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Ηθτικθκε θ ερμθνεία τοφ χωρίου τισ Αποκαλφψεωσ 13,18, το οποίον είναι όχι 
δυςνόθτο αλλ’ ακατανόθτο, και μάλιςτα προκαλεί το ενδιαφζρον του πιςτοφ. 
Επειδι είναι μυςτθριϊδεσ και ομιλεί περί του αντιχρίςτου, ςυνδυάηει δθλαδι το 
ακατανόθτο και το ελκυςτικό, προτάκθκαν περί αυτοφ τόςεσ ερμθνείεσ, όςεσ δεν 
προτάκθκαν για άλλο χωρίον τθσ Γραφισ. Αναμφιβόλωσ δε με όςθ αγωνία και 
περιζργεια περίμεναν οι Εβραίοι τθν ζλευςθ τοφ Μεςςία, με τόςθ ενδιαφζρονται 
και οι Χριςτιανοί να πλθροφορθκοφν τθν Δευτζρα Παρουςία του Κυρίου και το 
πρόςωπο και το όνομα του ολίγον προ αυτισ ερχομζνου αντιχρίςτου. Ακριβϊσ δε το 
όνομα αυτό αποκαλφπτει, αλλ’ αινιγματωδϊσ, ο ευαγγελιςτισ Λωάννθσ κεόκεν 
εμπνεόμενοσ και λζγοντασ. «Ώδε θ ςοφία εςτίν· ο ζχων νουν ψθφιςάτω τον αρικμόν 
του κθρίου· αρικμόσ γαρ ανκρϊπου εςτί· και ο αρικμόσ αυτοφ χξς’» (Αποκ, 13,18). 
το ΛΓ’ κεφάλαιο, που βρίςκεται το χωρίο αυτό, ο προφιτθσ ομιλεί : 
α’) περί του δράκοντοσ ςατανά,  
β’) περί του αντιχρίςτου, ο οποίοσ παρουςιάηεται ωσ κθρίο που ζχει επτά κεφαλζσ, 
δζκα κζρατα και τισ ιδιότθτεσ των πλζον αιμοβόρων κθρίων τθσ γθσ, και ςτο οποίον 
ο ςατανάσ δίδει όλθ τθν εξουςία του, και 
γ’) περί ενόσ προβατόςχθμου κθρίου, το οποίον καλεί όλουσ τουσ κατοίκουσ τθσ γθσ 
να προςκυνιςουν τθν εικόνα του αντιχρίςτου. Λίγοι αρνοφνται μζνοντασ πιςτοί 
ςτον αλθκινό Κεό, ενϊ ο πολφσ κόςμοσ προςκυνεί τον αντίχριςτο και ςφραγίηει το 
μζτωπό του ι το δεξιό του χζρι με τον αρικμό χξσ’ (= 666), ο οποίοσ παριςτάνει το 
όνομα εκείνου. 
Τπάρχει πάντοτε ςυνικεια, άλλα κυρίωσ υπιρχε κατά τθν αρχαία εποχι, ζνα όνομα 
για διαφόρουσ λόγουσ να παριςτάνεται με αρικμό, όπωσ π.χ. το όνομα του Κυρίου 
«Λθςοφσ» παριςτάνετο με τον αρικμό 888 (Λϋ+θ’+ς’+ο’+υ’+ς’= ωπθ’= 888). Ποιό 
όμωσ άραγε είναι το όνομα εκείνο, του οποίου τα γράμματα, όταν εκλθφκοφν ωσ 
αρικμοί, δίδουν με πρόςκεςθ ι με άλλο τρόπο τον αρικμόν 666; Ποιόσ δθλαδι είναι 
ο αντίχριςτοσ; Για τθν εφρεςθ του ονόματοσ οι κατά καιροφσ ερμθνευτζσ χρθςιμο-
ποίθςαν διαφόρουσ μεκόδουσ. θμειωτζον δε ότι προςπάκθςαν να βρουν και 
ονόματα δίδοντα άκροιςμα 666, διότι μερικά χειρόγραφα τθσ Αποκαλφψεωσ αντί 
χξσ’ είχαν χισϋ. Θ ςυνθκζςτερθ μζκοδοσ είναι αυτι τθν οποίαν αναφζραμε.  
Κατ’ αυτιν άλλοτε ετθρείτο θ ορκογραφία των ονομάτων και άλλοτε δεν ετθρείτο. 
Χρθςιμοποιικθκαν δε ωσ γραφζσ των ονομάτων άλλοτε θ ελλθνικι, άλλοτε θ 
εβραϊκι και τελευταίωσ και θ λατινικι, διότι κακζνασ από τουσ αρχαίουσ λαοφσ 
παρίςτανε τουσ αρικμοφσ με γράμματα του δικοφ του αλφαβιτου, αυτά δε τα τρία 
αλφάβθτα είναι τα ςπουδαιότερα εν ςχζςει προσ τθν Γραφιν. 



Ιδθ οι αρχαιότατοι πατζρεσ, οι άμεςοι διάδοχοι των αποςτόλων, ηιτθςαν όχι να 
μάκουν το ίδιο το όνομα του αντιχρίςτου (περί αυτοφ κα δοφμε τι πίςτευαν), αλλά 
να υποδείξουν ςτουσ πιςτοφσ μερικά ονόματα μόνον παραδείγματοσ χάριν. Ζτςι ο 
Λππόλυτοσ λζει ςτο Περί Χριςτοφ και περί αντιχρίςτου ζργο του ότι «Πολλά 
ευρίςκομεν ονόματα τοφτω τω αρικμϊ ιςόψθφα περιεχόμενα, οίον ωσ φζρε ειπείν 
το Σειτάν… ι το Ευάυκασ». ( Κατά τθν αρχαία εποχι δεν υπιρχε τελικό ςίγμα 
ιδιαίτερο ). Παρόμοια ονόματα μόνον ωσ παραδείγματα προτάκθκαν από τουσ 
πατζρεσ και τα Λαμπζτισ, Ευδανζασ, Ευινάσ, Ρειφάν, Περςαίοσ, αμναίοσ, Χαίεν. 
Κυρίωσ όμωσ ο Λππόλυτοσ πρότεινε ωσ παράδειγμα το Λατείνοσ, το οποίον ζμακε 
από τον διδάςκαλό του Ειρθναίο, ωσ επιτυχζςτερο, διότι ζκτοσ του ότι ζδινε 
άκροιςμα 666, ςιμαινε τον αυτοκράτορα τθσ κοςμοκράτειρασ Ρϊμθσ που είχε 
πολλά κοινά γνωρίςματα με το δεκακζρατο κθρίο τθσ Αποκαλφψεωσ, μάλιςτα δε 
δφο, ότι ιτο α’) κοςμοκράτορασ και β’) διϊκτθσ των Χριςτιανϊν. Επί πλζον οι 
μεταγενζςτεροι πατζρεσ είδαν ότι τον αρικμόν 666 δίδουν και οι φράςεισ θ λατίνθ 
βαςιλεία και θ ιταλικι βαςιλεία. τον Λππόλυτο αποδίδεται και ζνα ζργο, ςτο 
οποίον λζγεται ότι το όνομα του αντιχρίςτου είναι Αρνοφμε (αντί αρνοφμαι), επειδι 
οι διϊκτεσ των Χριςτιανϊν πίεηαν αυτοφσ να αρνθκοφν «τον Κεόν τον εςταυρωμζ-
νον». Από μεταγενζςτερουσ εκκλθςιαςτικοφσ ςυγγραφείσ βρζκθκαν ότι δίδουν τον 
αρικμόν 666 οι φράςεισ κακόσ οδθγόσ, αλθκισ βλαβερόσ, πάλαι βάςκανοσ, αμνόσ 
άδικοσ, ο νικθτισ, και το λατινικόν επίκετον βενζδικτοσ ( benedictus ), το οποίον 
ζκτοσ του ότι ςυμπλθρϊνει τον αρικμόν 666 ςθμαίνει και «ευλογθμζνοσ», ωσ 
ευλογθμζνοσ δε κα παρουςιαςκεί ο πλιρθσ κατάρασ και αςεβείασ αντίχριςτοσ, 
μιμοφμενοσ εξωτερικϊσ τον Χριςτόν, διά να εξαπατιςει τουσ ανκρϊπουσ.  
Οι μζχρι τϊρα ερμθνείεσ είναι των αρχαίων εκκλθςιαςτικϊν ςυγγραφζων ουδεμία 
προτείνεται ωσ αποκλειςτικι ερμθνεία του 666, αλλά όλεσ ωσ απλά παραδείγματα. 
Κατά τουσ νεωτζρουσ χρόνουσ το ηιτθμα δεν ζτυχε καλοφ χειριςμοφ. Σον μυςτθρι-
ϊδθ τοφτον αρικμόν αποπειράκθκαν να τον αποκρυπτογραφιςουν αφ’ ενόσ μεν 
άνκρωποι κρθςκευτικοί αλλ’ αγνοοφντεσ το πνεφμα τθσ αρχαίασ εκκλθςιαςτικισ 
παραδόςεωσ και εκτρεπόμενοι τθσ γραμμισ των αγίων πατζρων, αφ’ ετζρου δε 
επιςτιμονεσ αμφιςβθτοφντεσ τθν κεοπνευςτία και τθν προφθτικι αξία τθσ Αποκα-
λφψεωσ. Και οι μεν και οι δε ευρίςκουν τα ονόματα όχι «γυμναςίασ χάριν» ωσ οι 
πατζρεσ, οφτε μετά τθσ επιφυλάξεωσ εκείνων, αλλ’ υποςτθρίηοντασ με φανατιςμό 
κακζνασ τθν άποψι του ωσ μοναδικι και απορρίπτοντεσ όλεσ τισ άλλεσ. Σο 
χειρότερο δε είναι ότι δεν πρόςεξαν το φρόνιμο πνεφμα των πατζρων και νόμιςαν 
ότι και εκείνοι προτείνουν τα παραδείγματά τουσ ωσ αποκλειςτικζσ ερμθνείεσ. 
Σοιουτοτρόπωσ οι εκπροςωποφντεσ το πρϊτον ρεφμα, δεχόμενοι ωσ ερμθνευτικι 
αρχι ότι ο προφιτθσ αναφζρεται κατ’ ευκείαν ςε ζνα πρόςωπο των ζςχατων 
καιρϊν, τον μζγιςτο εχκρό τθσ Εκκλθςίασ, μεταποίθςαν το πατερικό βενζδικτοσ, ςε 
κφριον όνομα Βενζδικτοσ και ςυμπζραναν ότι αυτόσ είναι ο πάπασ Βενζδικτοσ Θ’ 
(1012-1024), ο οποίοσ πρϊτοσ υπεςτιριξε επιςιμωσ τθν ςφαλερά προςκικθ «και εκ 
του Τιοφ» ςτο φμβολο τθσ πίςτεωσ και δίχαςε τθν Εκκλθςία. Επίςθσ παρατθρικθκε 
ότι, αν προςκζςουμε όςα γράμματα του τίτλου Vicarius Filli Dei παριςτάνουν αρικ-
μοφσ, ζχουμε τον αρικμό 666 (V+Λ+C+I+V+Λ+L+Λ+D+I = 666). Vicarius Filli Dei ςθμαίνει 
«Σοποτθρθτισ του Τιοφ του Κεοφ», όπωσ ονομάηει τον εαυτόν του ο πάπασ. Και θ 
λζξθ π α π ί ς κ ο σ ευρζκθ ωσ όνομα του αντιχρίςτου, ο δε Λοφκθροσ και οι άλλοι 
προτεςτάντεσ υπεςτιριηαν ότι ο πάπασ είναι ο αντίχριςτοσ. Εκδικοφμενοι οι παπικοί 
απζδειξαν άλλοι μεν ότι αντίχριςτοσ είναι ο Λοφκθροσ, άλλοι δε ότι είναι ο Λωάννθσ 



Καλβίνοσ. Βραδφτερον ευρζκθ ότι τον αρικμό 666 δίδουν και τα ονόματα Μοαμζτισ 
(=Μωάμεκ), Οτμάνεσ ( Οκωμανόσ ), ολοςμάνεσ (γζνοσ οκωμανικόν) και  ε λ ι μ, το 
οποίον είναι όνομα τριϊν αγρίων ςουλτάνων. Αυτά εφριςκαν οι υπόδουλοι Χριςτια-
νοί, οι οποίοι ςτζναηαν υπό το πζλμα των αιμοβόρων και αλλοκριςκων δυναςτϊν, 
όπωσ άλλοτε ςτζναηαν υπό τουσ διϊκτεσ Ρωμαίουσ αυτοκράτορεσ οι πρόγονοί των 
και τουσ ζβλεπαν ωσ αντιχρίςτουσ. Ωσ αντίχριςτοι επίςθσ προβλικθκαν και άλλοι 
δυνάςτεσ όπωσ ο Ναπολζων, ο Γουλιζλμοσ Β’ τθσ Γερμανίασ υποκινθτισ του Α’ 
παγκοςμίου πολζμου, ο Χίτλερ, ο Λζνιν και ο τάλιν, εκ των οποίων το όνομα του 
δευτζρου δίδει ακριβϊσ τον αρικμό 666 ( Γ’ + ο’ + υ’ + λ’ + ι’ + ε’ + λ’ + μ’ + ο’ + σ’ +Β’ 
= 666). Σον αρικμό δίδουν και οι λζξεισ ει επιςτιμθ και κομουνίσ’. Επίςθσ το ςχιμα 
του κομμουνιςτικοφ ςφυροδρζπανου, όταν αναλυκεί καταλλιλωσ, δίδει το ςφμπ-
λεγμα χξσϋ. Σα τρία αυτά γράμματα παρατιρθςε κάποιοσ ότι είναι αρχικά τθσ 
φράςεωσ χρθςμόσ ξφλον ςοφίασ, ςτθν οποίαν όμωσ ουδεμία ερμθνεία ζδωςε. Άλλοι 
υπζδειξαν ότι ο αρικμόσ ςθμαίνει τον αντίχριςτο, μόνον διότι είναι κακ’ εαυτόν 
μυςτθριϊδθσ· αποτελείται δθλονότι εκ τριϊν 6, το τετράγωνο του 6 είναι το 36, αν 
δε προςκζςουμε όλουσ τουσ αρικμοφσ από το 1 μζχρι το 36, λαμβάνουμε άκροιςμα 
666. Άλλοσ υποςτιριξε ότι ο αρικμόσ 666 είναι ςφμβολο τθσ αοριςτίασ και εκφράηει 
το χάοσ των αρχαίων. Αλλ’ θ ερμθνεία αυτι είναι πολφ αόριςτθ.  
Σζλοσ υπιρξε και κάποιοσ, ο οποίοσ υποςτιριξε ωσ αντίχριςτο τον εαυτόν του, και 
αυτόσ ιταν ο Νίτςε! 
Παραλλιλωσ το ενδιαφζρον του άλλου ρεφματοσ, των επιςτθμόνων, ςτράφθκε ςε 
κάποιουσ αρχαίουσ αιρετικοφσ και κυρίωσ ςτουσ Ρωμαίουσ αυτοκράτορεσ τουσ 
διϊκτεσ των Χριςτιανϊν. Και τοφτο διότι ωσ ερμθνευτικι αρχι, τθν οποίαν άλλοτε 
ομολογοφν και άλλοτε όχι, ζκεςαν το ότι θ Αποκάλυψθ δεν είναι κεόπνευςτο βιβλίο 
οφτε δφναται να προδιαγράψει πρόςωπα του μζλλοντοσ, αλλ’ απλϊσ ο ςυγγραφζασ 
τθσ είναι δικεν φανατικόσ Λουδαίοσ και υπό τον αρικμόν 666 υπονοεί κάποιον 
Ρωμαίο αυτοκράτορα εχκρό του ζκνουσ του. Βαςιηόμενοι λοιπόν ςτο ελλθνικό, το 
εβραϊκό και το λατινικό αλφάβθτο και χρθςιμοποιοφντεσ διαφόρουσ μεκόδουσ, 
βρικαν ότι δίδουν τον αρικμόν 666 (ι 616) τα ονόματα Καίςαρ κεόσ, Γάιοσ Καίςαρ, 
δθλαδι ο Καλλιγοφλασ, Νζρων Καίςαρ, Σίτοσ και Δ ο μ ι τ ι α ν ό σ . Κατ’ επζκταςθ δε 
προτάκθκαν και οι αυτοκράτορεσ Ο φ λ π ι ο σ (ο Σραϊανόσ), Αδριανόσ, Διοκλθτιανόσ 
και Λουλιανόσ ο παραβάτθσ. Ζνασ ξζνοσ κεολόγοσ παρατιρθςε ότι τα αρχικά των 
ονομάτων τϊν εννζα πρϊτων Ρωμαίων αυτοκρατόρων, όταν τα μεταγραμματίςουμε 
ςτθν ελλθνικι γραφι και προςκζςουμε ζνα ι (=10), δίδουν τθν λζξθ ογκολόγιον, θ 
οποία αποτελείται εκ του ελλθνικοφ «όγκοσ» (= αλαηονεία ) και του λατινικοφ toga 
(ζνδυμα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων και ςυγκλθτικϊν) και θ οποία ζχει άκροιςμα 
666. Άλλοι υπζδειξαν ωσ αντιχρίςτουσ τον ίμωνα τον μάγο, ι τον Άρειο. Εν γζνει δε 
οι αιρεςιάρχεσ εκεωροφντο πάντοτε ωσ ο αντίχριςτοσ. Και ο Αναςτάςιοσ Β’ Αντιο-
χείασ παρομοίαηε τουσ δζκα αιρεςιάρχεσ των μονοφυςιτϊν προσ τα δζκα κζρατα 
του επτακζφαλου κθρίου τθσ Αποκαλφψεωσ και τουσ ονόμαηε κοινϊσ δεκακζρατον 
τοφ αντιχρίςτου. 
Σο άριςτον όμωσ είναι να μθ εξζρχεται κανζνασ από τθν γραμμι των πατζρων τθσ 
Εκκλθςίασ. Οι βάςεισ και των δφο προειρθμζνων ρευμάτων είναι επιςφαλείσ, ενϊ θ 
ερμθνευτικι αρχι των πατζρων, θ οποία εφαρμόηεται ςτισ προφθτείεσ, ευρίςκεται 
πάντοτε εντόσ τθσ αλθκείασ. Όπωσ όλοι οι προφιτεσ ομοίωσ και ο ευαγγελιςτισ 
Λωάννθσ, προβλζποντασ τα μζλλοντα και προφθτεφων περί αυτϊν, ζχει μεν κατά 
νουν ζνα αντιπροςωπευτικό τφπο του καιροφ του, ςτον οποίον κατ’ αρχιν αρμόηουν 



τα λεγόμενά του, προδιαγράφει δε δι’ αυτοφ του τφπου αδρομερϊσ πολλά πρόςω-
πα κακ’ όλθν τθν ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ, κυρίωσ δε ζνα πρόςωπο του απωτάτου 
μζλλοντοσ, ςτο οποίον κατ’ ουςίαν αναφζρονται οι λόγοι του και λαμβάνουν ζτςι 
προφθτικό χαρακτιρα. υνεπϊσ ο ερμθνευτισ πρζπει πρϊτον να εφρθ τουσ τφπουσ 
και ζπειτα τα τυποφμενα. 
Ο προφιτθσ βλζπει τον ςατανά (δράκοντα) να εξαποςτζλλει ςτον κόςμο δφο κθρία, 
ζνα το επτακζφαλο, το οποίον είναι θ απιςτία και θ ακεΐα, φανερόσ δθλαδι ο 
αντίχριςτοσ, και ζνα δεφτερο προβατόςχθμο, το οποίον είναι θ πλάνθ και θ αίρεςθ. 
Κακ’ όλθν τθν αγία Γραφι ςυνθκίηεται οι μεν φανεροί εχκροί του Κεοφ να παρ-
ιςτάνονται ωσ άγρια κθρία, οι δε διαςτροφείσ τθσ αλικειάσ του και φπουλοι εχκροί 
του ωσ προβατόςχθμα. Εκ των δφο κθρίων το μεν τερατόμορφο εξζρχεται εκ τθσ 
καλάςςθσ, το δε προβατόςχθμο εκ τθσ γθσ. Εισ τθν Γραφι θ κάλαςςα ςυμβολίηει 
τθν άβυςςο των ςκοτεινϊν δυνάμεων, θ δε γθ τισ δυνάμεισ, οι οποίεσ διάκεινται 
πολλάκισ φιλικϊσ προσ τθν Εκκλθςία. Εδϊ λοιπόν το μεν τερατόμορφο εξζρχεται 
κατ’ ευκείαν εκ τθσ καλάςςθσ το δε προβατόςχθμο εκ τθσ γθσ. Σόςον θ ακεΐα όςον 
και θ αίρεςθ είναι κατ’ ουςίαν μία τάξισ και αμφότερεσ ζργα του ςατανά. 
Αμφότερεσ δροφςαν και επί τθσ εποχισ του Λωάννου και ιταν εφκολο ςτουσ πιςτοφσ 
να αντιλθφκοφν, όταν γινόταν περί αυτϊν λόγοσ ςυγκεκαλυμμζνωσ. Ποιοί δε είναι 
αυτοί; Οπωςδιποτε πρόκειται περί προςϊπων, περί ενόσ Ρωμαίου αυτοκράτορα 
και ενόσ αιρεςιάρχου. Εισ τοφτο ςυντείνει θ γνϊμθ του Ειρθναίου, μακθτοφ του 
Πολυκάρπου, ο όποιοσ ιτο μακθτισ του ςυγγραφζα τθσ Αποκαλφψεωσ, ότι αντί-
χριςτοσ είναι ο Λατείνοσ· υπονοείται δε υπό τιν λζξιν κάποιοσ Ρωμαίοσ αυτοκρά-
τορασ ι ο Νζρων ι ο Δομιτιανόσ, οι δυο μεγάλοι διϊκτεσ των Χριςτιανϊν. Είναι δε 
μάλλον ο Νζρων διά πολλοφσ λόγουσ. Εκτόσ του ότι το όνομά του γραφόμενο 
εβραϊςτί δίδει τον αρικμόν 666, το πρόςωπό του ςυνδυάηει και όλα τα γνωρίςματα. 
Αυτόσ ιταν ο ςυγκεντρϊνων ςτο πρόςωπό του πολλά αξιϊματα (επτά κεφαλζσ) και 
ο ζχων τα πολλά διαδιματα, τα οποία ςυνζλεγε ςτισ διάφορεσ πόλεισ ωσ ακλθτισ, 
μουςικόσ, ποιθτισ, καλλιτζχνθσ, ελευκερωτισ κλπ. (δζκα διαδιματα). Αυτόσ ωσ 
ζχων κθριϊδθ χαρακτιρα ιταν το κθρίο – αντίχριςτοσ. Ο Νζρων ιταν εκείνοσ, όςτισ 
επί πολλά ζτθ μετά το κάνατό του ζμεινε ςτθ μνιμθ των Χριςτιανϊν ωσ ο κατ’ 
εξοχιν διϊκτθσ αυτϊν και τον οποίον υπαινίςςεται ωσ τφπον του αντιχρίςτου και ο 
απόςτολοσ Παφλοσ λζγων «Σο γαρ μυςτιριον ιδθ ενεργείται τθσ ανομίασ· μόνον ο 
κατζχων άρτι ζωσ εκ μζςου γζνθται· και τότε αποκαλυφκιςεται ο άνομοσ, ον ο 
Κφριοσ αναλϊςει τω πνεφματι του ςτόματοσ αυτοφ και καταργιςει τθ επιφανεία τθσ 
παρουςίασ αυτοφ· οφ ζςτιν θ παρουςία κατ’ ενζργειαν του ςατανά εν πάςθ δυνάμει 
και ςθμείοισ και τζραςι ψεφδουσ και εν πάςθ απάτθ τθσ αδικίασ εν τοισ απολλυμζ-
νοισ, ανκ’ ων τθν αγάπθν τθσ αλθκείασ ουκ εδζξαντο εισ το ςωκιναι αυτοφσ». (Β’ 
Κες. 2, 7 – 10). 
Παρατθρικθκε επί πλζον ότι το ςφμπλεγμα χξσ’ παριςτάνει τα ακραία γράμματα 
του ονόματοσ «Χριςτόσ» διχαηόμενα υπό του οφιοειδοφσ ξ του παριςτάνοντοσ τον 
όφιν, τον οποίον λάτρευαν οι οφίται, οι διειςδφςαντεσ εντόσ τθσ Εκκλθςίασ, όπωσ το 
ξ εντόσ του ονόματοσ του Χριςτοφ. Δυνάμεκα να προςκζςουμε ότι το ξ αποτελείται 
εκ δφο Ν, των ακραίων γραμμάτων του ονόματοσ Νζρων κατά τθν ελλθνικι γραφι. 
Κατ’ άλλον δθλαδι τφπο ο Νζρων είναι το επτακζφαλο κθρίο και οι αιρετικοί (ζνασ 
εκ των αρχαίων αιρεςιαρχϊν των ςυγχρόνων του ευαγγελιςτοφ) είναι το προβατό-
ςχθμο, ζχοντεσ όψιν αγακι και ζςωκεν γζμοντεσ πλάνθσ και κακουργίασ. 



Ωσ προφθτεία δε περί των εςχάτων ο αρικμόσ ανάγεται μεν ςε πολλοφσ κατά 
καιροφσ εχκροφσ τθσ Εκκλθςίασ , αρμόηει δε πλιρωσ και αναπαφεται εισ τον κφριον 
αντίχριςτον, τον ερχόμενον ολίγον προ τθσ δευτζρασ παρουςίασ του Κυρίου. Σότε 
όλοι οι πιςτοί, και οι αγράμματοι και τα νιπια, κα ερμθνεφςουν τον αρικμό του 
κθρίου ευκόλωσ, ενϊ αυτόσ κα παραμείνει ακατάγνωςτοσ για τουσ μθ πιςτοφσ, 
όςον ςοφοί και αν είναι. Λζγων ο προφιτθσ «ϊδε θ ςοφία εςτί», κακ’ όςον μεν 
αποτείνεται προσ τουσ ςυγχρόνουσ του, εννοεί τθν νοθμοςφνθ των πιςτϊν, κακ’ 
όςον δε αποτείνεται προσ τουσ ζςχατουσ ανκρϊπουσ και ςυγχρόνουσ του αντιχρί-
ςτου, εννοεί τθν πίςτθ ςτο Αρνίον, θ οποία κα κακιςτά διαυγείσ τουσ πνευματικοφσ 
οφκαλμοφσ των πιςτϊν, δια να διακρίνουν τα ςθμεία των καιρϊν και τον αντί-
χριςτο. Αυτόσ δεν κα είναι ο ςατανάσ αόρατοσ, οφτε ενςαρκωμζνοσ, διότι ο ςατανάσ 
δεν ζχει τθ δφναμθ να ενανκρωπιςει, αλλά κα είναι άνκρωποσ νεκρόσ και πεπω-
ρωμζνοσ, πλθρεξοφςιοσ του ςατανά τόςον ομόφρων και αφοςιωμζνοσ ς’ αυτόν, 
ϊςτε ο ςατανάσ κα του παραδϊςει εν λευκϊ τθν εξουςία του. 
Αυτά φρονοφν περί αντιχρίςτου οι πατζρεσ και μάλιςτα αυτοί οι οποίοι υπζδειξαν 
παραδείγματα αποκρυπτογραφιςεωσ του 666. Ο μεν Ειρθναίοσ δθλονότι λζγει ότι 
«Αςφαλζςτερον και ακινδυνότερον το περιμζνειν τθν ζκβαςιν τθσ προφθτείασ ι το 
καταςτοχάηεςκαι και καταμαντεφεςκαι ονόματοσ», ο δε Λππόλυτοσ ότι «Σων καιρϊν 
επιγινομζνων και αυτόσ περί ου προείρθται ( ο αντίχριςτοσ ) φανερωκιςεται και το 
όνομα διλωσ πάςι ςθμανκιςεται». Προςκζτει δε και ο Ανδρζασ Καιςαρείασ ομο-
φωνϊν προσ αυτοφσ ότι «τθν ακρίβειαν τθσ ψιφου ωσ και τα λοιπά περί αυτοφ 
γεγραμμζνα ο χρόνοσ αποκαλφψει και θ πείρα τοισ ν ι φ ο υ ς ι ν». 
Ο αρχιμανδρίτθσ Αυγουςτίνοσ Καντιϊτθσ ( Σα τζςςαρα χρϊματα, ςελ. 7, υπος.), 
αναφζρει το εξισ ηωθρό ςχετικό παράδειγμα. Εισ τθν Αποκάλυψθ (κεφ. κ’) προφθ-
τεφεται ότι κάποτε κα βλάψουν τθν ανκρωπότθτα ακρίδεσ με κϊρακασ ςιδθροφσ, αι 
οποίαι κα ςκορπίςουν τον κάνατο από τασ ουράσ των, ο δε κρότοσ των πτερφγων 
των κα ομοιάηει με κρότο πλικουσ αρμάτων. Ουδείσ θδφνατο να φανταςκι τί κα 
ιςαν αι τερατϊδεισ αφται ακρίδεσ. Και όμωσ προ ολίγων ετϊν ζνα νιπιον, ενϊ 
ευρίςκετο εισ τουσ αγροφσ με τουσ γονείσ του, ςτθν περιοχι τθσ Κοηάνθσ, μόλισ είδε 
ζνα ςμινοσ αεροπλάνων φϊναξε «Μάνα! καρκαλζτςια !». τθν περιοχι δε εκείνθ θ 
λζξθ καρκαλζτςια ςθμαίνει ακρίδεσ. 
Ο προφιτθσ λοιπόν ζχει κατά νουν τον Νζρωνα και κάποιον ι πολλοφσ αιρετικοφσ, 
αλλ’ ο προφθτικόσ του οφκαλμόσ διαςχίηων τουσ αιϊνασ ατενίηει εισ το ςκοτάδι των 
ζςχατων καιρϊν τον κατ’ εξοχιν αντίχριςτον. Αλλά και όλεσ οι ερμθνείεσ που προ-
αναφζραμε δικαιϊνονται κατά τοφτο μόνον, κακ’ ό,τι υπζδειξαν ωσ αντιχρίςτουσ 
οριςμζνα πρόςωπα διαφόρων εποχϊν, τα οποία ιταν διϊκτεσ ι παραχαράκτεσ τθσ 
Χριςτιανικισ πίςτεωσ. Τπάρχουν λοιπόν αντίχριςτοι πολλοί ωσ πρόδρομοι του 
μεγάλου αντιχρίςτου των εςχάτων, κακϊσ δίδαξε το Πνεφμα το άγιον δια του ιδίου 
ευαγγελιςτοφ Λωάννου λζγοντασ· «Παιδία, εςχάτθ ϊρα εςτί, και κακϊσ θκοφςατε 
ότι ο αντίχριςτοσ ζρχεται, και νυν αντίχριςτοι πολλοί γεγόναςιν» ( Α’ Μω. 2, 18 ). 
 
(τεργίου Ν. άκκου, Ομοτ. Κακθγθτοφ Παν/μίου,  
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