουδα"ίκφ... είτε έν τφ όληθώς 
θείφ ναφ τή καθολική ΈκκλησίQ. τά όλλότρια σφετεριζόμενον...»β44. 
Αυτό τό φαινόμενον παρετηρήθη σέ χώρες όθεΤας. Άντικατεστάθη σέ 
περιόδους διωγμών ή εΙκόνα τού Χριστού μέ τήν φωτογραφίαν τού ό
θέου ήγέτη σέ Ί. Ναούς, οΙ όποίοι μετετρόπησαν σέ κέντρα διασκεδά

σεων, όποθήκες κλπ. 
Ό Ίππόλυτος λεmομερώς περιγράφει τό 6δέλυγμα έρημώσεως 

τών 'Εκκλησιών: «οΙ ναοί τού θεού ώς οΙκοι fooVTaL καί καταστροφαί 
τών Έκκλησιών πανταχού γενήσονται' αΙ Γραφαί καταφρονηθήσονται 

καί τού έχθρού τό Q.σματα πανταχού έξόσουσι (θά ψάλλουν).»645. ΟΙ 
Χριστιανικοί ναοί θά έρημώσουν έπί τής έποχής τού Άντιχρίστου είτε 

μέ τήν όπομάκρυνριν τών χριστιανών έξ αΙτίας όπωλείας τής πίστεως 

εΤτε μέ τόν διωγμόν τής πίστεως καί τήν καταστροφήν τών χώρων λα

τρείας. 

Ό Ίππόλυτος λέγει δτι ή έρήμωσιςόρχίζει μέ τό χάραγμα τού Άν

τιχρίστου καί όλοκληρώνεται μέ τήν παύσιν τής λατρείας τού Ί. Χρι

στού καί τής τελέσεως τής θείας Ευχαριστίας. « ... πενθεί τότε πάσα ή 

γη ... δτι πάντες έξέκλιναν όπό θεού άγίου καί τφ πλάνφ έπίστευσαν, 
δεξόμενοι τόν χαρακτήρα τού μιαρού καί θεομάχου (= Άντιχρίστου) 
όντί τού ζωοποιού σταυρού τού Σωτήρος. Πενθούσι δέ καί αΙ Έκκλη

σίαι πένθος μέγα, διότι ούτε προσφορά OCιτε θυμίαμα έκτελείται OCιτε 

λατρεία θεάρεστος' όλλά τά Ιερά τών Έκκλησιών, ώς όπωροφυλάκιον 

γενήσονται' και τό τίμιον σώμα καί αΙμα του Χριστού έν ταίς ήμέραις 
έκείναις ουκ όναφανήσεται. Λειτουργία σ6εσθήσεται, ψαλμωδία παυ

θήσεται, όνάγνωσις τών ΓραΦών ουκ είσακουσθήσεται' όλλά σκότος 

εσται τοίς όνθρώποις καΙ θρήνος έπί θρήνον καΙ ουαί έπί ουα[,»646. 
Τά αυτά λέγει περίπου καί ό Έφραίμ ό Σύρος έξαρτώμενος όπό 

τόν Ίππόλυτον fι fχων υπ' όψιν του κοινήν πηγήν καί προσθέτει: «πεν

θούσι αί Έκκλησίαι τού Χριστού πάσαι πένθος μέγα, διότι ου λειτουρ

γείται άγιασμός καΙ προσφορά (= δέν τελούνται αγια Μυστήρια καί θ. 

642. Κυρ!λλου Ίεροσολύμων, Κατήχησις ΙΕ, Μ. 33. 880. Β. (Β.Ε.Π. 6, 189). 
643. Ύπομνηματιστα"ί καί σχ.ολιασταί Πατέρες. 
644. Άνδρέου Καισαρείας, Ύπόμνημα εΙς τήν Άποκόλυψιν, Μ. 106,417. B.-C. 
645. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου. κ.λ.π. Μ. 10, 909. C. (Β.Ε.Π. 6. 

278). ' 

646. Ίππολύτου, Περί τής συντελε(ας τού κόσμου. κ.λ.π. Μ. 10, 936. C-937.A. 
(Β.Ε.Π. 6, 289). 
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Ευχαριστία).»647. Άναφέρει μόλιστα καΙ τήν έξής χαρακτηριστικήν λε
mομέρειαν: «Τότε, όδελφοί, τΙς δρα ευρεθfι τετειχισμένος, καΙ μένων 

όσόλευτος ... 'Όταν ϊδπ δπαντα τό πρόσωπα δακρύοντα καί πόθφ έρω
τώντα, μήποτε ρήμα Θεού έπί τής γής; καί όκούπ ουδαμού. ΤΙς δρα 6α

στόσει τός ήμέρας έκείνας;»648. 
Κόποιοι θό όπορούσαν καί θό έλεγαν: Είναι δυνατόν νό γίνουν όλα 

αυτό; Τό καθεστώς τού 'Ε. Χότζα αυτόν καί χειρότερον διωγμόν έκαμε 

κατό τής 'Εκκλησίας τής Β' Ήπείρου. Δέν υπόρχει ούτε ένας ναός ό

νοικτός ούτε ένας Ιερεύς μέ δικαίωμα νό τελέση Ιερατικήν πράξιν. Δέν 

γίνεται κανένα δγιον Μυστήριον, όπαγορεύεται καί κατ' οίκον πάσα 

θρησκευτική συζήτησις. Δέν ύπόρχει έκεί ούτε μία εΙκόνα ούτε ένα 

θρησκευτικόν 6ι6λιον. Άπαγορεύεται μέ ποινήν φυλακίσεως μέχρι 15 
χρόνια καί τό όπλό σημείον τού σταυρού. Δέν έπιτρέπεται ούτε ή λέξις 

Θεός, Ί. Χριστός κλπ. Ξεριζώνεται όκόμη καί ή θρησκευτική Ιδέα. Βό

σει τού Συντόγματος καί τών νόμων όπαγορεύεται όκόμη καΙ ή σκέψις 

περί Θεού, διότι την θέσιν τού Θεού τήν έχει καταλό6ει τό καθεστώς. 

Κατό τό δρθρον 37 τού Συντόγματος τής Άλ6ανίας «Τό κρότος δέν ό
ναγνωρίζει καμιό θρησκεία καί υποστηρίζει καί όναπτύσσει τήν όθεϊ

στική προπαγόνδα, γιό νό ριζώσει στούς όνθρώπους τήν υλιστική έπι
στημονική κοσμοαντίληψη. »649. Στήν Β' 'ΉπειρσtoΙ έλληνες χριστιανοί 
στενόζουν καί μέ δόκρυα πε.ριμένουν πότε έλεύθερα θό όκούσουν λό

γον Θεού. 

Ό όντιχριστισμός θό έπι6όλη τήν νηπιοσφρόγισιν μέ τό χόραγμα 

τού Άντιχρίστου, γιό νό κόμη τήν νέαν γενιόν τελείως όντΙχριστην. Ή 

σφρόγισις τών νηπίων μέ τό «666)) είναι θυσία στόν νέον Βόαλ-Άντί
χριστον-Σατανά. Ή νηπιοσφρόγισις αυτή Ισχύει ώς ένα 6όπτισμα καί 

χρίσμα όντίχριστον. 'Από τήν στιγμήν τής γεννήσεως τό χόραγμα τού 

Άντιχρίστου, τό όποίον λειτουργεί κατ' ένέργειαν τού Σατανά, όντιχρι

στοποιεί τό νήπιον. Έόν μόλιστα γίνη καί μέ τήν θέλησιν τών γονέων, 

σημαίνει γραφήν τού όνόματος τού νηπίου στήν Βί6λον τού θανότου 

καί στερήσεως τής Χόριστος, στήν Βί6λον δηλαδή τού Άντιχρίστου. Ό 

έπακολουθών νηπιο6απτισμός, έφ' όσον θό έχη προηγηθή τό όντίχρι

στον 6όmισμα καί χρίσμα μέ τό χόραγμα «666)), κόμει μόνον δυνόμει 
χριστιανόν τό νήπιον καΙ είναι υποθετική, δυνόμει, ή έγγραφή του 

στήν Βί6λον τού 'Αρνίου Χριστού, στήν ΒΙ6λον τού ουρανού. 'Έτσι τό 

νήπιον θό εύρίσκεται μεταξύ Χριστού καΙ Άντιχρίστου. 

647. Έφραίμ τού Σύρου, μΕνθ' όνωτ. σελ. Τξδ. 
648. 'Ένθ' όνωτ. σελ. Τξ. 
649. Σύνταγμα τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής 'Αλβανίας, 'Άρθρον 37, 

Πορεία 'Αθήνα, 1977, σελ. 25. 
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Ή 'Εκκλησία καί ό Χριστός δέν κάμουν όναγκαστικά χριστιανόν μέ 

τό 'Άγιον Βάπτισμα τό νήπιον, δν ~xη σφραγισθή μέ τό «666». Ή Χάρις 
καί ό Χριστός ένεργούν στόν πιστόν, δταν τό πρόσωπον αύτό τό ίδιον 

ii ό κηδεμών του, προκειμένου περί νηπίου, όπορρίψουν τόν Άντίχρι
στον καί τό χάραγμα αύτού καί έκουσίως δεχθούν νά εΙναι όπαδοί Χρι

στού. 
Χρειάζεται λοιπόν πολλή προσοχή σέ θέματα πίστεως. ΕΙναι όνε

πίτρεπτον νά Ισχύση νηπιοσφράγισις μάλιστα έν γνώσει τών γονέων. Ή 
νηπιοσφράγισις θά έρημώση τήν 'Εκκλησίαν, θά όλλοτριώση τίς νέες 

γενεές καί δέν θά βλέπωμεν στά παιδιά όνάπτυξιν χαρισμάτων Άγίου 

Πνεύματος, διότι τό χριστιανικόν Βάmισμα δέν όποκλείει τήν ένέρ

γειαν τού άντιχρίστου βαπτίσματος, δν ό Βαπτισμένος δέν όρνείται 
τόν Άντίχριστον καί τό χάραγμα αύΤΟύ. 'Έτσι τό Βάπτισμα τού Χριστού 

θά παραμένη όνενέργητον, τά χαρίσματα τού Άγίου Πνεύματος όνε

νέργητα, ένφ τά νήπια θά παρουσιάζουν συμπτώματα καί γνωρίσματα 

τού άντιχρίστου, σατανικού ίΊθους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 

ΦΥΣΙΚΕΣ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

1. Πένθος της φύσεως Υιά τό χάραΥμα τού ~AντιxρΙστou 
καΙ αρνησιν Χριστού 

Ή Φύσις, δλος ό ύλικός κόσμος, έπλάσθη, γιά νά έξυπηρετή τόν 

δνθρωπον καΙ νό άποτελή γέφυραν συνδέσεως τού άνθρώπου μέ τόν 

Πλάστην , τόν Δημιουργόν. 'Όταν ό δνθρωπος δμως άρνήται τόν Θεόν 
καί άποδίδη τήν πρώτην τιμήν και τήν λατρείαν δχι στόν Κτίστην, άλλά 
στά κτίσματα fι σ' αύτόν τόν θνητόν Άντίχριστον, τότε αΤρεται ή Θ. 

Χάρις καΙ διασαλεύεται ή άρμονική σχέσις κτιστού κόσμου, φύσεως καΙ 

άνθρώπου. Ή δρνησις τού Θεού είναι κατάρα, ή ,όποία φέρνει μίαν 
δυσαρμονίαν στήν κτίσιν, μίαν άνατροπήν'τής παγκοσμίου όρμονικής 

τάξεως. Αύτή ή άλλοτρίωσις τού φυσικού κόσμου συνέ6η ώς συνέπεια 

τής πτώσεως ΕΟας-Άδάμ καΙ μάλιστα τής έμμονής στήν πτώσιν. 'Όλον 

τό φυσικόν κακόν, πού κάμει ά6ίωτον τόν 6ίον τών πρωτοπλάστων εί

ναι άποτέλεσμα τής άμαρτίας καί άποΟτασίας. 
'Επί τής έποχής τού Άντιχρίστου θά κορυφωθή ή άμαρτία, ή δρνη

σις τού Χριστού, ήάποστασία, ή άπομάκρυνσις άπό τό Θεόν. Αύτήν τήν 

κορύφωσιν τής άποστασίας καΙ αύτόν τόν χαρακτήρα καΙ τό έργον τού 

Άνηxρίσro,:-, έκφράζει τό χάραγμα «666», δπως έλέχθη. Στήνγενίκευ
σιν τού χαράγματος «666» σέ πράγματα, ζώα, άνθρώπους, έκφράζεται 
ή άποθέωσις τής άποστασί(1ς, τής άρνήσεως τού χριστού καΙ ή λατρεία 

τού ΆντιχρΙστου. Έπόμενον είναι ό Θεός νά πάρη τήν εύλογίαν του 

καΙ νό μείνη ό κόσμος μόνον μέ τήν κατάραν τής άποστασίας. Έπόμε

νον είναι νά άνασταλή ή ένέργεια τής Χάριτος καΙ νά άφεθή ό κόσμος 

στό έλεος τού άντιχριστισμού καί τοΟ Άντιχρίστου, ό όποίος μέ τόν 

σατανισμόν του δέν θά κατορθώση νά μετα6όλη τήν κόλασιν τής κα

τάρας σέ παράδεισον εύλογίας. Ή ,δρνησις τού Θεού, τής θυσίας τού 

έσταυρωμένου Ί. ΧΡΙ,στού είναι κατάφασις τής κολάσεως, είναι αύτο
καταστροφή ήθική καί φυσική. 

"Ετσι έρμηνεύομεν τό πένθος δλης τής φύσεως διό τήν δρνησΙ,ν . 
τού Χριστού καί τήν άποδοχήν τού χαράγματος «666» άντ[ τού σταυ
ρού τού Χριστού, δπως όναφέρουν οΙ πατέρες. «Τόν όδυνηρόν 6ίον 
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πενθεί τότε πάσα ή γή, πενθεί καί ή θάλασσα καί ό άήρ, πενθεί καί ό i'ι
λιος, πενθεί καί τά δγρια ζώα σύν πετεινοίς' πενθούσιν όρη καί βουνο( 

καί ξύλα τού πεδίου διά τό γένος τών άνθρώπων, δτι πάντες έξέκλιναν 

άπό θεού άγίου καΙ τφ πλάνφ έπ(στευσαν, δεξάμενοι τόν χαρακτήρα 

τού μιαρού καί θεομάχου (= δηλαδή τό χάραγμα 666) άντε τού ζωοποι
ού σταυρού τού Σωτήρος.».650 

Αύτό τό πένθος μέ τρίωρον σκότος καΙ μεγάλον σεισμόν εύρίσκο

μεν τήν Μεγ. Παρασκευήν κατά τήν σταύρωσιν τού Ί. Χριστού. Ό άντι

χριστισμός μέ δλα τά fpya του καί μέ τήν έπιβολήν τού «666», τού 
συμβόλου ύποταγής στόν Άντίχριστον, θέλει νά κάμη τήν Ιστορίαν 

μίαν διαρκή Μεγ. Παρασκευήν μέ τόν θάνατον τού Ίησού Χριστού χω

ρίς άνάστασιν, μέ τήν άπουσίαν τού Ί. Χριστού δηλαδή άπό τόν φυσι

κόν χώρον διά τής καταργήσεως τού σταυρού, τών εΙκόνων καΙ συμ

βόλων τού Χριστού καΙ μέ τήν άπουσίαν τού Χριστού άπό τήν συνείδη

σιν καί τήν καρδΙαν διά τής άπιστίας καί τού άντιχρίστου fιθoυς. 

Ή κτίσις δέν θά δεχθή ώς Κύριον τόν Άντίχριστον. Ή Φύσις θά 

άρνηθή νά ύπηρετήση καί θρέψη τόν άποστάτην δνθρωπον. Ό Ίππό

λυτος λέγει: «... καί αύτά τά στοιχεία τήν οΙκείαν τάξιν άρνήσον

ται.».651 θά μιμηθή ή κτίσις τούς άποστάτας άνθρώπους. σι δνθρωποι 
έξ αίτίας τής πλάνης θά άρνηθούν τόν Κύριον τού Παντός Ί. Χριστόν. 

Ή κτίσις θά άρνηθή νά ύπηρετήση τούς άποστάτας άνθρώπους. Ή ά

ΠOσ:rασΙα τών άνθρώπων κατά τού θεού θά φέρη τήν άποστασίαν τής 

κτίσεως κατά τών άποστατών άνθρώπων. 

'Όταν λοιπόν συντελεσθή ή άποστασία τών άνθρώπων, θά άρχίση 

καί ή άποστασία τής κτίσεως κατά τών άνθρώπων. «είτα (= fπειτα) με
τά ταύτα πάντα ό ούρανός ού δώσει τήν δρόσον αύτού, αΙ νεφέλαι ού 

δώσουσιν ύδωρ, ή γή άρνήσεται τούς καρπούς αύτής. ή θάλασσα δυ

σωδίας πληρωθήσεται, οΙ ποταμοί ξηρανθήσονται, οΙ Ιχθύες τής θα

λάσσης τεθνήξονται (= θά ψοφήσουν), οΙ δνθρωποι έκ τού λιμού καΙ 
τής δίψης τελευτήσουσι·»652. Άσφαλώς δέν θά κλείση τούς ούρανούς 
νά μή βρέξουν ό Ήλίας, ό όποίος θά fλθη πάλιν έπί τής έμφανίσεως 

τού Άντιχρίστου, πρό τής Β' παρουσίας τού Χριστού653. Μόνη της ή 

650. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,936. C.-D. (Β.Ε.Π. 6, 289). 
Καί όκριβώς 6μοΙως Έφρα(μ Σύρου, ΗΕνθ' όνωτ. σελ. ΤξδΌ 

651. "Ενθ' όνωτ. Μ. 10,912. Α. (Β.Ε.Π. 6,278). 
652. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 10, 929. C. (Β.Ε.Π. 6, 286). 
653. Ματθ. 17,11: «6 δέ Ίησούς όποκριθεΙς εΙπεν αύτοίς' Ήλιας μέν έρχεται πρώ

τον καί όποκαταστήσει πόντα...» Κατό τήν προφητείαν Μαλαχίου 4, 4-5 «καΙ Ιδού έγώ 
όποστελώ ύμίν Ήλιαν τόν θεσβΙτην, πρΙν fι έλθείν τήν τιμέραν ΚυρΙου τήν μεγόλην καΙ 
έπιφανή ...». . 
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κτίσις θά όρνηθή νά ύπηρετήση τούς όποστότας όνθρώπους, 

Ό Άντίχριστος καί δλα τά δργανά του θά κατορθώσουν νά πλανή

σουν πολλούς τών όνθρώπων λέγοντες δη ή όναγνώρισις τής έξου

σίας τού Άνηχρίστου μέ τήν όποδοχήν τού χαράγματος «666» θά φέ
ρή παράδεισον έπί τής γής. Θά ύπόοχεται πλούτον καί όΦθονίαν όγα
θών. Θά λέγουν οΙ πρόκτορές του: «... βασιλεύς μέγας γέγονεν έπί της 
γής' δεύτε πάντες εΙς προσκύνησιν αύτού' δεύτε πάντες θεόσασθαι 

την Ιοχύν τής δυνάμεως αύτού. 'Ιδού γαρ ύμίν καί σίτον παρέξει καΙ 

οίνον ύμίν χαρίσεται, καί πλούτον πολυτελή καί όξίας μεγάλας.».654 
"Ετσι θά πλανηθούν οΙ δνθρωποι όκόμη καί έκλεκτοί χριστιανοί καί 

διά τήν λήψιν τροΦών θά δεχθούν τό χάραγμα. «καί πάντες διά τήν 

στέρησιν τών βρωμάτων έπ' αύτόν έλεύσονται καί προσκυνήσουσιν 

αύτόν καί δώσει αύτοίς χάραγμα έν Τfι χειρί τfι δεξιζι καί έν τφ μετώ

πφ... καί δώσει αύτοίς ό πλάνος βραχέα βρώματα διά τήν σφραγϊδα 

αύτού τήν μιαράν (δηλαδή τό χξς' (666).»,655 
Άλλά ή όλλοτρίωσις τών όνθρώπων όπό τόν Θεόν θά φέρη τήν όλ

λοτρίωσιν τής κτίσεως όπό τούς όνθρώπους. Θά όρνηθή ή κτίσις τήν 

κυριότητα τών όποστατών. Ό κοινός θνητός Άντίχριστος δέν θά έξα

σφαλ(ση όντίχριστον παράδεισον. Θά έξαντλήται ή δύναμίς του σέ έ

πίδειξιν ψευδοσημείων μέ την δύναμιν τών δαιμόνων καί τής μαγείας. 

Ή Φύσις δέν θά δώση τά όγαθά της. Πείνα, δίψα, όσθένειες, θάνατοι 

θά έπακολουθήσουν. Ό Άντίχριστος δέν θά δύναται νά χορτάση τόν 

λαόν τής γής καί νά τόν όπαλλάξη όπό τά ποικίλα δεινά, πού θά έπισω

ρεύση ή όποστασία. σι δνθρωποι θά παραπονεθούν, όλλά δέν θά δι

καιωθούν καί θά φανή ή όδυναμία τού αύτοθεοποιηθέντος 'Ανηχρί

στου. 

Πάντες θά καταφύγουν στόν Άντίχριστον μέ όπαιτήσεις, όλλά δέν 

θά λάβουν Ικανοποίησιν. «'Όταν γάρ λάβωσι τότε οΙ δνθρωποι τήν 

σφραγίδα (= 666), καί οϋχ εϋρωσι τροφάς οϋτε ύδωρ, προσέρχονται 
αύτφ μετά όδυνηράς φωνής λέγοντες' Δός ήμίν φαγείν καί πιείν, δη 

πάντες έκ τού λιμού καί όπό πάσης όνάγκης έκλείπομεν καί έπίταξον 

τόν ούρανόν τού δούναι ήμίν ύδωρ καί όπέλασον τά όνθρωποφάγα θη

ρία, Τότε ό δόλιος όποκριθήσεται μυκτηρίζων αύτούς έν πoλλfι όπαν

θρωπ(Q. λέγων, Ό ούρανός ού βούλεται δούναι ύετόν' ή γή πάλιν ού 

βλαστάνει τά γεννήματα αύτής' πόθεν ύμίν δώσω έγώ βρώματα;»656. 

654. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, κ.λ.π. Μ. 10, 932. Β. (Β.Ε.Π. 6, 
287). 

655. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 10, 932. B-C. 
656. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10. 933.C.-D. (Β.Ε.Π. 6,288). 

Όμοίως ό Έφραίμ Σύρος 'Ένθ' όνωτ. σελ. Τξγ'. 
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'Έτσι θά φανή όλη ή όδυναμία τού Άντιχρίστου καί τό μέγεθος τής ό

πάτης. 

2. Φυσlκές καταστροΦές-θεομηνίες 


'Όπως οΙ 1Ο πληγές τού Φαραώ657 έκόλασαν την πρός τόν Θεόν ό
πείθειαν καί ϋβριν ~τσι παρόμοιες πληγές θά κολάσουν την σατανικήν 

~παρσιν τού'Αντιχρίστου καί τών όπαδών του καί τήν Βλασφημίαν κα

τά τού Χριστού. Ό Ί. Χριστός προείπε τά δε.ινά πρό τής Β' παρουσίας 

του. « ... καΙ ~σoνται λιμοί καί λοιμοί καί σεισμοί κατά τόπους.».65θ Ώμί
λησε γιά τήν θλίψιν καί τούς διωγμούς τών πιστών. «Τότε παραδώσου

σιν ύμάς εΙς θλίψιν καί όποκτενούσιν ύμάς ...»659. 
Ό Ίππόλυτος μέ λεπτομέρειαν περιγράφει τίς φυσικές καταστρο

Φές, οΙ όποίες θά κολάσουν τήν όποστασίαν: «σεισμοί κατά πάσαν πό

λιν, λοιμοί έπί πάσαν χώραν, βρονταί δμετροι καΙ φοβεραί όστραπαί 

ο'ίκους καΙ όγρούς κατακαίουσαι' καταιγίδες όνέμων τήν γήν καΙ τήν 

θάλασσαν όμέτρως έκταράσσουσαι, τής γής όκαρπίαι, θαλάσσης ήχος 

~αί σάλος όφόρητος όπό ψυχών καί όπωλείας ένθρώπων' σημεία έν ή

λίφ,σημεία έν σελήνπ, δστρων παρατροπαί, συνοχαί έθνών, όέρων ό

κρασίαι, Xaλάζης βολίδες έπί προσώπου τής γής, χειμώνος όταξίαι, πα

γετοί διάφοροι, καύσωνες όπαραμύθητοι, κεραυνοί αίφνίδιοι έμπρη

σμοί όδόκητοι, καί άπαξαπλώς πάσης τής Υής θρήνος καί κοπετός, πα

ραμυθίαν μή έχούσης.».660 
'Όλα τά σημεία αύτά σέ μικράν κλίμακα fxouv συμβή. Έπί τής έπο

χής τού Άντιχρίστου θά λάβουν χώραν σέ μεγάλην κλίμακα. Θά είναι 

οί «πληγές τού χαράγματος τού Άντιχρίστου»), οί όποίες θά κολάσουν 

τούς όπαδούς τού Άντιχρίστου. Ό Έφραίμ ό Σύρος έπιγραμματικώς 

περιγράφει τίς θεομηνίες. «Θάλασσα ταράσσεται καί ή γή ξηραίνεται, 

ούρανοί ού βρέχουσι, τά φυτά μαραίνονται.).661 Ή καταστροφή τής 
ζωής στήν γήν καί στήν θάλασσαν θά φέρη τόν θάνατον καί στούς όν

θρώπους όπό τήν πείναν καί λοιμώδεις νόσους. «ΤCSτε έκλίππ τά νήπια 

έκ τοίς κόλποις τών μητέρων' θνήσκει πάλιν πατήρ σύν γυναικί καΙ τέ

κνοις έν ταίς όγοραίς' καί ούκ fOΤLV ό θάπτων ... έκ τών πολλών θνησι
μαίων τών ριmομένων έν ταίς πλατείαις , δυσωδία πανταχόθεν ... τετά
ρακται γάρ τά σύμπαντα, ή θάλασσα καί ή ξηρά... Δυδωσία έν θαλάσΟΠt 

657. 'Έξοδος κεφ. 7-11. 
658. Ματθ. 24,7. 
659. Ματθ. 24, 9. 
660. Ίππολύτου, uEve' άνωτ. Μ. 10, 912.Α-Β (Β.Ε.Π. 6, 278-279). 
661. Έφραίμ Σύρου, 'Ένθ' άνωτ. σελ. Τξ. 
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δυσωδία έπ( τής γής, λιμοί, σεισμοί, έν θcιλάσσn σύΥΧυσις, έπί γής σύγ
χυσις, έν θαλάσσn φόβητρα, φόβητρα έπί τής γής.».662 

'Ο- Ίππόλυτος προσθέτει: «.,. ΟΙ άνθρωποι έκ τού λιμού καί τής δί

ψης τελευτήσουσιν, καΙ πατήρ τόν υΙόν περιπλακείς άμα όποθανούν

ται, καί μήτηρ θυγατέρα 6μοίως' καί ούκ έστιν .6 θάπτων. Άλλ' ή γή 
πάσα έκ τών σωμάτων τών έρριμένων θνησιμαίων δυσωδίας πληρωθή
σεται. Καί ή θάλασσα μή δεχομένη τών ποταμών τά ρεύματα βορβόρου 

δίκην γενήσεται, καί όσμής όπείρου καΙ δυσωδίας πληρωθήσται. Τότε 
λοιμός ίοχυρός έπί πάσαν τήν γήν...»663. 

'Όλες αύτές ΟΙ φυσικές καταστροΦές καί θεομηνίες εΙναι δυνατόν 

νά προέλθουν, όταν έγκαταλείψη τήν όνθρωπότητα 6 θεός έξ αίτίας 
τής όποστασίας καί τού χαράγματος..Αλλά καί μόνοι τους οΙ άνθρωποι 
έχουν τά μέσα τής αύτοκαταστροφής. Μία μικράς έστω κλίμακος πυ-· 

ρηνική σύρραξις θάφέρη όλα αύτά τά δεινά καί χειρότερα. 

θρηνος τών άπατηθέντων καΙ χαραχθέντων καί ή 

σωτηρία τών μή χαραχθέντων 

'Όλα τά όνωτέρω δεινά δέν θά δυνηθή νά τά θεραπεύση 6 Άντί
χριστος. ΟΙ άνθρωποι όβοήθητοι θά θρηνούν. «Τότε θρήνος όπαραμύ

θητος, τότε κλαυθμός άμετρος, τότε στεναγμοί άπαυστοι. Τότε μακα

ρίσουσιν οΙ άνθρωποι τούς προτεθνηκότας, λέγοντες πρός αύτούς. Ά

νοίξατε τούς τάφους ύμών καί δέξασθε ήμάς τούς άθλίους ... Μακάριοι 
ύμείς ότι ούκ έθεάσασθε τάς ήμέρας ταύτας.».664 
Ό Άντίχριστος μέ σκληρότητα καΙ όπανθρωπίαν θά όντιμετωπίση 

τούς θρήνους καί τίς Ικεσίες τών όνθρώπων. θά φανη ή όδυναμία του. 

θά όποκαλυφθή ή όπάτη καί θά γίνη γνωστόν ότι εΤναι όχι 6 Μεσσίας, 
όλλά 6 Άντίχριστος, 6 6ποϊος μέ ψευδοσημεία αύτοεθεοποιήθη καί έ
πέβαλε τό σατανικόν χάραγμά του. «Τότε όκούσαντες τώγ ρημάΤ4>ν 

τού δολίου τούτου οΙ άθλιοι νοήσουσιν ότι ουτός έστιν 6 πονηρός διά
βολος, καί κόψονται όδυ"ηρώς καί κλαύσονται μεγάλως καί τό πρόσω

πον ταίς χερσίν αύτών τύψουσι καΙ τά τρίχας αύτών διαρρήξουσι καί 

τοϊς δνυξι τάς παρειάς καταξανούσι λέγοντες πρός όλλήλους. ΤΩ της 

συμφοράς, Ο) τής όδυνηράς πραγματείας' Ο) τού δολίου συναλλάγμα

τος, Ο) τού μεγίστου πτώματος. Πώς έπλανήθημεν τφ πλάνφ; Πώς προ

σηνέχθημεν αύτφ; πώς τοίς τούτου δικτύοις έζωγρεύθημεν; Πώς ττι 

662. "Ενθ' όνωτ. σελ. ΤξγΌ 
663. 'Ιππολύτου. Περί της συντελείας τού κόσμου, Μ: 10, 929. C-932.A. (Β.Ε.Π. 6, 

286). 
664. Ίππολύτου, Περί της συντελείας τού κόσμου. Μ. 10,932. Α. (Β.Ε.Π. 6. 286). 
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μιαρζι αυτού σαγήνη συνειλκύσθημεν; Πώς όκούοντες τών Γραφών ου 

συνιώμεν; Καί γόρ τότε οΙ δεδεμένοι έν πρόγματι βιωτικοίς καί τη έπι

θυμίςι τού αΙώνος τούτου, ούτοι ευχερώς προσαχθήσονται τφ διαβόλφ 

(= στόν Άντίχριστον) καί σφραγισθήσονται.».66S 
Ή Γραφή τό λέγει σαφώς. Χόραγμα τού Άντιχρίστου είναι όχι μό

νον τό όνομα, όλλό καί «6 όριθμός τού όνόματος αυτού».666 Είναι γνω
στός 6 όριθμός-χόραγμα τού Άντιχρίστου. «καί 6 όριθμός αυτού χξς' 
(666)).667 Είναι όδικαιολόγητη ή σύγχυσις. Σέ πολλούς λειτουργεί υπο
συνείδητα μία έπιπολαία φυγή όπό τήν όλήθειαν καί τόν όγώνα υπέρ 

τής όληθείας καί μέ σοφιστείες προσπαθούν νό καθησυχόσουν έαυ

τούς καί τούς αλλους, δτι δήθεν τό «666» δέν μάς πόει στήν κόλασιν. 
'Έτσι πλανώνται καί πλανούν καί έμπλέκονται στό δίκτυα τού όντιχρι

στιμού. Θό είναι δμως πολύ όργό, δταν συνειδητοποιήσουν τήν πλόνην 

τους, δταν γίνουν υποχείριοι τού' Αντιχρίστου καί κρόξουν: «ΤΩ τής 

συμφοράς ... πώς έπλανήθημεν ... πώς τη μιαρζι αυτού (= Άντιχρίστου) 
σαγήνη συνειλκύσθημεν: Πώς όκούοντες τών ΓραΦών ου συνιώμεν 
(δέν συνετιζόμεθα);»66.8 

Ό θρήνος τών ·έξαπατηθέντων καί χαραχθέντων θό είναι όπαρη

γόρητος. «Τότε όπό όνατολών εΙς δυσμός όχθήσονται καί όπό δυσμών 

έως όνατολών παραγενήσονται, καί κλαύtrουσι μεγόλως καί κόψονται 

Ισχυρώς καί τής ήμέρας διαφαυσκούσης έκδέξονται τήν νύκτα, ϊνα ό

ναπαύσωνται έκ τών έργων αυτών' καταλαβούσης δέ τής νυκτός ... ζη
τήσουσιν, 'ίνα καν θεωρώσι τό Φώς τής ήμέρας καί πώς μέλλουσι λοι

πόν χαλεπφ θανότφ προσέρχεσθαι.»,669 Τό κόλλος καί κόθε έπιθυμία 
γιό τή ζωή θό μαραθή. «Μεμόρανται τό κόλλος τής όψεως τού προσώ

που' γίνονται γόρ αί ίδέαι αυτών ώσεί νεκρών. Καί τό κόλλος τών γυ

ναικών μαρανθήσεται καί ή έπιθυμία τών όνθρώπων πόντων όφαιρεθή

σεται.».670 'Όλες οί υλικές όξίες θό περιφρονηθούν. «Ρίψεται τότε 6 
αργυρος καί 6 Χρυσός έν ταίς πλατείαις καί ουδείς συνόξει αυτούς' 
όλλό πόντα βδελυκτό καθεστήκασι».671 

Άσφαλώς οί πληγές πού όνεφέρθησαν όνωτέρω θό πλήξουν κατ' 

έξοχήν τούς χαραγμένους μέ τήν όντίχριστην σφραγίδα. Οί όπροσκύ

νητοι έλπίζουν είς τόν «Ίησούν τόν ρυόμενον ήμάς όπό τής όργής τής 

665. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 10.936. Α. (Β.Ε.Π. 6. 288). 
666. Άποκ. 13,17. 
667. Άποκ. 13.18. 
668. Ίππολύτου, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 10, 936. Α. 
669. "Ενθ' άνωτ. Μ. 10,936. C. (Β.Ε.Π. 6, 288-289). 
670. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 10.937. Β. 
671. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 10.937. Α. 
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έρχομένης.».672 'Όπως οί πληγές τού Φαραώ δέν έπληξαν τούς πι
στούς 'Ιουδαίους, όμοίως οί πληγές τού Άντιχρίστου δέν θά πλήξουν 

τούς δικαίους, τούς σφραγισμένους μόνον μέ τόν σταυρόν καί τό 'Ά

γιον Πνεύμα. «Οίδε (= γνωρίζει) Κύριος εύσεβείς έκ πειρασμού ρύε
σθαι, όδίκους δέ είς ήμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρείν.».673 

'Όσοι διαφύγουν καί μείνουν όσφράγιστοι κρατούντες τόν σταυ

ρόν καί τήν πίστιν τού Χριστού θά διαΦ~λαxθoύν μέ Χάριν τού Θεού 
κα( δέν θά ύποστούν τά δεινά των πληγων τού'Αντιχρίστου. «Οί δέ ό

κροώμενοι τών θείων ΓραΦών καί έπί χείρας έχοντες, καί έν νφ ταύτας 

έννοούντες, .πολλοί όποδράσονται έκ τής αύτού πλάνης. Νοήσουσι 
γάρ τής έπιβουλης αύΤΟύ τήν έμΦάνειαν καί τής πλάνης αύτού τήν ά

λαζονείαν καί έκφεύξουσιν έκ τών χειρών αύτού καί έπί τά όρη καί ταίς 

όπαίς της γης κατακρυβήσονται καί μετά δακρύων καί συντετριμμένης 

καρδίας ζητήσουσι τόν φιλάνθρωπον' καί αύτός έκσπάσει αύτούς έκ 

των βρόχων αύτού καί διασώσει έν τών σκανδάλων αύτού τών χαλεπων 

καί όοράτως σκεπάσει αύτούς Τfι χειρί αύτού Τfι δεξιζί τούς όξίως αύτφ 

καί δικαίως προσπίπτοντας.».674 Τούτο λέγει ό Θεός στήν Γραφήν. «Δι
καίων ψυχαί έν χειρί Θεού, καί ού μή άψηται αύτών βάσανος.».675 

672. Α' Θεσσαλονικείς, 1,10. 
673. Β' Πέτρου, 2,9. 
674. Ίππολύτου, ΗΕνθ' όνωτ. Μ. 10,936. Β. (Β.Ε.Π. 6, 288). 
675. Σοφία Σολ. 3,1. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 

Ο ΚΟΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 

1. Ή Βαβυλωνία τού «666" 

Ή ένότης τής όνθρωπότητος καί ή εΙρήνη είναι χρυσή έπιθυμία 

πάντων. Άλλά ύπάρχει ένότης καί εΙρήνη έκ τού Θεού καί ή νομιζομέ

νη ένότης καί εΙρήνη έκ τού διαβόλου. Ή ένότης καί εΙρήνη τού Θεού 

θεμελιώνεται στόν Χριστόν, στήν όγάπην,στήν δικαιοσύνην, στήν έ

λευθερίαν, στόν όγιασμόν καί στήν θέωσιν τών προσώπων. Ή ένότης 

καί εΙρήνη τού διαβόλου θεμελιώνεται στόν όντιχριστισμόν καί σ' αύ

τόν τόν Άντίχριστον, στήν όποστασίαν, στήν όνελευθερίαν, στά συμ

φέροντα τών Ισχυρών, στίς σκοπιμότητες τών σκοτεινών δυνάμέων, 

στό (666). 
Φαίνεται δτι ή έπιχειρουμένη ένοποίησις τού κόσμου δέν θεμε

λιώνεται στήν όλήθειαν καί στόν Χριστόν, όλλά στό ψεύδος καί στήν 

όπάτην τού όντιχρίστου Παραδείσου. Πλανάται ένας μύθος περί Άντι

χρίστου-Μεσσίου. Ζούν πολλοί μέ όνειρα δτι δλα θά διορθωθούν, δλα 

θά λυθούν καί οί δνθρωποι θά εϋρουν έπί γής τόν παράδεισον καί τήν 

λύτρωσιν, όπό δλα τά βάσανα καί τίς στερήσεις. Νομίζουν δτι ή τεχνο

λογία καί οΙ νέες όνακαλύψεις θά φέρουν παντοτεινήν εύημερίαν καί 

όγνοούν δτι τό πρόβλημα τού κακού είναι προπαντός ήθικόν, ύπαρξια
κόν. Νομίζουν δτι, δταν γίνουν οΙ λαοί ένα χαρμάνι μέσα σέ μιά όναγ

καστική ένότητα πανεθνική, θά έλθη ό μεσσίας κοσμοκράτορας, ό 

νέος Θεός. 

Αύτήν τήν σκοπιμότητα έξυπηρετεί καί τό «666» μέ τόν Ε.ΚΑ.Μ., 
πού έξαπλώνεται σέ διεθνή κλίμακα. Τό «666» ύπόσχεται ένότητα, έξυ
πηρέτησιν, όnλoύστευσινύπηρεσιών, όχρήματον σύστημα συναλλα

γής, παντός είδους προστασίαν, λύσιν δλων τών προβλημάτων. Φαίνε

ται δτι τό «666» ύψώνεται ώς ένας νέος Πύργος Βαβέλ, δχι βέβαια γιά 
νά Φθάση τόν Θεόν, όλλά γιά νά καταργήση τόν Θεόν καί προβάλη όντί 

τού Χριστού κάποιον κοινόν θνητόν, τόν Άντίχριστον, ώς κοσμοκράτο

ρα καί μεσσίαν. 

'Ενότης καί εΙρήνη μέ τόν Χριστόν είναι εύλογία.. 'Ενότης καί ό
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ναγκαστική εΙρήνη μέ τόν Άντίχριστον, γιά νά έλθη δήθεν γρηγορώτε

ρα ό Παράδεισος, είναι κατάρα. Ή όλη προσπάθεια τής έπιβολής τού 

χαράγματος «666» καί αύτού τού Άντιχρίστου κρύβει μέσα της τήν 

δύναμιν τής αύτοκαταστροφής, τήν όλαζονείαν μιας νέας Βαβυλωνίας, 

ή όποία θά προκαλέση πάλιν τήν βουλήν τού ύψίστου καί πάλιν θά ί

οχύση ό λόγος τού Κυρίου: «δεύτε καί καταβάντες συγχέωμεν αύτών 

έκεί τήν γλώσσαν, 'ίνα μή όκούσωσιν έκαστος τήν φωνήν τού πλησίον. 
Καί διέσπειρεν αύτούς Κύριος έκείθεν έπί πρόσωπον πάσης τής 

γής.».676 Κάθε όλαζονική βαβυλωνία κρύβει μέσα της τήν δύναμιν τής 

αύτοκαταστροΦής της. 

'Ύπάρχει όμως μία διαφορά μεταξύ Πύργου τής Βαβέλ τής Π.Δ. καί 

τού Πύργου τής Βαβέλ, πού ύπόοχεται νά κτίση ό Ε.Κ.Α.Μ. καί τό 

«666». Σ' έκείνην τήν Βαβέλ τής Π.Δ. σύγχυσις γλωσσών καί διασκορπι
σμός. «''Οτε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν έθνη ό 'Ύψι

στος.».677 Σ' αύτήν τήν Βαβέλ τού όντιχρίστου «666» όχι μόνον σύγχυ
σις καί διασκορπισμός καί όλληλοεξόντωσις. 'Ίσως έπιτρέψει ό Θεός 

τήν πυρηνικήν αύτοκαταστροφήν μας. 

Έπί πλέον πάλιν ό Θεός καταβαίνων όχι διά προσωρινόν κολασμόν 

τής Β.αβυλωνίας, όλλά μετά δόξης τής Β' Παρουσίας ώς κριτής τών πι

στών καί όπίστων. Θά έλθη αίφνιδίως. «ώσπερ γάρ ή όστραπή έξέρχε

ται όπό όνατολών καί φαίνεται έως δυσμών, ούτως έσται καί ή παρου

σία τού Υίού τού όνθρώπου.».678 Δέν θά ύπάρχη τότε περιθώριον χρό
νου μετανοίας. 

Κανείς δέν έπίστευε τόν Νώε, όταν τούς έλεγε: Μετανοήσατε, έρ

χεται ό κατακλυσμός.679 Δέν μετενόησαν. Ό κατακλυσμός ήλθε καί ό
πωλέσθησαν. ΤΑραγε θά μετανοήσουν πρό τής Β' Παρουσίας όσοι έτοι

μάζουν τήν Βαβέλ τού «666»; Θά δούν ύπεύθυνα τήν Βαβέλ τού «666» 
καί τό χάραγμα τού Άντιχρίστου οί νομιζόμενοι πιστοί ή θά μειδιούν 

θεωρούντες ώς όνάξιον λόγου τό θέμα; Θά όφυπνισθούν η θά παρα

μείνουν στήν πλάνην τους <CΜεριμνώντες καί τυρβάζοντες περί πολ

λά»680 η όοχολοίιμενοι περί όνέμων καί ύδάτων; Θά είναι όναπολόγη
τοι. Θά εΙπή ό Χριστός: «Ύποκριταί, τό μέν πρόσωπον τού ούρανού γι

νώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεία τών καιρών ού δύνασθε γνώναι;»681. 

676. Γένεσις 11, 7-8. 
677. Κοντάκιον Πεντηκοστής, Πεντηκοστάριον, 'Έκδοσις, "ΦΩΣ." 'Αθήναι 1974, 

σελ. 222. 
678. Κατά Ματθ. 24, 27. 
679. Γένεσις, κεφ. 6-7. 
680. Λουκ. 10,41. 
681. Ματθ. 16,3. 
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(Τοιχογραφία Τραπέζης Ί. Μ. Διονυσίου, άγίου ·Όρους. Άποκ. 19~-11·21). 
Έπί τού 'Ίππου ό παντοκράτωρ Δεσπότης, ~ύριoς τού ούρανού καί της γής Ί. Χριστός, 

ό Κριτής τού κόσμου καί Νυμφίος τής Έκκλησίας, ό νικητής καΙ θριαμβευτής. Ή έπι· 

κράτησις τού Άντιχρίστου προσωρινή. Ή νίκη καί ή έξουσ{α τού Ί. Χριστού αΙωνία. 

Κάτω κείτεται «εΙς τήν λίμνη ν τού πυρός τήν καιομένην» νικημένον τό θηρίον·Άντί

χριστος, κατακεραυνωμένον άπό τήν ρομφαίαν τού λόγου, πού έξέρχεται άπό τό στό

μα τοΟ Ί. Χριστού καί άπό τό πυρ τής θεότητός του. 
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ΕΙναι δικαιολογημένη ή όνησυχία τού όγιορείτου ΠαΙσ[ου, όταν 

γράφη: «Άπορώ! πώς δέν τούς προβληματίζουν όλα αύτά τά γεγονό

τα; Γιατί δέν βάζουν έστω ένα έρωτηματικό γιά τΙς έρμηνείες τού μυα

λού τους; (έννοεί τΙς όνεύθυνες γνώμες, πού όθωώνουν τό «666» καί 
τόν Ε.Κ.Α.Μ.). Κι' δν μέ τίς έρμηνείες τους αύτές έπιβοηθούν τόν Άν

τίχριστον γιά τό «σφράγισμα», καί παρασύρουν καί δλλες ψυχές στήν 

όπώλεια; Αύτό έννοεί τό χωρίο: «... τό όποπλαναν, εΙ δυνατόν καί τούς 
έκλεκτούς» (Μαρκ. 13,22)'. Θά πλονηθούν αύτοί πού τά έρμηνεύουν μέ 
τό μυαλό.».682 

2. Ό Κολασμός τού Άντιχρίστου καί τών θηρίων 

ΕΙναι βεβαία ή τιμωρία τούΆντιχρίστου καί δλων τών όργάνων του. 
Ό προφήτης Δανιήλ όναφερόμενος στόθηρίον-Άντίχριστον λέγει: 

«έθεώρουν τότε όπό φωνής τών λόγων τών μεγάλων, ών τό κέρας έ

κείνο έλάλει, έως ου όνηρέθη τό θηρίον καί όπώλετο, καί τό σώμα αύ
τού έδόθη εΙς καύσιν πυρός.».683 Ό Μ. Άθανάσιος σχολιάζων τό στί
χον λέγει: «Πρόδηλον δέ δτι τό θηρίον ό Άντίχριστος έdτίν. Ό γάρ 

ΥΙός τού Θεού έρχόμενος, όνελεί αύτόν τφ πνεύματι τού στόματος 

αύτού ...»681 Ό Μ. Άθανάσιος συνδυάζει Δανιήλ καί Β' πρός Θεσσαλο
νικείς τού Παύλου. «καί τότε όποκαλυφθήσεται ό δνομος, δν ό Κύριος 

όναλώσει τφ πνεύματι τού στόματος αύτού καί καταργήσει τfι έπιφα

νείςι τής παρουσίας αύτού.»6θ5. 
Ή τελική ποινή τού όντιχριστισμού καί αύτού τού Άντιχρίστου θά 

είναι κατά τήν Β' Παρουσίαν τού Ί. Χριστού. Στήν Άποκάλυψιν όμως 
τού Ίωάννου όναΦέρεται ό κολασμός τής βασιλείας τού θηρίου διά 

τής πέμαιης πληγής. «Καί ό πέ'μπτος (δγγελος) έξέχεε τήν φιάλην αύ

τού έπί τόν θρόνον τού θηρίου' καί έγένετο ή βασιλεία αύτού έσκοτω

μένη (= έσκοτισμένη), καί έμασώντο τάς γλώσσας αύτών έκ τού πό
νου.».6θ6 'Όλες γενικά οί πληγές θά πλήξουν τόν Άντίχριστον, τά όρ
γανά του καΙ τούς όπαδούς των. 

Θά φαίνεται δτι θριαμβεύει ό Άντίχριστος δτι πάντας σφραγίζει μέ 

τό χάραγμά του καΙ πάντας έξουσιάζει, όλλά βραχυτάτη θά εΙναι ή έ

ξουσία του. Θά όκουσθή όπό τόν ούρανόν «ώς φωνή βροντών Ισχυρών, 

λεγόντων- όλληλού'ία' δτι έβασίλευσε Κύριος ό Θεός ό παντοκράτωρ. 

Χαίρωμεν καί όγαλλιώμεθα καΙ δώμεν τήν δόξαν αύτφ ότι ήλθεν ό γά

682. ΠαϊσΙου ΆγιορεΙτου, ~Eνθ' όνωτ. σελ. 26. 
683. Δανιήλ 7, 11. 
684. Μ. Άθανασίου, Άμφιβαλλόμενα, Μ. 28, 700 Α. 
685. Β' θεσσαλονικείς, 2, 8. 
686. Άποκ. Ίωάννου, 16,10. 



219 

μος τού όρνίου καί ή γυνή αύτqύ ήτοίμασεν έαυτήν.».687 Θά έλθη ό 
χριστός ώς θριαμβευτής καί Νυμφίος, ό δέ Άντίχριστος θά κατακε

ραυνωθή. Άντίχριστος καί ψευδοπροφήτης θά ριφθούν στήν λίμνην 

τού Πυρός, στήν Κόλασιν. «Καί έπιάσθη τό θηρίον καί ό μετ' αύτού 

ψευδοπροφήτης ό ποιήσας τά σημεία ένώπιον αύτού, έν οίς έπλάνησε 
τούς λαβόντας τό χάραγμα τού θηρίου καί τούς προσκυνούντας τπ εΙ

κόνι αύτού' ζώντες έβλήθησαν οΙ δυο εΙς τήν λίμνη ν τού πυρός τήν 
, έθ' 688καιομενην ν ειφ». . 
Ό Άντίχριστος καί ό ψευδοπροφήτης δέν θά όποθάνουν, γιά νά 

όναστηθούν εΙς κρίσιν, όλλά θά ύποστούν τήν όλλαγήν καί όμέσως τήν 

τιμωρίαν. «ΕΙκός μέν ούν, ώς ούτοι τόν κοινόν ούκ όποθνήσκουσι θά

νατον, όλλ' έν ριππ όφθαλμού όπαθανατιζόμενοι, τψ δευτέρφ θανάτφ 

τπ λίμνn τού πυρός καταδικάζονται.».689 Τήν αύτήν τιμωρίαν θό ύπο
στή καί ό διάβολος' «καί ό διάβολος ό πλανών αύτούς έβλήθη εΙς τήν 

λίμνην τού πυρός καί τού θείου, όπου καί τό θηρίον καί ό ψευδοπρο

φήτης, καί βασανισθήσονται ήμέρας καί νυκτός εΙς τούς αΙώνας τών 

αίώνων.».690 Αίωνία θό εΙναι ή τιμωρία τού Άντιχρίστου καί τού ψευ
δοπροφήτου, όπως καί αύτού τού διαβόλου, τόν όποίον θά ύπηρετή
σουν καί έκφράσουν. 

Περί τού Άντιχρίστου λέγει ό Παύλος: «ου έστιν ή παρουσία κατ' 

ένέργειαν τού σατανά έν πάσn δυνάμει καί σημείοις καί τέρασι' ψεύ
δους.».691 Έπομένως κοινή ή τιμωρία «εΙς τήν λίμνην τού πυρός τήν 
καιομένην έν θείφ». Ό Παύλος όναφέρει τόν τρόπον τής συντριβής 

τού Άντιχρίστου, πού φανερώνει τήν δύναμιν καί τόν θρίαμβον τού Ί. 

Χριστού κατά τήν Β' Παρουσίαν. «Καί τότε όποκαλυφθήσεται ό άνομος 

(= Άντίχριστος), όν ό Κύριος όναλώσει τψ πνεύματι τού στόματος αύ
τού καί καταργήσει τπ έπιφανείςι τής παρουσίας αύτού.»692. 

Τόσον όδύνατος εΙναι ό Άντίχριστος καί τόσον παντοδύναμος εί

ναι ό Χριστός. Άρκεί ένας λόγος όπό τό στόμα τού Χριστού, γιά νΒ 

συντρίψη τόν Άντίχριστον. « ... καί πατάξει- ό Χριστός- γήν τψ λόγφ 

τού στόματος αύτού καί έν πνείιματι διά χειλέων όνελεί (= θά συντρί
ψη) όσεβή.».693 Τό σκότος τού ψεύδους τού Άντιχρίστου διαλύεται μέ 
τό Φώς τής όληθείας τού Χριστού. Δέν όντέχει ό Άντίχριστος στήν έμ

687. Άποκ. ΊωάννΟύ, 19.6-7. 
688. ΆποΚ. Ίωάννου, 19,20. 
689. Άνδρέου Καισαρείας, Ύπόμνημα είς την Άποκάλυψιν, Μ. 106, 405. D. 
690. Άποκ. Ίωάννου, 20,10. Μ. 106,417 C καί 753-757. 
691. Β' θεσσαλ. 2,9. 
692. Β' θεσσαλ. 2,8. 
693. Ήσαίου , 11.4. 
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φάνισιν τού Χριστού. Μεγαλοπρεπής ή έμΦάνισις τού Ί. Χριστού. Μέ 

fva πρόσταγμα 6 Άντίχριστος έξαφανίζεται. Κατά τόν Θεοφύλακτον 
«... 6 Χριστός τφ έπιτάγματι μόνφ (= μέ μόνην τήν διαταγήν), ήτοι τφ 
έμφυσήματι. τφ 'Πνεύματος όγίου γέμοντι όφανίσει αύτόν. καί Τfι πα
ρουσίςι μόνη καταργήσει, τούτέστι παντελώς όργόν ποιήσει. Καί φα

νείς γάρ μόνον στήσει τήν όπάτην.».694 Μέ fva όπλό φύσημα 6'1. Χρι
στός θά συντρίψη τόν Άντίχριστον. Ή δύναμις τού λόγου τού Χριστού 

πλήρής Πνεύματος Άγίου θά όποκαλύψη όλην τήν όπάτην τού Άντι
χρίστου καί τού όντιχριστισμού καί έτσι 6 Άντίχριστος θά καταργηθή, 
θά γίνη ένα μηδέν ή δύναμίς του. 

'Ο Χρυσόστομος έρμηνεύων τό β' μέρος τού στίχου «καί καταργή

σει Τfι έπιφανείςι τής παρουσίας αύτού»695 γράφει: «Καθάπερ γάρ πύρ 
έπελθόν όπλώς τά μικρά ζωϋφια καί πρό τής παρουσίας αύτής π6ρρω

θεν όντα ναρκάν ποιεί καί όναλίσκει' ούτω καί 6 Χριστός τφ έπιτάγματι 
μόνον καί Τfι παρουσίςι τόνΆντίχριστον όναλώσει. Άρκεί παρείναι αύ

τόν, καί ταύτα πάντα όπόλωλε' στήσει τήν άπάτην καί φανείς μό

νον.».696 'Ο Άντίχριστος καί έν γένει όλος 6 όντιχριστισμός παρομοιά
ζονται μέ ζωύφια. τά 6ποία καί δταν εΙναι q,κόμη μακράν τό πύρ ναρ

κώνονται καί ψοφούν «έκ τής θερμότητος», δπως προσθέτει 6 ΟΙκου
μένιος.697 'Ομοίως θά καταστραφή 6 Άντίχριστος όπό τό πύρ τής θεό
τητος, όπό τόν Ί. Χριστόν. 'Εάν παρομοιάσωμεν τόν Ί. Χριστόν μέ 

θείον πύρ, όρκεί καί μόνον 6 συριγμός του, γιά νά όφανισθή 6 Άντίχρι
στος καί στήν συνέχειαν ή όνταύγεια τής παρουσίας του, «τής έπιφα· 

νείας του» τό λυκαυγές, πρό τής όνατολής του, γιά νά συντριβή 6 Άν
τίχριστος, 6 6ποίος θά γίνη fva μηδέν μέ αύτήν καί μόνον τήν παρου
σίαν τού Ί. Χριστού, τήν όνατολήν τής ένδόξου Β' Παρουσίας Του. 

Συνοπτικά όναφέρει τήν είκόνα αύτή 6 Κύριλλος Ίεροσολύμων, 
« ... Οπό τής δευτέρας έξ ούρανών ένδόξου παρουσίας τού μονογενούς 

ΥΙού Θεού καταργείται, τού Κυρίου καί Σωτηρος ήμών Ίησού, Χριστού 

τού όληθούς' δς όνελών τόν Άντίχριστον τφ πνεύματι τού στόματος 

αύΤΟύ τφ της γεέννης τούτον παραδώσει πυρί.».698 'Ο δέ Ίππόλυτος 
προσθέτει χαρακτηριστικήν λεmομέρειαν. «Τότε όχθήσεται 6 υΙός τής 
όπωλείας, ήγουν 6 διάβολος, μετά τών δαιμόνων αύτοϋ-.καί μετά τών 
ύπηρετών αύτού Οπό όγγέλων αύστηρών καί όποτόμων' καί παραδο

694. Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, ΕΙς τήν Β' πρός Θεσσαλονικείς, Μ. 124, 1344. Β. 
695. Β' Θεσσαλ. 2.8. 
696. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς τήν Β' πρός Θεσσαλονικείς, Μ. 62, 486, 
697. ΟΙκουμενίου Τρίκκης, ΕΙς τήν Β' πρός Θεσσαλονικείς. Μ. 119. 121. Β. 'Ομοίως 

Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, 'Ένθ' άνωτ. 

698. Κυρίλλου Ίεροσολύμων, Κατήχησις ΙΕ' Μ. 33, 885. B-C. 
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3. 

θήσονται τφ πυρί τφ όσβέστφ καί τφ σκώληκι τφ όκοιμήτφ καί τφ σκό
, 699 

τει τφ έξωτερφ.» . 

Ό Κολασμός των δεχομένων τό χάραγμα 

α) Ποίοι ΟΙ κολαζόμενοl 

Προϋπόθεσις τής σωτηρίας είναι η όρθή πίστις καί ή όφοσίωσις 

στόν Χριστόν. Δέν σώζεται όποιος δίνει μέρος τής καρδίας του στόν 

Χριστόν καί μέρος στόν Άντίχριστον. Ό Θεός διά τού προφήτου μας 

γνωστοποιεί τήν καταδίκην τών διψύχων καί διπλοκάρδων' «έμέρισαν 

καρδίας αυτών, νύν όφανισθήσονται·»700. Ό Χριστός δέν θέλει μέρος 
τής ψυχής μας, θέλει τήν όλην ψυχήν. Δέν είναι δυνατόν νά μοιρασθή 

τήν κυριότητα μέ τόν διάβολον καί τόν Άντίχριστον. 'Όσοι έπιλέγουν 

τόν Χριστόν πρέπει νά άνήκουν όποκλειστικά καί μόνον στόν Χριστόν 
καί νά όπορρίπτουν κάθε σχέσιν μέ τόν διάβολον καί Άντίχριστον. 

Ή ένταξις καί παραμονή στήν παράταξιν τού Χριστού, στήν 'Εκκλη

σίαν, όπαιτεί τριπλή νίκην. «... έκ τού θηρίου καί έκ τής είκόνος αυτού 
καί έκ τού όριθμού τού όνόματος αυτού ...»701. Δέν φθάνει μόνον ή νίκη 
κατά τού θηρίου, τής όθεϊστικής κοσμοθεωρίας του καί τής εΙκόνος του, 

τής όσεβούς καί ύλιστικής πολιτείας καί τού όντιχρίστου ήθους, χρειά

ζεται καί ή νίκη κατά «τού όριθμού τού όνόματος αυτού», δηλαδή κατά 

τού χαράγματος «666».702 
Κολάζεται, μάλιστα εΙς αΙώνιον κόλασιν, «ε'ί τις προσκυνεί τό θηρίον 

καί τήν είκόνα αυτού, καί λαμβάνει τό χάραγμα έπί τού μετώπου αυτού 

ή έπί τήν χείρα αυτού.»703. 

Τρία δεδομένα κολάζουν αΙωνίως: Πρώτον η προσκύνησις τού θη

ρίου, δηλαδή η υποταγή στόν όντιχριστισμόν ή καί σ' αυτόν τόν Άντί

χριστον μέ τήν μορφήν «καισαρολατρείας»704, δηλαδή μέ τήν όντικατά

στασιν τής λατρείας τού Χριστού διά τής λατρείας τού καίσαρος ή μέ 

τήν έκτέλεσιν τών όντιχρίστων, όντιθέων νόμων καί προσταγμάτων τού 

καίσαρος. Κατά τόν υΑνθιμον Ίεροσολύμων «η προσκύνησις α~τoύ -τού 

θηρίου Άντιχρίστου- έστίν ή ύποταγή, καί τό πεισθήναι ταίς φθοροποι

αίς αυτού θελήσεσιν.»705. 

699. Ίππολύτου, Περ( τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,941. C. (Β.Ε.Π. 6,291). 
700. Ώσηέ, 1Ο, 2. 
701. Άποκ. Ίωόννου, 15,2. 
702. Ε. NESTLE, Novum Testamentum Graece, σελ. 641. 
703. Άποκ. Ίωόννου, 14,9. 
704. Π. Ί. Μπρατσιώτου, Ύπόμνημα είς τήν Άποκόλυψιν, Έν Άθήναις, 1950, σελ. 

210,226. 
705. Πατριόρχου Ίεροσολύμων Άνθίμου, Έρμηνεία είς τήν Ίερόν Άποκόλυψιν, 
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Δεύτερον, κολάζει αΙωνίως ή προσκύησις τής εΙκόνος τού θηρίου 

Άντιχρίστου. «ΕΙκόνα -τού 'AvnXploτOu- δέ τήν δυσσεβή πολιτείαν κα

λεί·»706. 'Όποιος δηλαδή άποθηριώνεται μέ τήν άποστασίαν καί άντιχρι
στοποιείται καί γίνεται εΙκών, άντίγραφον, όμοίωσις, τού θηρίου Άντι

χρίστου, αότός «τήν δυσσεβή πόλιτείαν μετέρχεται τήν έκείνον εΙκονί

ζουσαν))707, έκφράζει τό άντίχριστον ήθος καί είναι σάν νά προσκυνή καΙ 
λατρεύη τόν Άντίχριστον. Κατά τόν 'Άνθιμον Ίεροσολύμων ή εΙκών τού 

ΆντιχρΙστου λαμβάνεται μέ δύο όψεις είτε ώς έξομοίωσιςτού κάθε ά

ποστάτου μέ τόν Άντίχριστον είτε ώς προσκύνησις τών όργάνων τού 

ΆντιχρΙστου, πού έκφράζουν αότόν, δηλαδή ή προσκύνησις τού άντιχρι

στισμού. Ό Άντιχριστισμός μέ τά έκάστοτε όργανά του είναι ή εΙκόνα 

τού ΆντιχρΙστου. «ΕΙκών δέ τού θηρίου ό όμοιωθείς αότφ κατά τήν κα

κήν πράξιν καΙ τήν άθεσμον πολιτείαν. 'Έτι δέ εΙκών αότού λέγεται καί ό 

παρ' αότού άποσταλείς, οΙονεί πρόσωπον καί εΙκόνα έκείνου έπιφέ
ρων.)708. 

Τρίτον, κολάζει τό χάραγμα τού θηρίου-Άντιχρίστου, δταν λαμβά

νεται έκουσίως στό μέτωπον ή στό χέρι, άκόμη καί στό μέτωπον τής 

ταυτότητος, τήν όποίαν έπιδεικνύει τό χέρι. Χάραγμμα είναι καί τό ό

νομα τού Άντιχρίστου καί ό άριθμός αότού «666». 
'Αλλά δέν άπαιτούνται καί τά τρία αότά δεδομένα-θηρίον-εΙκόνα 

θηρίου-χάραγμα θηρίου, γιά τόν κολασμόν. Άρκεί τό ένα έξ αότών, γιά 

νά κολάση αΙωνίως, δπως φαίνεται άπό τήν Γραφήν. «καί οόκ έχουσιν 

άνάπαυσιν ήμέρας καί νυκτός οί προσκυνούντες τό θηρίον καί τήν εΙ
κόνα αότού, καί εϊ τις λαμβάνει τό χάραγμα τού όνόματος αότού.»709. 
ΟΙ προσκυνητές τού θηρίου άντιχριστισμού καί Άντιχρίστου κολάζον

ται καί άνευ τού Χαράγματος. Προσκυνητές τού θηρίου όπάρχουν εΙς 

πάντας τούς αΙώνας. Αότοί κολάζονται, διότι φέρουν τό έσωτερικόν ή

θικόν χάραγμα τής προσκυνήσεως τού θηρίου καί τού άντιχρίστου η

θους. Τό χάραγμα τού όνόματος τού θηρίου-Άντιχρίστου, ώς έξωτερι

κόν, όρατόν χάραγμα, έμφανίζεται έπί τής έποχής έπικρατήσεως τού 

Άντιχρίστου. Καί μόνον ή έκουσία άποδοχή τού χαράγματος κολάζει 

Ή διατύπωσις τού κειμένου «καί εϊ τις λαμβάνει τό χάραγμα ... » άποκα

λύπτει δτι θά είναι περισσότεροι οΙ προσκυνητές τού θηρίου, οί όποίοι 

καί μόνον διά τήν προσκύνησιν θά κολασθούν. Οί προσκυνητές όπάρ

χουν σέ κάθε έποχήν, ένφ οΙ χαραγμένοι μέ τό έξωτερικόν όρατόν χά

εκδ. Β' Ρηγοπούλου, ΘεσσαλονΙκη, 1981, σελ. 141. 
706. Άρέθα ΚαισαρεΙας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106, 689. Α. 
707. Άνδρέου ΚαισαρεΙας. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106, 345. C. 
708. Πατριάρχου Ίεροσολύμων ΆνθΙμου, ΥΕνθ' όνωτ. σελ. 141-142. 
709. Άποκ. Ίωάννου, 14, 11. 
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ραγμα μόνον έπί έποχής Άντιχρίστου. 
'Η σωτηρία, ώς έλέχθη, όπαιτεϊ τήν νίκην όχι μόνον κατό τού ένός έκ 

τών τριών, όλλό καί κατό τών τριών. Δέν όρκεϊ κόποιος όγών, χρειόζε
ται γενναίος όγών καί νίκη «έκ τού θηρίου καί έκ τής εΙκόνος αυτού 
κα( έκ τού όριθμού τού όνόματος αυτού.»710. Θό σωθούν «ουχ οΙ τήν 
εΙκόνα τού θηρίου, η τό θηρίον αυτό, η τόν όριθμόν τού όνόματος αυ
τού καταπαλαϊσαι δεδυστυχηκότες, όλλ' όνδρικώς νενικηκότες ...»711. 
Δηλαδή δέν όρκεϊ ό όποτυχημένος όγών, όπαιτείται όγών καί νίκη κα( 

κατό τού όριθμού-χαρόγματος «666». 

έξάλειψις τού όνόματος όπά τήν ΒΙ6λον της ζωης καΙ ή 

ΒΙ6λος τού θανάτου «666». 

Δέν όρκεί νό έχη βαπτισθή κόποιος, γιό νό σωθή. Μέ τό Βόmισμα 

βέβαια γρόφεται τό όνομα τού πιστού στό «Βιβλίον τής ζωής». Ό Κύ

ριος είπε: «χαίρετε δτι τό όνόματα υμών έγρόφη έν τοϊς ουρανοίς.»712. 
Άλλό ευρέθη, μεταξύ μόλιστα τών δώδεκα όποστόλων, ό «υίός τής όπω

λείας»713, ό Ίούδας, τού όποίου' τό όνομα έσβησε όπό τό Βιβλίον τής 
ζωής. Ό όποιοσδήποτε χριστιανός είναι δυνατόν νό γΙνη «υίός όπω

λείας», νό έξαλειφθή τό όνομό του όπό τό «Βιβλίον τής ζωής». Ύπόρχει 

καΙ ή «Βίβλος τού θανότου», ή Βίβλος τού Σατανά-Άντιχρίστου. Μέ τήν 

όμαρτίαν, τήν όμετανοησίαν καί προπαντός μέ τήν έκουσίαν προσκύνη

σιν τού όντιχριστισμού καί αυτού τού Άντιχρίστου κα( μέ αυτήν τήν έ

κουσίαν όποδοχήν τού χαρόγματός του, ή όποία λειτουργεί ώς δρνησις 

τής σφραγίδος τού Χριστού, ώς όντίχριστον βόπτισμα, τό όνομα μετα

γρόφεται όπό τό Βιβλίον τού ουρανού στό Βιβλίον τής κολόσεως καί 

τού θανότου.«καί ε'ί τις ουχ ευρέθη έν τπ Βίβλφ τής ζωής γεγραμμένος, 

έβλήθη εΙς τήν λίμνην τού πυρός»714. 

Στήν 'Αποκόλυψιν όναφέρονται περιπτώσεις έξαλείψεως τού όνό

ματος όπό τήν βίβλον τής ζωής. «καΙ έόν τις όφέλn όπό τών λόγων τού 

βιβλίου της προφητείας ταύτης, όφελεί ό Θεός τό μέρος αυτού όπό 

τού ξύλου τής ζωής καί έκ τής πόλεως τής όγίας τών γεγραμμένων έν 

τφ βιβλίφ τούτφ.»715. Ή όπλή παραποίησις τής Άποκαλύψεως κοστίζει 
αίωνίαν κόλασιν. 

710. Άποκ. Ίωάννου, 15,2. 
711. Άρέθα Καισαρείας, "Ενθ' άνωτ. Μ. 106, 700. Α. 
712. Λουκδ.ν, 10,20. 
713. ~Iωάννην, 17, 12. πρ6λ. Β' Θεσσαλ. 2,3. 
714. Άποκ. Ίωάννου 20,15. 
715. ΆrιOK. Ίωάννου, 22,19. 
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Διό τής όμαρτίας, τής πωρώσεως, τής όμετανοησίας, τού όντιχρί

στσου ήθους, έξαλείφεται τό όνομα όπό τήν βίβλον τής ζωής τού ού

ρανού καί γίνεται ό άνθρωπος όπαδός καί προσκυνητής τού Άντιχρί

στου καί τού πολυκεφάλου θηρίου τού όντιχριστισμού. «καί προσκυ

νήσουσιν αύτόν πάντες οΙ κατοικούντες έπί τής γής, ών ού ytypamaL 
τό όνομα έν τιμ βιβλίφ τής ζωής τού όρνίου τού έσφαγμένου όπό κατα

βολής κόσμου.»716.'Η έγγραφή στήν Βίβλον ζωής προϋποθέτει Βόπτι
σμα μέ πίστιν εΙς Χριστόν. Γιό νό παραμείνη όνεξόλειmον τό όνομα, 

όπαιτείται πίστις, ήθος Χριστού, κατό Χριστόν βίος. 'Όποιοι όπολέσουν 

τήν πίστιν καί τό ήθος Χριστού μεταγρόφονται στήν Βίβλον τού Άντι

χρίστου καί έκπίmουν όπό τήν ζωήν στόν θόνατον. Αύτοί εΙναι «οί μη

δέν των ούρανίων καί τής έκεί δόξης πεφροντικότες, όλλό τη γη'ίνη έ

στίςι καί τη κατ' αύτήν χοιρώδει βιώσει προσαρμοζόμενοι. Διό καί τής 

τού βιβλίου τής ζωής διημαρτήκασιν (= χόνουν) έγγραΦής.»717. 
Εύκόλως θά έξουσιόση ό 'Αντίχριστος καί ό όντιχριστισμός αύτούς 

τούς ραθύμους καί μή όγωνιζομένους κατό Χριστόν. «οΙ δέ πίστιν είλι

κρινή καί ύπομονήν όμετόθετον έν τοίς πειρασμοίς εχοντες, όνεξάλει

moL [έκ] τής βίβλου τής ζωής εσονται.»718. 
Ή όποδοχή τού χαρόγματος «666» εΙναι μιά άρνησις όμολογίας 

πίστεως εΙς Χριστόν. Μήπως ό φέρων τό χάραγμα «666» όκούση τήν 
αύτήν φωνήν όπως καί οΙ πέντε μωρές παρθένες, «όμήν λέγω ύμίν, 

ουκ οΤδα ύμάς»719; Αύτό σημαίνει αίωνίαν έξάλειψιν τού όνόματος όπό 
τήν βίβλον τής ζωής. 'Όσοι όμολογήσουν Χριστόν μέ τόν όλον όγωνα 

τους καί τήν όπόρριψιν τού χαρόγματος θά γίνουν «συμπολίται των ό

γίων καί οΙκείοι τού Θεού.»720. Είναι πιστός ό λόγος τού Κυρίου. «Πάς 
ουν όστις όμολογήσει έν έμοί έμπροσθεν των όνθρώπων, όμολογήσω 

κάγώ έν αύτψ έμπροσθεν τού Πατρός μου τού έν ούρανοίς' όστις δ' άν 

άρνήσηταί με εμπροσθεν των όνθρώπων, όρνήσομαι αύτόν κόγώ εμ

προσθεν τού πατρός μου τού έν ούρανοίς.»721. 
Άπαιτείται λοιπόν πίστις, όμολογία, ήθος Χριστού, ένδυμα όρετων 

Χριστού, όγών κατό των παθων καί κατά τού εσω καί τού εξω χαράγμα

τος, γιό νό μείνη τό όνομα στό βιβλίον τού ούρανού, Ό Χριστός μάς 

παραγγέλλει: «' Ο νικων οϊιτως περιβαλείται έν ίματίοις λευκοίς, καί ού 
μή έξαλείψω τό όνομα αύτού έκ τής Βίβλου της ζωής, κα[ όμολογήσω 

716. Άποκ. Ίωάννοu, 13,8. 
717. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,676. Β. 


718, Άνδρέοu Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,336. Β. 


719. Κατά Ματθαίον, 25,12. 
720. Έφεσίοuς, 2,19. 
721. Κατά Ματθαίον, 10,32-33. 
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τό όνομα αύτού ένώπιον τού πατρός μου καί ένώπιον των όγγέλων 
αύτού.»722. Έρμηνεύων ό ·Αρέθας λέγει: «'Ο νικών δέ φησιν. Τίνα νι

κών; Τά πάθη τής σαρκός. Ούτος ούν περιβαλείται τά τών οίκείων όρε
τών ίμάτια, ά έκάθαρεν έκ κόπων θεοφιλων, καΙ λάμψει ώς ηλιος έν τφ 

μέλλοντι αίώνι, καί τό όνομα αύΤΟύ δ έγρόφη έν τfι βίβλφ τών τήν μή 

έκλείπουσαν ζώντων ζωήν, όνεξάλειπτον εσται ώς όμολογουμένου αύ

τού ένώπιον τού Πατρός μου ύπ' έμού.»723. Μέ ποίαν παρρησίαν θά ζη
τήση ό χριστιανός νά όμολογηθή τό όνομά του στόν ούρανόν,έάν χά

ριν τών ύλικών καί γηΤνων όγαθών καΙ χάριν τής κοιλίας δεχθή τό χά

ραγμα «666» στήν ταυτότητά του η στό χέρι καί στό μέτωπον; 

γ) Ό επί γης κολασμός τών δεχομένων τό χάραγμα 

Ή έκουσία όποδοχη τού χαράγματος τού ·Αντιχρίστου εχει ώς συν

έπειαν πρώτον τόν έπί γής κολασμόν, ό όποίος θά εΙναι ήθικός, πνευμα

τικός,όλλά καί σωματικός. 

1) Ήθlκός αύτοκολασμός 
Τό χάραγμα «666» εΙναι, όπως έλέχθη, σημείον έπαΦής μέ τόν Άν

τίχριστον καί τόν όντιχριστισμόν. Θέτει τόν σφραγιζόμενον ύπό την 

σατανικην έπήρειαν. Ή έκουσία όποδοχη τού χαράγματος εΙναι αύτο

κολασμός. Τό χάραγμα «666» είναι κατ' ένέργειαν τού Σατανά καί προ
καλεί την κατ' εννοιαν καί έν συνεχείι;ι τήν κατ' ένέργειαν όποχριστο

ποίησιν καί όντιχριστοποίησιν. Λύει τόν Χριστόν στόν χριστιανόν καί 

σχετίζει μέ τόν Άντίχριστον. 

'Ο βαθμός ένεργοποιήσεως τού «666)) καί τό ποιόν ένεργείας του 
έξαρτώνται όπό τό μέτρον τής έκουσίας όποδοχής, πού σημαίνει δρ

νησιν Χριστού, όπό τό μέτρον ταυτίσεως τής βουλήσεως μέ την βού

λησιν τού όντιχριστισμού, όπό τήν ύποκριτικήν μετάνοιαν η όμετανοη

σίαν, όπό τήν ήθικήν κατάστασιν γενικά τού όνθρώπου. 

Τό χάραγμα «666)) έντάσσει τόν δνθρωπον στήν παράταξιν τού 
Άντιχρίστου. 'Ο σφραγιζόμενος μέ τό «666)) δίνει δνοιγμα στήν σατα
νικήν όντίχριστην ένέργειαν, ή όποία όλλοτριώνει τόν δνθρωπον καΙ 

δίαμορφώνει κατ' όλίγον τό όντίχριστον ήθος καΙ την όντίχριστην όν

τίδρασιν, τόν πάγιον όντίx~'ιστoν όρνητισμόν. Αύτη ή όλλοτρίωσις, αύ

τη η όντιχριστοποίησις είναι ή χειρότερη αύτοκαταδίκη. Ή όπόρριψις 

τού Χριστού καί ή συμμόρφωσις μέ τόν Σατανά είναι ό χειρότερος αύ

τοκολασμός . 
Δέν δύναται νά συνδυάση ό Χριστιανός πίστιν καί όμολογίαν Χρι

722. Άποκ. Ίωάννου, 3.5. 
723. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,552. 8-C. 
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στού καί Άντιχρίστου. 'Όταν συντόσσεται κόποιος μέ τόν Άντίχριστον, 

όποτόσσεται τόν Χριστόν, όρνείται καί προδίδει τόν Χριστόν. Μέ τήν 

όποδοχήν τού «666» συντόσσεται καί ό χριστιανός μέ τόν Άντίχρι
στον. Τό «666» όποτελεί, όπως έλέχθη, όμολογΙα στόν Άντίχριστον. 
'Όποιος έκουσίως δέχεται τό χόραγμα «666» δέν δύναται νό εχη τήν 
ευλογίαν καί τήν Χόριν τού σταυρού. Ή όποδοχή τής σφραγίδος τού 

Άντιχρίστου καθιστά όνενεργόν τόν σταυρόν: Ή Θεία Χόρις, όπως έ

λέχθη, δέν ένεργεί όναγκαστικό, όπως ή μαγεία. 'Όταν ό πιστός δέχε

ται τό σατανικόν σύμβολον, αυτομότως όπορρίπτει τό χριστιανικόν 

σύμβολον τού σταυρού. 

Τό σημείον τού σταυρού ένεργοποιείται μέ τήν πίστιν καί συντρί

βει τίς δυνόμεις τού έχθρού. Ό πιστός δύναται νό κόμη τό σημείον 

τού σταυρού λέγων. «Ίησούς Χριστός νικά». Τότε εΤναι μέ τόν Χριστόν 

καί ίοχύει πόντα ή ευχή του Βαπτίσματος: «Συντριβήτωσαν ύπό τήν 

σήμείωσιν τού τύπου τού Σταυρού σου πάσαι αΙ έναντίαι δυνόμεις.»724. 
'Όταν όμως κόμη τό σημείον τού Σταυρού καΙ συγχρόνως φέρη τό χό

ραγμα τού Άντιχρίστου, τό όποίον έδέχθη έκουσίως, τότε ό σταυρός 

δέν ένεργεί καί ό νομιζόμενος πιστός όποδεικνύεται όπιστος, διότι 

εύρίσκεται ύπό τήν ένέργειαν τού όντιχρίστου χαρόγματος, τό όποίον 

όποκλείει τήν ένέργειαν τής σφραγίδος τού Χριστού. Γιό νό είναι κα

νείς τού Χριστού καί νό δέχεται τό δώρα τής Χόριτός του, πρέπει μό

νον αυτόν νό όμολογη καί νό όποτόσσεται τόν Σατανά. Ή όληθής χρι

στιανική συνείδησις καί ζωή τής Χόριτος είναι μία διαρκής, καθημερινή 

όποταγή τού Σατανά καί σύνταξις μετό τού Χριστού.• Ο πιστός όφείλει 
καθημερινώς νό λέγη: «Άποτόσσομαί σοι Σατανά, καί τπ πομππ σου, 

καί Tn λατρείςι ςJOυ καί συντόσσομαί σοι Χριστέ» 725. 'Όποιος δμως δέ
χεται τό «666» όποτόσσεται Χριστόν καί συντόσσεται μέ τόν Άντίχρι
στον, έπιλέγει ώς Κύριον τόν Άντίχριστον καί τόν διόβολον, Αυτό είναι 

ή χειροτέρα αύτοκαταδίκη μέ όλες τίς συνέπειες. 

Πρίν όπό τό Βόπτισμα εύχεται ή 'Εκκλησία γιό τόν Κατηχούμενον: 

«Γρόψον αυτόν έν βίβλφ ζωής σου, καί ενωσον αυτόν τπ ποίμνη τής 

κληρονομίας σου. Δοξασθήτω τό όνομό σου τό όγιον έπ' αυτφ...»726. 
Μέ τήν έκουσίαν όμως όποδοχήν τού «666», τού χαρόγματος τού Άν
τιχρίστου, οί πιστοί εΙναι ώς νό ζητούν τήν μεταγραφήν όπό τήν «βί
βλον τής ζωής»στήν «βίβλον τού θανότου» τού Σατανά, τού'Αντιχρί

724. Εύχολόγιον Μέγα, 'Έκδ. «Άετέρος», ~Aθηναι, 1970, σελ. 139. 
725. Ίω. Χρυσοστόμου, Κατήχησις, Ι', 8,16. Ε.Π,Ε: 30, σελ. 556, 570. Παράβαλε: Είς 

Έφεσίους Λόγος Α, 4. Ε.Π.Ε. 20,430. Είς Κολασ. Λόγος ΣΓ Ε.Π.Ε. 22, 202 και 204. 
726. Εύχολόγιον Μέγα. 'Ένθ' άνωτ. σελ. 130. 
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στου· «καΙ προσκυνήσουσιν αυτόν πάντες οΙ κατοικούντες έπί τής γής, 

ών ου γέγραται τό όνομα έν τφ βιβλίφ τής ζωής τού όρνίου τού έσφαγ

μένου όπό καταβολής κόσμου.»727. Αυτή ή διαγραφή τού όνόματος 
όπό τήν «βίβλον τής ζωής» σημαίνει αΙωνίαν καταδίκην. «καί ε'ί τις ουχ 

ευρέθη έν Τfι βίβλφ τής ζωής γεγραμμένος, έβλήθη είς τήν λίμνην τού 

πυρός.»728 

2) Ψυχοσωματικός κολασμός 

(1) Ή ούαΙ τών άκρΙδων-ή βάσανος τών δαιμονικών ήδονών 
Στήν 'Αποκάλυψιν τού Ίωάννου γίνεται λόγος γιά ψυχοσωματικόν 

κολασμόν τών μή έχόντων τήν όφραγίδα τού Θεού καί δεχομένων τό 
χάραγμα τού Άντιχρίστου. Ή έκουσία όποδοχή τού χαράγματος ση

μαίνει όπόρριψιν τού σταυρού, τής σφραγίδος τού Θεού. 'Ενδεικτικώς 

όναφέρομεν παραδείγματα ψυχοσωματικού κολασμού έξ αίτίας τού 

. χαράγματος.. , 
οι μή σφραγισμένοι μέ τήν σφραγίδα τού Θεού, μέ τόν σταυρόν 

καί τήν πίστιν στόν Χριστόν, θά ύποστούν τόν ψυχοσωματικόν κολα

σμόν άπό τήν «πρώτην ουαί»729, όπό τήν πληγήν τών όκρΙδων, ή όποία 
υπενθυμίζει τήνόγδόην αίγυmιακήν πληγήν τού Φαραώ73Ο. «ΚαΙ ό 
πέμπτος άγγελος έσάλπισε ... καΙ ήνοιξε τό φρέαρ τής όβυσσo~, καί ό
ν~βη καπνός ... καΙ έκ τού καπνού έξήλθον όκρίδες είς τήν γήν, καί έ
δόθη αυταίς έξουσία ως εχουσιν έξουσίαν οΙ σκορπίοι τής γής' καί έρ

ρέθη αυταίς 'ίνα μή όδικήσωσι τόν χόρτον τής γής ουδέ πάν χλωρόν 

ουδέ πάν δένδρον, εΙ μή τούς όνθρώπους οίτινες ουκ έχουσι. τήν 

σφραγίδα τού Θεού έπί τών μετώπων αυτών.»731. 
Τό άνοιγμα τού φρέατος τής όβύσσου συμβολίζει τήν όποδέσμευ

σιν τών πονηρών πνευμάτων καΙ αυτού τού Σατανά. Διά τής ένανθρω

πήσεως καΙ πρό παντός διά τής'Αναστάσεώς του ό Χριστός έδέσμευσε 

τόν Σατανά καί τούς δαίμονας αυτού. Πρό τής Β' Παρουσίας, έπί Άντι

χρίστου, θά λυθή πάλιν ό Σατανάς καί θά δοθή σΙ αυτόν γιά λίγον χρό

νον έξουσία. Θά έπιτρέψη ό Θεός νά όνοιγή αυτό τό φρέαρ όβύσσου 

καί νά έξέλθουν οί δαίμονες. «τούτον δέ κατά θείαν συγχώρησιν τούς 

καταδεδικασμένους [Τfι όβύσσφ] πονηρούς όνάγειν δαίμονας' οΟς ό 

Χριστός ένανθρωπήσας έδησενο όπως πρό τής συντελεΙας τά οίκεία 

ένεργήσαντες ότελευτήτου τύχωσι κολάσεως.»732. 

727. Άποκ. Ίωάννου. 13,8 πρβλ. Άποκ. 315. 
728. ΆπΟκ. Ίωάννου, 20.15. 
729. Άποκ. Ίωάννου, 9.12. 
730. Έξόδου, 10.4. έξής. 
731. Άποκ. Ίωάννου, 9, 1-4. 
732. Άνδρέου Καισαρείας. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,296. D-297,A 
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(τοιχογραφία Τραπέζης Ί. Μ. Δοχειαρίου, Άγ. 'Όρους. Άποκ. 9, 1-11). 
ΟΙ όναρίθμητες όκρίδες-σκορπιοί, είναι οί δαιμονικοί λογισμοί, πού κυριεύουν τούς 

σαρκολότρες καί τούς όδηγούν στήν ίκανοποίησιν ήδονών, ΟΙ όποίες παρό τήν βρα

χείαν εύχαρίστησιν δαγκώνουν μέ τήν νεκροποιόν ένέργειαν τής όμαρτίας, προκαλούν 

πόνον, όνοίγουν χόσμα όνικανοποιήτου καί κόμουν τήν καρδΙαν άβυσσον κολόσεως. 

Τό στεφόνια τών όκρΙδων είναι ΟΙ ήττες τών Χριστιανών, ΟΙ όποίες στεφανώνουν τούς 

δαίμονες. 



229 

'Ο καπνός ό έξερχόμενος έκ τής όβύσσου δύναται νά είναι συμβο

λική παράστασις «τού μεγίστου πλήθους τών έκ τής όβύσσου έξερχο
μένων όκρίδων.»733. καί κυρίως τών έσκοτισμένων λογισμών τής πλά
νης καί σαρκολατρείας. Κατά τούς Πατέρας ό καπνός, ό όποίος όνέβη 

έκ τού φρέατος τής όβύσσου «καί έσκοτίσθη ό ήλιος καί ό άήρ έκ τού 
καπνού τού φρέατος.»734, συμβολίζει τήν ψυχικήν σκότωσιν όπό τόν 
ζόφον τω>.! λογισμών τής πλάνης, τών λογισμών πού προηγούνται όπό 

τά κακά έργα όπό τίς δνομες ήδονές. «καπνόν δέ, τόν προηγούμενον 

τών πονηρών έργων τών προσβολών αύτών ζόφοψ ών παραδειχθεισών 
έξουσία τούτοις βασανίζειν τούς άνθρώπους δέδοται. Ή δέ τού ήλιου 

καί τού όέρος σκότωσις, τήν τών άπολαυόντων όνθρώπων τού φωτός 

αύτών δηλοί ψυχικήν τύφλωσιν; η τήν έπί τοίς δυσχερέσι διάθεσιν' 
σκότος γάρ τοίς έν όδύναις τό Φώς νενόμισται.»735. Ή άθρόα προσβο
λή τών σκοτεινών λογισμών συμβολίζεται μέ τόν καπνόν έκ τής όβύ

σου, κατά τόν Άνδρέα Καισαρείας. 

'Ομοίως κατά τόν Άρέθα καπνός είναι ή μνήμη τών άσεβών. «Κα

πνόν δέ άναδοθήναι όπό τού φρέατος, τής τών έκεί περιειργμένων (= 
φυλακισμένων) όσεβών μνήμης τε καί έκφάνσεως ... παραστησάσης... ή 
τών άσεβών μνήμη ... πάν ε'ί τι συμπαθείας φώς, έσβέσθαι ένεποίησε τφ 
μεγαλείφ τών τολμηθέντων αύτοίς.»736. Κατά τόν Ίεροσολύμων 'Άνθι
μον τό δνοιγμα τού φρέατος τής άβύσσου συμβολίζει τήν παρότρυσιν 

τών σαρκικών έπιθυμιών. «Άνοίγει δέ αύτός τό φρέαρ τής άβύσσου έν 

τφ έρεθίζειν τάς σαρκικάς έπιθυμίας, καί παροτρύνειν έπί τάς κακάς 
έργασίας,» 737. 

'Επομένως ή δαιμονιώδης αύτή προσβολή τών λογισμών όποτελεί 

βασανισμόν, σκοτίζει τόν νούν καί προκαλεί όδύνην. 'Ο νούς καί ή καρ

δία τών δεχομένων τό χάραγμα τού Άντιχρίστου γίνεται δβυσσος κο

λάσεως καί άνέρχεται στήν μνήμην τών μή έχόντων την σφραγίδα τού 

Θεού ώς καπνός ζοφώδης τό πλήθος τών λογισμών τής πονηρίας καί 

παρακινεί μέ δαιμονικόν μένος στά έργα τά δαιμονικά. 

Οί όκρίδες, οΙ όποίες έξέρχονται έκ τού καπνού τής όβύσσου, έκ 

τών σατανικών όναθυμιάσεων τών πονηρών λογισμών καί έπιθυμιών 

συμβολίζουν τίς δνομες ήδονές. Γι' αύτές παρακινούν οί δαιμονικοί, 

έσκοτισμένοι λογισμοί καί οΙ έπιθυμίες. Κατά τόν n. Μπρατσιώτην 

733. n. Ί. Μπρατσιώτου, 'Ένθ' όνωτ. σελ. 162. 
734. Άποκ. Ίωόννου, 9, 2. 
735. Άνδρέου Καισαρείας, ΝΕνθ' όνωτ. Μ. 106, 297. Α. 
736. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,621 B-C. 
737. Άνθίμου Ίεροσολύμων, Έρμηνεία εΙς τήν 'Ιερόν Άποκάλυψιν, εκδ. Β' 1981, 

σελ. 89. 
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«Δέν πρόκειται. .. περί πραγματικών όκρίδων, όλλά περί άλλων κακο
ποιών, δαιμονικών δντων όμοιαζόντων πρός αύτάς ... »73Β. Κατά τόν n. 
Τρεμπέλαν «ΑΙ έν τφ τμήματι τούτφ όκρίδες δέν είναι αίσθηταί, όλλά 

δέον νά έκληφθούν όλληγορικώς ώς δυνάμεις σατανικαί' καί ή έπίδρα

σις αύτών καί ή έξ αύτών πληγή περιγράφουν είδος τι δαιμονοληΨίας 
καί αίχμαλωσΙας πονηράς.»739. 

ΟΙ φυσικές όκρίδες προέρχονται όπό τήν Φθοράν τού όέρος καί 

τήν σαπίλαν, πού εύνοούν τήν έκκόλαψίν των. Καί οΙ δαιμονικές ήδο

νές προέρχονται όπό τήν ήθικήν σκότωσιν καΙ διαφθοράν. «Ή μνfιμη 

τών όκρίδων, ύποσημαίνειν έοικεν (= φανερώνει) όπηνεστέραν (= 
σκληροτέραν) τήν μνήμην τής τών όμαρτωλών έν τη προσκαίρφ αύτών 

ζωτϊ έκτοπωτάτης (= έκκεντρικής) διαγωγής. Διό καΙ έκ τού καπνού 
τήν γένεσίν φησιν έσχηκέναι, έπεΙπερ καί τών αΙσθητών όκρίδων ή γέ

νεσις έκ φθοροποιού περιέχοντος λαμβάνει τήν όφορμήν.»740. Ή ήθί
κή όθλιότης καί διαφθορά έκκολάπτει ώς άλλες όκρίδες τούς δαιμονι

κούς λογισμούς καί τίς ήδονές, οί όποιες βασανίζουν τούς όνθρώπους. 

«'Ώσπερ όπό τής Φθοράς τού' όέρος γεννώνται αΙ όκρίδες, οϋτως όπό 

τής έφθαρμένης πολιτείας (= ζωής) τών έν γf1 πολιτευομένων (= σαρ
κικώς ζώντων) χαμαιζήλων γεννάται ή μνήμη τών πονηρών αύτών πρά

ξεων καί συνείδησις πονηρά, πλήττουσα τάς ψυχάς, ώς πλήττουσιν οΙ 
σκορπίοι.»741. 

ΟΙ όκρίδες συμβολ[ζουν τίς άνομες ήδονές, οΙ όποιες βασανίζουν 

τούς σαρκικούς όνθρώπους ώς έμμονες όκατάσχετες έπιθυμίες καί 

δέν τούς όφήνουν νά ήσυχάσουν, όλλά τούς κατατρώγουν τήν ψυχήν. 

Βασανίζουν τούς όνθρώπους καί ώς μνήμες αΙσχρών έργων, πού κεν
τnύν τήν συνείδησιν κα( προκαλούν όΦόρητην ψυχικήν όδύνην. 

ΟΙ ήδονές πού ίκανοποιούνται δαγκώνουν καί δηλητηριάζουν τήν 

ψυχήν καί τήν κάμουν νά πονά φρικτά, δπως τό σώμα όπό τό δάγκωμα 

τού σκορπιού. «Βραχεία ήδονή ήσθείσα μακράν τίκτει λύπην». 

ΟΙ «όκρίδες», οί άνομες ήδονές, προσωποποιούνται:742 «Καί έδόθη 
αύταις έξουσία ώς έχουσιν έξουσίαν οΙ σκορπίοι τής γής.»743, Κατά τόν 
Άρέθα καί τό δνομα όκρίδες είναι συμβολικόν. «Άλλά καί τό όκρίδες 

738. n. Ί. Μπρατσιωτου, 'Ένθ' άνωτ. σελ. 162. 
739. n. Ν. Τρεμπέλα, Ή κ.Δ. μετά συντόμου έρμηνείας, υΕκδ. 17η, Άθηναι 1973, 

σελ. 1017. 
740. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,621. C-D. 
741. Άνθίμου Ίεροσολύμων, 'Ένθ' άνωτ. σελ. 89. 
742. Κατά Άρέθαν; "Δεδόσθαι δέ έξουσίαν ως έπ( έμψύχων αύταίς διεσκευόσθη 

Tf! προσωποποιΙψ>. Μ. 106.621. D. 
743. Άποκ. Ίω. 9,3 
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δνομα .. τού κατ' άκρας τάς τιμωρίας έπαχθήναι (= δτι πολύ σκληρές 
τιμωρίες θά έπιφέρουν) πρός δήλωσιν παρελήφθη.»744. 

Ποίοι κολάζονται μέ τήν βάσανον των έπιθυμητων ήδονων καί τό 

όποτέλεσμα τής ίκανοποιήσεως αύτων; πού 6μοιάζει μέ δάγκωμα 

σκ6ρπιού; 'Εκείνοι, «οϊτινες ούκ εχουσι τήν σφραγίδα τού Θεού έπί 

τών μετώπων αύτων.»745, Ή έξουσία των όκρίδων εΙναι νά βασανίζουν 
καί δχι νά φονεύουν. «Καί έδόθη αύταίς 'ίνα μή όποκτείνωσιν αύτούς, 

όλλ' 'ίνα βασανισθωσι μήνας πέντε' καί 6 βασανισμός αύτων ώς βασανι
σμός σκορπίου, δταν παίση άνθρωπον.»746. 

Κατά τόν Άνδρέα 6 έπί πέντε μήνας βασανισμός συμβολίζει η τόν 
βραχύν χρόνον η τίς πέντε αΙσθήσεις, διά των 6ποίων Ικανοποιούνται 

οι ήδονές καί έπιτελείται ή όμαρτία. «τούς δέ πέντε μήνας τού βασανι

σμού αύτων, σημαίνειν ήγούμεθα η τό τού χρόνου μικρόν... η χρόνον 
τινά πεμmαίον, διά τάς πέντε αΙσθήσεις, δι' ών ή όμαρτία τοίς όνθρώ

ποις είσέρπει (= εΙσέρχεται)' η καιρόν ώρισμένον, Θεφ δέ μ6νφ γνώρι
μον.»747. 

Κατά τόν Άρέθα οΙ πέντε μήνες συμβολίζουν καί τίς πέντε αΙσθή

σεις τού όνθρώπου καί τό χρονικόν διάστημα τής διαπλάσεως τού έμ

βρύου, τό 6ποίον κατά τόν πέμπτον μήνα εχει πλήρως όνεπτυγμένες 

τίς πέντε αΙσθήσεις. «Τό δέ πεμmαίον των μηνων, έπεί καί οΙ μήνες 

τού αΙσθητού κόσμου μέτρα, όθεν καί τά γνωστήρια τούτου, αΙ αΙσθή

σεις τ6 ένεργείν ελαβΟΥ, εΙκότως (= εύλόγως) ίσαρίθμφ παραστάσει 
(= πέντε αΙσθήσεις) τό όμαρτάνειν αίνίττεται (= φανερώνει), εΙς τό 
μνήμην όνθρώποις έμποιείν των δι' ών εσχον τό τήν κρίσιν όνέχεσθαι. 

'Εκ τούτων γάρ καί περί τούτων ή όνταπόδοσις.»748. Δηλαδή οί πέντε 
μήνες ύπενθυμίζουν τίς πέντε αΙσθήσεις, διά των 6ποίων ή όμαρτία καί 

αΙ 6ποίαι θά κολασθούν. Δηλώνεται 6 σωματικός κολασμός. Τήν κά
θαρσιν των διά των ήδονων τής άμαρτίας μολυνομένων πέντε αΙσθή

σεων σχετίζει 6 Γρηγόριος 6 Θεολόγος μέ τήν έπί πέντε ήμέρας δια
τήρησιν τού πρός θυσίαν όμνού τού Πάσχα. «Διατηρείται δέ εΙς Πέμ

πτην ήμέραν (6 όμνός), 'ίσως δτι καθαρτικόν αΙσθήσεων τόέμόν θύμα, 
έξ ών (= αίσθήσεων) τό πταίειν, καί περί ας (= αΙσθήσεις) 6 πόλεμος, 
εΙσδεχομένας τό κέντρον τής άμαρτίας ...»749. . 

744. Άρέθα Καισαρείας, "Ενθ' όνωτ. Μ. 106,621. D. 
745. Άποκ. Ίωόννου, 9,4. 
746. Άποκ. Ίωόννου 9,5. καί 10. 
747. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,297. Β. 
748. Άρέθα Καισαρείας,'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,624. D. 
749. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος ΜΕ, 14, είς τό Πόσχα. Μ. 36, 641. C. (E.n.E. 5, 

180). 
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Ή λεmομερής περιγραφή τών όκρίδων fχει σημασίαν. «καί τά ό

μοιώματα τών όκρίδων όμοια ϊπποις ήτοιμασμένοις εΙς πόλεμον, καί έπί 

τάς κεφαλάς αύτών ώς στέφανοι όμοιοι χΡυσίφ, καί τά πρόσωπα αύτών 

ώς πρόσωπα όνθρώπων, καί εΤχον τρίχας ώς τρίχας γυναικών, καί οΙ ό

δόντες αύτών ώς λεόντων ήσαν. Καί εΤχον θώρακας ώς θώρακας σιδη

ρούς, καί ή φωνή τών mερύγων αύτών ώς φωνή άρμάτων 'ίππων πολ

λών τρεχόντων είς πόλεμον.»750. 
'Άριστα παριστάνεται ό άόρατος πόλεμος τών δαιμονικών λογι

σμών καί έπιθυμιών καί ήδονών. 'Ομοιάζουν οί όκρίδες μέ ϊππους πο

λεμοχαρείς. Δηλούται ή προσβολή τών λογισμών καί ήδονών. 'Όταν 

κυριεύσουν τήν ψυχήν, στρατεύονται στά μέλη της σαρκός, στίς πέντε 

αίσθήσεις καί προκαλούν πολέμους. «Πόθεν πόλεμοι καί μάχαι έν ύμίν; 

-λέγει ό Ίάκωβος- ούκ έντεύθεν, έκ τών ήδονών υμών τών στρατευο

μένων έν τοίς μέλεσιν υμών;»751. ' Ο πόλεμος τών ήδονών μέσα στό α
τομον εΙναι έναντίωσις τού φρονήματος της σαρκός πρός τό φρόνημα 

τού πνεύματος. 'Ο πόλεμος αύτός έπεκτείνεται καί μεταξύ τών όν

θρώπων. ΟΙ σαρκικοί ανθρωποι δέν όνέχονται τούς πνευματικούς άν

θρώπους. 

ΟΙ στέφανοι «όμοιοι Χρυσίφ», συμβολίζουν τίς νίκες τών ήδονών, 

μάλλον τίς νίκες τών δαιμόνων, οΙ όποίοι μέ τούς έσκοτισμένους, δαι

μονικούς λογισμούς καί τίς ήδονές πολεμούν καί νικούν πολλάκις τούς 

όνθρώπους. 'Ο 'Ανδρέας λέγει: «ΟΙμαι (= νομίζω) δέ καί διά τούτων 
τών όκρίδων τούς πονηρούς μάλλον νοείσθαι δαίμονας ... Καί έπί τών 
κεφαλών στεφάνους χρυσοειδείς της καθ' ήμών νίκης φέροντας' οΙς 

(= μέ τά όποία στεφάνια) ήμείς, όταν ήττηθώμεν, τήν κακήν νίκην δι' 
ήδονης νικώντες (οΙ δαίμονες) στεφανούσθαι νομίζομεν.»752. Τά πρό
σωπα τών όκρίδων-ήδονών, «ώς πρόσωπα άνθρώπων», διότι οί ανθρω

ποι διά τών μελών της σαρκός ίκανοποιούν τίς ήδονές. οι «τρίχες γυ

ναικών» δηλούν τήν γυναικείαν πρόκλησιν, τήν πορνικήν καί μοιχεια

κήν όπάτην. «Καί αΙ γυναικείαι τών τριχών έμπλοκαί ώς πυκάζουζαι (= 
καλύπτουσαι) τούς όπατεώνας. Τοιαύται γάρ καί αί σαρκικαί ήδοναί, 

αϊτινες τφ φαινομένφ αύτών έπιτέρπειν (= ευχαριστούν) τφ έαυτών ό
λισθήματι τούς δελεασθέντας κατασύρουσι»753. 

Δηλούται διά τών όκρίδων κυρίως ό σαρκικός πόλεμος, τά σαρκικά 

πάθη, ή μανία τού πανερωτισμού, ή τρέλλα της σαρκολατρείας. «Τάς 

δέ τρίχας τών γυναικών, σημαίνειν τό ήδυπαθές τών δαιμόνων, καί 

750. Άποκ. Ίωάννου, 9, 7-9. 
751. Ίακώ60υ 4,1. 
752. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106, 297, 0.-300. Α. 
753. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,625. C-D. 
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πρός πορνείαν διεγερτικόν.»754. Τό πόθη τής σαρκικής όκολασίας εΤναι 
φοβερός ψυχοσωματικός κολασμός. 

ΟΙ όδόντες τών όκρίδων-ήδονών «ώς λεόντων», σημαίνει δτι κατα

τρώγουν αύτούς, πού τίς Ικανοποιούν, αύτούς πού δέν fxouv Φόβον 
Θεού καί σφραγίδα κυριότητος καί εΙναι δούλοι σαρκολατρείας, συρό
μενοι όπό δαίμονας πορνείας. Σ' αύτούς ό δαιμονικός έρως εΙναι όνί

κητος, δπως ό λέων καί τούς κατατρώγει «έρως όνίκατε μόχαν»755. 
Δέν χορταίνουν ποτέ οΙ ήδονές, όλλό βασανίζουν τόν δνθρωπον. Κατό 

τόν 'Ανδρέα Καισαρείας μέ τούς λεοντείους όδόντας δηλούται τό φο

νικόν καί Ιοβόλον καί μέ τούς σιδηρούς θώρακας, τό σκληροκόρ

διον756 . 
Ή ταχυτότη έπίθεσις τών δαιμόνων μέ τούς πονηρούς λογισμούς 

καί τίς ήδονές, παρίσταται μέ τήν φρόσιν «καί ή φωνή τών πτερύγων 

αύτών ώς φωνή όρμότων ίππων πολλών τρεχόντων εΙς πόλεμον.»757. 
Μεγόλον θόρυβον καί ταραχήν προκαλούν στήν ψυχήν τού όνθρώπου 

οΙ λογισμοί τής πονηρίας καί οΙ άνομες ήδονές. ΟΙ δαίμονες προσβάλ

λουν τούς σαρκικούς όνθρώπους μέ τούς λογισμούς ήδονών, καί ύπο

δουλώνουν αύτούς μέ τό σαρκικόν φρόνημα καί τήν Ικανοποίησιν τών 

ήδονών, τήν σαρκικήν, όμαρτωλήν ζωήν. « ... ή πτήσις μέν τό της έπε

λεύσεως θάττον (= ταχύ) αΙνίττεται καί τό άνωθεν έπιέναι (= δτι έπέρ
χονται). Φωνός δέ τών πτερύγων τήν έφόρμησιν αύτών λέγει πρός τήν 

πολεμικήν αύτών συμπλοκήν.»758. 
Τό δηλητηριώδες κεντρί τών όκρίδων-ήδονών εΙναι στήν ούράν. 

«καί έχουσιν ούρός όμοίας σκορπίοις καί κέντρα, καί έν ταίς ούραίς 

αύτών έξουσίαν fxoUOL τού όδικήσαι τούς όνθρώπους μήνας πέν
τε.»759. Οί πονηροί λογισμοί προσβόλλουν παντού δλους' τούς όνθρώ
πους, όλλά οΙ όληθινοί χριστιανοί όποκρούουν τά στίφη τών πονηρών 

λογισμών καί δέν βλάπτονται όπό αύτούς καί δέν κυριεύονται όπά 

τούς δαίμονας. ΟΙ όκάλυπτοι δμως όπό τήν θείαν Χάριν σαρκολότρες 

ήττώνται όπό τούς λογισμούς, ίκανοποιούν τίς όμαρτωλές ήδονές καί 

θανατώνονται πνευματικά. Τό θανατηφόρον κεντρί εΙναι στήν ούράν 

τών όκρίδων-ήδονών. Ή όρχή τής ήδονής φαίνεται γλυκεία, όλλό ή κα

τάληξίς της, ή ούρά της εΙναι πνευματικός θάνατος καί όκόμη σωματι

κή βάσανος. 

754. Άνδρέου Καισαρε[ας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,300. Α. 
755. Σοφοκλέους, Άντιγόνη, 
756. Άνδρέου Καισαρε[ας, 'Ένθ' όνωτ. 
757. Άποκ. Ίωόννου, 9,9. 
758. Άρέθα Καισαρείας, νΕνθ' όνωτ. Μ. 106, 625. D. 
759. Άποκ. Ίωάννου, 9,10. 

D 
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Λίαν έπιτυχώς έρμηνεύει ό Άνδρέας Καισαρείας. «Τάς δέ όμοιω

θείσας τοίς σκορπίοις ούράς αύτών, τά τών όμαρτιών τέλη (= κατάλη
ξιν) [αΙνίττεσθαι (= φανερώνουν)] τίκτοντα (= διότι γεννούν) ψυχικόν 
θάνατον.»760. Ή ήδονή προκαλεί τήν έπιθυμίαν, «ή έπιθυμία συλλα
βούσα τίκτει όμαρτίαν, ή δέ όμαρτία όποτελεσθείσα όποκύει (= γεννά) 
θάνατον.»761. 

ΟΙ νοητές όκρίδες, οΙ δαίμονες, οΙ λογισμοί, οΙ ήδονές προσβάλ

λουν όλους τούς όνθρώπους, όλλά στούς χριστιανούς δέν έχουν έξου
σίαν. «Καί έρρέθη αύταίς (πήραν έντολήν), 'ίνα μή όδικήσωσι. .. εΙ μή 

τούς όνθρώπους, ο'ίτινες ούκ έχουσι την σφραγίδα τού Θεού έπί τών 

μετώπων αύτών.»762. 'Όσοι λοιπόν όντικαταστήσουν τήν σφραγίδα τού 
σταυρού μέ τό χάραγμα τού Άντιχρίστου θά έκτεθούν στήν πληγήν 

τών όκρίδων, θά ύποκύψουν στίς προκλήσεις τών ήδονών καί θά βασα

νίζωνται όπό τήν δουλείαν τής όμαρτίας, ή όποία δαγκώνει σάν τόν 

σκορπιόν. 

Χαρακτηριστικόν τό σχόλιον τόύ Άνδρέου Καισαρείας; «Τό δέ τάς 
νοητάς όκρίδας πλήττειν τούς όνθρώπους κατά τήν τών σκορπίων ό

μοιότητα, δηλοί τό έν τφ τέλει τών πονηρών πράξεων τόν βλαmικόν 

τής ψυχής έγκεκρύφθαι (= ότι έχει κρυφθή) θάνατον' δν ύφίστανται οΙ 
μή σεσημειωμένοι Τf\ θείQ σφραγίδι τά μέτωπα' καί τφ φωτισμφ τού 

ζωοποιού σταυρού διά Πνεύματος όγίου μή περιλαμπόμενοι. ..»763. 

(2) Τό έλκος έπί τούς έχοντας τό χόραγμα τού θηρΙου 
'Ένα δλλο δείγμα τού κολασμού τών δεχομένων τό χάραγμα τού 

Άντιχρίστου είναι τό έλκος, τό όποίον προκαλεί ή πρώτη όπό «τάς έ
mά φιάλας τού θυμού τού Θεού εΙς τήν γήν.»764. Ή πληγή αύτή πλήτ
τει μόνον τούς έχοντας τό χάραγμα. «Καί όπήλθεν ό πρώτος (δγγελος) 

καί έξέχεε τήν φιάλην αύτού εΙς τήν γήν' καί έγένετο έλκος κακόν καί 

πονηρόν έπί· τούς άνθρώπους τούς έχοντας τό χάραγμα τού θηρίου 

καί τούς προσκυνούντας τf\ εΙκόνι αύτού.»765. Ή πληγή αύτή ύπενθυ
μίζει τήν 6ην πληγήν τής Αίγύmου, ή όποία έστράφη « ... έννατίον Φα
ραώ καί έναντίον τών θεραπόντων αύτού ... καί έγένετο έλκη, φλυκτί
δες όναζέουσαι, έν τε τοίς όνθρώποις καί έν τοίς τετράποσι.»766. 

760. Άνδρέου Καιοαρε(ας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106, 300. Β. 
761. Ίακώ60υ, 1,15. 
762. Άποκ. Ίωάννου, 9.4. 
763. Άνδρέου Καιοαρε(ας, Μ. 106, 297. Α. 
764. Άποκ. Ίωάννου, 16,1. 
765. Άποκ. Ίωάννου 16,2. 
766. 'Έξοδος, 9, 8-10. 
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Μέ όλες τίς πληγές τής 'Αποκαλύψεως κολόζεται ή όποστασία όπό 

τόν Χριστόν καί ή προσκύνησις ώς Μεσσίου τούΆντιχρίστου. «'Ο Άν

τίχριστος ύπέθρεψεν εΙς τούς όνθρώπους τήν έλπίδα χρυσού αΙώνος 

δνευ Θεού καί κατό τού Θεού. 'Ο Χριστός πλήττει ήδη καί διό τής σι
δηράς ρόβδου αύτού κατερειπώνει τό όντίχριστον κρότος.»7β7. 'Ο σκο
πός τού κολασμού είναι ή μετόνοια καί ή όποδέσμευσις όπό τόν πλό
νον Άντίχριστον. . 

Ή πληγή τού fλκους όπλώνεται σ' όλην τήν γήν, γιό νό κολόση 

τούς φέροντας τό χόραγμα τού 'Αντιχρίστου καί προσκυνούντας τήν 

εΙκόνα αύτού, δηλαδή τούς πεισθέντας στήν όντίχριστην κοσμοκρατο

ρίαν του, στήν δθεην έξουσίαν του,7β8 καΙ ύποταγέντας σ' αύτόν. Ή 
πληγή τού έλκους δύναται νό έκληφθή «έν φυσικ1Ί καί ήθική έννοίςι 

(τύψεις συνειδήσεως).»769. Ή φιόλη συμβολίζει τόν κολασμόν. «Ή 
φιάλη ένταύθα, καθόπερ καί τό ποτήριον, έπί κολαστικής ένεργείας 

έκλαμβόνεται.»770. 'Ο δγγελος «έξέχεε τήν φιόλην αύΤΟύ είς τήν γήν». 
«χύσιν τής φιάλης νοητέον τήν κίνησιν καί είς πράξιν όρμήν τού θε"ί

κού θυμού.»771 κατό τόν 'Άνθιμον Ίεροσολύμων. 
Ή έκχυσις τής φιόλης «εΙς τήν γήν» σημαίνει δτι πλήττει τούς 

γή'ίνον έχοντας φρόνημα. «έπί τήν γήν δέ χεθήναι. γήν, τούς τfl μα

ταιότητι τών γη"ίνων περισπωμένους όποκαλών.)772. Αύτή ή προσκόλ
λησις στό γή'ίνα όδηγεϊ στήν άποδοχήν τού χαράγματος καί στήν ύπο

ταγήν στόν Άντίχριστον, «'Επί τήν γήν δέ έγένετο ή fκχυσις, τούτέ

στιν έπί τούς διό γήΙνα, δόξαν καί πλούτον κοσμικόν, καί Χο'ίκού σώμα

τος άνάπαυσιν, δεξαμένους τό χόραγμα τού θηρίου, καί προσκυνήσαν

τας,ήτοι πεισθέντας τfl είκόνι αύτού.)773. 
ΟΙ κολαζόμενοι μέ τήν πληγήν τού έλκους είναι οί δεχόμενοι τό 

χάραγμα τού Άντιχρίστου καί προσκυνούντες τήν είκόνα αύτού, τήν 

άντίχριστην έξουσίαν καί κοσμοκρατορίαν του. Αύτούς όνομάζει ό 'Α

ρέθας «πονηρούς». «Πονηροί δέ τίνες αν εΙεν (= ποϊοι μπορούν νά εί
ναι), ή (= παρά) οΙ τό χάραγμα έπιφερόμενοι τού θηρίου, έκ τού άπο
στήναι (= διότι άπεμακρύνθησαν) μέν άπό Θεού ζώντος, τφ 'Αντιχρί
στφ δέ προσρυήναι (= διότι προσχώρησαν στόν Άντίχριστον).»774. 

767. Π.Ν. Τρεμπέλα, Ή Κ.Δ. μετό συντόμου έρμηνείας, Άθήναι 1973, σελ. 1038. 
768. Άνθίμου Ίεροσολύμων, 'Ένθ' όνωτ. σελ. 152. 
769. Π:1. Μπρατσιώτου, 'Ένθ' όνωτ. σελ. 239. 
770. Άνδρέου Καισαρε(ας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106.357. Q. 
771. Άνθίμου Ίεροσολύμων. 'Ένθ' όνωτ. σελ. 152. 
772. Άρέθα Καισαρε(ας. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106.704.8. 
773. Άνθίμου. Ίεροσολύμων, UEve' όνωτ. σελ. 152. 
774. Άρέθα Καισαρείας. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106, 704. C. 
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Τό ~λKoς αύτό τό «κακόν καί πονηρόν» όσφαλως είναι ψυχικός καί 

σωματικός κολασμός, όδύνη ψυχική καί σωματική. « ... ~λKoς πονηρόν 
γενήσεσθαι' τήν έν KαρδίC;Ι πύου δίκην σφύζουσαν όδύνην αίνιττόμε

νον (= ύπονοεί). τήν έγγινομένην ταίς των άποστατων καρδίαις ... »775. 
Τό ~λKoς τό πονηρόν συμβολίζει τήν ψυχικήν βάσανον καί όδύνην- « ... 

έλκος τήν έν KαρδίC;Ι σφύζουσαν όδύνην όλληγορων.»776. Άλλό ή όδύ
νη θό είναι καί σωματική όπό σωματικές πληγές. «Είκός (= εύλογον) 
δέ καί αίσθητως τό τούτων τραυματίζεσθαι [σώματα], πρός έλεγχον 

τής έλκωθείσης αύτων ψυχής τοίς διαβολικοίς τής πλόνης τού όπα

τεωνος [καί Άντιχρίστου καί 6ποστότου] βέλεσι.»777. Ή ελκωσις καί 
τού σώματος, δηλαδή, θό όποδεικνύη τήν ψυχικήν όδύνην έξ αΙτίας 

τής πλάνης καΙ προσκυνήσεως τού Άντιχρίστου καί τής όποδοχής τού 

χαρόγματός του. Θό είναι δέ όνυπόφορος ή όδύνη, διότι ό ΆντΙχρι

στος κα(cτό όργανό του δέν θό δύνανται, όπως άλλοτε ό Φαραώ καί οί 

περί αύτόν, νό όπαλλόξουν τούς βασανιζομένους όπαδούς όπό τό έλ

κη αύτά. 'Έτσι ή όδύνη καί ό βασανισμός θό είναι όνυπόφορος, «όταν 

θεηλότοις πληγαίς (= μέ θεόσταλτες πληγές) μαστιζόμενοι, μηδεμιάς 
παρό τού θεοποιηθέντος παρ' αύτων Άντιχρίστου ίόσεως τεύξωνται 

(= έπιτύχουν).»778. 

(3) Ό .σκοτασμός τού θρόνου τού θηρίου καΙ βασανισμός τών όπαδών 

του 

'Άλλο δείγμα τής όδύνης όπό τόν κολασμόν των όπαδων τού'Αντι

χρίστου είναι ή μάσησις των γλωσσων των μετό τήν σκότωσιν τού θρό

νου τού θηρίου, τήν όποίαν έπιφέρει ή πέμπτη φιάλη-πληγή. «Καί ό 

πέμπτος (άγγελος) έξέχεε τήν φιόλην αύτού έπί τόν θρόνον τού θη

ρίου' καί έγένετο ή βασιλεία αύτού έσκοτωμένη, καί έμασώντο τός 

γλώσσας αύτων έκ τού πόνου.))779. 

'Άγνωστον πού είναι ό θρόνος τού θηρίου, τού Άντιχρίστου. Γνω

στόν είναι μόνον ότι έδόθη ό θρόνος αύτός όπό τόν Σατανά. «καί έδω

κεν αύτφ ό δρόκων (= Σατανάς) τήν δύναμιν αύΤΟύ καί τόν θρόνον 
αύΤΟύ καί έξουσίαν μεγόλην.))780. 

Κατά τόν Άρέθαν «θρόνος τού θηρίου)) είναι ή βασιλεία τού Άντι

χρίστου. «Θρόνον γάρ τήν βασιλείαν φησί (= έννοεί)' θηρίον δέ τόν 

775. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,357. D. 
776. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. 
777. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,360.Α. 
778. 'Ανδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. IV. 106,357. D.-360.A. 
779. Άποκ. Ίωόννου, 16,10. 
780. Άποκ. Ίωόννου, 13,2. 
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'Αντίχριστον»781. Κατά τόν Άνδρέαν, «τό έπιχεθήναι τήν φιάλην έπί 
τόν τού θηρίου θρόνον, σημαίνει τό έπί τήν βασιλείαν τού Άντιχρίστου 

τήν τοιαύτην όργήν έκχείσθαι καί έσκοτισμένην δείκνυσθαι, ότε (= 
διότι) όφεγγή τιi> τής δικαιοσύνης Ήλίφ τυγχάνουσαν.»782. Δηλαδή έ
σκοτισμένη όποδεικνύεται ή βασιλεία τού Άντιχρίστου συγκρινομένη 

μέ τήν Βασιλείαν τού Θεού. Έλέγχεται ή όπάτη καί ή πλάνη καί τό 

ψεύδος τής θεοποιήσεως τού Άντιχρίστου. Ή Βασιλεία τού Χριστού 

όληθής. Ή Βασιλεία τού Άντιχρίστου ψεύδος καί σκότος. Κατά τόν Ά

ρέθαν «έσκοτισμένην δέ τήν βασιλείαν αυτού φησιν, ην ή τής φιάλης 

έκχυσις έποίησε, τη υπερβολή τής όδύνης.»783. Κατ' αλλην έρμηνείαν 
είναι δυνατόν «καί βασιλείαν νοήσαι τούς υπέρ τήν βασιλείαν τού Άν

τιχρίστου τεταγμένους»784, δηλαδή τούς αρχοντας, όργανα τού Άντι
χρίστου καί τούς όπαδούς αυτού. 

Άποτέλεσμα τών πληγών καί μάλιστα τού σκοτασμού τού θρόνου 

τού θηρίου είναι ή τραγική κατάστασις τών όπαδών τού Άντιχρίστου, 

οί όποίοι δέν θά δύνανται νά συγκρατήσουν τόν όφόρητον ψυχοσωμα

τικόν πόνον. «καί έμασώντο τάς γλώσσας αυτών έκ τού πόνου.»785. Φο
βερά ποινή κατά τών όπαδών τού Άντιχρίστου. «'Η δέ τών γλωσσών 

μάσησις τήν υπερβολήν τής όδύνης δηλοί, τι (= όπό τήν όποίαν) οί 
πλανηθέντες υπ' αυτού κατασχεθήσονται (= θά κυριευθούν), υπό τών 
θεηλάτων πληγών μαστιζόμενοι (= βασανιζόμενοι όπό τίς θεόσταλτες 
πληγές)' » 786. 

Θά έπιτρέψη ό Θεός νά δοκιμασθούν οί πλανηθέντες καί πιστεύ

σαντες στόν Άντίχριστον μέ σκληρές πληγές, γιά νά γνωρίσουν δτι εί

ναι ψευδής Θεός καί δέν δύνα~αι νά ΤΟUς σώση όπό τόν κολασμόν. 

«'Όπως αν, γνόντες ότι άπατηλός έστιν ό παρ' αυτών ώς Θεός δοξαζό

μενος, τής πλάνης παύσωνται (= νά παύσουν νά πλανώνται).»787. Άλλά 
ή πνευματική τύφλωσις καί ό έγω'ίσμός δέν θά όφήση αυτούς νά έπι

στρέψουν. «Καί έβλασφήμησαν τόν Θεόν τού ουρανού έκ τών πό~ων 

αυτών καί έκ τών έλκών αυτών, καί ου μετενόησαν έκ τών έργων αυ
τών.»788. 

Ό κολασμός μέ τίς όκρίδες, μέ τό έλκος τό πονηρόν, μέ τόν σκο

781. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,708. C. 
782. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,364. C. 
783. Άρέθα Καισαρείας, ffEve' όνωτ. Μ. 106, 708. C. 
784. 'Ένθ' όνωτ. 
785. Άποκ. Ίωάννου, 16,10. 
786. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,364. D. 
787. 'Ένθ' όνωτ. 
788. Άποκ. Ίωάννου, 16,11. 
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τασμόν καί μέ δλες τίς άλλες πληγές δέν θά όγγίξη τούς όληθινούς πι

στούς, αύτούς πού δέν θά δεχθούν νά σφραγισθούν μέ τό χάραγμα 
τού Άντιχρίση)υ. Ό Ί. Χριστός είπε γιά τούς όποστόλους καί τούς ό

ληθινούς χριστιανούς' «έθεώρουν τόν σατανάν ώς όστραπήν έκ τού 

ούρανού πεσόντα.»789. Ή πίστις καί τά άγια έργα τών χριστιανών συν
τρίβουν καί διαλύουν τήν κυριαρχίαν τού διαβόλου καί τού «κατ' ένέρ

γειρν τού Σατανά»790 Άντιχρίστου . 
.οΙ χριστιανοί οΙ Φέροντες τήν σφραγίδα τού Θεού καί μή δεχόμε

νοι τό χάραγμα, έχουν τήν προστασίαν τού Χριστού. Ό Κύριος είπε: 

«χαίρετε δέ δτι τά 6νόματα ύμών έγράφη έν τοίς ούρανοίς.»791. Οί δί
καιοι είναι ύπό τήν άμεσον προστασίαν τού Θεού. «Δικαίων δέ ψυχαί 

έν χειρί Θεού, καί ού μή άψηται αύτών βάσανος.»792. Οί όληθινοί χρι
στιανοί εχουν τήν Χάριν νά μήν βλάmωνται όπό τίς πληγές. Ό Κύριος 

είπε: «Ίδού δίδωμι ύμίν τήν έξουσίαν τού πατείν έπάνω δφεων καί 

σκορπίων καί έπί l1άσαν την δύναμιν τού έχθρού, καί ούδέν ύμάς ού μή 

όδΙKήσn.»793. οι σφραγισμένοι δμως μέ. τό χάραγμα «666» θά είναι 
εύάλωτοι σ' δλες τίς πληγές. 

δ) ΑΙωνία κόλασις τών χαραγμένων 

1) Τό ποτήριον της όΡΥης τού Θεού. ΑίωνΙα βάσανος έν πυρί καί ΘείCΡ 
Ό Χριστός έκαμε τό πάν, γιά νά σώση τό όνθρώπινον γένος. Ή ό

ποστασία δμως τών όνθρώπων, Τι άρνησις τού Χριστού καί ή όναγνώρι
σις τοϋ Άντιχρίστου ώς Μεσσίου, ώς Θεού, θά προκαλέαη τόν δίκαιον 

κολασμόν κατά τήν Β' Παρουσίαν όπό τόν Χριστόν, 6 6ποίος τώρα μα
κροθυμεί, όλλά τότε θά τιμωρήση τούς προσκυνοϋντας τόν Άντίχρι

στον καΙ λαμβάνοντας τό χάραγμα αύτοϋ. «Έπεί (= όφοϋ) δέ πάντα 
πάλιν ποιήσας, καί μηδέν καταλείψας (6 Θεός) τών δεόντων γενέσθαι, 
τήν κακίαν είδε πάλιν... έπί τοσοϋτον κορυφουμένην ... ώς καί τφ Άντι
χρίστφ προσκυνήσαι τούς όνθρώπους ... , αύτόν τόν όληθή Θεόν καί τόν 
αύτοϋ όληθή καταλιπόντας Χριστόν, αύτός αύθις (= πάλιν) έξ ούρανών 
έπελεύσεται μετά δυνάμεως καί δόξης πολλής, ούκέτι μακροθυμήσων, 

αλλά τιμωρήσων τούς διά τών πονηρών έργων θησαυρΙσαντας έαυτοίς 

τήν 6ργήν έν τφ καιρφ, τής μακροθυμίας αύτοϋ.»794. 

789. Λουκ. 10,18. 
790. Β' θεσσαλ. 2,9. 
791. Λουκ. 10,20. 
792. ΣοΦΙα Σολ. 3,1. 
793. Λουκ. 10,19. • 
794. Γρηγορίου τού Παλαμδ., 'Ομιλία Δ, 8, εΙς τό Εύαγγέλιον της Β' τού Χριστού 

Παοουσ[ας, Μ. 151,52. B-C. (Ε.Π.Ε. 9,118). 
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'Η γενίκευσις τού χαράγματος τού Άντιχρίστου είναι βδέλυγμα έ
ημώσεως καί έκφράζει τήν νέαν κορύφωσιν τής άποστασίας, όπως καί 

~Πί τής έποχής τού Νώε. '0 Κατακλυσμός έπί Νώε έφαίνετο άπίθανος 
στούς' άμετανοήτους καί όμως έπραγματοποιήθη. Μήπως ενας αλλάς 
κατακλυσμός καί αυτή ή αίωνία κόλασις κολάση τούς χαραγμένους; Ή 
όποδοχή τού χαράγματος «666» είναι Ωβρις κατά τού σταυρού καί τού 
Χριστού. Οί χαραγμένοι θά κολασθούν καΙ μέ τίς έπΙγειες πληγές καί 

μέ τήν αΙωνίαν κόλασιν κατά τήν Β' Παρουσίαν τού Χριστού. 

Δέν είναι δυνατόν νά συνδυασθήή πίστις στόν Χριστόν καί στόν 

'ΑντίχριστΟΥ. Ή όρνησις τού Χριστού καΙ ή υποταγή στόν ΆντΙχριστον 

κρίνεται καΙ σέ μιά στιγμή καΙ σέ ενα δίλημμα: Μέ τόν σταυρόν καΙ τόν 

Χριστόν fι μέ τό «666» καί τόν Άντίχριστον; 'Όταν ζυγίζεται ή βουλησις 
μεταξύ σταυρού καΙ τού «666», μεταξύ Χριστού καΙ Άντιχρίστου καί έ
πιλέγη τό «666» καί τόν Άντίχριστον, δέν είναι αυτό δξιον κολάσεως; 
Δέν είναι αυτό ϋ6ρις κατά τού Χριστού καί όμολογία υπέρ τού Άντι

χρίστου; 

Ή Άποκάλυψις τού Ίωάννου προλέγει βαρύτατες ποινές γιά τούς 

δεχομένους τό χάραγμα τού Άντιχρίστου. «καΙ όλλος όγγελος τρίτος 

ήκολούθησεν αυτοίς λέγων έν φωνfι μεγάλη' ε'ί τις προσκυνεί τό θη
\ 

ρίον καΙ τήν εΙκόνΌ αυτού, καΙ λαμβάνει τό χάραγμα έπί τού μετώπου 

αυτού fι έπί τήν χείρα αύτού, καί αυτός πίεται έκ τού ο'ίνου τού θυμού 

τού θεού τού κεκερασμένου άκράτου έν τφ ποτηρίφ τής όργής αυτού 

καί βασανισθήσεται έν πυρί καΙ θείφ ένώπιον τών άγίων άγγέλων καί 

ένώπιον τού άρνίου.»795. 

[Ί θά κολασθή μέ αίωνίρν κόλασιν όποιος προσκυνεί τόν Άντίχρι

στον, «εϊ τις, φησΙ, τφ τεθηριωμένφ Άντιχρίστφ υποκύπτει»796 καί υπα
κούει σ' αυτόν καί έκτελεί τΙς φθοροποιές θελήσεις του. θά κολασθή 

όμοίως όποιος προσκυνεί τήν εΙκόνα αυτού, δηλαδή τήν άντΙχριστη έ

ξουσΙα fι άσπάζεται καί έκφράζει τό άντίχριστον ήθος καΙ έξομοιώνεται 

μέ τόν Άντίχριστον «κατά τήν κακήν πράξιν καί τήν αθεσμον πολι

τείαν.»797. καί τρόπον τινά «δυσσεβή πολιτείαν μετέρχεται τήν έκείνον 
εlκονίζουσαν.»798. 

'Ομοίως θά κολασθή καί όποιος λαμβάνει τό χάραγμα τού Άντι

χρίστου, δηλαδή τήν άντίχριστην άόρατην σφραγίδα , τόν άντίχριστον 
άρνητισμόν στόν εσωόνθρωπον, στήν ψυχήν, στήν βούλησιν καί στό 

ήθος εΊτε τήν όρατήν άντίχριστην σφραγίδα, τό γραμμωτόν fι άριθμητι

795. Άποκ. Ίω. 14,9-10. 
796. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ: Μ. 106,345. C. 
797. Άνθίμου Ίεροσολύμων, υΕνθ' όνωτ. σελ. 142. 
798. Άνδρέου Καισαρείας, ΗΕνθ' όνωτ. Μ. 106,345. C. καί Άρέθα Μ. 106,689. Α. 
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κόν «666» στόν fξω δνθρωπον, aτό χέρι ή στό μέτωπον tΊ στήν ταυτό~ 
τητα, πού θά κρατάη καί έπιδεικνύη τό χέρι. Θά κολασθή 6μοίως δ~ 
ποιος λαμβάνει τό χάραγμα «666», την 6ρατήν σφραγίδα τού Άvτιxρί
στου, διότι έκφράζει τό ήθος, τόν χαρακτήρα καί τό fpyov τού Άvτι
χρίστου, δπως ε'ίδαμε σέ άλλο Kεφά~αιoν, καί έπομένως 6 δεχόμενος 
τήν 6ρατήν αύτήν σφραγίδα «666» άναγνωρίζει Κύριον τόν 'Αντίχρι
στον «καί ή λόγφ ή fργφ τούτον κηρύσσει Θεόν.»799. 

Ό κολασμός λοιπόν θό είναι φοβερός. «καί αύτός πίεται έκ Τού 
ο'ίνου τού θυμού τού Θεού». «Οίνος θυμού τού Θεού» σημαίνει τήν 
σκληράν τιμωρίαν, τήν κόλασιν. « ... οίνος θυμού ε'ίρηται (= έλέχθη) ή 
κόλασις έπακολούθημα.»800. Ή τιμωρία θά είναι όμιγής, άνευ έλέους, 
δνευ εύσπλαχνίας, διότι 6 οίνος τού θυμού τού Θεού θό είναι «κεκε
ρασμένος (= παρατεθειμένος) δκρατος» στό ποτήριον τής όργής τού 
Θεού. Κατά τόν Άρέθαν καί n. Μπρατσιώτην «κεκερασμένος οίνος ...» 
σημαίνει «παρατεθειμένος»801, «Τού κεκερασμένου. τούτέστι, τού έπι
δοθέντος έν τφ ποτηρίφ τής όργής, .. »802. Κατά τόν Άνδρέα Καισα
ρείας «πίεται έκ τού ο'ίνου τού κεκερασμένου» σημαίνει τόν συνδυα

σμόν, τόν συγκερασμόν πολλών σκληρών τιμωριών. «κεκερασμένου δέ 

έκ διαφόρων τιμωριών, διά τό τής αύθαιρέτου κακίας πολυσχιδές καί 
πολύτροπον.»803. 

Ή τιμωρία, ή αίωνία κόλασις, θά είναι όνέλεος, διότι 6 οίνος τού 
θυμού τού Θεού θά είναι «άκρατος», όμιγής. «καί αύτός κοινωνήσει 
αύτφ τής τού τιμωρητικού ποτηρίου πόσεως, όκράτου μέν καί όμιγΟύς 

θείων οίκτιρμών, διό τό τής κρίσεως δίκαιον. »804, Δέν χωρεί ελεος δ
που δρνησις τού Χριστού καί όποδοχή τού Άντιχρίστου. 

Ή μέθη τής άμαρτίας καί όποστασίας, «6 οίνος τού θυμού τής 
πορνείας»805. τής νέας Βαβυλωνίας, τής όντίχριστης έποχής, θά εχη 
ώς τιμωρίαν αίωνίαν κόλασιν. «καλώς δέ οίνος θυμού καλείται ή κόλα
σις. έπακολούθημα ούσα τού τής όσεβείας οίνου, τού τούς πίνοντας 
μεθύσκοντος' δτι δι' ών τις άμαρτάνει, δι' αύτών καί κολάζεται.»806. 

Ή αίωνία κόλασις είναι δικαία όνταπόδοσις. «καί βασανισθήσεται 
έν πυρί καί θείφ ένώπιον τών άγίων άγγέλων καί ένώπιον τού άρ

799. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,345. C. 
800. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106, 689. Α. 
801. n. Μπρατσιώτου, 'Ένθ' άνωτ. σελ. 226. 
802. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,689. C. 
803. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106, 345. C. 
804. 'Ένθ' άνωτ. 
805. Άποκ. Ίω. 14,8. 
806. Άνδρέου Καισαρείας, »Ενθ' άνωτ. Μ. 106,345. C. 
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'ου »807. Σκληρά ή τιμωρία «έν πυρί καί θείιμ» καί μάλιστα έγώπιον τών 

~~έλων καί τού Χριστού. «Τό δέ ένώπιον τών άγίων άγγέλων καί τού 
'Αρνίου , τούτο βούλεται παριστάν (= σημαίνει), διά μέν τών άγγέλων, 
τό άδυσώπητον τό πρός τήν βάσανον, διά δέ τού Άρνίου, όνάμνησιν 

φέροντος τής ύπέρ σωτηρίας όνθρώπων αύτού σφαγής (της σταυρικής 

. θυσίας).»808. Θά εΙναι όναπολόγητοι δσοι δεχθούν τό χάραγμα ύποτα
γής aτόν Άντίχριστον. «καί ό καπνός τού βασανισμού αύτών είς αιώ

νας αίώνων όναβαίνει, καί ούκ έχουσιν όνάπαυσιν ήμέρας καί νυκτός 

οί προσκυνούντες τό θηρίον καί τήν είκόνα αύτού, καί ε'ί τις λαμβάνει 
τό χάραγμα τού όνόματος αύτού.»809. Τό χάραγμα καί μόνον κολάζε
ται, διότι σημαίνει προσκύνησιν τού Άντιχρίστου. 

2) Ή ληνός τού θυμού τού Θεού-αΙωνΙα κόλασις 
Ή κόλασις, στήν όποίαν θά ριφθούν οί προσκυνούντες τόν Άντί

χριστον καί δεχόμενοι τό χάραγμα αύτού, χαρακτηρίζεται καί ώς «λη

νός τού θυμού τού Θεού»810, ώς χώρος δηλαδή καί ώς κατάστασις έκ
δηλώσεως τής όργής τού Θεού καί της δικαίας τιμωρίας. 

'Όπως ύπάρχει ή άμπελος τής Χάριτος, ή άμπελος τού Θεού, τού 

έaταυρωμένoυ καί όναστάντος Ί. Χριστού ή 'Εκκλησία, ύπάρχει καί ή 

άμπελος της κακίας, ή άμπελος τού Άντιχρίστου, ή «συναγωγή τού Σα

τανά»811. 'Όταν όκμάση καί κορυφωθή ή κακία καί πλεονάση ή άμαρτία, 
θά έλθη ό θερισμός αύτης καί οί όμαρτωλοί καί όμετανόητοι σάν στα

φύλια θά τρυγηθούν γιά τήν κόλασιν. 

Συγκλονιστική ή είκονική παράστασις της τιμωρίας. Ό άγγελος 

κράζει: «πέμψον σου τό δρέπανον τό όξύ καί τρύγησον τούς βόρτυας 

της όμπέλου τής γης, δτι ηκμασεν ή σταφυλή της γης.»812. Πρωτότυ
πος συμβολισμός' «άμπελος τής γης» καί «σταφυλή τής γής» σημαίνει 

τούς σαρκικούς καί προσκολλημένους στά γήΙνα. Ό Μάξιμος έρμη

νεύων τόν στίχον «Νεκρώσατε τά μέλη ύμών τά έπί τής γής' πορνείαν, 

άκαθαρσίαν, πάθος, έπιθυμίαν κακήν... »813 λέγει: «Γήν μέν ώνόμασε τό 
φρόνημα τής σαρκός»814. Οί σαρκικοί άνθρωποι, οί δούλοι τών παθών 
καί τού'Αντιχρίστου δούλοι, εΙναι τά σταφύλια τής όμπέλου τής όσε

807. Άποκ. Ίω. 14,10. 
808. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,689. C. 
809. Άποκ. Ίω. 14,11. 
810. Άποκ. Ίω. 14,19-20 καί 19,15. 
811. Άποκ. Ίω. 2,9 καί 3,9. 
812. Άποκ. Ίω. 14,18. 
813. Κολοσ. 3,5. 
814. Μαξίμου τού Όμολογητού, κεφ. περί όγόπης Α' 83 Μ. 90, 980. Α. (Ε.Π.Ε. 

14,200). 
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βείας τού Άντιχρίστου, 'Ως «βότρυες τής όμπέλου τής γής», μέ τούς 

όποΙους πληρούται «τό ποτήριον τού θυμού τού Θεού« καί ή «ληνός 

τού θυμού τού Θεού», δηλαδή ή κόλασις, «οΙ όσεβείς καΙ παράνομοι 

χαρακτηρίζονται.»815, διότι έκαρποφόρησαν τήν κακ(αν όντί τής όρε
τής. «Θυμόν δΡQκόντων καΙ θυμόν όσπίδων (= δηλητήριον όμαρτίας) 
όντί ο'ίνου ευφροσύνης τφ όγαθφ γεωργφ (= στό Θεόν) καΡΠΟΦορή
σαντες,»816. 

Γιά τούς όσεβείς αυτούς, τούς «έργαζομένους τάς έπιθυμίας τών 

γηΊνων σωμάτων αύτών»817 λέγει ό Μωϋσής: «έκ γάρ όμπέλου Σοδό
μων ή δμπελος αυτών, καί ή κληματίς αυτών έκ Γομόρρας' ή σταφυλή 

αυτών σταφυλή χολής, βότρυς πικρίας αυτοίς' θυμός δρακόντων ό οΙ

νος αυτών καΙ θυμός όσπΙδων όνΙατος,»818. Δηλαδή τό ήθος καΙ τά ~ρ
γα τών όπαδών τού Άντιχρίστου εΙναι κορύφωσις όμαρτίας καί όπο

στασίας, εΙναι σάν τό δηλητήριον τό θανατηφόρον, πού σκοτώνει τίς 

ψυχές. 

'Όπως στά Σόδομα καί Γόμορρα, ετσι καί έπ( τής έποχής τού Άντι

χρίστου θά κορυφωθή ή σαρκολατρεία κα( ή όσέβεια πρός Θεόν. «Ή 

τρύγησις τών σταφυλών τούς λίαν όνόμους αίνίττεται (= σημαίνει), όφ' 
ων τό έν χειρί Κυρίου ποτήριον μεθύσκεται, τουτέστι πληρούται, ου 

πρός ευφρόσυνον μέθην, όλλά πρός τιμωρίαν,»819, 
Ή τρύγησις, καί τιμωρία τών όσεβών εΙναι γεγονός: «Καί εβαλεν ό 

άγγελος τό δρέπανον αυτού εΙς τήν γήν καί έτρύγησε τήν άμπελον τής 
γής, καί εβαλεν εΙς τήν ληνόν τού θυμού τού Θεού τήν μεγάλην.»820. 
Ή κόλασις συμβολίζεται μέ «τήν ληνόν τού θυμού τού Θεού τήν μεγά

λην», Δέν συλλέγονται γιά τίς όποθήκες τού ουρανού, «όλλά τις τών 

όγγέλων δς καί διά τό υπερβάλλον τής όσελγείας αυτών εΙς τήν ληνόν 

τού θυμού τού Θεού ευθέως έμβάλλει, μηδέ όπολογΙας όξιών μηδέ έ

ρωτήσεως.»821. 

Ή κόλασις περιμένει τούς όπαδούς τού ΆντιχρΙστου. «Ληνός δέ 

τού Θεού ό τφ διαβόλφ καΙ τοίς όγγέλοις αυτού ήτοιμασμένος χώρος 

κολάσεως' μεγάλη μέντοι, διά τό πλήθος τών έν· αυτή βασανιζομέ

νων.»822. Θά τρυγήση γιά τήν κόλασιν τήν δμπελον τού Άντιχρίστου ό 

815. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,352. Α. 
816. 'Ένθ' όνωτ. 352. ΑΌ 
817. ΆνθΙμου Ίεροσολύμων, 'Ένθ' όνωτ. σελ. 146. 
818. Δευτερονόμιον, ΛΒ" 32-33. 
819. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,696. C. 
820. Άποκ. Ίω. 14,19. 
821. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106, 69{). C. 
822. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωΤ.Μ. 106, 352 Β. 
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όγγελος.« ... δμπελον τήν κεχαρηκυίαν τfi ~υσσεβείςι (= τήν καυχωμέ
νην γιά τήν όσέβειαν) καΙ τούς πρό αύτής δπαντας καλύψασαν όσελ

γείς. δτε καί υπ' αύτού τού υΙού τής όπωλείας Άντιχρίστου έκβακχευ
θέντας (= έπειδή παρακινούμενοι όπό τόν Άντίχριστον χωρΙς ντρο
πήν, μέ σατανικήν μανίαν , όσεβούν καί όμαρτάνουν).»823. 

Ή κόλασις, «ή ληνός τού θυμού τού Θεού». εΙναι έκτός τής πό

λεως. «καΙ έπατήθη ή ληνός fξω τής πόλεως »824. 'Ως πόλις θεωρείται 
ή έπιγεία, μάλλον δέ ή έπουρανία Ίερουσαλήμ. «Καί γάρ fξω τής έπου

ρανίου πόλεως Ίερουσαλήμ ό τής βασάνου τόπος καί τών ταύτης ό

ξίων.»825. Ή Κόλασις δέν θά fχη καμμίαν σχέσιν καί έπικοινωνίαν μέ 

τόν Παράδεισον. Μεταξύ Κολάσεως καί Παραδείσου «χάσμα μέγα έ
στήρικται»826. «'Έξω μέν τής τών δικαίων πόλεως ή ληνός πατηθήσε
ται... δμικτος γάρ ή τούτων foτaL κατοίκησις, καθάπερ καΙ ό Ύρόπος γε
γένηται.»827. ΟΙ λαβόντες τό χάραγμα θά μείνουν έκτός τής Βασιλείας 
τού Χριστού, στήν κόλασιν, μετά τού Άντιχρίστου. «Πάντες δέ οΙ λα

βόντες τήν σφραγίδα τού >Αντιχρ(στου καΙ προσκυνήσαντες αύτφ, ώς 

Θεφ τφ όγαθώ, ούκ έχουσί τινα μερίδα ,έν τη6ασιλείςι τού Χριστού' όλ

λά μετά τού Δράκοντος βληθήσονται έν τη γεέννη.»828. 
Τό αίμα, τό όποίον έξέρχεται όπό τήν ληνόν, συμβολιζει τήν δι

καίαν τιμωρίαν. «... καί έξήλθεν αΙμα έκ τής ληνού δχρι τών χαλινών 
τών 'ίππων όπό σταδίων χιλίων έξακοσίων.»829. Άφού «βότρυας τούς 
άμαρτωλούς περιλείπεται νοείν (= πρέπει νά νοούμεν)>>830, έπομένως 
«καί τό αίμα εΙς τάς πονηράς αύτών πράξεις τροπολογεί (= συμβολί
ζει), τής δικαίας έπ' αύταίς έκδικίας (= τιμωρΙας) σαφούς δπασι γινο
μένης.»831. Μέ τήν εΙκόνα αύτήν συμβολίζεται ή δικαία τιμωρία, ή σφα
γή τών όσεβών σέ μίαν κρίσιν έθνών καί γενικήν μάχην, όπως «εΙς τόν 

τόπον τόν καλούμενον Έβρα'ίστί Άρμαγεδών.»832. «Καί έξήλθεν αίμα 
έκ τής ληνού». Ληνός ή τιμωρία. «ΑΙμα δέ έκ τών υποδίκων πατουμέ
νων χεόμενον, τήν δικαίαν καί όδέκαστον τού Θεού κρίσιν κέκληκεν 

(= όνομάζει)... δι' ου (α'ίματος) ή ληψομένη τούς όξΙους (κολάσεως) 

δείκνυται κόλασις.»833. Ή κόλασις, «ή ληνός τού θυμού τού Θεού», εί

823. Άρέθα Καισαρε{ας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,696. D. 
824. Άποκ. Ίω. 14,20. 
825. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,352. D. 
826. Λουκ. 16,26. 

'827. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106. 352. Β. 


828. Έφραίμ τού Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. σελ. Τξδ. 
829. Άποκ. Ίω. 14,20. 
830. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,697. Α. 
831. Άρέθα Καισαρείας, "Ενθ' όνωτ. Μ. 106,697. Α. 
832. Άποκ. Ίω. 16,16. 
833. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106, 352. C. 
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ναι καί έπιγεία καί κυρίως ή αΙωνία κόλασις. 

Τό αίμα, τό όποίον έξηλθεν έκ της ληνού «δχρι τών χαλινών τών 

Υππων άπό σταδίων χιλίων έξακοσίων.»Β34, λαμβάνεται κυριολεΚΤΙκώς 
καί μεταφορικώς. Κατά τόν Π. Μπρατσιώτην «τό έκ της πληρωθείσης 

ληνού ύπερεκχειλίσαν καί έκχυνόμενον αίμα είναι τοσούτον, ωστε 

φθάνει μέχρι τών χαλινών τών έντός αύτού οίονεί πλεόντων ίππων, εϊ~ 

τε τών έχθρών (πρβ. 16,1 καί 20,6) ε'ίτε τού θριαμβευτού Λόγου τού 

Θεού (Πρβ. 19,14) καί δή εΙς εκτασιν 1600 σταδίων, Τ.ε 307.200 μέ
Τρων.»Β35. Ό άριθμός αύτός, ό όποίος δηλώνει τό μέγα μέγεθος τού 
χώρου της σφαγης, σημαίνει κατά τινας τήν εκτασιν της Παλαιστίνης, 

ή όποία άπό τήν Τύρον μέχρι τά αΙγυπτιακά σύνορα είναι 1664 στά
διαΒ36 . Φθάνει τό αίμα σφαγης μέχρι τών χαλινών τών 'ίππων «ώς θηλυ
μανών 'ίππων (τών άσεβών) ... , διότι χαλινόν έν ταίς ήδοναίς καί ταίς ά
θεμιτουργίαις ούκ εγνωσαν.»Β37, έπειδή δηλαδή ώς θηλυμανείς 'ίπποι, 
οΙ όπαδοί τούΆντιχρίστου, διέρρηξαν κάθε φραγμόν ήθικόν καί χαλι

νόν τών έντολών τού Θεού. 

Κατά τούς Πατέρας μεταφορική ή σημασία τού α'ίματος, πού έξέρ

χεται άπό «τήν ληνόν τού θυμού τού Θεού» καί φθάνει «αχρι τών χαλι

νών τών 'ίππων». Σάρξ καί αίμα συμβολίζει τήν άκολασίαν, τήν σαρκο

λατρείαν. «Διό καί τό αίμα εΙς τάς πονηράς αύτών πράξεις τροπολογεί 

(= συμβολίζει).»Β38. 
Ή πίστις καί ή τήρησις τών έντολών τού Θεού είναι ύπέρβασις τού 

νόμου της σαρκός, είναι ανωθεν διά της Χάριτος. Γι' αύτό είπεν ό Χρι

στός στόν Πέτρον μετά τήν όμολογίαν πίστεως: « μακάριος εΙ, Σίμων 

Βαριωνά, δτι σάρξ καί αίμα ούκ όπεκάλυψέ σοι, άλλ' ό πατήρ μου ό έν 

τοίς ούρανοίς.»839. 

'Ως «ληνός τού θυμού τού Θεού» θεωρείται ό έπίγειος καί ό αίώ

νιος κολασμός της όμαρτίας, Παρά τόν κολασμόν γιά τόν μετριασμόν 

της όμαρτίας, ή άμαρτία καί ή άσέβεια τού όντιχριστισμού πλεονάζει 

καί ύπερβαίνει κάθε όνθρώπινον δριον, δπως έρμηνεύει ό 'Άνθιμος Ίε

ροσολύμων, «Ληνός δέ τού θυμού (τού Θεού) έστιν ή συνοχή καί θλί

ψις τών σφοδροτάτων βασάνων, αϊτινες καταπατήσουσι καί πιέσουσιν 

αύτούς, καί έκθλίψουσιν, ωστε ύπερεκχείσθαι τό αίμα έκ της ληνού, 

τούτέστιν ωστε έμφανές γενέσθαι τό ύπέρμετρον της κακίας καί άσελ
, ,- 840 

γειας αυτων.. ,» . 

834. Άποκ. Ίω. 14,20. 
835. n:1. Μπρατσιώτου, 'Ένθ' άνωτ. σελ. 232. 
836. 'Ένθ' άνωτ. 
837. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,352. C. 
838. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,697. Α. 
839. Ματθ. 16,17. 
840. Άνθίμου Ίεροσολύμων, ΗΕνθ' άνωτ. σελ. 147. 
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Τό ξεχύλισμα τού αίματος δηλώνει τόν όσυγκρότητον πλεονασμόν 

αί τήν έξόπλωσιν τής όντίχριστης όσεβείας. «Καί έξήλθεν αίμα έκ τής 
~ηνOύ δχρι τών χαλινών τών 'ίππων όπό σταδίων. χιλίων έξακοσίων.». 
Καί έπλεόνασεν ή όμαρτία καί fφθασεν μέχρι τούς χαλινούς τών ίπ
πων. Δηλαδή οί όσεβείς όπαδοί τού Άντιχρίστου όπέρριψαν κόθε ήθι

κόν φραγμόν, ό όποίος ώρ(σθη κότωθεν γιό τήν ήθικοποίησιν της όν

θρωπίνης κοινωνίας καί διέρρηξαν κόθε ήθικόν χαλινόν, ό όποίος έδό

θη δνωθεν δι\τών έντολών τού Θεού καί αύτού τού σαρκωθέντος Ί. 
χριστού. 'Έτσι τελείως όχαλίνωτοι, δνευ Ιερού καί όσΙου, ώς θηλυμα
νείς ίπποι όφην~ασμένoι, όμαρτόνουν καί όσεβούν καί ύβρίζουν καί 

6λασφημούν καί όνθρώπινον καί θείον νόμον. Ή όμαρτία λοιπόν, τό 

«αίμα έκ τής ληνού» καί ή όσέβεια όποστασίας φθόνει μέχρι τούς «χα

λινούς τών ίππων», μέχρι δηλαδή τήν διόρρηξιν τών ήθικών χαλινών, 

τού νόμου τού Πνεύματος καί τών έντολών τού Θεού. Αύτή ή όσέβεια 

εΤναι ή αΙτία τού κολασμού των. «'Ότιπερ έπειδή ίπποι θηλυμανείς έγ

κείμενοι ταίς ήδοναίς γεγόνασιν, δχρι τών χαλινών ταίς τιμωρίαις λη

φθήσονται, ητοι ταίς κολάσεσι κατασχεθήσονται. 'Ότι (διότι) χαλινόν 

έν ταίς ήδοναίς σύκ fγνωσαν.»841. 
Διό τής φράσεως «καί έξήλθεν αίμα δχρι τών χαλινών τών ίππων...» 

δηλούνται μεταφορικώς τό όκόλουθα: Ύπό τόν δρον «αίμα» συμβολί

ζεται ή πλεονάζουσα, κατακλυσμική όμαρτία, ή όποία έπί τού Άντιχρί

στου θά γίνη τρόπος ζωής τών περισσοτέρων όνθρώπων καί θό όπει

λήση νά έπηρεάση καί πλανήση σχεδόν δλους τούς όνθρώπους, δπως 

έπί τού Νώε. 

Ύπό τόν δρον «ίπποι» συμβολίζονται οί δνθρωποι η οί δγγελοι. 

Έόν έννοήσωμεν ώς «ίππους» τούς όνθρώπους, τότε ή φράσις «αίμα 

δχρι τών χαλινών τών ίππων» σημαίνει δτι ή όμαρτία καί ή όσέβεια κα
ταργεί κάθε ήθικόν χαλινόν. 

Ύπό τόν δρον «χαλινοί» συμβολίζεται πρώτον κόθε θείος η όν

θρώπινος ήθικός φραγμός καί κανών, τόν όποίον έκουσίως δέχεται ό 

δνθρωπος καί πειθαρχεί σ' αύτόν. 'Όσον χρειάζονται οΙ ύλικοί χαλινοί 

στούς όλόγους 'ίππους, τόσον χρειάζονται οΙ ήθικοί χαλινοί, οΙ ήθικοί 

κανόνες καί οί έντολές τού Θεού στούς έλλόγους ίππους, στούς όν

θρώπους, γιό νά αύτοπειθαρχούν καί διατηρούν τήν λογικότητά τους. 

'Άνευ τών ήθικών αύτών χαλινών οΙ δνθρωποι, ώς όχαλίνωτοι, όφηνια

σμένοι ίπποι, δγονται καί φέρονται όπό τήν όμαρτίαν, τά πόθη, τόν ~Aν

τίχριστον. 

Ύπό τόν όρον «χαλινοί» δεύτερον συμβολίζονται οΙ δγγελοι, οΙ ό

ποίοι «κωλύουσιν ως τισι χαλινοίς ταίς έαυτών συνεργΙαις τούς όν

841. 'Ανδρέου ΚαισαρεΙας, Μ. 106,353. Α. 
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θρώπουςόπό τών θεομισών πράξεων.»θ42. Δηλαδή οΙ άγγελοι ώς ήθικοί 
χαλινοί έμποδίζουν μέ τήν θείαν συνέργειάν των τούς όνθρώπους όπό 

τΙς θεόμ[σητες πράξεις. Τό όντίχριοτον ήθος όπορρίπτει αύτήν τήν συν
εργίαν τών ,6.γγέλων, τόν θείον αύτόν χαλινόν τής Χάριτος, δπως λέ
γει ό Άρέθας. «Τοιγαρούν (= λοιπόν) καί πρός τούς θείους συνεργούς 
(= όγγέλους) τόύ δυνησ(ου (= δυσχαλινώτου όπειθεΙας) έπιδεδειγμέ
νου ... »θ43. 'Έτσι οΙ όχαλίνωτοι όσεβείς δέν ύπακούουν οΟτε στήν συν
είδησιν, ΌΟτεστούς θείους καΙ όνθρωπίνους νόμους, οΟτε στούς ό
γΙους όγγέλους, οΟτε στόν· Θεόν, όλλά μόνον στόν σατανά καΙ στόν 

Άντίχριστον, οΙστρηλατούμενοι όπό τό σατανικόν όντίχριστον πνεύμα, 
βακχευόμενοι όπό αύτόν τόν Άντίχριστον. . 

Ή όσέβεια καί όκολασία τών όπαδών τού Άντιχρίστου ύπερβαίνει 

κάθε δριον. Τό ύπέρμετρον τής κακίας αύτήςόποδεικνύεται «έκ τού 

ούδαμώς σωφρονισθήναι αύτούς όπό τε τών κοινών έννοιών (= ήθικών 
κανόνων), καΙ όπό τών τιμωριών τών εΙς πολλούς γεγενημένων, όλλά 

παροιστρήσαντες ώς θήλυμανείς ίπποι άχρι καί τούς χαλινούς τών ή

νιοχούντων αύτούς όγγέλων όποπτύσαι (= νά όπορρΙψουν) καί όφη
νιάσαι.»θ44. Δηλαδή όχι μόνον τούς όνθρωπ[νους, όλλά καΙ τούς θείους 
χαλινούς καΙ τήν όγγελικήν προστασίαν όπέρριψαν καί όφηνίασαν. 'Έ

τσι, όφού όποπτύουν κάθε ήθικόν κανόνα καί ποδοπατούν κάθε έντο

λήν τού Θεού καΙ όρνούνται αυτήν τήν Θ. Χάριν, γιά τήν έξασφάλισιν 

τής όποίας'όγωνΙζονται οΙ δγιοι όγγελοι, βλασφημούν τό Πνεύμα τό 'Ά

γιον καί αύτόν τόν έν Τριάδι Θεόν. Γι' αύτό είναι δικαία ή μεγάλη τιμω

ρία των, ή αΙωνία κόλασις. 

Είναι φυσικόν 'έπα~όλoυθoν γι' αύτήν τήν όποστασίαν ή τιμωρία 
τών όποστατών κατά τόν Άρέθα: «ΚαΙ οΟτω δικαία ώς (=διότι) μηδέ 
τοίς'όνωθεν εΙς έποψίαν ταχθείσι όγγέλοις ύπακούσαι. .. Ο'ί (= αύτοί οί 
όσεβείς) καί τοσqύτον έξφστρησαν (= έγιναν μανιώδεις ύπό τού ο'ί

στρου τού διαβόλου), ώς (= ώστε) μή μόνον τάς φυσικάς ... παρεσχη
μένας (= δοσμένας) ύπό τού Πλάστου έννοίας (= ήθικούς κανόνας, 
έντολάς) ότιμάσαι, όλλά γε δή κάΙ τάς όπό τών θείων όγγέλων ... Τοιγα
ρούν .... πρόφαντος (= φανερά) απασιν ή τούτων έξ όπειθείας μάστιξ (= 
τιμωρία) καθίσταται»845. 

Ή φρόσις «έξήλθεν αίμα έκ τής ληνού δχρι τών χαλινών τών ίπ

πων» δύναται νά σημαίνη δτι ή άμαρτία, ή όκολασΙα έπί τής έποχής τού 

Άντιχρ(στου θά πληρώση τήν ληνόν, δηλαδή τήν όκόλαστην κοινωνίαν 

842. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106, 697. Α. 
843. Άρέθα καισαρείας, Μ. 106,697. Β. 
844. Άνθίμου Ίεροσολύμων, 'Ένθ' άνωτ. σελ. 147. 
845. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106,697. Β. 
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τών όνθρώπων καί θά ξεχυλίση, θά πλεονάση καί θά φθάση μέχρι 

«τούς χαλινούς τών ίππων». Δηλαδή δριον τής όμαρτίας θά είναι <cOL 

χαλινοί τών ίππων», ό θεϊος νόμος, τόν όποϊον μέ πιστότητα τηρούν οΙ 
δγγελοι. Έπομένως ή όκολασία θά κατακλύση όλην τήν όνθρωπίνην 

κοινωνίαν καί τό μόνον δριον θά είναι οΙ δγγελοι, οΙ όποϊοι δέν θά γί

νουν ποτέ όχαλίνωτοι, δπως οΙ δνθρωποι. 

ΟΙ δγγελοι ένίοτε στήν Γραφήν χαρακτηρίζονται ώς ίπποι τού 

Θεού. «'Ότι έπιβήσn έπί τούς 'ίππους σου, καί ή Ιππασία σου σωτη
ρία»846. Ό Θεός είναι «ό περιπατών έπί mερύγων όνέμων»847 καί ό 
«καθήμενος έπί τών χερουβίμ»848. Κατά τόν Άνδρέα Καισαρείας «τούς 
τιμωρούς όγγέλους ... τροπικώς (= συμβολικώς) ίππους όνομάζειν τή 
θείςι ΓραΦή σύνηθες.»849. 

(Τοιχογραφία Νάρθηκος Ί. Μ. Φιλοθέου, Άγ. 'Όρους. Άποκ. 14, 18-20): 

Ή ληνός τού θυμού τού Θεού. Σύμβολον τής έπιγείου καί αίωνίου κολάσεως, έξ αίτίας 


τής κορυφώσεως.τής άκολασίας, τής άμαρτωλότητος καΙ άμετανοησίας. 


846. Άββακούμ, 3,8. 
847. Ψαλμός 103,3. 
848. Δ' Βασιλειών 19,15. Πρβλ. Β' Βασιλ.6.2. 22.11. Α' παραλειπ. 13.6.28.18. Ψαλμ. 

98,1. Ήσα{ου, 37,16. 
849. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106. 352. D. 

http:13.6.28.18
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Ή φράσις λοιπόν «έξήλθεν αίμα .. άχρι τών χαλινών τών 'ίππων» ση
μαίνει ότι έφθασεν ή άμαρτία μέχρι τό έσχατον όριον, μέχρι τούς άγ
γέλους, ότι μόνον οΙ άγγελοι έμειναν σταθεροί έχοντες ώς χαλινόν τόν 

θείον Νόμον. «Χαλινούς δέ αΙ άγιαι δυνάμεις τό θείον έχουσιν πρόσ
ταγμα»850. 

'Όπως καί νά θεωρήσωμεν τήν έννοιαν τού στίχου «καί έξήλθεν 

αίμα έκ τής ληνού άχρι τών χαλινών τών ίππων», έξάγομεν τό αύτό 
συμπέρασμα: 

Πρώτον, κατά άλληγορικήν έρμηνείαν ή άμαρτία καί άκολασία 

πλεονάζει άπεριόριστα μέ μόνον Όριον τούς σταθερούς άγγέλους, οΙ 

όποίοι χαλιναγωγούνται άπό τόν Θεόν. Ή άμαρτία δηλαδή φθάνει μέ

χρι τόν Θεόν καί προκαλεί τήν όργήν τού Θεού. Δεύτερον, κατά κυριο

λεκτικήν έρμηνείαν, ή άκολασία αύτή, ώς άλλοτε έπί Νώε ή σαρκολα
τρεία κολάζεται καί μέ γενικήν έπί γής καταστροφήν καί σφαγήν, έκ 

τής όποίας σφαγής τό πλημμυρίζον αίμα άνέρχεται μέχρι τά χαλινάρια 
τών 'ίππων. Βεβαία ή τιμωρία τών προσκυνούντων τόν Άντίχριστον καί 

δεχομένων τό χάραγμα αύτού. Ό θρήνος τού κολασμού θά Φθάση μέ

χρι τόν ούρανόν. «Μέχρι δέ τών χαλινών αύτών (= τών άγγέλων) φθά
νειν τάς έκείνων οίμωγάς αίκιζομένων (άπό τήν δοκιμασίαν τής σφα
γής).»851. Τρίτον, θά είναι αίώνιος ό κολασμός «έξω τής πόλεως» Ίε
ρουσαλήμ, έξω άπό τήν ούρανίαν Ίερουσαλήμ. Κληρονομία τών χαραγ

μένων ή αίωνία κόλασις. 

Θά είναι αίωνίαή κόλασις, διότι τό μέγεθος τής άμαρτίας καί άμε
τανοησίας είναι μέγα. Τούτο δηλούται διά τής φράσεως «άπό σταδίων 
χιλίων έξακοσίων»852. Κατά κυριολεκτικήν έρμηνείαν τό αίμα έκ τής 
μεγάλης σφαγής θά πλημμυρίση είς έκτασιν 1600 σταδίων (307.200 μέ
τρα) καί θά άνέλθη μέχρι τά χαλινάρια τών 'ίππων σέ όλην τήν έκτασιν 

τών 1600 σταδίων ή τουλάχιστον είς ώρισμένα σημεία. Άλλά τέτοια 
σφαγή δέν έγινε ποτέ στό παρελθόν, όταν οΙ πολεμικοί «'ίπποι» είχαν 

τόν πρώτον λόγον στήν μάχην. Στήν σύγχρονην έποχήν μέ τά ίόχυρά 

συμβατικά καί τά πανίσχυρα πυρηνικά όπλα οΙ 'ίπποι δέν χρησιμεύουν. 

Άλλά μήπως κάποια μεγάλη σφαγή μέ τά σύγχρονα όπλα προκαλέση 
τόσην αΙματοχυσίαν, ώστε τό χαλινάρι τού 'ίππου νά έγγίση στό αίμα 

αύτό; Φαίνεται άπίθανον, άλλά ό Θεός δύναται καί τίς λίμνες καί τά πο

τάμια νά κάμη αίμα. 

Φρονούμεν ότι ό στίχος αύτός «καί έξήλθεν αίμα έκ τής ληνού ά
χρι τών χαλινών τών 'ίππων άπό σταδίων χιλίων έξακοσίων» κυρίως άλ

850. 'Ένθ' άνωτ. 
851. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106,.352, D. 
852. Άποκ. Ίω, 14,20. 
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ληγορεί τήν μεγάλην τιμωρίαν. τόν έπίγειον καί κυρίως τόν αΙώνιον κο
λασμόν έξ αίτίας τής μεγάλης άμαρτωλότητος καί άμετανοησίας. Αύτό 

τό μέγεθος τής όκολασίας καί όμετανοησίας συμβολίζει ό όριθμός 

1600. Ή έπιγεία καί Τι αΙωνία τιμωρία fxouv ώς αίΤ,ίαν τήν κατακλυσμι
κήν άμαρτίαν. Ή φράσις «όπό σταδίων χιλίων έξακοσίων» σημαίνει τήν 

αΙτίαν, διά τήν όποίαν ό Θεός θά έπιτρέψη τήν κόλασιν, όπως έρμη

νεύει ό Άνδρέας Καισαρείας. « ••. Τι ληψομένη τούς όξίους (κολάσεως) 

δείκνυται κόλασις ... Άπό χιλίων δέ καί έξακοσίων σταδίων προ"ίούσα (= 
έπειδή προέρχεται Τι κόλασις, Τι τιμωρία) διά τό τής πονηρίας αύτών 
τέλειον.»853. Ή φράσις λοιπόν «όπό σταδίων χιλίων έξακοσίων» μάλλον 
εΙναι προσδιορισμός αΙτίας καί δχι τόπου καί δηλοί τό όπροσμέτρητον 

της κακίας, Τι όποία παραλληλίζεται μέ έκείνην τής έποχής τού Νώε. 

Ή έπιγεία καί Τι αΙωνία τιμωρία θά έπέλθη «διά τό της πονηρίας 

τέλειον», έξ αΙτίας δηλαδή τής ακρας πονηρίας καί κακίας. Αύτό τό α

μετρον τής κακίας, Τι όποία γίνεται αίτία αΙωνίου κολάσσεως, δηλούται 

μέ τόν όριθμόν (1600), όπως έρμηνεύουν οί Πατέρες. Ό όριθμός (600) 
θυμίζει τόν κατακλυσμόν τού Νώε. «έξακοσιοστφ δέ έτει τού Νώε τήν 

άμαρτίαν ϋδατι κατακλυσθείσαν έγνωμεν.»854. Ό όριθμός (600) συμβο
λίζει «τήν έπιμελή τής άμαρτίας έργασίαν»855, όπως έπί τού Νώε, καί 
την όμετανοησίαν. Ό όριθμός (1000) σημαίνει τό αμετρον τής κακίας' 
«τής δεκάδος τών έκατοντάδων (= 10χ100=1000) δηλούσης τής κα
κίας τό μέγεθος»856, τό αμετρον δηλαδή.«Ή χιλιάς γάρ, όριθμών τε
λειότατος.»857. Δηλούται λοιπόν διά τού (1600) Τι τελεία, Τι άκρα κακία. 
Χίλιες φορές δηλαδή τό (60Q), ή όμετανόητη κακία, ώς έπί Νώε. Ή κα
κία καί όμετανοησία, λοιπόν πολλαπλασιαζομένη έπί.τό άπειρον. Έπο

μένως μέ τήν φράσιν «όπό σταδίων χιλίων έξακοσίων» δηλούται δχι Τι 

τοπική όπόστασις, όλλά Τι ήθική όπόστασις, ή μεγίστη άποστασία όπό 

τόν Θεόν καί τόν νόμον του έξ αίτίας της τελείας όμαρτωλότητος καί 

όμετανοησίας. Δι' αύτήν τήν αΙτίαν Τι μεγάλη τιμωρία. Δι' αύτό Τι αΙωνία 

κόλασις. 

ε) Διατί ό έπίγειος καί ό αίώνιος κολασμός 

σι λαμβάνοντες τό χάραγμα τού Άντιχρίστου θά λάβουν καί τήν 

αύτήν τιμωρίαν μέ τόν Άντίχριστον, δπως λέγει ό Έφραίμ ό Σύρος. «καί 

αγεται ό τύραννος, δεδεμένος ύπό όγγέλων, σύν πάσι τοίς δαίμοσιν, έ

853. 'Ανδρέου Καισ. Μ. 106, 352. C. 
854. wEve' άνωτ. 
855. »Ενθ' άνωτ. Μ. 106,353. Α. 
856. "Ενθ' άνωτ. 
857. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,352. C. 
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νώπιον τού βήματος' καί οί λαβόντες τήν αύΤΟύ σφραγίδα (= τό χάραγ
μα), καί πάντες οΙ όσεβείς καί όμαρτωλο[ δεδεμένοι»858. 

Ό αίώνιος κολασμός τών δεχομένων τό χάραγμα χαρακτηρίζεται ώς 

δεύτερος θάνατος. ΟΙ χαραγμένοι θά τύχουν της αύτης τιμωρίας μετά 

τού Άντιχρίστου859. Θά πραγματοποιηθη λοιπόν ή τιμωρία τών χαραγ
μένων κατά τρόπον, ώστε «καί τούτους κοινωνησαι τοίς όπατήσασιν αύ

τούς τού δευτέρου θανάτου, της αίωνίου κολάσεως»860, 
Θό γίνη αύτός ό αύστηρός έπίγειος καί αΙώνιος κολασμός γιά τούς 

έξης λόγους: Πρώτον, γιά νά γνωρίσουν πάντες τήν όπάτην τού Άντι

χρίστου καί παύσουν νά τόν όκολουθούν. «'Όπως δν, γνόντες δτι όπα

τηλός έστιν ό παρ' αύτών ώς Θεός δοξαζόμενος, της πλάνης παύσων

ται»861, Δεύτερον, γιά νά γίνη μισητή ή όμαρτία έκ τών όποτελεσμάτων 
καί τού κολασμού της. «οΙς (σ' αύτούς) λυσιτελές (= ώφέλιμον) κρίνε
ται τΊϊ πικρίςι τών όδυνηρών έπιφορών στυγητήν (= μισητήν) γίνεσθαι 
τοίς όνθρώποις τήν όμαρτίαν, ώς τούτων μητέρα καί πρόξενον.»862. 
Τρίτον, γιό νά κολασθη καί όργήση αύτή ή όμαρτία. «Τό όργίαν καί ό

πραξίαν σχείν τών πονηρών έπιτηδευμάτων.. ,»β63. 
Χρειάζεται λοιπόν πολλή προσοχή, Ό Χριστιανός όφείλει νά όνήκη 

μόνον στόν Χριστόν. Δέν μπορεί νά συνδυάση Χριστόν καί Άντίχρι

στον, σταυρόν καί «666». Ή μία πίστις όποκλείει τήν δλλην. 'Όταν δέ
χεται ό πιστός τόν Χριστόν καί τόν σταυρόν, σημαίνειδτι έχει όπορρί

ψει τόν Άντίχριστον καί τό «666». 'Όταν δέχεται κάποιος τό «666», ση
μαίνει δτι έχει όπορρίψει κατ' έννοιαν καί έν συνεXείc;:ι κατ' ένέργειαν 

τόν σταυρόν καί τόν Χριστόν. Καί τά δύο δέν συμβιβάζονται. Γιά νά έ

νεργήση διά της πίστεως ό σταυρός, πρέπει νά όπορριφθη τό «666», 
Ή συνειδητή όποδοχή τού «666» σημαίνει άπόρριψιν τού σταυρού, 

όπενεργοποίησιν τού σταυρού, όπώλειαν της θείας Χάριτος, αΙωνίαν 

κόλασιν. Ύπάρχει ό Φόβος καί σέ ένα λεπτόν, μέ τήν όποδοχήν τού 

«666», πού σημαίνει δρνησιν όμολογίας του Χριστού καί μπορεί νά 
προκαλέση έσωτερικήν όλλοίωσιν καί όλλοτρίωσιν όπό τόν Χριστόν, ύ

πάρχει ό φόβος της κολάσεως. Ή όποδοχή τού «666» δέν εΙναι συγ
γνωστόν, μικρόν όμάρτημα, δπως λέγει ό Έφραίμ ό Σύρος. «Καί όσύγ

γνωστος ό τοιούτος εύρίσκεται έν τΊϊ κρίσει, αύτοψεί γάρ εύρίσκεται 

δτι έπίστευσε τφ τυράννφ έκουσίως.»β64. 

858. Έφραίμ τού Σύρου, ΗΕνθ' όνωτ. σελ. Τξε. 
859. Άποκ. Ίω. 19,20-21. 
860. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106,408. Β. 
861. ΗΕνθ' όνωτ. Μ. 106,364. C. 
862. ΗΕνθ' όνωτ. Μ. 106, 297. C. 
863. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106, 748. B.-C. 
864. Έφραίμ τού Σύρου, ΗΕνθ' όνωτ. σελ. τξα. 



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 

ΣΧΕΣΙΣ ΕΞΩΤΕρικον ΟΡΑτον ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, 

ΗΘlκον ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ τον.ΑΝΤIΧΡIΣτον 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ 

1. Διάκρισις όρατοϋ, έξωτερικοϋ καί άοράτου, ήθικοϋ χα
ράγματος 

Τό χάραγμα τού Άντιχρίστου fχει δύο μορφές. ΕΙναι άόρατον, ήθι

κόν χάραγμα, έσωτερική σφραγίδα τής ψυχής, όπως λεπτομερώς ε'ίδα

με στό πρώτον μέρος. ΕΙναι καί όρατόν, συγκεκριμένον χάραγμα, έξω

τερική σφραγίδα τού σώματος καί τών άντικειμένων, όπως διά πλεί

στων ε'ίδαμε στό Α' καί Β' μέρος. Δέν έπιτρέπεται νά άγνοούμε τήν δι

πλήν αύτήν μορφήν τού χαράγματος. 

Άνέκαθεν ύπήρχε τό έσωτερικόν ήθικόν χάραγμα ώς μία κατάστα

σις ήθικής πωρώσεως καί παγίου άντιχρίστου άρνητισμού, άμετανοlj

σίας καί βλασφημίας κατά τού Άγίου Πνεύματος. Δέν άνησυχούσαμε, 

διότι κανείς δέν άναγκαζόταν νά δεχθή αύτό τό χάραγμα καί νά άπο

κτήση τό άντίχριστον ήθος. Τώρα άνησυχούμε, διότι τό όρατόν χάρα

γμα τής Άποκαλύψεως, τό «χξς'» (666), γιά πρώτην φοράν στούς αΙώ
νες χαράσσεται παντού σέ fμψυχα καί δψυχα. Τό χάραγμα «666» πλημ
μυρίζει τήν άνθρωπότητα ώς σημαία ύποδοχής τού Άντιχρίστου. Πα

ράλληλα ή άντίχριστη κουλτούρα καί κοσμοθεωρία χαράσσεται στίς 

καρδιές άνθρώπων, κυρίως νέων, καί εΙναι σάν νά έχουν μέσα τους όχι 

μόνον τό εΙδωλον τού έρχομένου Άντιχρίστου, άλλά καί αύτόν τόν Σα

τανά. 

Πρίν άπό τήν προβολήν τού «666» πολλά σύμβολα ήταν δυνατόν 
νά θεωρηθούν ώς χαράγματα καί ύπήρχε δυνατότης νά λειτουργήσουν 

ώς χαράγματα, έάν έσυμβόλιζαν τήν ύποταγήν στόν άντίχριστον Σατα
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νά καί τήν προσκύνησιν τής είκόνος αύτού, τής άθέου, άντιχρίστου έ

ξουσίας. Άλλά τώρα πλέον τό «666», τό 6ποϊον χαράσσεται παντού καί 
πρόκειται νά σφραγίση όλους τούς άνθρώπους, δέν είναι fva άπό τά 
χαράγματα, άλλά είναι «τό χάραγμα», τό δεδομένον 6ρατόν χάραγμα 

τής Άποκαλύψεως, είναι «6 άριθμός τού 6νόματος αύτού (τού Άντι
χρίστου)>>865. «καί 6 άριθμός αύτού χξς' (666)>>866. 

Διακρίνεται λοιπόν τό 6ρατόν χάραγμα άπό τό άόρατον ήθικόν. Τό 

άόρατον, ήθικόν χάραγμα σχηματίζεται βαθμηδόν. Άρχίζει μέ τήν αλω

σιν τού προσώπου άπό τήν αντίχριστην σατανικήν ένέργειαν, διά τής 

6ποίας 6 άνθρωπος γίνεται άρχικά δυσκίνητος στό άγαθόν καί εύκίνη
τος στό κακόν καί τελικά γίνεται άκίνητος στό άγαθόν καί μόνον κινη

τός στό κακόν, 6πότε άποκτά τό άντίχριστον ήθος, δεσμεύεται ή βού

λησις, 6 λόγος, τό έργον στόν άντίχριστον άρνητισμόν καί όλη ή έκ
φρασις τού προσώπου μέ λόγον fi έργον σφραγίζεται άπό τόν άντίχρι
στον Σατανά. 

Τό όρατόν όμως χάραγμα εΙναι δυνατόν νά έπιβληθή καί χαραχθή 

καί σέ μίαν στιγμήν. Ή συνειδητοποίησις τής λειτουργίας τού όρατού 

χαράγματος «666» γίνεται βαθμηδόν καί συμβά~λει στήν δημιουργίαν 
καί τού έσωτερικού χαράγματος. Γίνεται τρόπον τινά τό «666» τό κά
τοπτρον προβολής τού άντιχρίστου ήθους, τής άντιχρίστου ένεργείας 

καί τής άνακλάσεως στήν ψυχήν. Τό χάραγμα «666» ώς σύμβολον τού 
Άντιχρίστου προβάλλει τόν Άντίχριστον στόν έσω άνθρωπον. 

Οί ύπομνηματιστές τής Άποκαλύψεως καί γενικά οί πατέρες δέν 
κάμουν σαΦή διάκρισιν μεταξύ 6ρατού, έξωτερικοϋ χαράγματος καί έ

σωτερικού, ήθικού χαράγματος. 'Άλλοτε 6μιλούν περί τής μίας όψεως, 

άλλοτε περί τής άλλης. 'Άλλοτε θεωρούν τό χάραγμα ώς ήθικήν έσω

τερικήν σφραγϊδα, πού έκφράζεται μέ άντίχριστον λόγον, έργον, πολι

τείαν. 'Άλλοτε θεωρούν τό χάραγμα ώς 6ρατήν σφραγϊδα τού Άντιχρί
στου. «Ή δέ σφραγίς αύτού (= τού Άντιχρίστου) έπί τού μετώπου, καί 
έπί τής δεξιάς χειρός έστι ψήφος, χξς,,»867. 

Οί Πατέρες δέν κάμουν συστηματικήν άνάλυσιν τού χαράγματος 

τού Άντιχρίστου. Τονίζουν χωρίς συστηματικήν θεώρησιν πότε τήν 
μίαν, πότε τήν άλλην όψιν. Άσχολούνται περισσότερον μέ τό έσωτερι

κόν, ήθικόν χάραγμα, διότι τό «χξς'» (666), τό 6ρατόν χάραγμα, τότε 
δέν άποτελούσε πρόβλημα, δέν έχρησιμοποιεϊτο. Σήμερα όμως τό 

«χξς"» (666), μέ τήν ραγδαίαν έξάπλωσίν του, μας προβληματίζει καί 

865. Άποκ. Ίω. 13.17. 
866. Άποκ. Ίω. 13,18. 
867. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10.932. C. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
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γεννάται ή ύποψία, μήπως πλησιάζει ή έμφάνισις τού «Ιδιοτρόπως καί 
, 'Α ι 868έξαιρετως ντιχριστου.» . 

Οί nατέρες κυρίως ώμίλησαν γιά τό ήθικόν νόημα τού χαράγματος 

τού Άντιχρίστου. ΕΙπαν λεmομερώς τί συμβολίζει τό «χξς'» (666). Δέν 
έσχολίασαν δμως έπαρκώς τήν χρήσιν του, τήν ένέργειάν του, τίς συν

έπειές του κλπ, διότι τότε δέν ήταν έν χρήσει τό «χξς'» (666). Σήμερα 
δέν μπορούμε νά βλέπωμε μόνον τό ήθικόν, έσωτερικόν χάραγμα, 

διότι τά πάντα κατακλύζονται άπό τό δεδομένον χάραγμα «666». Ή ά
ποδοχή τού «666» σημαίνει ύποταγήν στόν Άντίχριστον. Δέν θά έδε
χόμεθα ποτέ σάν σφραγίδα στό μέτωπόν μας τήν λέξιν «ΑΝΤιΧΡI

ΣΤΟΣ». nώς θά δεχθούμε τό «666», πού σημαίνει Άντίχριστον καί μά
λιστα, δπως ε'ίδαμε, χαρακτήρα καί ήθος Άντιχρίστου; 

Δυστυχώς ώρισμένοι δέν διέκριναν τίς δύο μορφές, τό χάραγμα 

ως ήθος άντίχριστον καί τό χάραγμα ώς έξωτερικόν σημείον, δηλαδή 

ως «666». 'Έδωσαν σημασίαν μόνον στό ήθικόν χάραγμα καί άγνόησαν 
τό «666». Άλλά καί τό «666» συμβολίζει καί έκφράζει τό άντίχριστον 
ήθος. 'Όπως ό Σταυρός εΙναι σημείον τού Χριστού καί σφραγίδα, ό

μοίως τό «666» εΙναι σημείον τού Άντιχρίστου καί σφραγίδα. 'Ο σταυ
ρός εΙναι ενα έξωτερικόν σημείον, σύμβολον τού Χριστού. Ή άποδοχή 

τού σταυρού σημαίνει άποδοχήν τού Χριστού. Έτσι τό σύμβολον προ

χωρεί είς βάθος γίνεται σταυρώσιμον φρόνημα, έσταυρωμένος βίος. 

'Ομοίως τό «666» σημαίνει, δπως ε'ίδαμε, άποδοχήν τού Άντιχρίστου 
καί τού ηθους τού Άντιχρίστου. Γι' αύτό τό «666» δέν είναι κάτι τό ά
διάφορον καί πρέπει νά τό άπορρίψωμεν, διότι τό σύμβολον μάς όδη

γεί στήν βίωσιν τού συμβολιζομένου, στήν κοινωνίαν μέ τόν Άντίχρι

στον. Δέν εΙναι λοιπόν τό «666» κάτι τό άσήμαντον καί έπιφανειακόν, 
όταν γίνεται σφραγίδα προσώπου. 

2. 	Τά ύποθεTlκά χαράγματα τού Ίππολύτοu καί τό δεδο.. 
μένον της ·Αποκαλύψεως «χξς'» (666) 

'Ο Ίππόλυτος στό ύπόμνημά του «nερί Χριστού καί περί τού Άντι

χρίστου» κάμει μίαν ύπόθεσιν περί τού χαράγματος. Άναφέρει τήν έ

ποχήν τού Άντιόχου ΔΙ τού Έπιφανούς, τού βασιλέως τής Συρίας 

(175-164π.χ), ό όποίος χαρακτηρίζεται ώς τό «κέρας έτερον μικρόν»869, 
ώς πρόδρομος τού Άντιχρίστου. 'Ο Άντίοχος ό Δ' ό Έπιφανής έβασί

λευσε πρό Χριστού καί εΙχε όλα τά γνωρίσματα ένός τελείου τύπου 
τού Άντιχρίστου, άλλά δέν εΙναιό «ίδιοτρόπως Άντίχριστος». Αύτός 

868. Ίω. Δαμασκηνού, 'Έκδοσις όκρι6ής τής Όρθοδ. Πίστεως, Μ. 94,1216. Α. 
869. Δανιήλ, 7,8. 
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όνάγκασε τούς 'Ιουδαίους «καί όπέστησαν όπό Διαθήκης όγίας καί έ

ζευγίσθησαν τοίς εθνεσι»870. Τό 170-169 Π.χ. κατέστρεψε τήν Ίερου
σαλήμ καί έλεηλάτησε καί έρήμωσε καί έβεβήλωσε τόν άγιον Ναόν Τού 

Θεού871 . «Τό όγίασμα (= ό Ναός) αύτής ήρημώθη ώς έρημος, αΙ έορταί 
αύτής έστράφησαν εΙς πένθος, τά σάββατα αύτής εΙς όνειδισμόν.»872. 

Ό Άντίοχος έπέτυχε νά έγκαταλείψουν οΙ Ιουδαίοι τούς Ιδιαιτέρους 

νόμους των καί τήν λατρείαν τού όληθινού Θεού «καί έθυσαν τοίς εί

δώλοις καί έβεβήλωσαν τό σάββατον»873. Διέταξεν ό Άντίοχος «οΙκο
δομήσαι βωμούς (είδωλικούς) καί. τεμένη καί εΙδωλεία καί θύειν .. καί 
όφιέναι τούς υΙούς αύτών όπεριτμήτους ... καί όλλάξαι πάντα τά δι

καιώματα (= δλους τούς νόμους τού Θεού) ... Καί ένετείλατο ταίς πό
λεσιν '10ύδα θυσιάζειν κατά πόλιν καί πόλιν.»874. 'Όποιος δέν έκτελΟύ
σε τήν διαταγήν έφονεύετο. 

Μετά,τόν προσδιορισμόν αύτόν τών Ιστορικών στοιχείων τού διω

γμού τού Άντιόχου Δ' κατά τών 'Ιουδαίων κατανοούμεν τήν σημασίαν 

τών σχολίων τού Ίππολύτου περί τού διωγμού αύτού καί τού όναγκα

σμού τών 'Ιουδαίων νά θυσιάζουν στά ε'ίδωλα. Ό Ίππόλυτος χαρακτη

ρίζει ώς χάραγμα τά θυμιατά, τά όποία έκρατούσαν οί '10υδαίοι, γιά νά 

θυμιάσουν στά ε'ίδωλα καί τά στεφάνια όπό κισσούς, τά όποία έδέχον

το νά φέρουν στά κεφάλια τους κατα τίς θυσίες καί πομπές γιά τόν 
Διόνυσον. Γράφει ό Ίππόλυτος: «κελεύει πάντας πανταχού πυρεία τε

θήναι (θυμιατήρια 'τιθέναι), 'ίνα μηδείς δύνηται τών όγίων μήτε όγορά

σαι μήτε πωλήσαι, έάν μή πρώτον έπιθύσπ (= θυμιάση καί θυσιάση στά 
ε'ίδωλα)' τούτο γάρ έστι τό χάραγμq, τό «έπί τής χειρός τής δεξιός» δι

δόμενον. Τό δέ «έπί τό μέτωπον» είπείν , 'ίνα πάντες ώσιν έστεφανω
μένοι, πύρινον (= σάν πύρινον καί θανατηΦόρον) καί ού ζωής, όλλά 
θανάτου (= πνευματικού) στέφανον μεθ' έαυτών περιφέροντες.»875. 

Είναι όλοΦάνερον δτι ό Ίππόλυτος δέν όμιλεί έδώ όποκλειστικά 

γιά «τό χάραγμα χξς' (666)>>Ί όλλά γιά ενα είδος προχριστιανικού χα

ράγματος τής έποχής τού Άντιόχου ΔΊ 175-164 π. χ. Τούτο όποδει
κνύεται όπό τά όκόλουθα έπιχειρήματα: 

Πρώτον. Ό Ίππόλυτος όναφέρεται στόν συγκεκριμένον διωγμόν 

τών 'Ιουδαίων όπό τόν Άντίοχον καί γράφει στήν συνέχειαν τών όνω

870. Α' Μακκαβαίων 1,15. 
871. Α' Μακκαβαίων 1,20-28. 
872. Α' Μακκαβαίων 1,39. 
873. Μακκαβαίων 1,43. 
874. Μακκαβαίων 1,47-51. 
875. Ίππολύτοu, Περί Χριστού καί περί τού Άντιχρίστοu, Μ. 10, 769. Α. (Β.Ε.Π. 

- 6,214). 
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τέρω: «ΟΟτω γάρ έτεχνάσατο κατά τών 'Ιουδαίων καί Άντίοχος 6 Έπι
φανής, 6 της Συρίας γενόμενος βασιλείις ... καί γάρ αυτός τοίς τότε 
καιροίς έπαρθείς τη KαρδίC;Ι tγραφε ψήφισμα «βωμοίις πρός τών θυρών 

τιθέντας» δπαντας έπιθύσειν καί «κισσοίις έστεφανωμένους πομπείι

ειν τ4> Διονίισφ' τοίις δέ μή βουλομένους όποτάσσεσθαι, τοίιτους μετά 
όπαΥΧισμόν (= άπαΥΧονισμόν) καί έτασμόν βασάνων άναιρείσθαι (=νά 

, ) 876
φονευωνται.» . 

Ένώ 6 Ίωάννης στην Άποκάλυψιν 6μιλών γιά τό χάραγμα τού Άν
τιχρίστου «χξς' (666) άναφέρεται στό μέλον, στήν έποχήν τού «Ιδιο
τρόπως Άντιχρίστου», ή 6ποία προηγείται της Β' 11αρουσίας τού Χρι

στού, άντίθετα 6 Ίππόλυτος άναφέρεται στό παρελθόν. πρ6 Χριστού, 
πρ6 καί αύτης της Α' Παρουσίας τού Χριστού καί κάμει μίαν έφαρμο

γήν, άναφέρων ένα παράδειγμα χαράγματος της έποχης τού 'Αντι6χου 

ΔΊ 6 6ποίος θεωρείται τίιπος καί προτύπωσις τού Άντιχρίστου, άλλά 
δέν είναι 6 Άντίχριστος. Έπομένως τ6 χάραγμα της έποχης έκείνης 
δέν ταυτίζεται μέ τ6 χάραγμα της Άποκαλύψεως κεφ. 13, 16-18, ούτε 
άποτελεί έρμηνείαν αύτού. 

Δείιτερον. Τ6 σίιμβολον τού Άντιχρίστου «χξς'» (666), είναι «6 ά
ριθμ6ς τού 6ν6ματος αυτού (= Άντιχρίστου)»877, είναι «τ6 χάραγμα 
τού Άντιχρίστου», 6 6ποίος μέλλει νά έλθη πρό της Β' Παρουσίας τού 
Χριστού, ένφ τά θυμιατά καί τά στεφάνια, τά 6ποία άναφέρει 6 '1ππ6
λυτος στήν χρησιν της θυσίας στά ε'Ιδωλα είναι άπλώς ενα χάραγμα 

άντίθεον καί είδωλολατρικόν. 'Άλλο «τ6 χάραγμα τού Άντιχρίστου χξς' 

(666)>> καί άλλο τά διάφορα θεωροίιμενα καί ύποτιθέμενα ώς χαράγμα
τα άντίθεα. 'Άλλο τό άποκλειστικόν,μέ άπόλυτην έννοιαν χάραγμα 

αύΤΟύ τού Άντιχρίστου καί άλλα τά ώς χαράγματα θεωροίιμενα μέ 

σχετικήν έννοιαν σέ κάθε έποχήν. Τ6 άποκλειστικόν χάραγμα τού Άν

τιχρίστου είναι σαΦώς διάφορον τών άλλων σχετικών χαραγμάτων καί 
διατυπώνεται κατηγορηματικώς στήν Άποκάλυψιν. «Καί 'ίνα μή τις δίι

νηται άγοράσαι η πωλησαι εΙ μή 6 έχων τό χάραγμα, τό δνομα τού θη
ρίου η τ6ν άριθμόν τού όνόματος αύτού ... άριθμός γάρ άνθρώπου έ
στί' καί 6 άριθμός αυτού χξς' (666)>>878. 

Τά είδωλικά θυμιατά καί τά στεφάνια ήσαν πράγματι ένα όπό τά 

πολλά όντίθεα, σατανικά χαράγματα της Π.Δ., δι6τι έδήλωναν τήν άρ

νησιν στ6ν όληθινόν θεόν, τήν όποταγήν, τήν δουλείαν στόν εΙδωλο

λάτρην ήγεμόνα καί τήν όναγνώρισιν καί λατρείαν ψευδοθεών. Δυνά

μεθα νά εϊπωμεν δτι ήταν προτύπωσις τού χαράγματος «χξς' (666). Τό 

876. Ίππολύτου, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 10,769. Α-Β. (B.E.n. 6,214). 
877. Άποκ. Ίωόννου, 13,16-18. 
878. Άποκ. Ίωόννου, 13, 16-18. 
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γραμμωτόν καί όριθμητικόν «666» μαζί μέ τόν Ε.Κ.Α.Μ. μοιάζει σάν 

στεφάνι, όταν χαραχθή στό μέτωπον καί σάν θυμιατήριον, όταν χαρα

χθή στο χέρι. Ή σφράγισις τού μετώπου μέ τό «666» εΙναι χειροτέρα 
όπό τό εΙδωλικόν στεφάνι, διότι, όπως είδαμε, τό «666» συμβολίζει τόν 
Άντίχριστον, τό όνομα, τόν χαρακτήρα καί τό έργον του. Ή όποδοχή 

τού «666» σημαίνει δρνησιν τού Χριστού καί όναγνώρισιν τού'Αντιχρί
στου. 'Οσάκις ό χαραγμένος στό μέτωπον έπιδεικνύει τό χάραγμα, 

προσκυνεί τόν Άντίχριστον καί θυσιάζει τήν ψυχήν του σ' αύτόν. 'Ο

σάκις ό χαραγμένος στό χέρι ή στήν ταυτότητα έπιδεικνύει τό χάραγ

μα, λιβανίζει τόν Άντίχριστον καί προδίδει τόν Χριστόν. 

Ύπάρχει λοιπόν προτύπωσις τού χαράγματος στήν Π.Δ., όλλ' αύτή 

ή όλήθεια τού χαράγματος, τό όποκλειστικόν χάραγμα, τό «666», εΙναι 
στήν Κ.Δ. 'Ότι δέν ταυτίζεται τό έπί Άντιόχου χάραγμα μέ τό χάραγμα 

τού Ιδιοτρόπως Άντιχρίστου φαίνεται καί όπό τό λεγόμενον ύπό τού 

Κυρίου περί τού Ήλια τού Θεσβίτου. 'Ο Ί. Χριστός όνομάζει τόν Ίωάν

νην, τόν Πρόδρομον, Ήλίαν, όλλά δέν τόν ταυτίζει μέ τόν Ήλίαν τόν 

Θεσβίτην. 'Όταν οί μαθητές εΙπαν στόν Ί. Χριστόν «τί ουν οΙ γραμμα
rείς λέγουσιν ότι Ήλίαν δεί έλθείν πρώτον; »879, ό Κύριος όπήντησε: 
«λέγω δέ ύμίν ότι Ήλίας ήδη ήλθε, καί ούκ έπέγνωσαν αύτόν... τότε 
συνήκαν (=όντελήφθησαν) οί μαθηταί ότι περί Ίωάννου τού βαπτιστού 

εΙπεν αύτοίς»880. Καταχρηστικώς, μάλλον παρομοιαστικώς όνομάζει ό 
Ί. Χριστός τόν Ίω. τόν Πρόδρομον Ήλίαν881 . 'Ομοίως τό χάραγμα διά 
στεφάνων καί θυμιατών εΙδωλικών χαρακτηρίζεται ώς χάραγμα, δέν εί
ναι όμως τό όποκλειστικόν χάραγμα τού Άντιχρίστου. 

Τρίτον. 'Ο 'ίδιος ό Ίππόλυτος κάμει τήν σαφή διάκρισιν μεταξύ 

«χαράγματος» θυμιατηρίων, στεφάνων εΙδωλικών καί τού όποκλειστι

κού χαράγματος, «τού χαράγματος» τού Άντιχρίστου «χξς'» (666). 'Ό
σοι μέ έπιπολαιότητα είδαν μόνον τό όναφερθέν χωρίον τού Ίππολύ

του, στό όποίον κατά τρόπον ύποθετικόν καί δχι όριστικώς καί κατηγο

ρηματικώς χαρακτηρίζονται τά θυμιατήρια καί τάστεφάνια ώς «χάραγ

μα», έπλανήθησαν, όπως συνήθως πλανώνται οί χιλιαστές καί οί άλλοι 

αΙρετικοί, οί όποϊοι μελετούν όποσπασματικά τήν Γραφήν καί όποκό

mouv τούς στίχους όπό τήν συνάφειάν τους. 

879. Ματθ. 17,10. 
880. Ματθ. 17, 12-13. 
881. Ό Ήλίας ό Θεσβίτης θά ελθη πρό τής Β' Παρουσίας. «'Αναγκαίως δεί τούς 

προδρόμους αύτού πρώτους φανερωθήναι, καθώς διά Μαλαχ(α τού άγγέλου προ

φήτου) φησί: «Πέμψω ύμίν Ήλίαν τόν Θεσβίτην, πρΙν η έλθείν τήν ήμέραν Κυρίου, τήν 

μεγάλην καΙ έπιφανή». (Ίππολύτου, Περί Χριστού καί περί τού Άντιχρίστου, Μ. 10, 764. 

C. (Β.Ε.Π. 6, 212.). 
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Στήν Τδιαν μελέτην ό Ίππόλυτος σέ παραγράφους πιό πάνω καί πιό 

κάτω όμιλεί γιά τό όποκλειστικόν χάραγμα τού Άντιχρίστου. Άναφέρω 

μόνον τρία χαρακτηριστικά χωρία. Πρίν όπό τό χωρίον τού ύποθετικού 

χαράγματος τών θυμιατηρίων ό Ίππόλυτος λέγει ότι «τό άγιον Πνεύμα 

δι' όριθμού, [δηλαδή χξς' (666)] καί τό όνομα αύτού μυστικώς έδήλω
σε ...»882. Ποίου πνείιματος είναι όσοι όπό σύγχυσιν λέγουν ότι τό 
«χξς'» (666) δέν είναι χάραγμα τού ΆντιχρΙστου, άν καί ρητώς έν 
Πνεύματι όγίφ όναφέρουν ή Γ ραφή καΙ οΙ Πατέρες ότι τό χάραγμα εΙ

ναι «τό όνομα τού θηρίου rι ό όριθμός τού όνόματος αύτού ... καί ό ό
ριθμός αύτού χξς' (666}»883; 

Μετά όκριβώς όπό τό χωρίον τού ύποθετικού χαράγματος τών θυ

μιατηρίων ό Ίππόλυτος σχολιάζων τόν στίχον τής 'Αποκαλύψεως, 

«ΤΩδε ή σοΦία έστίψ ό έχων νούν ψηφισάτω τόν όριθμόν τού θηρίου' 

όριθμός γάρ όνθρώπου έστί' καί ό όριθμός αύτού χξς'»884, προσπαθεί 
νά εύρη τό όνομα τού Άντιχρίστου «ψηφίζων τόν όριθμόν χξς' (666}», 
δηλαδή εύρίσκων όνόματα, τών όποίων τά γράμματα έχουν τήν όριθ

μητικήν Ισχύν (666). 'Άνευ όμφιβολίας δέχεται τό «666» ώς χάραγμα 
τού 'Αντιχρίστου καΙ έρευνά όκόμη καΙ γιά τό όνομά του καί λέγει: 

«Πολλά γάρ εύρίσκομεν όνόματα τούτφ τφ όριθμφ ίσόψηφα περιεχό

μενα ...»885. Πιό κάτω όναφερόμενος στό χάραγμα πάλιν λέγει: «τού ό
νόματος μυστικώς σεσημασμένου ...»886, δηλαδή τό όνομα τού Άντι
χρίστου μυστικώς έκρυπτογραφήθη μέ τό χάραγμα «χξς'» (666) . 

.Τέταρτον. Ή όναφορά τού Ίππολύτου περί τού χαράγματος τών 
θυμιατηρίων καί στεφάνων εΙναι όχι μόνον ύποθετική, δηλδή σάν μία 

ύπόθεσις λόγου χάριν, όλλά καΙ παρενθετική, σάν ένα παράδειγμα έ

πουσιώδες. Τούτο φαίνεται όπό τήν όναφοράν τού Ίππολύτου στήν § 
όμέσως πρίν όπό τό ύποθετικόν χάραγμα τών είδωλικών θυμιατηρίων 

καί στεφάνων. Γράφει ό Ίππόλυτος: «Ούτω γάρ έτεχνάσατο κατά τών 

'Ιουδαίων καί Άντίοχος, ό Έπιφανής ... » Δηλαδή ό Άντίοχος τό 170-169 
π. χ. ένήργησεν ώς τύπος, ώς όργανον Άντιχρίστου , όχι βέβαια ώς ό 
«ίδιοτρόπως Άντίχριστος». Τούτο φαίνεται περισσότερον όπό τήν § Ι, 
ή όποία όκολουθεί όμέσως μετά τό παρενθετικόν παράδειγμα τών θυ

μιατηρίων καί στεφάνων καί όρχίζει ώς έξής: «Νυνί δέ πρός τό προκεί

μενον έρούμεν. Ταύτα γάρ καΙ αύτός (= ΆντΙχριστος τών έσχάτων) τε
χνάσεται, κατά πάντα θλίβειν τούς όγίους θέλων' λέγει γάρ ό προφή

882. Ίππολύτου, ΠερΙ Χριστού καί περί Άντιχρίστου, Μ. 10,765, C. (Β.Ε.Π. 6, 213). 
883. Άποκ. Ίωόννου, 13, 17-18. 
884. Άποκ. Ίωόννου 13,18. 
885. Ίππολύτου, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 10, 769. B-C. (Β.Ε.Π. 6, 214.). 
886. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 10, 773. Α. 
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της καί όπόστολος' "Ώδε ό νούς. Ό έχων σοφίαν ψηφισάτω τόν όριθ;. 

μόν τού θηρίου' όριθμός γάρ όνθρώπου έστί, καί ό όριθμός αύτού έ~ 
στιν χξς'»887. 

Δηλαδή ό Ίππόλυτος παρομοιάζει τήν έποχήν τού μέλλοντος νά 

έλθη Άντιχρίστου μέ τήν έποχήν τών Μακκαβαίων καί τού διωγμού 

όπό τόν Άντίοχον Δ' (175-164 π.Χ.) καί παρενθετικά λέγει δτι τό xά~ 
ραγμα θά είναι σάν τά θυμιατήρια καί τά στεφάνια τά είδωλικά. 'Αλλά 

κλείνει τήν παρένθεσιν περί τού ύποθετικού χαράγματος καί έπανέρ

χεται στόν σχολιασμόν γιά τό όληθινόν, όποκλειστικόν χάραγμα «χξς'» 

(666). Δέν χρειάζεται νά όναφέρωμεν τίς όποδείξεις όπό τήν άλλην με
λέτην τού Ίππολύτου, «Περί τής συντελείας τού κόσμου κλπ.» γιά νά 

στηρίξωμεν τήν όλήθειαν δτι ό Ίππόλυτος, δπως καί οί άλλοι Πατέρες 

όναγνωρίζουν ώς χάραγμα τού Άντιχρίστου τό «666». 

887. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 10, 769. Β. (Β.Ε.Π. 6, 214). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ χξς' (666) ΘΑ ΧΑΡΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΩΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 

1. 	Τ6 χξς' (666) θά χαράσσεται ώς όρατή σφραγίδα τού 
Άντιχρίστου άντί τού Σταυρού καΙ τού Βαπτίσματος 

1) Το χξς' (666) όρατή σφραΥίδα τού 'Αντιχρίστου 
Τό χάραγμα τού Άντιχρίστου δέν είναι μόνον όόρατη, έσωτερική, 

ήθική, όντίχριστη σφραγίδα, είναι καί όρατή σφραγίδα, ή όποία θά χα

ράσσεται στό δεξί χέρι fι στό μέτωπον. Τούτο όποδεικνύεται όπό τήν 

Άποκάλυψιν Ίωάννου καί τούς Πατέρας. Λέγει ό Ίωάννης: «καί ποιεί 

πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς 

πτωχούς, καί τούς έλευθέρους καί τούς δούλους, ϊνα δώσωσιν αύτοίς 

χάραγμα έπί τής χειρός αύτών τής δεξιός fι έπί τών μετώπων αύ

τών.»888. Προσδιορίζεται πού θά χαράσσεται ή σφραγίδα τού Άντιχρί
στου καί σέ όλλο χωρίον. «καί λαμβάνει τό χάραγμα έπί τού μετώπου 

αύτού tΊ έtτί τήν χείρα αύτού»889. Τό δεξί χέρι tΊ τό μέτωπον είναι τό 
μέλος τού σώματος, στό όποίον θά χαράσσεται ή σφραγίδα τού Άντι

χρίστου, ή όποία θά είναι «τό χάραγμα, τό όνομα τού θηρίου tΊ ό όρι
θμός τού 6νόματος αύτού ... καί ό όριθμός αύτού χξς' (= 666)>>890. 

ι 

Τό χάραγμα «χξς' (666) θά χαράσσεται όχι συμβολικά, όλλά πρα
γματικά έπί τής δεξιός χειρός καί τού μετώπου, ώστε νά δύναται νά ό

ναγνωσθή. Ό Ίππόλυτος λέγει: «Ή δέ σφραγίς αύτού έπί τού μετώ

που, καί έπί τής δεξιός χειρός έστι Ψήφος, χξς'»891. Ή λέξις «Ψήφος» 
σημαίνει όριθμός τού 6νόματος τού Άντιχρίστου. Τό χξς' (666) χαρα
κτηρίζεται όπό τούς Πατέρας ώς «6 (ή) Ψήφος»892, όπως έλέχθη. Τού

888. 	Άποκ. Ίωόννου 13,16.ι 
889. 	'Αποκ. Ίωόννοu 14,9-11. 
890. 	Άποκ. Ίωόννοu, 13, 17-18. 
891. 	Ίππολύτου, Περί τής σuντελείας τού κόσμου, Μ. 1Ο, 932, C. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
892. 	Ίππολύτου, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 10,932. C. κ.λ.π. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106,340. 

C. κ.λ.π. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106,681. Α. κ.λ.π. 
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το σημαίνει νά βάλωμεν ψηφία, γράμματα τής όλφαβήτα, γιά νά βΡΟύ

με τό όνομα τού Άντιχρίστου. Τά γράμματα τού 6νόματος πρέπει νά 
έχουν όριθμητικήν Ισχυν «χξς'» (666). Τούτο σημαίνει «6 έχων νούν 
ψηφισάτω τόν όριθμόν τού θηρίου·»893. 

Χάραγμα, σφραγίδα, δέν είναι μόνον τό δνομα τού Άντιχρίστου. 
Χάραγμα καί σφραγίδα τού ΆντιχρΙστου είναι καΙ «ό όριθμός τού 6νό
ματος αύτού ... χξς'»894. Τό «χξς'» χαρακτηρίζεται «χάραγμα τού θη
ρίου (= Άντιχρίστου)>>895. Χαρακτηρίζεται ώς «ό (ή) Ψήφος» τού 6νό
ματος τού Άντιχρίστου. Έπίσης τό «χξς'» χαρακτηρίζεται ώς «ή σφρα

γίς τού Άντιχρίστου»896 καί ύπάρχουν οί φράσεις: Ό Άντίχριστος(ή 
τό όργανον αύτού) «τούς μέν πειθομένους αύτφ σφραγίσει τη σφρα
γίδι αύτού.»397. «'Όταν λάβωσι τότε οί δνθρωποι τήν σφραγίδα»898. «... 
προσαχθήσονται τφ διαβόλ<'ρ καί σφραγισθήσονται.»899. 

Τό χάραγμα «χξς'» χαρακτηρίζεται ώς «χαρακτήρ τού Άντιχρί

στου» καί ύπάρχουν οί φράσεις: c< ... δεξάμενοι τόν χαρακτήρα τού μια

ρού καΙ θεoμάxoυ ...»9~O «πεισθέντες τφ δεινφ θηρίφ καί λαβόντες τήν 
έκείνου σφραγίδα, τόν δυσσεβή χαρακτήρα τού μιαρού ...»901. 

Τό χάραγμα «χξς'» χαρακτηρίζεται καΙ ώς «σημείον τού Άντιχρί

στου» καΙ ύπάρχουν οΙ 'φράσεις: 'Έδωκεν ό Χριστός τοίς εΙς αύτόν πι

στεύουσι τόν τίμισν καΙ ζωοποιόν σταυρόν καΙ αύτός όμοίως δώσει τό 
έαυτού σημείον»902. 'Όπωςό σταυρός είναι σημείον τού Χριστού, έτσι 
τό «χξς'» (666) είναι σημείον τού Άντιχρίστου. Οί έχοντες τό «χξς'» 
(666) χαρακτηρίζονται ώς «τό σημείον αύτού περιφέροντες.»903. 

Τό χάραγμα τού ΆντιχρΙστου «χξς'» (666) θά είναι όρατόν, βαστα
ζόμενον, περιφερόμενον, έπιδεικνυόμενον, δηλαδή ένα πραγματικόν, 

όρατόν χάραγμα έπί τής δεξιάς χειρός Γι τού μετώπου ή έπί τής ταυ

τότητος, τήν όποΙαν θά έπιδεικνυη τό δεξί χέρι. Ό Ίωάννης λέγει δτι 
τό χάραγμα θά δίδεται «έπί τής χειρός αύτών τής δεξιάς ή έπί τών με

τώπων αύτών.»904. Ή δήλωσις «έπί τής χειρός ... έπί τών μετώπων» κα

893. Άποκ. Ίωόννου, 13,18. 
894. Άποκ. Ίωόννου,13, 17-18. 
895. Άποκ. Ίωόννου, 13, 16-18. 14,11. 15,2. κλπ. 
896. Ίππόλύτου, Περl συντελεΙας τού κόσμου, Μ. 10,932. C. 933. Α. κλπ. Έφραίμ 

Σύρου, Τξα, κλπ. 

897. ~Eνθ' όνωτ. Μ. 10, 933.Β. (Β.Ε.Π. 6, 288). 
898. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 10, 933. C. (B.E.n. 6. 288). 
899. 'Ένθ' όνωτ. Μ. 10, 936. Α. (Β.Ε.Π. 6, 288). 
900. Ίππολύτου, ΠερΙ συντελεΙας τού κόσμου, Μ. 10, 936. D. (Β.Ε.Π. 6, 289). 
901. ΈφραΙμ τού Σύρου. ΗΕνθ' όνωτ. Τξγ. 
902. Ίππολύτου, "Ενθ' όνωτ. Μ, 10, 921. Β. (Β.Ε.Π. 6, 283). 
903. ΗΕνθ' όνωτ. Μ. 10, 937. Α. (Β.Ε.Π.6. 289). 
904. Άποκ. Ίωόννου, 13,16. 
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θιστά σαφές δτι θά είναι έμφανές, έξωτερικόν χάραγμα. Ό Άνδρέας 

Καισαρείας λέγει: «Καί τό χάραγμα δέ τού όλεθρίου όνόματος τού ά

ποστάτου ... πάσιν έπιθείναι σπουδάσει·»905. Φανερόν δτι έννοείται έ
ξωτερική έγχάραξις όρατή. Θά είναι τό «χξς' (666) δχι αγνωστη σφρα
γίδα, άλλά «ψηφος έντριβής καί έγνωσμένη άνθρώποις»906. Γι' αύτό ά
πεκαλύφθη άπό τόν Ίωάννην τό χάραγμα «χξς'» (666), γιά νά μήν τό 
δεχθούμε, δταν τό έπιβάλη ό άντιχριστισμός. 

Δέν είναι αδηλον καί κρύφιον τό χάραγμα «666», άλλά είναι ώς 
σφραγίδα τού Άντιχρίστου «έπί χειρός της δεξιάς καί έπί μετώπου τό 

Υνώρισμα.»907. Θά είναι φανερόν τό «666». Γνώρισμα δέν θά είναι μό
νον μέ ήθικήν fvvoLav ή άσέβεια καί άναίδεια καί τά σκοτεινά, άντίχρι
στα λόγια καί fpya, τά όποία τρόπον τινά σφραγίζουν μέ τό ήθικόν 
σκότος τόν fσω καί fξω ανθρωπον. Γνώρισμα θά είναι καί ή χάραξις 

τού «χξς'» (666). 
'Όσοι λάβουν τό χάραγμα θά περιφέρουν αύτό, θά γίνωνται γνω

στοί καί δέν θά δύνανται νά κρυφθούν. «Πάντες γάρ τού έκφυγείν καί 

κρυβηναι σπουδάσουσι, καί ούδαμού δυνήσονται λαθείν (= πουθενά 
δέν θά μπορέσουν νά κρυΦθούν) ... άλλά τό σημείον αύτού περιφέρον
τες (= δηλ. τό 666), εϋδηλοι καί γνωστοί αύτού άναδειχθήσονται.»908. 

Φοβερόν καί νά τό λέγη κανείς. Τό χάραγμα μέ άκτίνες λέηζερ, δπως 

έλέχθη, θά άνιχνεύεται καί έντοπίζεται έπακριβώς καί μέ τόν δορυφό

ρον. Ή ήλεκτρονική ταυτότητα μέ Ε.Κ.Α.Μ. καί «666», θά έντοπίζεται 
παντού. 'Έτσι μέ τήν έξωτερικήν αύτήν σφραγίδα, οί σφραγισμένοι 

«εϋδηλοι καί γνωστοί αύτού άναδειχθήσονται». Τά έσωτερικά, ήθικά 

χαράγματα άνιχνεύει μόνον ό Θεός, ένφ τά σωματικά, τού «666», άκό
μη καί ό δορυφόρος. 

Ό Άντίχριστος διά τών όργάνων του θά κάμη τό πάν, «'ίνα πάντες 

την σφραγίδα τού θηρίου βαστάζωσιν, δταν έλθη, άπατησαι τά σύμπαν

τα.... »909. Θά πιέση μέτήν στέρησιν τών τροΦών, γιά νά δεχθούν δλοι 
τό χάραγμα «666)). Τό χάραγμα «666)) θά είναι δρος, προϋπόθεσις, τεκ
μήριον Υιά τήν προμήθειαν τροφίμων «καί ε'ί τις φέρει μεθ' έαυτού τήν 

σφραγίδα τού τυράννου έν μετώπφ iΊ δεξιζι άγοράζει βραχύ βρώματα 

έκ τών εύρισκομένων.))910. 

905. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106,340. Α. 
906. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106,681. Α. 
907. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106, 680. D. 
908. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,937. Α. (Β.Ε.Π. 6, 289). 
909. Έφρα(μ τού Σύρου, 'Ένθ' άνωτ. Τξα. 
910. 'Ένθ' άνωτ. Τξγ, 
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2) Τό «χξς'» (666) θά χαράσσεται άντί τού Σταυρού καί τού Βα
πτίσματος 

Τό «χξς'» (666), ώς χάραγμα τού Άντιχρίστου, ώς σφραγίδα σατανι~ 
κή, θά χαράσσεται όντί τής σφραγίδος τού Ί. Χριστού. Γιά νά δεχθή Kά~ 

ποιος τήν σφραγίδα Ί. Χριστού, πρέπει νά όρνηθή κάθε σχέσιν μέ τόν 

Σατανά καί τά τού Σατανά. Πρό τού Βαπτίσματος εϋχεται ό Ιερεύς γιά 

τόν Βαmιζόμενον. «Γράψον αύτόν έν βίβλψ ζωής σου καί ενωσον αύτόν 

τη ποίμνη τής κληρονομίας σου. Δοξασθήτω τό όνομά σου τό άγιον έπ' 

αύτψ καί τού όγαπητού σου γίού, Κυρίου δέ ήμών Ί. Χριστού, καί τού 

ζωοποιού σου Πνεύματος.»911. Τό Βάπτισμα καί κάθε άγιον Μυστήριον 
γίνεται στό όνομα τής Άγίας Τριάδος. Σφραγίζεται ό Χριστιανός μέ τό 

Τριαδικόν άγιον όνομα, τό όποίον διά τού σταυρού χαράσσεται νοητά 

στόν νούν, στήν καρδίαν, στήν βούλησιν καί στό σώμα. Γίνεται ή όποτα

γή τού Σατανά καί όλων τών δαιμονικών δυνάμεων. 'Ακολουθεί ή όμολο

γία Χριστού. Εϋχεται ό ίερεύς γιά τόν βαπτιζόμενον: «'ΕπιΦάνηθι, Κύριε, 

τούτψ' καί δός ... είς τό όποθέσθαι μέν τόν παλαιόν άνθρωπον... ένδύσα
σθαι δέ τόν νέον, τόν όνακαινούμενον κατ' είκόνα τού κτίσαντος αύ

τόν.»912. Άκολούθως χρίεται μέ άγιον ελαιον στό όνομα τής Άγίας 

Τριάδος καί βαπτίζεται στό όνομα τής Άγίας Τριάδος. 

'Έπειτα δέχεται τό άγιον Χρίσμα, χρίε:rαι σταυροειδώς μέ τό άγιον 

Μύρον, δέχεται τήν σφραγίδα τού όγίου Πνεύματος. «Σφραγίς δωρεάς 

Πνεύματος όγίου Άμήν»913. Κατ' αύτόν τόν τρόπον ό Βαπτιζόμενος «έν
δύεται Χριστόν» καί φέρει τήν Σφραγίδα τού Ί. Χριστού, τήν όποίαν έ

νεργοποιεί τόν 'Άγιον Πνεύμα. Γι' αύτήν τήν σφραγίδα τού Βαπτίσματος 

εϋχεται ό ίερεύς: «Καί ποίησον αύτόν ... μέλος τίμιον τής 'Εκκλησίας 
σου, σκεύος ήγιασμένον, υίόν φωτός, καί κληρονόμον τής 'Βασιλείας 

σου' ϊνα, κατό τάς έντολάς σου πολιτευσάμενος, καί φυλάξας τήν σφρα

γίδα άθραυστον, καί διατηρήσας τόν χιτώνα όμόλυντον, τύχη τής μακα

ριότητος τών Άγίων έν τη Βασιλείςι σου.»914. 

Διατηρείται ή σφραγίς τού Βαπτίσματος άθραυστος, όταν καθημερι

νώς όνανεώνεται ή όμολογία πίστεως στόν Χριστόν καί ή όποταγή τού 

Σατανά μέ τήν πίστιν τήν Όρθόδοξην, μέ τά εργα τού φωτός, τήν μυ

στηριακήν ζωήν, μέ τόν όναβαπτισμόν τής μετανοίας καί έξομολογή

σεως. 'Όταν κάμη τό νοητόν σημείcw τού σταυρού ό πιστός μέ βιωματι

κότητα. βεβαιώνεται δτι φέρει τήν σφραγίδα τού Χριστού καί ζή βίον 

911. Ευχολόγιον τό Μέγα, Έκδ. οίκος ,,'Αστήρ», Άθήναι, 1970, σελ. 130. 
912. 'Ένθ' άνωτ. σελ. 140. 
913. 'Ένθ' άνωτ. σελ. 143. 
914. 'Ένθ' άνωτ. σελ. 134. 
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σταυροαναστάσιμον, βίον χριστοειδή. Τούς πρώτους αίώνας οΙ χριστια

νοί έχάρασσαν τόν σταυρόν στά ένδύματά των καί κυρίως στό μέτωπον, 

ωστε ήταν έμφανής, ώς έγκαλλώπισμα ή σφραγίδα τού Χριστού. 'Ομοίως 

τό 'Άγιον όνομα τού Θεού ήταν χαραγμένον στό πέταλον τής μίτρας τού 
'Αρχιερέως 'Ααρών καί τών δλλων άρχιερέων κατά έντολήν τού Θεού. 

«Καί ποιήσεις πέταλον χρυσούν καθαρόν καί έκτυπώσεις έν αύτφ έκτύ

πωμα σφραγίδος Άγίασμα Κυρίου ... καί εσται έπί τής μίτρας.» (Έξ. 28, 
32-33). ΟΙ πραγματικοί χριστιανοί φέρουν τό δγιον όνομα τού Κυρίου όχι 
μόνον στό μέτωπον, άλλά καί στήν καρδίαν τους. 

Άλλά ύπάρχει καί τό όνομα τού Άντιχρίστου, ή σφραγίδα τού όλε

θρίου όνόματος τού θηρίου, τό ό.ρατόν χάραγμα «χξς'» (666) καί τό 
άόρατον, ήθικόν χάραγμα τής καρδίας, τά όποία άποτελούν δρνησιν 

τού Χριστιανικού Βαπτίσματος, τρόπον τινά ενα Άντιβάπτισμα. «εδω

κεν ό Κύριος σφραγίδα τοίς εΙς αύτόν πιστεύουσι, καί αύτός δώσει ό

μΟίως.»915, δηλαδή άντί τού Σταυρού καί Άγίου Πνεύματος τό «666» 
καί τήν ένέργειαν τού Σατανά. «'Έδωκεν ό Χριστός τοίς είς αύτόν πι

στεύουσι τόν τίμιον καί ζωοποιόν σταυρόν, καί αύτός όμοίως δώσει τό 

έαυτού σημείον»916, δηλαδή τό «χξς' (666) καί τήν νεκροποιόν σατανι
κήν αύτού ένέργειαν. Τό χάραγμα λοιπόν, άντί τού σταυρού καί τού 

Βαπτίσματος θά χαράσσεται. 

Θά άσκήται πίεσις άπό τά όργανα τού'Αντιχρίστου σέ όλους τούς 

άνθρώπους, γιά νάδεχθούν όλοι τό χάραγμα τού Άντιχρίστου, τό 

«χξς'» (666), άντί τού σταυρού τού Χριστού. 'Ο Έφραίμ ό Σύρος λέγει: 
«Λοιπόν ουν, άδελφοί μου, φρικτός άγών δπασι τοίς φιλοχρίστοις άν

θρώποις, ϊνα μέχρις ωρας θανάτου μή δειλιάσωσι, μηδέ στώσιν έν χαυ

νότητι, όταν χαράσση ό Δράκων (= Άντίχριστος) τήν έαυτού σφραγίδα 
άντί τού σταυρού τού Σωτήρος.»917. 'Ο Ίππόλυτος προβλέπει τήν γενι
κήν έπιβολήν τού χαράγματος. « ... πάντες έξέκλιναν άπό Θεού άγίου 

καί τφ πλάνφ έπίστευσαν, δεξάμενοι τόν χαρακτήρα τού μιαρού καί 

θεομάχου [= τό χξς' (666)], άντί τού ζωοποιού σταυρού τού Σωτή
ρος.»918. 

Θά έπιδιώξουν τά όργανα τού 'Αντιχρίστου νά σφραγίσουν τούς 

άνθρώπους μέ τό χάραγμα τού Άντιχρίστου «666», γιά νά έκκόψουν 
τήν ένέργειαν τού Σταυρού, τού Βαπτίσματος καί Χρίσματος. 'Όταν γί

νεται δεκτή ή σφραγίδα τού Άντιχρίστου, παύει νά ένεργή ή σφραγίδα 

τού Χριστού καί άγίου Πνεύματος. Τό χάραγμα «χξς'» (666) δηλώνει τό 

915. Ίππολύτου. Περί Χριστου καί Άντιχρίστου. Μ. 10.733. Β. (Β.Ε.Π. 6.200). 
916. Ίππολύτου. Περί τής συντελείας τού κόσμου. Μ. 10.921. Β. (Β.Ε.Π. 6. 283). 
917. Έφραίμ τού Σύρου. 'Ένθ' όνωτ. Τξα. 
918. Ίππολύτου. Περί τής συντελείας τού κόσμου. Μ. 10,936. C.-D. (Β.Ε.Π. 6.289). 
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όνομα τού Άντιχρίστου, καί αύτόν τόν Άντίχριστον διό τής ένεργείας 

τού Σατανά προβάλλει στίς καρδιές τών όνθρώπων. Ή όποδοχή τού 

χαρόγματος σημαίνει όναστολήν τής έπιτελέσεως τών όγαθών έργων 

καί έπιτέλεσιν τών έργων τού σκότους. «'Αντίθετος γάρ τών όγαθών ή 

τού όλεθρίου όνόματος έγχάραξις.»919. 
Ή σφράγισις τής δεξιάς χειρός καί τού μετώπου μέ τό χάραγμα 

δεσμεύει τόν άνθρωπον καί τόν κωλύει όπό κάθε όγαθόν έργον. Γι' 

αύτό δίνει τήν σφραγίδα του ό Άντίχριστος «ούχ ώς έτυχεν, είς πάν 

μέλος τού σώματος, όλλ' έπί χείρα δεξιάν, όμοίως καί έπί τού μετώπου, 

τόν δυσσεβή χαρακτήρα, 'ίνα έξουσίαν μή έχη ό άνθρωπος σφραγίσα

σθαι τη δεξιζΊ χειρί τό σημείον τού σταυρού, μήτε πάλιν έν μετώπφ ση

μειώσασθαι παντελώς τό άγιον όνομα τού Κυρίου, μήτε τόν ένδοξον 

καί τίμιον σταυρόν τού Χριστού καί σωτήρος ήμών. Γινώσκει γάρ ό ά

θλιος δτι ό σταυρός τού Κυρίου, έόν σφραγισθη (= έννοείται μέ πίστιν 
άνευ όποδοχής τού 666), λύει αύτού πάσαν τήν δύναμιν.»920. 

Ή σφράγισις τής δεξιάς χειρός καί τού μετώπου μέ τό χόραγμα ό

χρηστεύει τήν σφραγίδα τού σταυρού καί τήν εύλογίαν τής σφραγίδος 

τού όγίου Πνεύματος. « ••• διά τούτο σφραγίζει τήν δεξιόν τού όνθρώ

που' αύτη γόρ ή σφραγίζουσα πάντα τό μέλη ήμών. Όμοίως καί τό μέ

τωπον, ωσπερ λυχνία, βαστάζει λύχνον φωτός, τό σημείον τού Σωτή

ρος ήμών έν τφ ϋψει.»921. Μέ τήν όποδοχήν τού χαράγματος στό χέρι 
η στό μέτωπον η στό μέτωπον τής ταυτότητος, άνωθεν τής φωτογρα

φίας, σβήνει τρόπον τινό ό λύχνος τού σταυρού καί μένει ό σταυρός 

ώς δπλον άνευ ένεργείας τού Άγίου Πνεύματος, δπλον άχρηστον, δ

πως τά ύλικά όπλα άνευ φυσιγγίων. 

Άκόμη κάτι χειρότερον. Έόν τό σφραγισμένον χέρι κόμη τό νοη

τόν σημείον τού σταυρού, τούτο δέν γίνεται ώς σημείον εύλογίας, όλ

λά ώς κατόρα, διότι τό σφραγισμένον χέρι μέ τό «666» γίνεται χέρι τού 
Άντιχρίστου καί σημαδεύει σώμα καί ψυχήν όχι μέ τήν εύλογίαν τού 

σταυρού, όλλά μέ τό «666», καί άς κόμη σημείον σταυρού, διότι δέν 
ένεργεί τό 'Άγιον Πνεϊιμα στό έκουσίως σφραγισμένον πρόσωπον, όλ

λά ή σατανική ένέργεια τού χαράγματος. 

Είναι φοβερόν, ένέργεια σατανική τού «666» νά κόμη τό χέρι βαρύ 
καί όσήκωτον καί νά μήν θέλη νά κάμη τό σημείον τού σταυρού. Άκό

μη φοβερώτερον, τό σφραγισμένον μέ «666» χέρι νό κάμη σημείον 
ΆντιΣτauροϋ, νά σημαδεύη τό σώμα μέ τήν κατάραν τού χαράγματος 

«666». Τούτο έπισημαίνει ό Ίππόλυτος. «καί δώσει αύτοϊς χάραγμα έν 

919, Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ, Μ. 106,680. D. 
920. Έφρα[μ τού Σύρου, 'Ένθ' άνωτ. Τξα' 
921. 'Ένθ' άνωτ. ΤξαΌ 
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τfι 	 χειρί ττϊ δεξιςι, καί έν τφ μετώπφ, 'ίνα μή τις τόν τίμιον σταυρόν 

ΠOιήσn έν τφ μετώπφ ττϊ δεξιςι αύτού χειρί' όλλά δέδεται αύτού ή χείρ. 
Καί όπό τότε ούχ έξει (= δέν θά έχη) έξουσίαν σφραγίσαι τι τών μελών 
αύτού' όλλά τφ πλάνφ προστεθήσεται, καί αύτφ δουλεύσει.»922. 

Ή 	χάραξις λοιπόν τής σφραγίδος τού Άντιχρίστου «666» θά γίνη, 
Υιό 	νά έκκόψη τήν ένέργειαν τών όγαθών έργων. «Καί τό χάραγμα δέ 

τού 	όλεθρίου όνόματος ... έν μέν ταίς δεξιαίς [χερσίν], 'ίνα τών [δεξιών 
καη 	όΥαθών έργων έκκόΨη τήν ένέργειαν' έν δέ τοίς μετώποις, 'ίνα έν 

τfι 	 πλάνη καί τφ σκότει διδάξη τούς όπατωμένους παρρησιάζε

σθαι.»923. Θά κάμη λοιπόν τό πάν 6 Άντίχριστος, <<'ίνα παντελώς τό ό

νομα τού Κυρίου καί Σωτήρος μηδέ όλως όνομασθτϊ έν τφ καιρφ τού

τφ.»924. 

2. 	Τό χξς' (666) θά είναι χάραγμα φερόμενον καί έπιδει
κνυόμενον ώς γνώρισμα τού έμπορευτέου 

Ό όντιχριστισμός θά έπιβάλη μέ τήν βίαν τό χάραγμα πρός δόξαν 

τού Άντιχρίστου. 'Άνευ όποδοχής τού χαράγματος όρχικά στήν ταυ

τότητα καί έπειτα στό χέρι καί στό μέτωπον δέν θά είναι δυνατή ή συν

αλλαγή καί ή όγοραπωλησία. Ή όποδοχή τού χαράγματος «666», δηλα
δή ή ύποταγή στόν Άντίχριστον, θά είναι όρος καί προϋπόθεσις γιά 
τήν όσκησιν τών όστικών δικαιωμάτων, είσπράξεως μισθού η συντά

ξεως, όναλήψεως η καταθέσεως σέ Τράπεζες, καί όγοραπωλησίας. 

'Όλα αύτά θά γίνωνται μέ τήν έπίδειξιν τού χαράγματος έπί τής ταυτό

τητος η τής δεξιάς χειρός η τού μετώπου. Ό Άρέθας λέγει: «Καί ποιεί 

πάντας ... 'ίνα δώσωσιν αύτοίς χαράγματα έπί τής δεξιάς χειρός, η έπί 
τού μετώπου' τούτο δέ είς γνώρισμα, φησί, τού έμπορευτέου, καί 
μή.»925. 

Τό 	χάραγμα τού Άντιχρίστου, όπως έλέχθη, είναι τό χξς' (666), τό 
όποίον χαρακτηρίζεται ώς «τό χάραγμα τού όλεθρίου όνόματος τού ό

ποστάτου (= Άντιχρίστου))926. Τό «666» χαρακτηρίζεται καί «6 (ή) ψή
φος τού θηρίου»927. Λέγει 6 Άνδρέας Καισαρείας: «Καί τήν ψήφον δέ 

.. τού θηρίου πλατύναι πανταχού έπιτηδεύσει, έν τε ώναίς (= στίς όγο
ρές) καί πράσεσιν (= πωλήσεις).»928. 

922. 	Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,932. B-C. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
923. 	Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106,340. Α-Β. 
924. 	Έφραίμ τού Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. Τξα' 
925. 	Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106,680. C. 
926. 	Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106,340. Α. 
927. ''Ενθ' όνωτ. Μ. 106,340. Β. 
928. ''Ενθ' όνωτ. 
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- Ούρανοξύστης τού Χρηματιστηρίου τής Ν. Ύόρκης μέ τό "666,, έπί κεφαλής. 


- Διαφημιστικόν φέιγ-60λάν. 


- Πουκάμισο μέ τήν έτικέττα 666. 

'Όλα τά αψυχα καί ~μψυxα σκοπεύει νά σφραγίση ό όντιχριστισμός μέ τό χάραγμα 


«666". γιά νά προ6άλη τόν Άντίχριστον ώς Κύριον Πάντων. 
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Ό Άνδρέας χαρακτηρίζει τήν σφραγίδα τού Άντιχρίστου, τό 

«χξς'» (666) ώς χάραγμα τών άνθρώπων καί ώς ψήφον (= χάραγμα) τών 
άντικειμένων. Είναι ή αύτή άντίχριστη σφραγίδα, όπως φαίνεται άπό 

τήν συνέχειαν τής έρμηνείας τού Άνδρέου, στήν όποίαν κάμει λόγον 

γιά τήν «άκρίβειαν τής ψήφου», δηλαδή γιά τήν εύρεσιν τού όνόματος 

βάσει τοα χαράγματος, τής ψήφου «χξς'» (666). ΣαΦέστερος ό Άρέ
θας. «Καί τί τό χάραγμα, έπιφέρει, τό όνομα τού θηρίου. Διττή δέ τού

του ή γνώσις, η διά παραφορός (= γραφής) αύτού τού όνόματος, η διά 
ψήφου (= χξς' (666)>>929. 

Τό όνομα τού Άντιχρίστου καί ό άριθμός τού όνόματος είναι οί 

δύο όψεις τού ένός χαράγματος. «Διττή δέ τούτου ή γνώσις». Χάρα

γμα η Ψήφος τού Άντιχρίστου είναι τό χξς' (666), πού όνομάζεται καί 
σφραγίδα αύΤΟύ. «<Η δέ σφραγίς αύΤΟύ έπί τού μετώπου, καί έπί τής 

δεξιός χειρός έστι Ψήφος χξς'»930. 

Ό άντιχριστισμός θά έπιδιώξη νά γίνη τό «χξς'» (666) σφραγίδα ό
λων των άντικειμένων καί όλων τών άνθρώπων. Λέγει ό Άρέθας: «Καί 

τήν ψήφον δέ τού όνόματος τού θηρίου [= χξς' (666)] πανταχού πλα
τύναι έπετηδεύθπ, εν τε πράσεσι καί ώναίς, 'ίν' ό μή τούτο έπιφερόμε

νος, έν ταίς τών άναγκαίων ένδείαις τελευτήσπ.»931. 'Όποιος δέν θά 
φέρη καί έπιδεικνύη τό «666» δέν θά άγοράζη, ~έν θά πωλή, δέν θά εΙσ
πράττη χρήματα καί θά άποθνήσκη άπό τήν ελλειψιν των άναγκαίων. 

Κατά τόν Άνδρέα ό θάνατος αύτός χαρακτηρίζεται βίαιος. «'ίνα τοίς 

τούτο (= τό χάραγμα 666) μή λαμβάνουσιν έκ τής τών άναγκαίων έν
δείας βίαιος έπαχθfl θάνατος.»932. 

Ό θεομάχος Άντίχριστος θά κάμη τό πόν, <<'ίνα πάντες τήν σφρα

γίδα τού θηρίου βαστάζωσιν... καί είθ' (= επειτα) ούτως (= μέ τό χάρα
γμα 666) άγοράσαι τά βρώματα (= τροΦές) καί πόν είδος, καί δημάρ
χους ίστόν, έπιτελείν τό πρόσταγμα.»933. Θά είναι λοιπόν τό χάραγμα 
«γνώρισμα τού έμπορευτέου, καί μή»934, όπως λέγει ό Άρέθας. «'Επί 
χειρός τής δεξιός καί έπί τού μετώπου τό γνώρισμα.»935. Θά είναι τό 
«666» γνώρισμα, σημείον, ενδειξις ύποταγής στόν Άντίχριστον καί θά 
έξασφαλίζη τά άγαθά γιά τήν έπαίσχυντον ζωήν τής άποστασίας. 

Θά άσκηθή πίεσις γιά τό χάραγμα. «Καί πάντες διά τήν στέρησιν 

929. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106, 681. Α. 
930. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,932. C. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
931. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106, 681, Α. 
932. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106,340. Β. 
933. Έφραίμ τού Σύρου, 'Ένθ' άνωτ. Τξα. 
934. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106,680. C. 
935. Άρέθα Καισαρείας. Μ. 106,680. C-D. 
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των βρωμάτων (= τροφων), έπ' αύτόν έλεύσονται, καί προσκυνήσουσιν 
αύτόν' καί δώσει αύτοίς χάραγμα έν τπ χειρί τπ δεξιζ)., καί έν τφ μετώ~ 
πφ...»936. Άλλά ή γενίκευσις τής σατανικής σφραγίδος τού «666» καί ή 
όντίχριστη ζωή τής όποστασ(ας θά όναστείλουν την εύλογίαν τού 

Θεού καί δέν θά έχη ή όντίχριστη έξουσία τροφές νά χορτάση τήν πει

νασμένην όνθρωπότητα. Άρχικά θά έχη οχετικήν έπάρκειαν. «Καί δώ

σει αύτοίς ό πλάνος βραχέα βρώματα διά τήν σφραγίδα αύτού τήν μια
ράν.»937. 'Έπειτα όμως πείνα καΙ δυστυχία θά έξαπλωθή στόν ψευδοπα-. 
ράδεισόν του, όπως έλέχθη. «Καί ούδαμού εύρίσκουσιν έμπλησθήναι 

των βρωμάτων. Δτιμαρχοι γάρ όπότομοι κατά τόπον σταθήσονται' καί 

ε'ί τις Φέρει μεθ' έαυτού τήν σφραγίδα τού τυράννου έν μετώπφ 'Γι δε~ 

ξιζ).. όγοράζει βραχύ βρώματα έκ των εύρισκομένων.»93β. Τό χάραγμα 
λοιπόν «χξς'» (666) θά είναι σημείον έπιδεικνυόμενον, σφραγίδα συ
ναλλαγής, 

Ό .Αντίχριστος δέν θά έχη δυνατότητα ούτε καΙ νερόν νά δώση 
στούς έπιδεικνύοντας τήν σφραγίδα του. «'Ότάν γάρ λάβωσι τότε οί 

ανθρωποι τήν σφραγίδα καί ούχ εύρωσι τροΦάς, ούτε ϊιδωρ, πρoσέρ~ 

χονται αύτφ μετά όδυνηρός φωνής, λέγοντες' Δός ήμίν φαγείν καί 

πιείν, ότι πάντες έκ τού λιμού καΙ όπό πάσης όνάγκης έKλείπo~ 
μεν.,.»939. Δέν δύναται ό Άντίχριστος νά Φέρη εύτυχίαν καί xoρτα~ 
σμόν. «Τότε ό δόλιος όποκριθήσεται μυκτηρίζων αύτούς έν πολλή ό

πανθρωπίςι, λέγων- Ό ούρανός ού βούλεται δούναι ύετόν- ή γη πάλιν 

ού βλαστάνει τά γενντιματα αύτης' πόθεν ύμίν δώσω έγώ βρώματα; 

Τότε όκούσαντες των ρημάτων τού δολίου τούτου οΙ αθλιοι, νοήσου

σιν ότι ούτός έστιν ό πονηρός διάβολος καί κόψονται όδυνηρως καί 
κλαύσονται μεγάλως.»940. 

Δέν θά εύτυχήσουν όσοι ύποταγούν στόν 'Αντίχριστον. Θά δοκι

μάσουν δλοι δεινά φοβερά. ΟΙ μέν πιστοί στόν Χριστόν θά γίνουν αγιοι 

μάρτυρες, οΙ δέ προδότες τού Χριστού καί λαβόντες τό χάραγμα θά 

κολασθούν καί έπί γής καί αίωνίως. "Ας έχουν ύπ' όψιν τους όλα αύτά 

όσοι νομίζουν δτι θά εύτυχήσουν στόν ψευδοπαράδεισον τού «666». 
Τό χάραγμα λοιπόν «666» θά είναι όρατόν καί «γνώρισμα έμπορευ

τέου». Τό έσωτερικόν όόρατον, ήθικόν χάραγμα όποδεικνύεται μέν μέ 

όνάλογον ήθος, όλλά δέν έπιδεικνύεται ώς συγκεκριμένον σημείον, ώς 

σφραγίδα Άντιχρίστου όρατή, φερομένη, ώς τεκμήριον ύποταγης στόν 

936. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,932. Β. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
937. Ίππολύτου, ΗΕνθ' όνωτ. 932, C. 
938. Έφραίμ τού Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. ΤξγΌ 
939. Ίππολύτου, 'Ένθ' όνωτ. 933. C-D. προβλ, Έφραίμ Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. Τξγ. 
940. Ίππολύτου, 'Ένθ' όνωτ. 933. D.-936. Α. (Β.Ε.Π. 6,288). 
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'Αντίχριστον χόριν όγοραπωλησίας καί συναλλαγών. Δέν θό όγορόζουν 

καί πωλούν μόνον οΙ πωρωμένοι καί οΙ διεΦθαρμένοι όπαδοί τού Άντι
χρίστου, όλλό καί οί νομιζόμενοι ευσεβείς χριστιανοί, οί όποίοι χόριν 
τής κοιλίας καί τών βιοτικών όναγκών θό προδώσουν τόν Χριστόν καί 

θό δεχθούν τό χόραγμα «666». 





ΚΕΦΑΜΙΟΝ Γ 

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΟΝ ΧΑΡΑΓΜΑ 

1. 	Τό χάραγμα τού Άντιχρίστου σφραγίζει τόν όλον ψυ
. χοσωματικόν άνθρωπον 

Διακρίνεται ό έσω άπό τόν έξω δνθρωπον, ή ψυχή άπό τό σώμα, 

άλλά δέν διαχωρίζεται, δέν διαιρείται 'Ομοίως διακρίνεται τό έσω ήθι

κόν καί τό έξω όρατόν χάραγμα, άλλά δέν διαχωρίζεται τό ένα άπό τό 

αλλο. 'Όπως ύπάρχει ένας ένιαίος ψυχοσωματικός ανθρωπος, όμοίως 

ύπάρχει ένα ένιαίον ψυχοσωματικόν χάραγμα. Τό έσωτερικόν καί τό έ

ξωτερικόν χάραγμα είναι δύο όψεις τού ένός άντιχρίστου χαράγματος. 

Τό χάραγμα, όπως άναφέρεται στήν Γραφήν καί στούς Πατέρας άφορά 

καί τόν έσω καί τόν έξω ανθρωπον. 

οι Πατέρες όμιλούν αλλοτε γιά τήν μίαν, αλλοτε γιά τήν αλλην ό

ψιν τού ένιαίου χαράγματος. 'Ο δνθρωπος είναι μία άδιαίρετη ψυχοσω

ματική όντότητα. 'Οποιαδήποτε ένέργεια σωματική η ψυχική άφορα 

τόν όλον ανθρωπον, τό πρόρωπον στήν όλότητά του. Δέν ύπάρχει κα

νένα σύμβολον, τό όποίον νά δέχεται τό πρόσωπον μόνον έξωτερικά 

καί νά άφορα μόνον τό σώμα. Όποιον σύμβολον δέχεται ό ανθρωπος 

ως σφραγίδα τού σώματος αύτό λειτουργεί ταυτοχρόνως καί ώς σφρα

γίδα τής ψυχής καί χαρακτηρίζει τόν όλον ψυχοσωματικόν δνθρωπον. 

'Όταν δέχεται νά σφραγισθή ό ανθρωπος έξωτερικά, στό σώμα, μέ 

τό χάραγμα τού ΆντιχρΙστου, τούτο σημαίνει συγχρόνως καί σφράγι

σιν τής ψυχής, διότι ύπάρχει ένα ένιαίον πρόσωπον, τό όποίον άποφα

σίζει, δέχεται η άπορρίπτει τό χάραγμα. 'Η άποδοχή τής σφραγίδος τού 

Άντιχρίστου στήν ταυτότητα η στό σώμα σημαίνει πρώτον σφράγισιν 

τής βουλήσεως, τής ψυχης, ή όποία δέχεται τό χάραγμα καί μετά 

σφράγισιν τού σώματος η τής ταυτότητος. 

Τό χάραγμα δέν είναι ποτέ μόνον έξωτερικόν η μόνον έσωτερικόν. 

Τό έκούσιον έξωτερικόν, όρατόν χάραγμα, λειτουργεί άμέσως καί ως 

έσωτερικόν, γίνεται έστω μία ατονη σφραγίδα, ή όποία κατ' όλίγον [
σχυροποιείται Τό έσωτερικόν, ήθικόν χάραγμα, όμοίως έκφράζεται μέ 

άντίχριστον ήθος. Ή έκουσία άποδοχή τού «666)), τού χαράγματος, ώς 
σφραγίδος ταυτότητος η σώματος σημαίνει σφράγισιν τής όλης προ
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σωπικότητος. Δέν χωρίζεται τό σώμα όπό τήν ψυχήν. Ή έκουσία 
σφρόγισις τού σώματος μέ «666» σημα!νει σφρόγισιν κατ' ένέργειαν 
ψυχής καί σώματος. Ή όκουσία μόνον σφρόγισις εΙναι κατ' έννοιαν καί 
δύναται νό έξελιχθή κατ' ένέργειαν. Τό «666» δέν εΙναι νεκρόν σύμβο
λον σέ νεκρή ψυχή. Πρώτα δέχεται ή ψυχή καί μετό τό σώμα τήν σφρα

γίδα τού Άντιχρίστου. 

Τό χόραγμα εΙναι ένιαίον ψυχοσωματικόν. Δέν μπορεί νό πή κανείς 
δτι τό «666» εΙναι όπέξω, στό σώμα ii στήν ταυτότητα καί δέν μέ νοιό
ζει. Ή μία ψυχή έχει τήν εύθύνην καί γιό τόν έξω καί γιό τόν έσω δν

θρωπον. Ή προσωπικότης δέν τμηματίζεται. Δέν μπορεί νό πή κανείς 

δτι έχει τήν σφραγϊδα τού Άντιχρίστου μόνον έξωτεΡΙΚό, στό σώμα, έ

πιφανειακό, ένφ στό βόθος πιστεύει καί έχει τήν σφραγίδα τού Χρι

στού. Αύτό εΙναι διψυχία, διχασμός καί μοίρασμα τού προσώπου. Δηλα
δή ό έξω δνθρωπος, τό σώμα στόν Άντίχριστον καί ό έσω, ή ψυχή στόν 

Χριστόν; Αύ"τό εΙναι διψυχία. Ό Χριστός θέλει τόν δλον δνθρωπον καί 
δέν όναπαύεται σέ ένα μέρος αύτού. 

Νό παύση λοιπόν ή ύποκρισία. Ή έκουσία όποδοχή τού «666» εΙναι 
συγχρόνως όρχή τού έσω χαρόγματος. Τό «666» σφραγίζει πρώτον τήν 
ψυχήν, πού τό δέχεται καί δέν τό όπορρίπτει όπό την ταυτότητα ii τό 
σώμα. 'Ένας εΙναι ό δνθρωπος, ψυχοσωματικός. 'Ένα, ένιαίον εΙναι τό 
χόραγμα, ψυχοσωματικόν. Μία διαφορό. Ένφ τό όρατόν χόραγμα φαί

νεται καί έπιδεικνύεται ώς «666» ii ώς όνομα τού ΆΑντιχρίστου, ή δλλη 
όψις, τό ήθικόν, έσωτερικόν, όόρατον χόραγμα, μόνον όποδεικνύεται 

όπό τήν έκφρασίν του μέ τό όντίχριστον ήθος. Δέν εΙναι μόνον ή έσω
τερική όψις τού χαρόγματος ούσιώδες χόραγμα, εΙναι καί ή όποδοχή 
τού «666» ούσιώδες χόραγμα. Ένιαίος ψυχοσωματικός ό δνθρωπος. 
'Ενιαίον ψυχοσωματικόν καί τό χόραγμα. 

2. 	Τό έσωτερικόν, ήθlκόν χάραγμα συμβολίζεται μέ τό 
χξς' (666) 

Τό «χξς'» (666) συμβολίζει τό δνομα, τόν xαραK~ήρα, τό έργον τού 
Άντιχρίστου. Συμβολίζει τήν όντιχριστοποίησιν, τό όντ(χριστον ήθος 

τού όνθρώπου, ό όποίος έδέχθη τό χόραγμα καί πιστεύει τόν Άντίχρι

στον ώς Θεόν καί μέ λόγον καί έργον όμολογεϊ τήν ύποταγήν του σ' 

αύτόν. Ό Άρέθας λέγει: «ή δέ τού θηρίου προσκύνησις καί τό λαβείν 

αύτού τήν σφραγίδα, τό τόν Άντίχριστον ήγήσασθαι Θεόν, καί λόγφ ii 
έργφ τό καταμύθια τούτφ διεξιέναι καί κηρύσσειν. Τούτο γόρ τό έπί 

τού μετώπου καί τής χειρός χόραγμα σημαίνει, όντί τού λόγου τού με

τώπου, καί όντί έργου τής χειρός παραλειφθέντων.»941. 

941. 	Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106, 689. Α. 
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Μεταφράζω κατά λέξιν τό χωρίον αύτό. «Ή δέ προσκύνησις τού 

θηρίου (Άντιχρίστου) καί τό νά λάβη κανείς τήν σφραγίδα αύτού [τού

τό έστιν = τούτο είναι], δηλαδή τό νά πιστεύση τόν Άντίχριστον Θεόν 
(όληθινόν) καί έπί πλέον μέ λόγον ~ fpyov τά όρεστά σ' αύτόν (τόν 
Άντίχριστον) νά πράττη καί κηρύττη. Τούτο βέβαια τό έπί τού μετώ

που καί τής χειρός χάραγμα σημαίνει, διότι παρελείΦθησαν (καΙ χαράσ

σονται) τό μέτωπον όντί τού λόγου καί τό χέρι όντί τού fpyou.» καί έ

πομένως όποιος δέχεται τό «666» όμολογεί μέ λόγον καί fpyov τόν 
Άντίχριστον ώς θεόν. 

Ώς ούσία τού χαράγματος λοιπόν θεωρείται πρώτον «τό ήγήσα

σθαι τόν Άντίχριστον Θεόν», τό νά πιστεύση κανείς τόν Άντίχριστον 

ώς Θεόν, καί δεύτερον «λόγφ ~ fργφ τούτον κηρύσσειν Θεόν»942, μέ 
λόγον ~ fpyov νά όμολογή κανείς τόν Άντίχριστον ώς Θεόν κατά δια
τύπωσιν τού 'Ανδρέου, καί «λόγφ ~ fργφ τά καταμύθια τούτφ διεξιέναι 

καί κηρύσσειν», μέ λόγον ~ fpyov νά πράττη κανείς καί νά κηρύττη τά 
όρεστά στόν Άντίχριστον, κατά διατύπωσιν τού Άρέθα. 

"Αν κάποιος πιστεύση τόν Άντίχριστον ώς Θεόν, τούτο σημαίνει 

ότι έχαράχθη ό νούς καί ή καρδία του μέ τήν όόρατην όντίχριστην 

σφραγίδα. Αύτή είναι έσωτερική όψις τού χαράγματος. "Αν έκφράση μέ 

λόγον ~ fpyov, μέ όντίχριστην συμπεριφοράν, τό όντίχριστον ήθος, 
αύτό είναι έξωτερική όψις τού χαράγματος. Τό χάραγμα τού Άντιχρί

στου ύπό τήν διπλήν αύτήν όψιν συμβολίζεται μέ τήν όρατήν σφραγί

δα-χάραγμα-«666» . 
'Όταν δέχεται κάποιος τό «χξς'» (666) έπί τού μετώπου, δέχεται 

τόν Άντίχριστον, τό όνομα, τό fpyov, τόν χαρακτήρα, τό ήθος τού Άν
τιχρίστου στήν ψυχήν, στόν νούν, στήν καρδίαν, στό ήγεμονικόν του 

καί «ήγείται (= πιστεύει) τόν Άντίχριστον ώς Θεόν». 
Συνεκδοχικώς λαμβάνεται τό όργανον, τό μέτωπον, ό έγκέφαλος, 

όντί τού λόγου, τής ένεργείας τής ψυχής καί αύτής τής ψυχής, ή όποία 

έκφράζεται μέ αύτό. Ή έκουσία σφράγισις λοιπόν τού μετώπου μέ τό 

«χξς'» (666) σημαίνει σφράγισιν τού νού, τού λογιστικού, τής ψυχής. Ή 
σφράγισις τού μετώπου μέ τό (666) συμβολίζει καί δηλώνει τό έσωτερι
κόν χάραγμα. Άφού τό «χξς'» (666) σημαίνει τό όνομα, τό ήθος, τό fp
γον τού Άντιχρίστου, ό δεχόμενος τήν σφραγίδα αύτήν στό μέτωπον, 

δέχεται τόν Άντίχριστον ώς ρυθμιστήν λόγου, νού, ψυχής καί έπομέ

νως πιστεύει τόν Άντίχριστον ώς Θεόν. 

Όταν κάποιος δέχεται την σφραγίδα τού Άντιχρίστου «χξς'» (666) 
στό χέρι, τούτο σημαίνει, ότι δέχεται τό χάραγμα στό βουλητικόν, στήν 

ψυχήν, ή όποία όποφασίζει καί ένεργεί μέ τό χέρι. Συνεκδοχικώς λαμ

942. 'Ανδρέου Καισαρε(ας, Μ. 106, 345. C. 
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- Κατά γράμμα έκπλήρωσις τής προφητείας, Άποκ. 13, 16-18. Ή σφράγισις τού με
τώπου μέ Ε.κ.Α.Μ. καί «666». Ή άποδοχή τού χαράγματος καί μάλιστα στό μέτωπον 
καί ή καθημερινή χρήσις καΙ τό σκύψιμον ένώπιον των άρχων γιά τήν άνάγνωσιν 

τού είδικού Ε.Κ.Α.Μ. κάμει τόν άνθρωπον ίσοβίως προσκυνητήν τού διαβόλου καί 

άρνητήν τού σταυρού καί τού Χριστού. 

- Είδικό μηχάνημα (τύπος πιστολιού), πού διαβάζει καί άναγνωρίζει τόν άόρατον 

Ε.κ.Α.Μ. καί τό «666». 



βάνεται τό χέρι όντί τού βουλητικού, τής ψυχής; ή όποία ένεργεί μέ τό 

χέρι. 

Έπομένως όποιος δέχεται τό χάραγμα «χξς' (666) ε'ίτε στό μέτω
πον ε'ίτε στό χέρι, δέχεται τήν σφραγίδα τού Άντιχρίστου σ' δλην τήν 

ψυχοσωματικήν του ύπόστασιν καί λαμβάνεται τό μέρος, μέτωπον Τι 

δεξί χέρι, όντί τού όλου ψυχοσωματικού όνθρώπου. 

Έπομένως ή όποδοχή τού χαράγματος «χξς'» (666) σημαίνει όνα
γνώρισιν τού Άντιχρίστου ώς Θεού, (έσωτερική όψις τού χαράγματος) 

καί μέ λόγον Τι έργον όμολογίαν τής πίστεως σ' αύτόν, (έξωτερική δ

ψις-έκφρασις τού χαράγματος). Άφού λοιπόν τό «χξς'» (666) συμβολί
ζει τό όνομα, τό έργον, τόν χαρακτήρα τού Άντιχρίστου, σιιμβολίζει 

καί έκφράζει τό ήθικόν χάραγμα καί τήν έσωτερικήν καί τήν έξωτερι

κήν σψιν αύΤΟύ. 'Όποιος δέχεται λοιπόν τό «χξς'» (666) καί βαστάζει 
κα( έπιδεικνύει αύτό «τφ τεθηριωμένφ Άντιχρίστφ ύποκύπτει, [καί] 

δυσσεβή πολιτείαν μετέρχεται τήν έκείνον είκονίζουσαν, καί λόγφ Τι 

έργφ τούτον κηρύσσει Θεόν (τούτο γάρ δηλούν δύναται [= δύναται νά 
σημαίνη] τό έπί τού μετώπου καί τής χειρός διδόμενον χάραγμα)... »943. 
Άληθώς τό «χξς'» (666) είναι «τό χάραγμα» τής Άποκαλύψεως, είναι ό 
όριθμός τού όνόματος τού θηρίου Άντιχρίστου,«ό όριθμός αύΤΟύ χξς' 

(666).»944. Ή όποδοχή τού χαράγματος (666) είναι λόγφ καί έργφ όνα
γνώρισις τού Άντιχρίστου ώς Θεού. 

Οί Πατέρες είναι σαφείς, αν καί έχουν όλίγον δυσνόητην διατύπω

σιν. Διακρίνουν τό ήθικόν χάραγμα, δηλαδή «τό ήγήσασθαι τόν Άντί

χριστον Θεόν»945 καί «λόγφ ή έργφ τούτον κηρύσσειν Θεόν»946 όπό τό 
όρατόν χάραγμα τής Άποκαλύψεως «χξς'» (666). Άλλά σχετίζουν τά 
δύο χαράγματα καί λέγουν ότι τό ήθικόν χάραγμα συμβολίζεται μέ τό 

«χξς'» (666), .σταν χαράσσεται ώς σφραγίδα τού Άντιχρίστου στό μέτω
πον ή στό χέρι «Τούτο γάρ τό έπί τού μετώπου καί τής χειρός χάρα

γμα σημαίνει»947. Δηλαδή καί ή όποδοχή τής σφραγίδος τού Άντιχρί
στου «χξς'» (666) στό μέτωπον fι στό χέρι τούτο σημαίνει, δηλαδή «τό 
ήγήσασθαι τόν Άντίχριστον Θεόν» καί «λόγφ fι έργφ τούτον κηρύσ

σειν Θεόν». Μέ τήν όποδοχήν λοιπόν τού χξς' (666) ό ανθρωπος πι
στεύει καί κηρύσσει ώς Θεόν τόν Άντίχριστον. 

Τό «666» λοιπόν δέν είναι ένας όμφίβολος όριθμός, βάσει τού ό
ποίου θά πρέπη νά εϋρωμεν ενα αλλον όριθμόν, όπως παρερμήνευσαν 

943. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106,345. C. 
944. Άποκ. Ίωάννου 13,18. 
945. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106,689. Α. 
946. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106, 345. C. 
947. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106,689. Α. 
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μερικοί. Δέν εΙναι ενα όμφίβολον σύμβολον μέ σκοτεινήν όλληγορίαν. 

Τό «χξς'» (666) στό σύνολόν του εΙναι τό συγκεκριμένον σύμβολον τού 
όνόματος τού Άντιχρίστου, είναι τό δεδομένον χάραγμα τού Άντιχρί
στου, δπως έρμηνεύει καί ό Άρέθας: «Άριθμόν δέ όνθρώπου τό δνομα 

εΙναι, όντί τού ξένον ούδέ όήθη (= όσυνήθιστον) καί έπικεκρυμμένον 
καί διπλόης έχόμενον (= όντί νά είναι όσαΦές), όλλά Ψήφον έντριβή 
(= όριθμός συνηθισμένος) καί έγνωσμένην όνθρώποις. Άριθμός δέ 
τού όνόματος τού ψήφου, έξακόσια έξηκονταέξ»948, 

3. 	 <Η όποδοχή τού χαράγματος «666» όδηγεί ατό έσωτε
ρικόν, ήθlκόν χάραγμα 

Έπειδή δέν εΙναι δυνατόν νά πλανήση ό όντιχριστισμός τούς πι

στούς χριστιανούς, ωστε νά πιστεύουν τόν .Αντίχριστον ώς θεόν καί 
νά τόν δεχθούν όντί τού Χριστού, χαράσσει τό σύμβολον, τό χάραγμα 

«666», τού όποίου ή όποδοχή σημαίνει, δπως έλέχθη, όναγνώρισιν τού 
'Αντιχρίστου ώς θεού. Κατ' αύτόν τόν τρόπον, διά τού συμβόλου διεισ

δύει ή όντίχριστη ένέργ~ια καί αύτός ό Άντίχριστος στόν έσω άνθρω

πον, στήν ψυχήν καί σφραγίζει καί τήν ψυχήν. 

Τά δργανα τού Άντιχρίστου δέν δύνανται όμέσως νά σφραγίσουν 

τήν βούλησιν, τό λογιστικόν, τό έπιθυμητικόν καί σφραγίζουν όντί αύ

τών τά μέτωπα καί τά χέρια. «όντί τού λόγου τού μετώπου, καί όντί έρ

γου τής χειρός παραληΦθέντων»949, Έπομένως ό σφραγιζόμενος μέ 
τό χάραγμα (666) δέχεται, χωρίς νά τό συνειδητοποιή κατ' όρχήν, τόν 
,Αντίχριστον ώς θεόν καί όμολογεί αύτόν διά τής έπιδείξεως τού χα
ράγματος (666). 

Τό χάραγμα «666» γίνεται θύρα είσόδου στήν ψυχήν τής όντιχρί
στου ένεργείας, ή όποία όρχίζει νά δεσμεύη καί προσδιορίζη τόν λόγον 

καί τό έργον, Έκκόπτει τών όγαθών έργων τήν ένέργειαν καί διδάσκει 

τούς όπατωμένους νά έχουν παρρησίαν στήν πλάνην καί στό σκό
τος950, 

Ύπάρχουν πολλές μορφές όποδοχης τού χαράγματος «666» . 'Από 
άγνοιαν δτι είναι χάραγμα, όπό σύγχυσιν καί έλλιπή γνώσιν, όπό όνα

γκασμόν, όπό δειλίαν καί ύπολογισμόν Ιδιqτελή. 'Αναλόγως τής συνει

δητοποιήσεως δτι τό (666) είναι χάραγμα καί όναλόγως τού μέτρου τής 
όποδοχης του είναι καί ή διείσδυσις τής όντιχρ[στου ένεργείας τού χα

ράγματος. 

948. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106. 681. Α. 
949. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106. 689. Α.. 
,950. Άνδρέου Καισαρείας Μ. 106, 340. Β. 

j : 
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Μόνον όταν χαράσσεται τό «666» μέ όπειλήν καί όναγκασμόν καί 
δέν δύναται ό σφραγιζόμενος νά όντιδράση, τότε είναι τελείως έξωτε

ρική, έπιφανειακή σφραγίδα άνευ διεισδύσεως στήν ψυχήν. 'Ένα κλασ

σικόν παράδειγμα παρομοίου χαράγματος εύρίσκεται στούς όμολογη

τάς Θεόδωρον καί Θεοφάνην, τούς έπικαλουμένους Γραπτούς. Ό εί

κονομάχος Θεόφιλος διέταξε νά βασανίσουν τούς όρθοδόξους Θεό

δωρον καί Θεοφάνην καί νά γράψουν μέ «καυτηρα)), δηλαδή όναμμέ

νον σίδηρον στά πρόσωπά τους 12 Ιαμβικούς στίχους αίρετικούς. 'Εκ 
τούτου τό όνομα Γραπτοί951 . Άλλά ή χάραξις τών αΙρετικών στίχων 
κατ' αύτόν τόν τρόπον είναι μαρτύριον καί δέν λειτουργεί ώς χάραγμα. 

'Εάν παρομοίως χαραχθη στά πρόσωπα χριστιανών τό «666)), τότε δέν 
θά λειτουργη ώς χάραγμα. Κάθε άλλη περίπτωσις προϋποθέτει όποδο

χήν καί είναι χάραγμα μέ όλες τίς συνέπειες. 

Τό έσωτερικόν ήθικόν χάραγμα δέν προέρχεται έκ τών εσω, όπό 

την φύσιν τού όνθρώπου. Ό άνθρωπος είναι έκ φύσεως θεοειδής, κατ' 

είκόνα Θεού. «Καί είπεν ό Θεός' ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εΙκόνα ή

μετέραν καί καθ' όμοίωσιν... Καί έποίησεν ό Θεός τόν άνθρωπον, κατ' 
εΙκόνα Θεού έποίήσεν αύτόν .. ,»952, Κατά τούς Πατέρας τό όρχέτυπον 
βάσει τού όποίου έπλάσθη ό άνθρωπος είναι ό Ί, Χριστός953. Ό άνθρω
πος έκ φύσεως είναι χριστοειδής. Ή πτώσις καί όλλοτρίωσις τού όν

θρώπου είναι ενα έπειδόδιον. Μέ τήν σάρκωσιν, τήν σταύρωσιν καί Ά- 
νάστασιν τού Ί. Χριστού ό πεσών άνθρωπος όνίσταται καί όποκαθίστα

ται στήν χριστοειδίαν. «... αύτός ό τού Θεού Λόγος ... τό έκμαγείον τού 
όρχετύπου κάλλους, ή μή κινουμένη σφραγίς, ή όπαράλλακτος είκών, 

ό τού Πατρός όρος καί Λόγος' έπί την ίδίαν εΙκόνα χωρεί, καί σάρκα 

φορεί διά τήν σάρκα, καί ψυΧή νοερζί διά τήν έμήν ψυχήν μίγνυται, τφ 

όμοίφ τό όμοιον όνακαθαίρων... Μετέλαβον της εΙκόνος καί ούκ έφύ
λαξα' μεταλαμβάνει της έμης σαρκός, 'ίνα καί τήν εΙκόνα σώσn καί την 

σάρκα όθανατίση.))954. 

Μέ τό άγιον Βάπτισμα, όπως λέγουν οί Πατέρες, όναχωρεί όπό τήν 

καρδίαν τού όνθρώπου ή δαιμονική δύναμις, τό πονηρόν πνείιμα καί 

είσέρχεται τό 'Άγιον Πνεύμα καί τυπώνεται ή μορφή τού Χριστού, ή 

σφραγίδα τού Χριστού. « .. πρό μέν τού άγίου βαπτίσματος, εξωθενή 

χάρις πρός τά καλά προτρέπεται τήν ψυχήν, ό δέ σατανάς έν τοίς αύ

951. θ.Η.Ε. τόμος 6ος σrήλη 205-206. 
952. Γένεσις 1,26-27. 
953. Ν.Π. Μπρατσιώτου, Άνθρωπολογ[α τής Π.Δ. έν Άθήναις 1976,σελ. 227 έξης. 
954. ΓρηγορΙου θεολόγου, Λόγος ΛΗ' εΙς τά θεοΦάνια, 13, Μ. 36. 325. B-C. (Ε.Π.Ε. 

5, 58-60). πρβλ. τού αύτού Λόγος ΜΕ' εΙς τό Πόσχα, 9. Μ. 36. 633. C-636. Α. (Ε.Π.Ε. 5. 
168-170). 
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τής έμφωλεύει βάθεσιν, δλας τάς τού νού όποφράπειν δεξιάς πεΙΡώ

μενος διεξόδους. Άπό δέ αύτής τής ώρας έν ηπερ όναγεννώμεθα, έ
ξωθεν μέν ό δαίμων γίνεται, έσωθεν δέ ή Χάρις. 'Όθεν εύρ[σκομεν, δτι 

ώς πάλαι έκυρίευεν ή πλάνη τής ψυχής, οϋτώ, μετά τό Βάπτισμα, αύ

τής κυριεύει ή όλήθεια. Ένεργεί μέντοι καί ό σατανάς μετά τούτο Tft 
ψυχft καθάπερ τό πρίν, καί χείρω δέ τά πολλά, ούχ ώς συμπαρών δέ τft 

χάριτι, μή γένοιτο, όλλά καπνίζων ώσπερ τόν νούν διά τής ύγρότητος 

τού σώματος την ήδύτητα τών όλόγων ήδονών.»955. 
Έκ τών έξω προσπαθεί νά εΙοχωρήση στήν καρδίαν ή δύναμις τού 

κακού μέ τήν όμαρτίαν καί τά πάθη, γιά νά όλλοιώση τόν χριστοειδή 

χαρακτήρα καί έπιβάλη τήν σφραγίδα τού Άντιχρ[στου. Ή όποδοχή 

τού χαράγματος «χξς'» (666) είναι ένα άνοιγμα τής ψυχής γιά την 

διείσδυσιν τής όντιχρίστου ένεργείας., 

Τό χάραγμα «666» λειτουργεί ώς φορεύς όντιχρίστου fιθoυς, είναι 
ένα διαρκές σημείον έπαΦής μέ την όντίχριστην σατανικήν ένέργειαν. 

Τό «666» δέν είναι σύμβολον έπιφανειακής ένεργείας. 'Ως σφραγίδα 

τού Άντιχρίστου συμβολίζει τήν εΙς τό βάθος τής ύπάρξεως όντίχρι

στην διείσδυσιν καί την ύπαρξιακήν όλλοτρίωσιν, τήν όντιχριστοποίη

σιν. Κατ' όρχήν τό χάραγμα «666» είναι ένεργείςι έξωτερική σφραγίδα 
τού Άντιχρίστου καί δυνάμει έσωτερική-ήθική σφραγίδα. Τό έξω χά

ραγμα «666», όδηγεί στό έσω χάραγμα. Τελικά γίνεται κατ' ένέργειαν 
έσωτερική ήθική' σφραγίδα, δπως έλέχθη στό Α' μέρος. 

Έάν δεχθή ό άνθρωπος τό χάραγμα στό σώμα fι στήν ταυτότητα 

καί έγκολπωθή καΙ φέρη καί έπιδεικνύη αύτό, τότε τό «666» σταθερά, 
σιωπηρά, όθόρυβα κατακτά χώρον στόν νούν καί στήν καρδίαν. Γίνεται 

κατ' όρχήν μία όφπρημένη διείσδυσις τού συμβόλου «666» στήν συν
είδησιν καί στήν δλην λειτουργίαν τής ύπάρξεως. Άκολουθεϊ ή κατ' 

έννοιαν ~αί κατ' ένέργειαν έσωτερική όποδοχή τού χαράγματος, τού 

συμβόλου καί τού συμβολιζομένου, μέ τήν δμβλυσιν τών κριτηρίων 

τού χριστιανικού βιώματος, την όδιαφορίαν, τήν όδρανοποίησιν. 'Έτσι 

ή διείσδυσις τής όντιχρίστου ένεργείας έξελίσσεται σέ ύπαρξιακήν όλ

λοτρίωσιν καί όντιχριστοποίησιν, όπότε θριαμβεύει ή παρουσία τού 

Άντιχρίστου στήν ψυχήν διά τής ένεργείας τού Σατανά καί ύβρίζεται 

καΙ φεύγει τό 'Άγιον Πνεύμα. 

Μέ τό όντίχριστον χάραγμα «666» λοιπόν διεισδύει στήν ψυχήν ή 
όντίχριστη ένέργεια. Δεσμεύεται βαθμηδόν ή βούλησις, τό λογιστικόν, 

τό έπιθυμητικόν. Έκκόπτεται ή ένέργεια τών όγαθών έργων. Διαλύεται 

955. Διαδόχου Φωτικής, Λόγος'Ασκητικός, εΙς έκατόν κεφ. Πρακτικά γνώσεως καΙ 
διακρΙσεως Πνευματικής, κεφ. ος" φιλοκαλία, «ΑΣΤΗΡ», 1974, σελ. 258 (Ε.Π.Ε. 9,224
226.) 
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ό χριστοειδής χαρακτήρ. Έντυπούται ό όντιχριστοειδής χαρακτήρ. 

Έκφράζεται τό όντίχριστον ήθος μέ λόγον, έργον, μέ όναίδειαν καί 

πώρωσιν καί ό άνθρωπος όπό Φώς γίνεται σκότος καί τελικά όπορρί

πτει τελείως τόν Χριστόν καί πιστεύει τόν Άντίχριστον ώς θεόν. 

Ό δεχόμενος τό χάραγμα «666» σφραγίζεται σωματικά καί ψυχικά, 
ήθικά, καί έπομένως όρνείται τόν Χριστόν καί δέχεται ώς Μεσσίαν τόν 

Άντίχριστον. Ή όποδοχή τού «666» σημαίνει έκπτωσιν όπό τήν Χάριν 
τού Βαπτίσματος, όπέκδυσιν Χριστού καί ένδυσιν Άντιχρίστου. Αυτήν 

τήν όλήθειαν μάς βοηθεί νά κατανοήσωμεν ένα παράδειγμα όπό τόν 

βίον τού όσίου Παϊσίου τού Μεγάλου: 

«'Ένας μοναχός ... μαθητής τού 'Ιερού Πα'ίσίου ... πηγαίνοντας μίαν 
φοράν είς τήν Α'ίγυπτον... όπάντησεν εΙς τόν δρόμον ένα Έβραίον. Ό 
Έβραίος γνωρίσας τήν όπλότητα τού Μοναχού, έχυσεν εΙς αυτόν μέ 

τήν μιαράν του γλώσσαν, τό φαρμάκι τού ψυχοΦθόρου δφεως, όπού 

είχε μέσα εΙς τήν καρδίαν του, λέγοντας εΙς αυτόν- ώ Μοναχέ, διατί πι

στεύετε εΙς τόν έσταυρωμένον όπλώς καί ώς έτυχεν, όπού αυτός δέν 

είναι ό προσδοκώμενος Μεσσίας; διατί άλλος είναι έκείνος, καί δχι έ

τούτος δπου πιστεύετε έσείς οΙ Χριστιανοί' καί ό Μοναχός ... έπλανήθη 
καί τού είπεν' ϊσως είναι έτσι, καθώς έσύ λέγεις' καί παρευθύς, όλλοί
μονον... ! έξέπεσεν όπό τήν Χάριν τού Άγίου Βαπτίσματος ... 

'Όταν έγύρισεν εΙς τήν έρημον καί τόν είδεν ό θείος Παίσιος , δέν 
τόν έδέχετο παντελώς, ουδέ κάν νά τόν Ιδή δέν ηθελεν .. Ό δέ μαθη
τής ... προσπίπτοντας εΙς τούς πόδας του, τού είπε' διατί, Πάτερ, μέ ό
ποστρέφεσαι τόν άθλιον, καί δέν θέλεις νά μέ ίδής, όλλά μέ συχαίνε

σαι ώς βδέλυγμα; Ό δέ γέρων τού είπε' καί ποίος είσαι έσύ, ώς δνθρω

πε, διότι δέν σέ γνωρίζω; ... έκείνος ό μαθητής μου ήταν χριστιανός, καί 
είχε Βάπτισμα, όλλά έσύ δέν είσαι τοιούτος' εί δέ είσαι έκείνος ό μα

θητής μου, τό Βάπτισμα έφυγεν όπό λόγου σου, καί τά σημεία τών Χρι

στιανών ... δέν υποΦέρω νά όκούω όμιλίαν όνθρώπου, όπού ήρνήθη τόν 
Χριστόν .. . 

Μέ ποίον έσυνωμίλησες εΙς τόν δρόμον, όπού έπήγαινες; Ό δέ 

μαθητής τού όπεκρίθη' μέ ένα Έβραίον... Καί τί σού είπεν ό Έβραίος; 
καί τί τού όπεκρίθης έσύ; δέν μού είπεν δλλο, παρά τούτο' δτι ό Χρι
στός δέν είναι αυτός, όπού προσκυνείτε έσείς οΙ χριστιανοί' δλλος εί

ναι κείνος όπού μέλλει νά έλθη καί έγώ τού είπα' ϊσως είναι έτσι, κα

θώς έσύ λέγεις. Ό δέ γέρων είπε πρός αυτόν' 'Άθλιε, καί τί δλλο είναι 

χειρότερον καί αΙσχρότερον όπό τούτο όπού είπες; μέ τό όποίον καί 
τόν Χριστόν ήρνήθης, καί τό 'Άγιον Βάπτισμα έκδύθης ταλαίπωρε; ... 
μέρος δέν έχεις μαζί μου, διότι τό δνομά σου έγράφη μαζί μέ έκείνους, 

όπού ήρνήθησαν τόν Χριστόν, καί μαζί μέ αυτούς μέλλεις νά κολα

σθής». (Νικοδήμου Άγιορείτου, Νέον Έκλόγιον. Άστήρ, 1974, σελ. 
122). 
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Φο6ερός ό λόγος! 'Ένα άπλόν «"ισως, μπορεί νά μήν είναι ό Χρι
στός ό Μεσσίας», μία άπλή ύποθετική όμφι60λία, σημαίνει αρνησιν 

Χριστού καί άπώλειαν τού Βαπτίσματος. Μία άποδοχή τού «666», μέ 
τήν συνείδησιν δτι είναι χάραγμα Άντιχρίστου, είναι χειροτέρα προδο
σία τού Χριστού καί τής χριστιανικής ίδιότητος. 'Εκείνος ό μοναχός 

μετενόησε καί διά προσευχών τού γέροντος άπεκατεστάθη. « ..• Ό 

θείος Πα'ίσιος είδεν ώς περιστεράν τό Πνεύμα τό 'Άγιον, όπού έμ6ή

κεν άπό τό στόμα τού μαθητού, καί τό 6λάσφημον πνεύμα όπού έ6γή

κεν ώσάν καπνός ...». ('Ένθ' άνωτ.). Ποίαν, όλλοίμονον, μετάνοιαν δύνα

ται νά εχη δποιος δεχθή τό χάραγμα «666», άφού θά φέρη αύτό καί έ
πιδεικνύη ίσο6ίως; 



ΚΕΦΑΜΙΟΝ Δ' 

ΑΛΛΗΛΟΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΓΜΑΤΩΝ 

1. 	Τό έξωτερικόν όρατόν χάραγμα έκφράζεται μέ τό έσω
τερικόν, ήθlκόν χάραγμα 

'Όπως έλέχθη, ύπάρχει ένα ένιαίον ψυχοσωματικόν χάραγμα. Τό 

όρατόν χάραγμα «χξς'» (666) καί τό όόρατον ήθικόν ώς δύο όψεις ένός 
χαράγματος, όλληλοεκφράζονται. Τό ένα χάραγμα έκφράζεται καί συμ

πληρώνεται μέ τό άλλο. 

Τό 	«χξς'» (666) έκφράζεται μέ τό έσωτερικόν, ήθικόν χάραγμα. Τό 
«666» συμβολίζει, δπως έλέχθη, τό όνομα, τόν χαρακτήρα, τό έργον 
τού Άντιχρίστου. Ή όποδοχή καί χάραξις στό σώμα ΤΊ στήν ταυτότητα 

τού «666» Φέρει τήν όντίχριστην διείσδυσιν στήν ψυχήν καί τό όντίχρι
στον ήθος. Κατ' αύτόν τόν τρόπον τό «666» έκφράζεται μέ τήν όποτύ- . 
πωσιν στήν ψυχήν τού όντιχρίστου ΤΊθους, τού όνόματος καί τού χαρα

κτήρος τού Άντιχρίστου. Ένεργοποιείται αύτή ή έσωτερική στήν καρ

δίαν έγχάραξις μέ τήν όσύστολην όμαρτωλότητα καί πώρωσιν. 'Έτσι οΙ 

όσυστόλως όμαρτάνοντες κάμουν τό χάραγμα «666» σφραγίδα τής 
καρδίας «δι' όναιδείας έντυπούμενοι τφ πονηρφ»956. 

Τό χάραγμα «666» συμβολιζει τήν όποθέωσιν τής όντιχρίστου όπο
στασίας. Τό σύμβολον αύτό έκφράζεται μέ τά έργα τής όποστασίας καί 

σκότους, τά όποία ώς άλλα χρώματα ζωγραΦίζουν στήν καρδίαν τήν 

είκόνα τού Άντιχρίστου καί την σφραγίδα τού όνόματός του, όπως λέ

γει ό Άνδρέας Καισαρείας: « .•. οΙ τάς διαβολικάς πράξεις καί τάς κατά 

Χριστού βλασφημίας, δι' ών πράττουσιν, είκονίζοντες, τήν εΙκόνα τού 

όποστάτου θηρός καί τό τούτου όνομα ταίς έαυτών καρδίαις [τό άτι
μον] ώς τίμιον έγχαράποντες.»957. 

Ό 	Άντίχριστος γίνεται στόν χαραγμένον μέ τό «666» πρότυπον 

956. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106. 752. Β. 
957. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' .όνωτ. Μ. 106,348. Α. 
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όντί τού Χριστού. Τό «666» γίνεται τό κάτοπρον, τό όποίον όνακλά τήν 
είκόνα τού Άντιχρίστου, τήν προβάλλει καί τήν τυπώνει στήν καρδίαν. 

'Όποιος έκουσίως σφραγίζεται μέ τό «666» ύφίσταται τήν όντανάκλα
σιν αύτού τού 'Αντιχρίστου στό βάθος τής ύπάρξεώς του καί δέχεται 

τήν σατανικήν σφραγί.δα του, όπως λέγει ό Άνδρέας Καισαρείας. Δέ

χεται «τό τού νοητού θηρίου τού διαβόλου χάραγμα, δηλαδή τήν είκό

να τής αύτού όποστασίας ... »958. ΟΙ χαραγμένοι έκουσίως μέ τό <(666)> 
όπεικονίζονται κατά τό πρότυπον «Άντίχριστος». Αύτός ό όπεικονι

σμός κατά τόν Άντίχριστον συμβολίζεται μέ τό χάραγμα «666». 
Τό χάραγμα «666» λειτουργεί «κατ' ένέργειαν τού Σατανά»959. Ό 

ανθρωπος ήταν πρό τής mώσεως χριστοειδής, ήταν «εΙκών Χριστού». 

Ή mώσις διέλυσε αυτήν τήν χριστοειδή εΙκόνα. Ό διάβολος, ό όντί

θεος καί όντίχριστος, έκρύβη έντός τού δφεως καί έπλάνησε τήν Εϋαν 

καί τόν Άδάμ μέ τό ψεύδος. «καί είπεν ό δφις τΤΙ γυναικί" ού θανάτφ 
όποθανείσθε' πδει γάρ ό θεός, ότι fι αν ήμέρςι φάγητε όπ' αύτού δια
νοιχθήσονται ύμών οΙ όΦθαλμοί καί εσεσθε ώς θεοί. .. »960. 

Στό χάραγμα «666» κρύβεται πάλιν ό αύτός πλάνος, ό όρχέκακος 

διάβολος, «ό δφις ό μέγας ό όρχαίος, ό καλούμενος Διάβολος καί ό 

Σατανάς, ό πλανών τήν οίκουμένην δλην...»961. Λέγει μέ τό στόμα έπι
πολαίων: «Λάβετε τό (666), ου θανάτφ όποθανείσθε». Δέν θά πεθάνε
τε, «δέν σκοτώνει τό 666!!». Δέν σκοτώνει αμεσα σωματικά τό «666», 
όπως τότε δέν σκότωσε αμεσα σωματικά τόν 'Αδάμ καί τήν Εϋαν ή ό

ποστασία όπό τόν θεόν, τήν όποίαν προκάλεσε τό δάγκωμα τού φθό

νου τού διαβόλου. Άπέθανεν ή ψυχή όμως. 'Ομοίως μέ τό «666», έάν 
γίνη όποδεκτόν, εΙσέρπει στήνκαρδίαν ό όντίχριστος διάβολος ώς θα

νατερός δφις καί φονεύει τήν ψυχήν καί επειτα καί τό σώμα μέ τόν 

αΙώνιον θάνατον. 

Τό χάραγμα «χξς'» (666) έκφράζεται μέ αυτήν τήν όντίχριστην 
διείσδυσιν. καί τό δαιμονικόν δάγκωμα τής ψυχής. Κατά τήν έρμηνεΙαν 

Π. Τρεμπέλα εΙναι τό «έξακόσια έξήκοντα εξ η χξς' = όνομα πού όντι

τίθεται καί πλαστογραφεί καί διαλύει τό δνομα Χριστός.»962. Καί τό 
«666» καί τό «χξς'» συμβολίζουν αυτήν τήν όντίχριστην διείσδυσιν, ή 
όποία όλλοτριώνει καί όντιχριστοποιεί τόν ανθρωπον καί διαλύει τόν 

χριστοειδή χαρακτήρα αυτού. «Τήν σφραγίδα ταύτην τών «χαρισμά

των» τού Άγίου Πνεύματος διά τού μυστηρίου τού Χρίσματος, θέλει 

958. Άνδρέου Καισαρείας, "Ενθ' όνωτ. Μ. 106,412, Α. 
959. Β' θεσσαλονικείς, 2,9. 
960. Γένεσις, 3,4. 
961. Άποκόλυψις Ίωάννου, 12,9 καί 20,2. 
962. Π.Ν., Τρεμπέλα, Ή Κ.Δ. μετά συντόμου έρμηνείας, Άθήναι, 1973, σελ. 1033. 
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όκριβώς ό Σατανάς νά έξαλείψπ διά τής έπί τών Χριστιανών έπιθέσεως 
τής σφραγίδος 666 τού Άντιχρίστου.»963. 

Τό «χξς'», όκόμη καί γραφικώς παριστάνει αύτήν τήν όντιχριστο

πο(ησιν. Τό XS' = δύναται νά σημαίνη κατά συντομογραφίαν XPICTOC. 
Μέ τό Βάmισμα χριστοποιείται ό χριστιανός. «'Όσοι είς Χριστόν έβα

m(σθητε, Χριστόν ένεδύσασθε»9~4. Έπομένως τό XS δύναται νά ση
μαίνη καί Χριστός καί χριστοειδής Χριστιανός. Τό ξ, τό όποίον έχει ό

φιοειδές σχήμα, συμβολίζει τόν όφιν τόν όρχαίον τόν μέγαν, τόν διά

βολον. Τό φίδι πάντοτε κινείται καί όκινητεί έχοντας τό σώμα μέ σχήμα 
έλιγμών, όπως εΙναι τό ξ. Τό «χξς'» λοιπόν συμβολίζει τήν όντίχριστην 

διείσδυσιν τού ξ, τού Σατανά στόν χριστοειδή δνθρωπον καί τήν διάλυ

σιν τού χριστοειδούς XS χαρακτήρος. 'Έτσι ό XS, ό Χριστοειδής δν
θρωπος, γίνεται όντιχριστοειδής χξς" 

. Τό χξς' (666) Ισχύει ώς σύμβολον όπό τήν έποχήν τής πτώσεως 
τών πρωτοπλάστων, διότι έργον τού διαβόλου ήταν όνέκαθεν νά δια

λύση τό «κατ' εΙκόνα», τήν εΙκόνα Χριστού στόν δνθρωπον. Τό χξς' έκ

φράζεται μέ όλην τήν όποστασία,! καί όντιχριστοποίησιν όπό .Αδάμ 
μέχρι συντελείας τού κόσμου. Ό όντίχριστος διάβολος εΙσχωρεί στήν 

ψυχήν καί διαλύει τόν χριστοειδη χαρακτήρα. Ό όληθινός χριστιανός 

έκδιώκει τόν όφιν, ό όποίος κρύβεται στό βάθος τού νού καί της καρ

δίας, συντρίβει τόν όφιν καί διά της Χάριτος όποκαθιστά τόν χριστοει

δη χαρακτηρα τού προσώπου του. Συντρίβει τόν όφιν καί μεταβάλλει 

τό χξς' εΙς XS, δηλαδή γίνεται χριστοειδής, χριστιανός όληθής. 
Αύτήν τήν όποκατάστασιν τού αύθεντικού χριστοειδούς χαρακτη

ρος συνιστά ό Μακάριος ό Αίγύmιος: «ού γάρ ή άποχή τών κακών αϋτη 

έστίν ή τελείωσις, όλλ' εΙ είσήλθες εΙς τόν νοίΊν τόν ήφανισμένον καί 

άπέκτεινας τόν όφιν τόν κατώτερον τοίΊ νού καί βαθύτερον τών λογι

σμών (= πού ύπάρχει στά βάθη της ψυχης), εΙς τά λεγόμενα ταμιεία 
καί άποθήκας της ψυχής φωλεύοντα (= πού φωλιάζει) καί φονεύσντά 
σε (άβυσσος γάρ έστιν ή καρδία)' εΙ τοίνυν (= έάν λοιπόν) έκείνον έ
φόνευσας, καί πάσαν τήν t:v σοί όκαθαρσίαν έξέβαλες.»965. Ό όληθι
νός χριστιανός συντρίβει καί όπορρίπτει καί τόν έσω καί τόν έξω όφιν 

καί τό έσωτερικόν, ήθικόν χάραγμα τοίΊ Άντιχρίστου καί τό έξωτερι

κόν, τό «χξς'» (666). 
Ό όπαδός τού Άντιχρίστου έχει ώς έμβλημα τό «όφις Χριστόν 

συντρίψει», τό όποίον σημαίνεται μέ τό «χξς'» καί κατ' όλλον τρόπον 

963. Μ. Ά. Σιώτου, Ό άριθμός τής ταυτότητος τού ΆντιχρΙστου, Έν (~EKKΛHΣIA» 

15/2/1987. Άριθ. 3. σελ. 110. 
964. Εύχολόγιον Μέγα, 'Ένθ' άνωτ. σελ. 143. 
965. ΜακαρΙου τού ΑΙγυmΙου, Όμιλία ΙΖ' 15, Μ. 34. 633. Β. (Ε.Π.Ε. φιλοκ. 7, 326) . 

• 
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μέ τό «666», όπως έλέχθη ιστό Α' καί Β' μέρος. Άλλό ό όληθινός χρι
στιανός' όποκαθιστά τήν χριστοειδία τού προσώπου μέ τήν όντιστρο
φήν: «Χριστός όφιν συντρίβει», τό 6ποίον έκφρόζεται μέ τήν όντικα

τόστασιν τού ξ, διό τού σταυρού, t, 66ποίος ένθυμΙζει Χριστόν έσταυ
ρωμένον. θριαμβευτήν, «αύτός σου τηρήσει κεφαλήν»966. καΙ σημαίνε

• 	 • IC Ι xC • σταυρός πεσόντων .
ται με το ΝΙ ΚΑ και όνόστ ασις .' Ο σταυρός εΙναι «τό νικο

ποιόν όπλον τού μεγόλου βασιλέως Χριστού. Σταυρός, χριστιανών ή 

έλπίς, Σταυρός. νεκρών όνόστασις •... σταυρός. τρόπαιον κατό δαιμό
νων,... σταυρός, Έκκλησίας θεμέλιος,... σταυρός νοσούντων ία

τρός... »967. 
Μέ όλον τό έργον τής θείας οΙκονομίας «6 Χριστός συνθλίβει αό

τόν (τόν όφιν Σατανά) διό τών θεϊκών δυνόμεων τού θεανδρικού προ

σώπου του καΙ τού σταυρικού του θανότου»968, καΙ προπαντός διό τής 
Άναστόσεως καΙ Άναλήψεως. Ό όληθινός χριστιανός πρέπει καθημε

ρινώς διά τής οΙκειοποιήσεως τής Χάριτος νόπραγματοποιή αύτήν τήν 

όντιστροφήν, «Χριστός όφιν συντρίβει» καί διό ,τής χριστοποιήσεώς 

του νό φανερώνη καΙ έκφράζη τόν Χριστόν. 

2. 	Τό έσωτερικόν, ήθικόν χάραΥμα έκφράζεται μΙ τόν άν
τίχριστον βίον καί σημαίνεται μέ τό «χξς'» (666) 

Τό έσωτερικόν ήθικόν χάραγμα έκφρόζεται μέ όντίχριστον ήθος, 

μέ λόγον, έργον καί βίον όντίχριστον. Ό χαρακτήρ τού Άντιχρίστου 

είκονΙζεται, όπως έλέχθη, στήν καρδίαν καΙ συνίσταται στήν διαμόρφω

σιν πίστεως ότι 6 Σατανάς καΙ ό Άντίχριστος είναι θεός, «τό τόν Άντί
χριστον ήγήσασθαι θεόν.»969. Αότή ή πίστις καΙ τό όντίχριστον ήθος· 
έκφρόζονται μέ όντίχριστον βίον καί πολιτείαν. Ό έχων τήν σφραγϊδα 

τού .Αντιχρίστου «δυσσεβή πολιτείαν μετέρχεται (= ζή) τήν έκείνον 
εΙκονίζουσαν»970, Κατ' αότόν τόν τρόπον. 6 συνειδητό χαραγμένος εΙ
κονίζει έσωθεν καΙ έξωθεν τόν 'Αντίχριστον καΙ «παρρησιόζεται (= ζή 
καί κινείται χωρίς ντροπήν) έν τη πλόνη καί τφ σκότει.»971, γίνεται δη

966. 	Γένεσις, 3,15. 
967. Έφρα(μ τού Σύρου, Λόγος εΙς τόν σταυρόν καί περΙ μετανοίας καί τής Δευτέ

ρας τού Κυρίου Ίησοϋ Χριστοο Παρουσίας, Έν «Β.Σ. ψευτόγκα, ΑΙ περί ΣταυροΟ Καί 
πάθους όμιλίαι... Θεσ. 1975 σελ. 206••. 

968, 	Μ.Α. Σιώτου, ~Eνθ' ανωτ. σελ. 111. 
969. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,689. Α. 
970. Άνδρέου Καισαρείας, ~Eνθ' άνωτ. Μ. 106, 345. C. 
971. 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106, 340. Β. 
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λαδή βαθμηδόν όλος δαιμονοειδής, όντιχριστοειδής. 

Αύτός ό όπεικονισμός τού χαραγμένου κατό τό πρότυπον «'Αντί

χριστος», ώς πρός τόν εσω άνθρωπον καί τήν εκφρασιν μέ βίον καί πο

λιτε(αν όντίχριστον, όποτελεί όποθέωσιν τού Άντιχρίστου, προσκύνη

σιν αύΤΟύ τού Άντιχρίστου καί τής εΙκόνος αύτού. «ΕΙκόνα δέ τήν 

δυσσεβή πολιτείαν καλεί.»972. Κατ' αύτόν τόν τρόπον ό χαραγμένος 
καί διό πίστεως καί διό βίου καί δι' όμολογίας «λόγφ 11 εργφ τούτον (== 
Άντίχριστον Σατανάν) κηρύσσει Θεόν.»973. 

Τό χόραγμα «χξς'» (666), όπως έλέχθή, έκφρόζει καί σημαίνει όλην 
την όντίχριστην όποστασίαν καί τήν όναγνώρισιν καί θεοποίησιν τού 

Άντιχρίστου. Τό εξ (6) δηλώνει τήν εκτην ήμέραν καί ώραν τής όπο
στασίας τών πρωτοπλόστων, τήν όποίαν διαιωνίζει καί πολλαπλασιόζει 

τό έξήντα (6 χ 1Ο = 60) καί όποθεώνει τό έξακόσια (6 χ 100 = 600). Τό 
«χξς'» (666) έκφρόζει τήν ούσίαν τού όντιχριστισμού, τήν λατρείαν τού 
Άντιχρίστου. Ό όντιχριστισμός όπορρίπτει την εκτην ήμέραν καί ώραν 

τής σταυρικής θυσίας τού Μεσσίου Χριστού, όποδοκιμόζει καί σταυ

ρώνει τόν Μεσσίαν, όπορρίπτει τήν 7ην, τόν έν Χριστφ σαββατισμόν. 

Δέν όναπαύεται στόν Χριστόν, δέν όναγνωρίζει αύτόν ώς Σωτήρα όπό 

τίς όμαρτίες καί Λυτρωτήν. Άπορρίπτει τήν 8ην, τήν Άνόστασιν τού 

Χριστού, καί παραμένει όμετακίνητος στήν 6ην όποστασιακήν, όναζη

τώντας μόνον έκ τών κότω άλλον μεσσίαν, τόν 'Αντίχριστον. Αύτήν τήν 
όποθέωσιν της όποστασίας καί τήν όναζήτησιν τού ψευδομεσσίου 'Αν

τιχρίστου έκφρόζει τό χόραγμα «χξς'» (666), όπως διό πλείστων έλέχθη 
στο Β' μέρος. ' 

Τό χόραγμα «χξς'» (666) έκφρόζει όλην τήν κοσμοθεωρίαν τού όν
τιχριστισμού. Τό χξς' (666) συνοψίζει τόν όντίχριστον όρνητισμόν, ό
πως έπισημαίνει ό Ίππόλυτος: «Τοιούτον γενήσεται καί έπί τού μισο

κόλου ή σφραγίς [= δηλαδή τό χξς' (666)] λέγουσα' Άρνούμαι, φησί, 
τόν ποιητήν ούρανού τε καί γης' όρνούμαι τό βόπτισμα, όρνούμαι τήν 

λατρείαν μου καί σοί προστίθεμαι, καί σέ πιστεύω.»974. 
Αύτήν τήν όποθέωσιν τού Άντιχρίστου καί τού Σατανά προβόλει ό 

κατακλυσμός τού «666». Έσφραγίσθησαν σχεδόν όλα τό άψυχα καί 
τώρα σφραγίζονται καί ΟΙ άνθρωποι Αύτή ή έξόπλωσις τού «666» συνι
στά λατρείαν τού Σατανά καί τού .Αντιχρίότου. Κυκλοφορούν όκόμη 
καί δίσκοι, οί όποίοι έγκωμιόζουν τόν Σατανά καί τό «666» τού Άντι
χρίστου μέ λόγια φοβερό, όπως: «Σατανάς. Σατανάς, Σατανάς είναι 
Θεός», «είναι Θεός». «Ζώ γιό τόν Σατανά. Δέ μού γουστόρει ό Θεός. 

972. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106,689. Α. 
973. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106. 345. C. καί Άρέθα, Μ. 106,689. Α. 
974. Ίππολύτου, Περί της συντελείας τού κόσμου, Μ. 10, 933. Α. (Β.Ε.Π. 6, 287). 
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Ό όντιχριστισμός όδειάζει στΙς θάλασσες, στά ποτάμια καί στίς χωματερές τά περισ

σεύματα τών τροφίμων όντί νά τά δώση στά παιδιά, πού πεθαίνουν όπό τήν πείνα. Δέν 

λησμόνησεν δμως νά περάση στό κοκκαλιάρικο όπό όσιτία χεράκι τού παιδιού ταυτό

τητα «666». Θέλει δηλαδή νά πή τό ψέμα δτι ό Θεός κάμει φτωχούς καί πεινασμένους, 
ένφ ό Άντίχριστος καί τό «666» θά Φέρη Παράδεισο! Αύτή ή 6λασφημία θά Φέρη χει
ροτέραν κόλασιν. 
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Δέν μπορώ νά τόν όποφύγω. ΕΙναι ό γνωστός μου Σατανάς. ΕΙναι δυνα
τός, θά μού δώσει τό 666»975. Άποθέωσις τής βλασφημίας! Ποίες δλ
λες βλασφημίες άραγε θά ύπάρξουν στήν όντίχριστην έποχήν, τήν ό

ποίαν ζούμε καί όλα δείχνουν ότι είναι τό προοίμιον τής έποχής τού 

Άντιχρίστου; 

Ή όσέβεια, ή βλασφημία κατά τού θεού, είναι τρόπον τινά ζωγρα

φισμένη στά μέτωπα τών σημερινών όποστατών, τών μικρών καί τών 

μεγάλων. Φαίνεται τό χάραγμα τού Άντιχρίστου στόν βίον καί στήν πο

λιτείαν τών όνθρώπων τής όντιχρίστου όποστασίας. Τό χάραγμα «666» 
σημαίνει τήν όσέβειαν. «Τό χάραγμα, γνώρισμά φησι... έπί τών όσεβών 
όναίδεια έπί τών μετώπων έγχαράττεται, άπαρακαλύmως καί όνυπο

στόλως (= όλοφάνερα καί χωρίς συστολήν καΙ ντροπήν) έμφανιζομέ
νων όποίο ι τινές εΙσίν.»976. 

Ό σατανισμός φαίνεται δτι είναι εκφρασις τών όλίγων, τών τε

λείως δαιμονοποιημένων. Ό όντιχριστισμός δμως όρχίζει νά γίνεται 

γνώρισμα καί εκφρασις πολλών. Είναι φανερόν τό γνώρισμα, ό χαρα

κτήρ ό όντίχριστος, ό όποίος σφραγίζει νούν, λόγον, εργον, βίον καί 

πολιτείαν τών συγχρόνων άποστατών, οί όποίοι όπεμακρύνθησαν όπό 

τόν Χριστόν καί τήν 'Εκκλησίαν του. Οί σύγχρονοι όντίχριστοι όποστά

τες «ταίς άτόποις τών έαυτών πράξεων τό γνώρισμα έβεβαίωσαν.»977. 
Άλλά τό σκότος τού σατανισμού καί όντιχριστισμού δέν πρέπει νά 

σβήση τήν σφραγίδα τού φωτός τού Χριστού. «έσημειώθη έφ' ήμάς τό 

Φώς τού προσώπου σου, Κύριε.»978. Οί όληθινοί χριστιανοί φέρουν 
σφραγίδα φωτός' « ... έπί τό πρόσωπον φώς είς γνώρισμα τών θεοφιλών 

ένσημαίνεται ...»979. Ό Κύριος εΙπεν: «έγώ είμι τό Φώς τού κόσμου».980 
Οί όπαδοί τού Χριστού περιπατούν <;ώς τέκνα φωτός»981 καί λέγουν 
πρός Κύριον «έν τφ φωτί σου όψόμεθα Φώς.»982, «τό Φώς τό όληθινόν 
ηδη φαίνει»983. 

Ή έσκοτισμένη σφραγίδα τού Άντιχρίστου, τό χάραγμα «666», ό
πειλεϊ νά σφραγίση τούς χριστιανούς. «Άλλά 00 δέξονται τούτο οί τά 
πρόσωπα σημειωθέντες τφ θείφ τού προσώπου φωτί»984. 

975. Άντωνίου Μ. Παπαδοπούλου, Σύγχρονες αίρέσεις καί "Θρησκευτικά" Κινήμα
τα στήν Έλλάδα, Θεσσαλονίκη, 1987, σελίς 271. 

976. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' άνωτ. Μ. 106,752. Β. 
977. 'Ένθ' άνωτ. 752. Β. 
978. Ψαλμός 4,7. 
979. Άρέθα Καισαρείας, Μ. 106, 752. Α. 
980. Ίωάννου 8, 12. 
981. Έφεσίους 5,8. 
982. Ψαλμός 35, 10. 
983. Α' Ίωάννου, 2,8. 

984. Άρέθα Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,680. D. Πρβλ. Άνδρέου, Μ. 106.340, Β. 
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Ό Έφραίμ ό Σύρος προτρέπει: «Έγώ ό έλάχιστος, άδελΦοί, παρα
καλώ ύμάς, φιλόχριστοι, μή γινώμεθα χαύνοι, άλλά μάλλον δυνατοί Τfι 

δυνάμει τού Σταυρού.»985. Ό άληθινός χριστιανός εΙναι «Φώς Χρι
στού», «τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος;»986. 'Αγωνίζεται ό πιστός μέ 
φόβον Θεού νά κρατήση τήν σφραγίδα τού φωτός, ζών έν τφ Χριστφ, 

άκτινοβολών Φώς Χριστού. Τότε «Φώς Χριστού, φαίνει πάσι.»987. 

985. ΈφραΙμ τού Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. Τξβ'. 
986. Β' ΚορινθΙους, 6, 14. 
987. Λειτουργία Προηγιασμένων, Ίερατικόν, 'Έκδ. 'Απ. Διακονίας 1977, σελ. 208. 



ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Διανύομεν κρίσιμην περίοδον. Τό χάραγμα τού Άντιχρίστου καί ώς 

όόρατη σφραγίδα της ψυχής όντιχριστοποιεί τούς όμετανοήτους όπο

στάτες τής έποχής μας καί ώς όρατή όντίχριστη σφραγίδα, ώς «χξς'» 

(666) διαδίδεται μέ καλπάζοντα ρυθμόν καί προβάλλεται ώς έμβλημα 
καί σημαία ύποδοχής τού ΆντιχρΙστου. Κάτι έτοιμάζουν οί όντίχριστες 

δυνάμεις. Έάν κρατώμεν όκεραίαν καί όκλινή τήν όρθόδοξην πίστιν 

μας καί διατηρώμεν γνήσιον καί άκαμπτον τό όγωνιστικόν φρόνημά 

μας, δέν φοβούμεθα, δέν όνησυχούμεν. 

ΟΙ γνήσιοι χριστιανοί δέν δέχονται τό χάραγμα τού Άντιχρίστου 

οϋτε τό έσωτερικόν, ήθικόν, οϋτε τό «666». 'Άπαξ καί τεθή ή σφραγίδα 
τού Άντιχρίστου «666» ε'ίτε στήν ταυτότητα ε'ίτε στό χέρι ή στό μέτω
πον μένει ίσοβίως καί δέν όπαλείφεται "'Οσους σταυρούς καί νά κάμη 

ό σφραγισμένος, δέν όγιάζεται τό «666», παραμένει χάραγμα τού Άν
τιχρίστου. Μήν όπατώμεθα όπό πλάνους λόγους, οί όποίοι όποχαυνώ

νουν όκόμη καί έκλεκτούς καί όδρανοποιούν τήν όγωνιστικήν διάθε

σιν. Ό Έφραίμ ό Σύρος μας λέγει: «Λοιπόν, όδελφοί μου, φρικτός ό

γών όπασι τοίς φιλοχρίστοις όνθρώποις, 'ίνα μέχρις ώρας τού θανάτου 

μή δειλιάσωσι, μηδέ στώσιν έν χαυνότητι, όταν xαράσn ό Δράκων (= 
Άντίχριστος) τήν έαυτού σφραγίδα όντί τού σταυρού τού Σωτή
ρος.»988. 

Μήν έξοργίζωμεν τόν Κύριον. Δέν είναι δυνατόν νά συνδυάσωμεν 

«666» καί σταυρόν, Άντίχριστον καί Χριστόν. 'Εκ τών όσων έγραψα 

στήν μικράν είσαγωγικήν μελέτην «'Η όλήθεια γιά τό 666, Άθήναι 
1987» καί έκ τής πληρεστέρας όναλυτικής παρούσης μελέτης γίνεται 
σαφές ότι ή 'Εκκλησία καί ό Χριστιανός όπορρίmουν τό «666». Δέν έ
πιτρέπεται νά κρύπτωμεν τήν άλήθειαν όπό φόβον γιά τίς όντιδράσεις 

καί χάριν δήθεν όμονοίας καί όποφυγής θορύβου. 'Ένα Κύριον έχομεν, 

τόν Χριστόν. Άπορρίmομεν τόν Άντίχριστον καί τό «666». «Ούδείς 
γάρ δυσί κυρίοις δουλεύσαι δύναται. Διό (= διά τούτο) οΙ τήν κακήν ό
μονοούντες όμόνοιαν (= όσοι δέν όντιδρούν στίς όντίχριστες ένέρ
γειες), καί τφ Άντιχρίστω συντασσόμενοι, [καί] τφ [όληθινφ] Χριστφ όν
τιτάξονται. ..»989. 

988. Έφραίμ τού Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. Τξα. 
989. Άνδρέου Καισαρείας, 'Ένθ' όνωτ. Μ. 106,384. C. 
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Ό Χριστός μας έκάλεσε νά όγωνισθώμεν κατά τού κακού καί όχι 

νά συμβιβασθώμεν χάριν σκοπιμοτήτων καί Ιδιοτελείας. Σώζονται όσοι 

όκολουθούν τόν Χριστόν καί είναι «νικώντες έκ τού θηρίου καί έκ τής 
είκόνος αύτού καί έκ τού όριθμού τού όνόματος αύτού ... »990. Δέν δυ
νάμεθα νά συνδυάσωμεν δύο σφραγίδες, Χριστού καί Άντιχρίστου. 

Πρέπει νά νικώμεν τό χάραγμα τού Άντιχρίστου, καί τήν όντίχριστη 

σφραγίδα τής ψυχής καί τήν όντίχριστη σφραγίδα «666» καί νά κρατώ
μεν μόνον τήνσφραγίδα τού Άγίου Πνεύματος, τήν σφραγίδα τού Χρι

στού μέ ακαμπτον όγωνιστικόν φρόνημα. 

Τούτο διδάσκουν ή Γραφή καί οΙ Πατέρες. «... τόν μέ Θεόν φοβεί
σθαι, μή δειλιαν δέ τόν Άντίχριοτον, μή δυνάμενον όποκτείναι τήν ψυ

χήν σύν τι:j) σώματι' όλλ' εύθύμως αύτι:j) όντιτάξασθαι πρός όλίγον κρα

τούντι διά τήν έγγύτητα τής κρίσεως .. ο»991. Καί αύτός ό Άντίχριστος 
νά ελθη έπί τών ήμερών μας καί νά οτραΦή έναντίον μας, μή δειλώμεν, 

«δτι (= διότι) μείζων έστίν ό έν ήμίν ιϊ ό έν τι:j) κόσμφ»992. 
Πρέπει νά μείνωμεν έλεύθεροι όπό τήν δουλείαν στά πράγματα 

τού κόσμου, διότι «οί δεδεμένοι έν πράγμασι βιωτικοίς καί τfl έπιθυμίςι 

τού αΙώνος τούτου, ούτοι εύχερώς προσαχθήσονται τι:j) διαβόλφ καί 

σφραγισθήσονται.»9930 Γι' αύτό λέγει ό Ίωάννης «ο,. παν τό έν τι:j) κό

σμφ ή έπιθυμία τής σαρκός καί ή έπιθυμία τών όφθαλμών καί ή όλαζο

νεία τού βίου, ούκ εστιν έκ τού πατρός, όλλ' έκ τού κόσμου έστί' καί ό 

κόσμος παράγεται (= παρέρχεται) καί ή έπιθυμία αύτού ο ό δέ ποιών τό 

θέλημα τού Θεού μένει εΙς τόν αΙώνα.»994. 
Έπειδή έδιδάχθημεν όπό τόν Κύριον νά λέγωμεν «καί μή είσενέγ

κnς ήμας εΙς πειρασμόν, όλλά ρύσαι ήμας όπό τού πονηρού»995, διά 
τούτο προσευχόμεθα: « .. μήτε τήν τού Άντιχρίστου θεάσασθαι ελευ

σιν ... όλλά τό μαρτύριον τής συνειδήσεως κατά τό δυνατόν φυλάττον
τες ατρωτον, καί τής πρός τόν όγοράσαντα ήμας τι:j) τιμίφ αύτού αϊματι 

[Χριστόν] όγάπης τό διάπυρον δι' όγαθών εργων έπιδεικνύμενοι, τών 

αίωνίων όγαθών έλπίσωμεν τήν όπόλαυσιν, τοίς πλουσίοις τού Θεού 

οίκτιρμοίς πρός τούτο νευρούμενοι»9960 
Τήν έσχατολογικήν προοmικήν, τό όραμα τού έρχομένου Ί. Χρι

στού, πρέπει νά εχωμεν πάντοτε πρό τών όφθαλμών μας. «'Ο Κύριος 

990. Άποκάλυψις Ίωάννου, 15, 2. 
991. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106, 344. D. 
992. Α' Ίωάννου, 4,4. 
993. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,936. Α. (Β.Ε.Π. 6, 288). 
994. Α' Ίωάννου, 2, 16-17. 
995. Ματθ. 6, 13. 
996. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106,417. D. 
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έγγύς»997. «... ώς παρόντα τούτον έκάστης ήμέρας αίδώμεθα καί τά ό
ρεστά ένώπιον αύΤΟύ ποιώμεν» 998. Πάντοτε ετοιμοι πρός ύπάντησιν 
τού Κυρίου. Πάντοτε ας προσευχώμεθα, «δπως τάς ρυπωθείσας τιμών 

στολάς ταίς όμαρτίαις, δάκρυσι μετανοίας έκπλύναντες, καί νυμφικώς 

έσταλμένοι, είς τόν όκατάλυτον τής εύφροσύνης νυμΦώνα εΙσέλθω
μεν Χριστού τού Θεού ήμών»999. "Ας' προσευχώμεθα γιά τήν μεταμόρ
φωσιν τήν Ιδικήν μας καί τού κόσμου, δπως οί πρώτοι χριστιανοί, λέ

γοντες: «έλθέτω χάρις καί παρελθέτω ό κόσμος ούτος.» 1000. 
'Ο όγών μέ πίστιν καί ύπομονήν, μέ έλπίδα καί όγάπην στόν Χρι

στόν μας όδηγεί στήν νίκην. «... δι' ύπομονής τρέχωμεν τόν προκείμε
νον ήμίν όγώνα, όφορώντες είς τόν τής πίστεως όρχηγόν καί τελειω

τήν Ίησούν»1001. ΕΙπεν ό Κύριος: «'Ο νικών έσται αύτφ ταύτα καί έσο
μαι αύτφ Θεός καί αύτός έσται μοι υίός.»1002. Άπορρίπτομεν τό χάραγ
μα τού Άντιχρίστου καί τήν έσωτερικήν όντίχριστην σφραγίδα τής ψυ

χής καί τήν σφραγίδα τού όνόματος τού Άντιχρίστου, τό χξς' (666). 
Κρατώμεν μόνον τήν σφραγίδα καί τό δνομα τού Άγίου Τριαδικού 

Θεού καί τού Ί. Χριστού. Οί χριστιανοί έχουν «τό όνομα αύΤΟύ καί τό 

όνομα τού πατρός αύτού γεγραμμένον έπί τών μετώπων αύτών.» 1003. 
Διά τούς χριστιανούς μόνον τό δνομα τού Θεού είναι τιμή καί έγ

καλλώπισμα. Μέ τήν όγάπην καί άφοσίωσιν στόν Χριστόν οί Χριστιανοί 

θά εχουν «ούκ έπί τών μετώπων μόνον τό θείον όνομα, άλλά καί έν 

ταίς καρδίαις έγκεχαραγμένον, δηλούν τήν εΙς αύτόν παγίαν καί πε

παρρησιασμένην άγάπην καί άμετάθετον.» 1004. Οϊ χριστιανοί θά πα
ρουσιασθούν ένώπιον τού Σωτήρος Ί. Χριστού στήν Β' Παρουσίαν όχι 

μέ τό «666», άλλά μέ τό όνομα τού Χριστού, «καί όψονται τό πρόσωπον 
αύΤΟύ καί τό όνομα αύΤΟύ έπί τών μετώπων αύτών.» 1005. 

'Ο άγών κατά τού Άντιχρίστου καί τού χαράγματος πρώτιστον κα

θήκον. Έπιχειρείται μία παραπλάνησις τής άνθρωπότητος, ωστε νά 

πέση στήν παγίδα τής τυραννίας τού Άντιχρίστου. Ένθυμούμεθα τήν 

άποστασίαν τών άγγέλων. 'Ο άρχάγγελος Μιχαήλ άνέκοψε τήν άποστα

σίαν, όταν εΙπεν: «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού.» 1006. Έάν 

997. Φιλιππησίους 4, 5. 
998. Γρηγορίου τού Παλαμά, Όμιλία, ΚΓ 11, Μ. 151,304. Β. (Ε.Π.Ε. 10,84-86). 
999. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106,357. C. 

1000. Διδαχή τών Δώδεκα Άποστόλων, ΙΧ, 6, Β.Ε.Π. 2, 218. 

1001. Έβραίους, 12, 1-2. 

1002.'Αποκ. Ίωάννου, 21, 7. 

1003. Άποκ. Ίωάννου, 14,1. 

1004. Άνδρέου Καισαρείας, Μ. 106,444. D. 

1005. Άποκ. Ίωάννου, 22,4. 

1006. Θησαυρός Δαμασκηνού τού Στουδίτου, 'Έκδ. Ρηγοπούλου, σελ. 249. Πρβλ. 


καί Ίερατικόν, Λειτουργία Ί. Χρυσοστόμου, Έκδ. Άπ. Διακονίας, 1977, σελ. 123. 
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οί δγγελοι όπεστάτησαν καί επεσαν, οΙ δνθρωποι είναι δυνατόν νά 
πλανηθούν καί πέσουν εύκολώτερον. "Ας όκουσθή σ' όλην τήν όνθρω

πότητα ή κραυγή: «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού». 'Όχι 

στόν Άντίχριστον. 'Όχι στό «666». Ναί στόν Χριστόν. 
Ό Κύριος πάντοτε θά σκεπάζη καί σώζη τούς όγωνιζομένους πι

στούς. Πολλοί πιστοί «μετά δακρύων καί συντετριμμένης καρδίας ζη_ 

τήσουσι τόν φιλάνθρωπον, καί αύτός έκσπάσει (= θά σώση) αύτούς έκ 
τών βρόχων αύτού (= τού Άντιχρίστου) καί διασώσει έκ τών σκανδά
λων αύτού τών χαλεπών καί όοράτως σκεπάσει αύτούς τή χειρί αύτού 
τή δεξιQ. τούς όξίως αύτφ καί δικαίως προσπίπτοντας.»1007. 

Δέν θά μεγαλύνωμεν τό όνομα τού Άντιχρίστου. Θά μεγαλύνωμεν 
τό όνομα μόνον τού Χριστού Ψάλλοντες: «μεγαλύνατε τόν Κύριον σύν 

έμοί, καί ύψώσωμεν τό όνομα αύτού έπί τό αύτό.» 1008. Τειχισμένοι μέ 
τήν πίστιν ας όγωνιζώμεθα εχοντες «τό τεκμήριον έν τή ψυΧή. τού μο
νογενούς ΥΙού τού Θεού fιμών τήν άγίαν Παρουσίαν.» 1009. 

1007. Ίππολύτου, Περί τής συντελείας τού κόσμου Μ, 10, 936. Β. (Β.&.Π. 6, 288). 

1008. Ψαλμός 33,4 καί Λειτουργία Άγίου Ίακώβου όδελφοθέου. 


1009. Έφραίμ τού Σύρου, 'Ένθ' όνωτ. ΤξΌ 
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