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'Jς Προσφάτως έκυκλοφορήθη βιβλίον με τίτλον: «ΤΟ 

ίν χάραγμα του 'Αντιχρίστου» σσ. 168, με συγγραφέα τον 

Σεβ. Πρεβέζης κ. Μελέτιον. 'Όσες είναι οί σελίδες του11 
}ε εργου, ίσως περισσότερες είναι οί περιεχόμενες είς 

ίς αύτο ανακρίβειες, άντιφάσεις, πλάνες και διαστροφες 

lς τών 'Αγιογραφικών και Πατερικών κειμένων! .. Πλην 

,υ τούτου τήν συγγραφή ν χαρακτηρίζει επαρσις έκφρά

lί σεως και συχνο υβρεολόγιον κατα τών αντιφρονού

lς ντων. 

lν 'Επειδη το περι άντιχρίστου θέμα έχει άμεση 

υ σχέσιν με τήν σωτηρίαν τών πιστών -κληρικών 

ιι Μοναχών και λαϊκών- δια τουτο και αντέδρασαν 

ς ομοφώνως κατα του άντιχρίστου χαράγματος 666 και 

ν των νέων ταυτοτήτων που θι'ι τό φέρουν. Πάντες οι 

ν ανωτέρω χαρακτηρίζονται ύπό του συγγραφέως θύμα

ς τα μιας προτεστάντισσας ... 
Κεντρικη θέσις του εργου είναι στι το χάραγμα του 

ν άντιχρίστου είναι μόνον το όνομά του και ούδέποτε ο 

άριθμος αύτου 666. «Και αρα, τώρα, πριν έλθει ή Β' 
U φάση της φανέρωσης του άντιχρίστου, χάραγμα του 

ί άντιχρίστου ΔΕΝ ύπάρχει»! Και άφου δεν υπάρχει 

χάραγμα -έλλείψει του άντιχρίστου- και άφου το 

666 δεν λειτουργεί με κανένα τρόπον ώς χάραγμα, δεν 

υπάρχει λόγος να άνησυχουμε για τις νέες ταυτότητες, 

εστω και αν φέρουν έπ' αυτών με οιονδήποτε τρόπον 

γραμμένο το 666! 
Βεβαίως άναφέρεται στήν 'Εγκύκλιον 2626 στι «για 

κανένα λόγον να μην έφαρμοσθη σαν κωδικος άριθμος 

το 666» άλλα οχι για κανένα σοβαρον λόγον, άλλα 

διότι «πίσω άπο την χρήση του κρύπτεται κάτι 

ύποπτον». 'Ασήμαντες δμως λεπτομέρειες στην έποχή 

της Συνθήκης Σένγκεν, όπου όλοι μας θεωρούμεθα 

ύποπτοι ... Και τώρα στο θέμα μας. 

«ΚαΙ ποιεί πάντας, τους μικρους καΙ τους μεγάλους, 

καΙ τους πλουσίους καΙ τους πτωχούς, καΙ τους 

έλευθέρους καΙ τους δούλους, ίνα δώσιν αύτοίς 

χάραγμα έπι της χειρός αύτών της δεξιάς Τι έπΙ τών 

μετώπων αύτών, καΙ ίνα μή τις δύνηται άγοράσαι Τι 

πωλησαι εί μη ό εχων τό χάραγμα, τό όνομα του θηρίου 

η τόν άριθμόν του όνόματος αύτου». ΤQ.δε ή σοφία έστίν

ό εχων νουν ψηφισάτω τόν άριθμόν του θηρίου' άριθμός 

γαρ άνθρώπου έστίν καΙ ό άριθμός αύτοϋ χξς(Άποκ. 13, 
16-8). 

Γράφει ο Σεβ. «Ποιο θα. είναι αύτο το χάραγμα; ΤΟ 

ιερο βιβλίο της 'Αποκαλύψεως μας λέγει: Χάραγμα θά 

είναι το ονομα του άντιχρίστου. ('Απκ. 14.11). Ή 

φράση τής 'Αποκάλυψης «χάραγμα του όνόματος 

αύτου» μας δίνει άναμφίλεκτη έγγύηση, στι τό. 

χάραγμα του άντιχρίό'του, δεν είναι, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ, ο άριθμος 666. Μας το λέει ξεκάθάρα: 
. Χάραγμα θα. είναι το όνομά του. Και είναι άπαρασά

r
λευτη ή έρμηνευτική άρχη που μας επιβάλλει: va 
έρμηνεύωμε τα. άσαφή χωρία με βάση τα. σαφη» (74, 
96). 

'Επειδη δμως ο Σεβ. δεν άνέφερεν άλλα χωρία της 

'Αποκαλύψεως, πλην του 14.11 που τον συνέφερεν, : 
άναλαμβάνομεν έμείς να. έφαρμόσωμε την έρμηνευτική 

άρχη που έμνημόνευσε άλλα. δεν έφήρμοσεν! 

Στο 'Απκ. 13.18 διαβάζομε: «ό εχων νουν ψηφισάτω 

τόν άριθμόν του θηρίου' άριθμός γαρ άνθρώπου εστίν

καΙ ό αριθμός· αύτου χξς» (έξακόσιοι εξήκοντα εξ. 

Nestle). 'Ενταυθα εχομεν και το χωρίον που κατ' 

έξοχην άναφέρεται ό άριθμος του θηρίου. 'Ενώ στό 

13.17 εχομε την πλη ρεστέραν διατύπωσιν του χαράγ

ματος «... ό εχων τό χάραγμα, τό δνομα του θηρίου 11 
τόν άριθμόν του όνόματος αύτου». Στο 15.2: «ό άριθμός 

του όνόματος αύτου». Στα χωρία: 16.2, 19.20, και 20.4 
άναφέρεται ο δρος «χάραγμα» χωρις έπεξήγησιν. 

Ύποδηλώνεται και το όνομα καΙ ο άριθμός. (Άπκ. 

13.17). 
Συνεπώς «άφου το δνομα του Άντιχρίστου είναι καΙ 

θιΊ παραμένη αγνωστον μέχρι την έμφάνισίν του, το 

χξς(666) είναι το γνωστόν και ίσχυρον χάραγμα» 

(Άρχιμ. 'Εμμ. Καλύβα, Το χάραγμα του 'Αντιχρίστου, 

σ. 61). 
Δια τουτο ή φράσις και ο ίσχυρισμος του Σεβ., στι 

«χάραγμα» θα είναι ΜΟΝΟΝ το όνομα του άντιχρί
στου» δεν στηρίζεται στο ιερο βιβλίο τής Άποκαλύψε-. 

ως. Ή παράλειψις τών σχεταών χωρίων μας δίδει τήν 

βεβαιότητα να πιστεύω μεν στι δεν άνεφέρθησαν 

άκριβώς διότι ΔΕΝ έπικροτουσαν την θέσιν· του! 

Χειρότερον όμως τής παραλείψεως είναι ή παραποί

ησις - κακοποίησις του χωρίου 13.17, όπου άναφέ

ρονται τα. έξής: «... 11 τόν αριθμόν του όνόματος αύτου». 

Σχολιάζει ό Σεβ.: «ετσι δηλαδή «συμβολικα» πρέπει να 

έξηγηθή ή φράση: «η τον άριθμον του όνόματος 

αύτου». (74). 
ΤΟ κείμενον όμως είναι ΣΑΦΕΣ. Χάραγμα είναι και 

το όνομα καΙ ο άριθμος του όνόματος. Είναι ίσόκυρα. 

Πώς λαμβάνομεν «συμβολικα» μόνον τόν άριθμον και 
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όχι και τό δνομα; Και συνεχίζει: «Οί αγισι Πατέρες άιφίβεια τής ψήφου. Γιατι ό κάθε άριθμός είναι 

δεν μας έπιτρέπουν καμμια δυνατότητα να θεωρήσωμε απόλυτα ακριβής... Ή αμφισβήτηση γύρω από ηΊν 

τό 666 σαν χάραγμα του αντιχρίστου». 'Εάν την άγ. ακρίβεια τής ψήφου γίνεται έπειδή: χάραγμα του 

Γραφην εκακοποίησε τόσο βάναυσα, όπως οί χιλια- αντιχρίστου είναι οχι ό αριθμός 666, αλλα κάτι άλλο'
 

σταί, πώς είναι δυνατόν να πιστεύσω με δτι δέν τό όνομά του». (100).� 
ενήργησε παρομοίως και για τούς άγ. Πατέρας, ώστε Πριν πουμε τα δικά μας, ας έρμηνεύση ό 'Ανδρέας
 

να. καταλήξη στό ανωτέρω αντορθόδοξον συμπέρασμα; Καισαρείας έαυτόν. «Και τό χάραγμα τοίί όλεθρίου
 

'Ότι ό ισχυρισμός μας αύτός δεν είναι ύπερβολικός θα όνόματος του άποστάτου πασιν έπιθείναι σπουδάσει ...� 
τό αποδείξουν τα άκόλουθα: Γράφει ό Σεβ.: «'Ο αγιος Καί την ψηφον (666) δε του θηρίου πλατύναι πανταχου
 

Ειρηναίος δεν λέγει πουθενά, δτι ό αριθμός 666 είναι έπιτηδεύσει, εν τε ώναίς καί πράσεσιν.,. Και συνεχίζει: 

τα χάραγμα του άντιχρίστοω). (88). Και όμως. Στό «Καί η1ν μεν ακρίβειαν τής ψήφου ώς καί τα λοιπα τα 

διασωθέν σχετικόν άπόσπασμα άναφέρει ό άγιος: περι αύτοϋ γεγραμμένα ό χρόνος άποκαλύψει καί ή 

«.., καί έν πασι τοίς σπουδαίοι ς καί άρχαίοις χειρογρά- πείρα τοίς νήφουσιν)),(99). . 
φοις τοίί άριθμοίί τούτου κειμένου)), δηλ. του 666 και Συνεπώς σφάλλεται δεινώς ό Σεβ. ίσχυριζόμενος τα 

οχι του 616, ώς ισχυρίζοντο κάποιοι. Περαιτέρω δέ άνωτέρω, διότι ή ψήφος, δηλ. ό αριθμός του θηρίου 

σημειώνει δτι ό αριθμός αύτος είναι «ό άριθμός τοϋ αυτος καθ' έαυτον είναι άκριβης οντως, άλλα ενταυθα 
όνόματος τοϋ θηρίου ...» (ΒΕΠ. 5, 168). Και' αλλαχου: ή ακρίβειά του εχει την αναφορα εις τό ονομα και ή 
«καταλλήλως ούν και τό όνομα αύτοίί εξ ει τόν αριθμόν φράσις είναι σα να λέη: ή ακρίβεια τής ψήφου θα φανή 
χξς"» (αύτ.). Συνεπώς πώς άποφαίνεται οτι ό Είρηναίος έν χρόWΡ, ότε θά έμφανισθη ό άντίχριστος μέ τό ονομά 

δέν θεωρεί τό 666 ώς χάραγμα, αφου κατα την του, το όποίο θά μας δίδη ψήφον 666. . 
ΆποκάλυΨ.ιν χάραγμα θα είναι «τό όνομα τοίί θηρίου 'Ο Σεβ. έν συνεχεία έπικαλείται τον διάδοχον του 
11 ό αριθμός του ονόματος αύτου»; (Άπκ. 13.17). Ή 'Ανδρέου Καισαρείας 'Αρέθαν, γράφων: «'Εντελώς .,
πραξις του αύτη κατα τον αγ. Είρηναίον δέχεται σαφης είναι ό 'Αρέθας. Το χάραγμα του άντιχρίστου 
«έπιτιμίαν ού την τυχουσαν». Ή δέ Άποκάλυψις δια είναι ενα. ΗΕνα καί μόνο. ΤΟ όνομά του, ΟΧΙ ό αριθμός 
του άγ. 'Ιωάννου απειλεί ότι όποιος αφαιρέσει τι εκ του 666».(111): 
βιβλίου το.υ «άφελεί ό Θεός το μέρος.. αύτοϋ άπι). τοϋ ~Aς δoϋμε.τό.~είμενoν του ίεράρχου φράσιν. 1tρός 
ξύλοΙ>τi'\'Ι; ζιnης»! (Άπκ. 22.19). φ.ράσιν: «Καί τί 'τόχ«ρατμα; Το όνομα τοίί' θηρίου, 

Άναφερόμενος κατόπιν στόν άγ. Ίππόλυτονγράφει: Διττι'ι δi: τούΤ9υ η τνεi'Hnς' Τι δια παρaφυρciς αΙΙτοϋ τοϋ 
«Δώσει (ό άντίχρ.) χάρα-Υμα εν τΉ χειρί τΉ δεξι~ καί έν όνόματος, Τι ~' ψψjιόo». 'Εδώ τό νόημα είναι: Διπλή 
τψ μετΦπφ_.ή δε σφρα-Υ\ς έπί τοϋ μετώπου καί.έπί της θα είναι ή γ\ιώσις τotί-"δνόματoς η δια γραφής η δι' 
δεξιας χειρός εστίν ψήφος χξς")) (ΒΕΗ: 6, 287). άριθμοϋ. M~ i'iiλ6yιa του αύτα ό Άρέθιχς παραμένει 

Τί τούτου σαφέστερον; Χάραγμα, σφραγίς και πιστός έρμηνευτης της~ΆΠOKαλύψεως, του Ίππολύτου 

ψηφος διά 'τόν άγιον 'Ιππόλυτον είναι τό 666. και τοϋ πρoKqτ6χoυ_τo';) 'Ανδρέα. 'Άς δοuμε και την' 
Σαφέστατον. Όχι όμως και για τόν Σεβ. Δι' αυτόν: μετάφρασιν του Σεβ. «Το-όνομα του άντιχρίστου θα τό 
~(Φαίνεται ότι τό λέει. Άλλα δέν είναι ετσι». μάθωμε μέ δύο τρόπους η άκουστικά, ακούοντας την 
«Σφρ'αγίδα του αντιχρίστου ΔΕΝ είναι ό άριθμός 666 παραφορά του, τόν ήχον του, η όπτικά' βλέποντας τα 
αλλα τό όνομά του». (91, 96). Και ας γράφει ό άγιος τα γράμματα που το συναποτελοϋν και άθροίζοντάς τα, 
αντίθετα! Πρός ενίσχυσιν τοϋ λόγου του αναφέρει τα γιά να δούμε αν θα άποτελέσουν τον άριθμον 666)! 
έξής εκ του 'Ιππολύτου: «'.Qδε ό νοίίς. Ό έχων σοφfαν ·Οπως βλέπομεν την λέξιν ψηφον του κειμένου την 
ψηφισάτω τον άριθμον τοί) θηρίου' άριθμός γαρ εστίν ταυτίζει με την λέξιν όνομα. την θέλει να περιέχη 

άνθρώπου' και ό άριθμός αύτού χξς", Περί μεν τού γράμματα! Τό κείμενον όμως δεν λέει τέτοιο πράγμα. 
όνόματος αύτοί) ούκ εστιν ημίν τοσοϋτον τό άκριβες . 'Απόδειξις ό έπόμενος στίχος του 'Αρέθα: «Καί την 

εξειπείν..,» (98) (ΒΕΠ. 6.213). ψήφον δε τού όνόματος τοίί θηρίου πανταχοίί πλατύναι 

'Ως βλέπομεν ό αγ. Ίππόλυτος άναφέρεται στους έπετηδεύθη, εν τε πράσεσιν καί ώναίς, ίνα ό μη τούτο 

λόγους της Άποκαλύψεως όπου τονίζεται ή διπλή έπιφερόμενος, έν ταίς τών άναγκαίων ένδείαις τελευ-

μορφη του χαράγματος ώς όνόματος και άριθμου. Ή τήση)), Έαν ψηφος = όνομα, ώς θέλει ό Σεβ., τότε ό 

ζητουμένη άκρίβεια του 1ππολύτου αναφέρεται στό στίχος θά μεταφρασθη ώς έξης: «Και το όνομα tou... 
άποκλειστικό όνομα πού θά συμψηφίζει 666, πράγμα όνόματος τοϋ θηρίου πανταχοϋ ... όπερ ατοπον. Ό Σεβ. 

που μόνον όταν έμφανισθή ό άντίχριστος θ' άποκα- δμως ίσχυρίζεται δτι αύτο είναι τό σωστόν, διότι, 

λυφθή. Περι αυτοϋ σύδεις άντιλέγει. γράφει, «αν έπρόκειτο γι' αύτόν (666) θα έλεγε «ό μη 
Ό Σεβ. όμως δεν συμφωνεί διό και έπικαλείται νέον τοϋτον έπιφερόμενος» (τον άριθμόν), Τι «ό μη ταύτη ν 

μάρτυρα, τόν Άνδρέα\! Καισαρείας, ό όποίος σχολιά- επιφερόμενορ) (την ψηφον), 'Όμως τέτοια εκδοχη ΔΕΝ 

ζων τό της Άποκαλύψεως: «'(lδε ή σοφία έστίν, ό έχων χωράει. Το ίερό κείμενο τοϋ Άρέθα λέγει: «ό μη τοϋτο 

νοϋν, ψηφισάτω τόν αριθμόν τοϋ θηρίου' αριθμα; γάρ έπιφερόμενορ). Ή άντωνυμία όμως τοίίτο στό χωρίον 
ανθρώπου έστί. Καί ό αριθμός αύτού έξακόσια έξή- αύτό τοϋ Άρέθα, δπως άναφέρεται στην άρχη της 

κοντα εξ», -γράφει: παραγράφου: «Και τί τό χάραγμα», άναφέρεται στην 

«Και την μεν άκρίβειαν τής ψήφου, ώς και τα λοιπά λέξιν ΧΆΡΑΓΜΑ και όχι στο όνομα η ψήφον. Στό 

τα περί αύτοϋ γεγραμμένα, ό χρόνος άποκαλύψει καί ή χάραγμα με την διπλήν όψιν, όνόματος και άριθμοϋ. 

πείρα τοίς νήφουσιν), Και συμπεραίνει ό Σεβ. «'Άν Δυστυχώς δια τον Σεβ., άλλα ό Άρέθας ΔΕΝ ΣΥΜΦΩ-

χάραγμα ήταν ό άριθμός 666, δεν θα γινόταν λόγος για ΝΕΙ μαζί του-----------------------_.....---_.......•
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Καί συνεχίζομεν τό κείμενον του λογίου ίεράρχου. άπο ενα άπλό όργανο - μέτρο να κάμωμε τέστ, να 

«Άριθμόν δε άνθρώπου τό ονομα είναι - άντί του επαληθεύσωμε, αν ενα όνομα φερόμενο σάν όνομα του 

ξένον, ούδε άήθη καί έπικεκρυμμένον καί διπλόης αντιχρίστου, θά μπορεί νά είναι πράγματι τό όνομά 

εχόμενον, άλλα ψήφον εντριβή και έγνωσμένην του» (104). Γι' αύτό και συμπεραίνει: «Και δποιος 

ανθρώποις». Καί έρμηνεύει Ο Σεβ. «ο Άρέθας μας τό μιλάει για χάραγμα του αντιχρίστου, πριν να ελθει ή Β' 

λέει ξεκάθαρα: όπου γίνεται λόγος για Ι'άριθμο φάση τής παρουσίας του, αγνοεί την αγία Γραφή, 
άνθρώπου", δηλαδή για τόν "άριθμο του άντιχρί αγνοεί τους πατέρας, και κατα συνέπειαν είναι μπλεγ

στου", να τό ξέρωμε, στι δεν πρόκειται για αριθμό, μένος σε παγίδα του αντιχρίστου. Πλαναται. Και 

αλλα για το όνομά του». (111). 'Ο Άρέθας όμως λέει τό πλανώ), (75). 
ακριβώς ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ. Το όνομα του άντιχρίστου, Για τον Σεβ. χάραγμα θα ύπάρξη ΜΟΝΟΝ στήν Β' 

γράφει, θα αναλογή σε άριθμόν ανθρώπου' καί άντί να φάση του άντιχρίστου. 'Ο αγιος όμως 'Ιππόλυτος, δπως 

είναι όνομα ξένον καί άσύνηθες, κρυφόν καί άσαφές, είδαμε, σαφώς ώνόμάσε χάραγμα την ψήφον χξς1 Και 
θά άναλογή σε ΨΗΦΟΝ, δηλ. άριθμόν συνήθη καί εφ' όσον ή ψηφος προέρχεται εκ του ψηφίζω, δηλαδη 

γνωστόν στους άνθρώπους (666). ύπολογίζω σε άριθμόν τά γράμματα ένός ονόματος, 

«Με τα χάραγμα "χξ ς"1 (666) είναι τό "όνομα είναι φανερον ότι η ψήφος 666 = το χάραγμα του 

μυστικώς σεσημασμένον" του Άντιχρίστου (ιππολ. άντιχρίστου. (Άπκ. 13.18). 
ΒΕΠ. 6.216). Δεν είναι θεολογική δίατύπωσις του Ποίος λοιπόν, πλαναται; Οί αγιοι πού απλανώς 

'Ιωάννου, αλλά «τό αγιον Πνευμα δι' αριθμουκαί τό έρμηνεύουν τα της Άποκαλύψεως, ώς είδαμε, ii ο Σεβ. 

όνομα αύτου -άντιχρίστου- μυστικώς έδήλωσε». που παρερμηνεύει καί διαστρέφει τα κείμενα της 

(Αύτ. 213) (Άρχιμ. Έμμ. Καλύβα, μν. εργον, σ. 63-4). Γραφής καί Πατέρων; Δυστυχώς αύτός θα είναι 
''Ας ίδωμε καί τόν τελευταίον στίχον του Άρέθα: πάντοτε Ο καρπός τής άλαζονείας και αύτοπεποιθήσε-· 

«Διόπερ γυμνασίας χάριν επανελέσi)αι ούκ άκαιρον ως ... Κατηγορεί τούς άντιφρονουντας ώς αλαζόνας,' 
τα τ11ν' ψήφον επιφέροντα όνόματα, κύριά τε και στοχαστάς, πλανεμένους που εχουν άνάγκην εξορκι

προσηγορικά». 'Ερμηνεύει Ο Σεβ. σμών! (150), την στιγμην πού Ο ίδιος, ακούσια ii 
«''Αν θέλετε να εχετε κάποια γνώση γύρω από τό εκούσια, ο ίδιος γνωρίζει, ύπηρετεί τούς σκοπούς του 

θέμα, άντί νά λύνετε σταυρόλεξα Τι να άσχολείσθε με «θηρίου»... " 
άλλα παιχνίδια, ψάχνετε να ιδείτε ποία ονόματιι κύρια Κατωτέρω παραθέτομεν τήν γνώμη ν του γνωστου . 
Τι καί προσηγορικα άντιστοιχουν στόν άριθμόν 666» θεολόγου Α. Δελήμπαση άναφορικώς πρός τό χάραγμα 

(112). ιcαί τήν χρήσιν αύτου. 

Έδώ συμφωνουμεν! Είναι ή μοναδικη φορα που «Τό όνομα δμως του Άντιχρίστου δεν είναι 

ερ~ήνευσε ό Σεβ. τήν ψήφον ώς αριθμόν. 'Ενώ όπως γνωστόν, επειδη δεν άπεκαλύφθη δια τής ΆΠOΙCαλύψε

είδαμε στήν άρχη τής περιόδου του κειμένου του ως. Δια τουτο είναι μέχρι σήμερον άγνωστον καί θα 

Άρέθα, τήν «ψήφον» ερμήνευσε μόνον ώς γράμματα παραμείνη άγνωστον μέχρι τής ελεύσεως του άνόμου, 

πού θα συναποτελοϋν το όνομα του άντιχρίστου. νΕτσι διότι αύτός Ο Άντίχριστος «φορέσευ) το μυσαρόν 

ταυτίζει αύθαίρετα τό «όνομα του θηρίου» με τας λέξεις όνομά του... Άπεκαλύφθη όμως καί είναι γνωστος ό 

«αριθμόν του όνόματος αύτου», (Άπ. 13.17), ενώ είναι αριθμός του ονόματος του Άντιχρίστου, δηλαδη «ο 

δύο όψεις του χαράγματος ισόκυρες και ισοδύναμες. αριθμός αύτου χξς (666), και ενεκα τούτου τά χάραγμα 

νΕχοντας την πεπλανημένη ν αύτη ν άντίληψιν θα του Άντιχρίστου δύναται να γίνη καί ΠΡΟ τής 

τονίζη συχνα στΟ βιβλίο του: «Ή αποστολη του ελεύσεώς του δια του αριθμου του ονόματος αύτου, 

αριθμου 666 εξαντλείται στην «ψήφιση» του όνόματος ώς δηλουσι και τα γεγονότα». (Φωνή τών Πατέρων, 

τοϋ άντιχρίστου» (130). Δεν είναι τίποτε περισσότερον Άπριλ '96, σ. 7). (Συνεχίζεται). 

+++~+~+++~+~+++++~++++++++++++++++++++++++++++++++~~ 

Άπάντησις είς π. Β. Βολουδάκην 666... με εναν οποιονδήποτε άλλον αριθμόν». 
Περί αύτου του συμβόλου αναφερθήκαμε εκτενώς 

Μετα τας απαντήσεις του π. Β. Βολουδάκη πρός εμε 
στον «Άγιορείτην» (Δεκ. '96) παραθέσαντες τας 

καί τούς Άγιορείτας πατέρας εις τόν «'Ορθόδοξον αποδεικτικας μαρτυρίας τών άγίων στι τό 666 είναι 
Τύπον» (φ. 1236 - 44) ιcατέστη σαφέστερον τό τί 

το σύμβολον του Άντιχρίστου. 
πιστεύει περί του 666 και τής παραλαβής τών νέων 2. 'Εν συνεχείq. γενναται τό έξής ερώτημα: Άφου 
ταυτοτήτων. 

δεν πιστεύει ση τό 666 είναι τό σύμβολον του 
Ι 'Εν πρώτοις δεν δέχεται ότι ο άριθμος 666 είναι 

Άντιχρίστου, πώς τόν αποκαλεί άπεχθή άριθμόν καί 
τό σύμβολον του Άντιχρίστου! Ή ίερά Άποκάλυψις 

δηλώνει ότι δεν θα παραλάβη τίς νέες ταυτότητες αν 
ιcαι οί άγιοι Πατέρες ας κηρύττουν ότι είναι: γι' αύτόν 

εύρίσκεται έπ' αύτών; την άπάντησιν μας την δίδει ο 
δεν είναι! 'Εν τφ μεταξυ ή Σύνοδός του γράφει στήν ίδιος: «... οχι γιατί φοβόμαστε εναν άριθμόν, άλλα 
γνωστη Έγκύκλιον τής 7.4.'97: [Ομως ο αριθμός 666, γιατί δεν επιτρέπουμε σέ κανέναν να άνακατεύεται 
άπό την αναφορά του στην Άποκάλυψη, είναι καθιε στήν πίστι μας καί να μας έπιβάλη έναν άπεχθή αριθμό 
ρωμένος σαν Ο αριθμός του Άντιχρίστου»! Γι' αύτοΙ σάν διακριτικό τής ταυτότητός μας», καθόσον «πρέπει 
ακριβώς και ζήτησε από την Πολιτεία «Να γίνη 

να προασπίσουμε τους "άσθενείς τη πίστει" εμφόβους 
":" παρέμβαση στην ηγεσία τών χωρών Μελών τής Ε.Ε.-.\ ι χριστιανούς μας, συγκαταβαίνοντας στήν άδυναμία 

καί να ζητηθή έπίσημα να αντικατασταθη ό άριθμόςiI τους, άλλα και γιατι δεν είναι σωστο να επιτρέψουμε 



-4

στούς πολιτικούς να "παίζουν1 
' με την πίστι μας». Και 

συνεχίζει: 

«'Εδώ λοιπόν, βρίσκεται ή ούσία του θέματος. Στο 

γιατί δεν θα πάρουμε τις ταυτότητες. ~Oλες οί άλλες 

παράμετροι είναι έπουσιώδεις πτυχες του κυρίου 

θέματος. Και γιά τη λύσι του κυρίως προβλήματος 

απαιτείται θεολογική έπιχειρηματολογία... Θεολογικά 

δε έπιχειρήματα, τα όποία νά άντικρούουν τήν ούσίαν 

των θέσεών μου δεν έδιάβασα μέχρι σήμερα». 

Έρωτωμεν: πώς παίζουν με τήν πίστι μας και 

άναιcατεύoνται σ' αύτήν οί πoλιτιιcoί, άφου το 666 
δεν το θεωροUν, όπως ό π. Β., σύμβολο του Άντιχρί

στου, άλλα ενα απλό αριθμόν; Τί σχέσιν με τιν πίστιν 

μας είναι δυνατον να έχη Π.χ. το 14, το 32 η το 866; 
Τελιιcως δεν θα 'πάρη τήν νέα ταυτότητα άπλως καί 
μόνον για να μη σιcανδαλίση τους «ασθενείς τη 

πίστει». Θα ενεργή ση δηλ. ιcάτι σχεΤΙΙCOν με αύτο 

που γράφει ό Άπ. Παυλος: «Ού μη φάγω κρέα είς τον 

αίώνα, ίνα μη τον άδελφον μου σκανδαλίσω». 

3. Δυστυχως δμως ή θέσις του π. Β. περί τίΏν 
είδωλοθύτων και στο σχετικο βιβλίο του καί στα 

άρθρα του είναι άντιγραφικη και άντιπατερική. 'Ισχυ

ρίζεται δτι το να τρώη κάποιος είδωλόθυτα «κάθε άλλο 

παρα προδοσία της πίστεως θεωρεί ό Άπ. Παϋλος»! 

Στόν «Άγιορείτην» Νο 22 Οαν. '97) άπεδείξαμεν οτι ό 

Άπ. Παϋλος θεωρεί «κοινωνίαν μέ τους δαίμονας» το 

έσθίειν τα είδωλόθυτα. Προσθέτομεν δε ένταϋθα στι 

κατα τον αγιον Χρυσόστομον ή βρωσις των είδωλο

θύτων είναι «θανατοποιος» και παρόμοιος με την 

βρωσιν τού άπαγορευμένου ΙCαΡΠOυ στον Παράδει

σον, για να το χαpαΙCτηρίση τελΙΙCως «έγκλημα μέγα 

και πολλών αίτιον κακών»! (Βλ. Άρχιμ. Έμμ. Καλύβα, 

ΤΟ χάραγμα του Άντιχρίστου, Νέοι ~Aνθρωπoι, 

26.9.'97, σ. 16. Σημειωτέον στι ό π. Έμμ. Καλύβας 

ανευρε 61 λάθη στό μικρο βιβλίον του π. Β. περί του 

666!). 
Έαν λοιπόν κατα τόν π. Β. «δεν είναι προδοσία 

πίστεως» τό να τρώγη κάποιος είδωλόθυτα, πόσον 

μάλλον το να πάρη μια ταυτότητα! Κάτι το σχεδον 

άδιάφορον, μή έπιδεχόμενον κανένα συσχετισμον με 

τήν ανωτέρω ένέργειαν καί πράξιν, κατα τους λόγους 

του. Και σμως ύπάρχει σαφέστατος συσχετισμός! Ό 

αγ. Χρυσόστομος γράφει: «Δια τί γαρ παριιτήσαντο οί 

μάρτυρες φαγείν κρέα; Δια τι έφοβοϋντο φαγείν; Άρα, 

εί έφαγον άπέθνησκον; Ούδαμως αλλ' έπειδη έπωνό

μαστο τών είδώλων ή μνήμη, εφυγον ού την βρώσιν, 

άλλα την τών μιαρών έπίκλησιν». 

Αύτην την έπίκλησιν ένεργοϋμεν σταν Εκουσίως 

δεχώμαθε τό σύμβολον του Άντιχρίστου. Έπ'αύτου 

σημειώνει τα έξης έπιτυχη ό Άρχψ. π. Εύσ. Βίττης. 

«Πολλοι μιλάνε για διάφορα μαγιιcα ιcαι άλλα τέτοια 

ιcατασκευάσματα που κάποιοι ιcάνoυν ΙCαι τα ρίχνουν 

στην αύλή τους. Τολμουν να τα βάλουν έπάνω τους; 

ποτε βέβαια! Τότε πώς θα τολμήσουμε έμείς να 

βάλουμε στις ταυτότητες την υπογραφή μας κάτω 

απο το 666; 'Όλα τά μαγικά κατασκευάσματα του 

κόσμου μαζεμένα σε βουνο μεγαλύτερο άπο τά 

'Ιμαλάϊα, δεν Εχουν την ΙCατασΤΡOφΙKη δύναμη που 

Εχει το 666 μόνο του, γιατί εκείνα αποτελουν όργανα 

που ζητουν την συμπαράστασή του. ΤΟ 666 είναι ίδιος 

ό άρχισατανας καΙ. άρχηγος ολων τών μάγων τών 
έποχων. Να γιατι δεν μπορουμε α συσχετιάθουμε μαζί 

του καί δεν μπορουμε νά δεχθουμε τό σήμα κατατεθέν 

του, το 666». (Περι του Άντιχρίστου και του συμβόλου 

του, 666. Θεσ/νίκη 1997, σ. 40/1). 
Συνεπώς σφάλλεται δεινώς ό π. Β. αφ' ένος μεν 

διότι αγνοεί την περι είδωλοθύτων διδασιcαλίαν της 

'EΙCKλησίας, αφ' Ετέρου δέ, διότι θεωρεί το χάραγμα 

του Άντιχρίστου (= 666) ώς ψιλον ιcαι άδιάφορον 

αριθμόν. Παρά ταυτα ιcαυχώμενoς σημειώνει: «Κα

τωχύρωσα τις τοποθετήσεις μου, όσο μποροUσα με 

θεολογική συλλογιστική» ένώ «θεOλOγΙΙCα έπιχειρή

ματα δεν άιcoύω»! ... 
Και ενώ αί θέσεις της Άποκαλύψεως και τών άγ. 

Πατέρων δεν συνιστουν θεολογικα επιχειρήματ~ δια 
τον π. Βασίλειον, τον ενθουσιάζει Τι διάτρητος 

θεOλOγΙΙCα 'Εγκύκλιος της Συνόδου του, ή όποία 

διακηρύσσει: «... ή σφραγίδα του Άντιχρίστου, για 

την όποία όμιλεί ή Άποκάλυψη, δεν είναι ενα 

έξωτερικο σύμβολο ... αλλά ή εΙCOυσία άΠOΙCOπη (του 

ατόμου) άπο την ζωή της Χάριτος του άγίου Πνεύμα

τος ...». 
Τήν άνωτέρω θέσιν της Έγκυκλίου τήν έχουν ήδη 

καταδικάσει ΙCαι χαρακτηρίσει αίρεΤΙΙCην κληρικοί 

συνάδελφοι τού π. Β., ακριβώς διότι ερχεται σε 

τελείαν αντίθεσιν με "1ν διδασκαλίαν της 'Eιcιcλη

σίας. Διότι δπως το αγιον Βάπτισμα και Χρίσμα είναι 

«σφραγις δωρεάς Πνεύματος Άγίου» ΙCαί διακρίνεται 

εξωτερικώς δια της χρίσεως του άγίου ελαίου, έτσι και 

το σύμβολον τοϋ Άντιχρίστου 666, ενώ θα διακρίνεται 

εξωτερικώς θά ένεργη εσωτερικώς. nAν ήταν μόνον 

εσωτεΡΙΙCη πίστις ΙCαι ιcατάστασις της «σατανοσχήμου 

πρoσωπιιcότητoς», ώς γράφει ό π. Β., τότε πώς θα. 

ήδύναντο τα δργανα του Άντιχρίστου να διαιcρίνoυν 

ποιός το έχει καί ποιός οχι, ώστε να επιτρέπουν μόνον 

στόν Εχοντα «άΊOρcϊσαι η πωλησαι»; (Άπκ. 13.17). 
Γι' αύτό και σταν ό Άντίχριστος θ' άρχίση τον 

μεγάλο διωγμόν θά προσπαθουν ολοι να κρυφθοϋν, 
άλλα οί έχοντες το χάραγμα θά προδίδωνται άπό αύτο 

και θα έντοπίζωνται, ώς παραστατικώς γράφει ό αγιος 

'Ιππόλυτος: «... πάντες γαρ τοϋ έκφυγείν και του 

κρυβηναι σπουδάσουσι και ούδαμοϋ δυνήσοται λαθείν 

έκ τών παθών τοϋ άντικειμένου. Άλλα το σημείον 

αύτου περιφέροντες, εϋδηλοι και Υνωστοι αύτψ άνα

δειχθήσονται». (ΒΕΠ, σα. 289). 

Σημ.: Τό παρόν αρθρον 1CaiTOl έστάλη άπό Ι 'OICT. στόν «'Ορθ. 

Τύπον» ώς άπιiντησlς στα 1Cae' ήμών 6 άρθρα του π. Β., έν τούτοις 

ΗΡΝΗΘΗ τήν δημοσίευσίν του! «'0 νοών νοείτco»... 


