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Το βιβλίο που συνδέει την Αρχαία Ελλάδα και τους Ολυμπίους με τον 
Ιησού Χριστό. Μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα και σπάνια 

χειρόγραφα από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου, φέρνουν στο 
φως άγνωστες πτυχές του ελληνικού πολιτισμού και της αρχαίας 

ελληνικής θρησκείας και φανερώνουν ότι οι Σίβυλλες και ο Απόλλων 
(και ευρύτερα οι Ολύμπιοι) υπήρξαν προάγγελοι και προπομποί του 

Ιησού Χριστού.

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από

1-9-2005.

Εκδόσεις "ΔΗΛΙΟΣ",

τηλ.:210 9850773, κιν. 6934 501275
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Ο Χαράλαμπος Κ. Σκαρλακίδης γεννήθηκε στην πόλη της Δράμας το 1971. Είναι 

απόφοιτος  της  Αρχιτεκτονικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης  και  σήμερα  ασκεί  το  επάγγελμα  του  αρχιτέκτονα  και  του  καθηγητή 
σχεδιαστικών προγραμμάτων μέσω Η/Υ. 

Μετά από πολυετή έρευνα και εμβριθή μελέτη στο σύνολο των έργων των αρχαίων 
Ελλήνων  σοφών  και  των  Πατέρων  του  Χριστιανισμού,  παρουσιάζει  το  πρώτο  του 
σύγγραμμα με τίτλο ΟΙ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Απόλλων και Σίβυλλες.

Το εν λόγω σύγγραμμα αποτελεί το απόσταγμα των αναζητήσεών του σε πλήθος 
αρχαιολογικών  χώρων  και  μουσείων  της  ευρύτερης  περιοχής  της  λεκάνης  της 
Μεσογείου  (από  την  Γαλλία  και  την  Ιταλία  μέχρι  την  Αίγυπτο  και  την  Πετραία 
Αραβία),  και  των πολυετών ερευνών του στις  μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου 
(Βιβλιοθήκη  Βατικανού,  Εθνική  Βιβλιοθήκη  Παρισίων,  Λαυρεντιανή  Βιβλιοθήκη 
Φλωρεντίας,  British Library Λονδίνου,  Bodleian Library Οξφόρδης,  Πατριαρχική 
Βιβλιοθήκη Ιεροσολύμων, Βιβλιοθήκη Μονής Σινά, Βιβλιοθήκες των Μονών του Αγίου 
Όρους κ.ά.). 

Στο παρόν σύγγραμμα παρουσιάζονται πολλά σπάνια χειρόγραφα από τις ανωτέρω 
βιβλιοθήκες,  αλλά και  πλήθος  ιστορικών μαρτυριών και  αρχαιολογικών ευρημάτων, 
πολλά εκ των οποίων έρχονται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας. 

Εκδόσεις "ΔΗΛΙΟΣ"
Βαλαωρίτου 2
Άλιμος, Τ.Κ. 17455

Τηλ. 210 9850773
Fax. 210 9850701
Kιν. 6934 501275
Email:
scarla@otenet.gr
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί φίλοι, το παρόν σύγγραμμα αποτελεί προϊόν μιας πολυετούς και επίπονης ερευνητικής 
προσπάθειας που είναι βασισμένη πάνω σε έγκριτες μαρτυρίες αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και 
Αγίων Πατέρων του Χριστιανισμού, αλλά και σε πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων και πολύτιμων 
χειρογράφων τα οποία προέρχονται από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου. 

Στόχος του συγγράμματος είναι να αναδειχθεί η άγνωστη προφητική δράση του Απόλλωνος στον 
αρχαίο ελληνικό κόσμο καθώς και οι λησμονημένοι χρησμοί των σοφών Σιβυλλών, οι οποίες 
διατελούσαν ιέρειες στα μεγαλύτερα μαντεία του Απόλλωνος. 

Η ζώσα παρουσία του Απόλλωνος στα δρώμενα του αρχαίου κόσμου βρίσκεται πάντοτε σε άμεση 
σχέση και αλληλεξάρτηση με την ταυτόχρονη δράση των υπολοίπων Ολυμπίων «θεών». Εισάγω σε 
παρένθεση την λέξη θεοί, διότι δεν υπήρξαν θεοί με την σημερινή έννοια του όρου, αλλά θεράποντες 
και υπηρέτες του Υψίστου Θεού.

Για να γίνει κατανοητή αυτή η προσέγγιση, κατά την διάρκεια της ανάγνωσης του βιβλίου θα 
διεισδύσουμε και θα εντρυφήσουμε σε ζητήματα όπως η οντολογική φύση των Ολυμπίων, η αποστολή 
τους πάνω στην γη, αλλά και η πνευματική τους σχέση με τον ένα Θεό και Δημιουργό του σύμπαντος. 
Η σχέση αυτή αποτελεί στην ουσία και την σπονδυλική στήλη όλου του συγγράμματος.

Διότι, χάριν της πνευματικής κοινωνίας των Ολυμπίων και του Απόλλωνος με τον ένα Θεό, χάριν 
αυτής της θεϊκής μεταλήψεως από την Σοφία και το Πνεύμα του Θεού, κατέστη ο Απόλλων ικανός όχι 
μόνον να προαναγγείλει με τις προφητείες του την Έλευση του Ιησού Χριστού, αλλά συγχρόνως να 
εργαστεί και για την διάνοιξη της οδού της Ελεύσεώς Του. 

Η συγκεκριμένη δράση του Απόλλωνος και ο τρόπος που διατυπώνεται σ’ αυτές τις γραμμές, 
ενδεχομένως να προκαλεί έκπληξη και απορία σε ένα μέρος των αναγνωστών που έρχονται για πρώτη 
φορά σε επαφή με μία τέτοια θεωρία. Και δικαιολογημένα, διότι η κατεστημένη άποψη γύρω από τους 
«θεούς» των Ελλήνων, τους κατατάσσει είτε στη σφαίρα του ανύπαρκτου και του φανταστικού, είτε 
στην κατηγορία των αρνητικών δαιμόνων, ή στην κατηγορία πανάρχαιων ανθρώπων ή βασιλέων με 
ιδιαίτερες δυνάμεις και ιδιότητες.

Οι Ολύμπιοι, όμως, δεν υπήρξαν τίποτε από τα ανωτέρω. Αντιθέτως, όπως θα διαπιστώσουμε από 
πλήθος ιστορικών καταγραφών, χειρογράφων και αρχαιολογικών ευρημάτων, υπήρξαν ένα μικρό 
μέρος των αγγέλων του Θεού, υπήρξαν ένα απειροελάχιστο μέρος της άπειρης πνευματικής ιεραρχίας 
του Δημιουργού. Αυτοί οι άγγελοι υπήρξαν οι οδηγοί του ελληνικού γένους και των Ελλήνων σοφών, 
οι οποίοι σοφοί με την σειρά τους συνέβαλλαν τα μέγιστα στην πνευματική εξύψωση της 
ανθρωπότητας, προετοιμάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εν αγνοία τους την Έλευση του Ιησού Χριστού 
επί της γης.

Πριν από την Έλευση του Χριστού, έπρεπε προηγουμένως ένα μέρος της ανθρωπότητας να ανέλθει σε 
μία ανώτερη πνευματική βαθμίδα, σε ένα ανώτερο σύστημα ηθικών αξιών. Έπρεπε η διδασκαλία του 
Θεανθρώπου να είναι οικεία στους ανθρώπους που θα την άκουγαν, διότι μόνον κατ’ αυτόν τον τρόπο 
θα μπορούσε να γίνει κατανοητή, αποδεκτή, και να εξαπλωθεί εις τα πέρατα της οικουμένης. Σε αυτή 
την κατεύθυνση εργάστηκαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, η διδασκαλία των οποίων υπήρξε συγγενική προς 
την διδασκαλία του Θεανθρώπου.
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«Ο Ιησούς Χριστός», γράφει ο εξέχων γερμανός καθηγητής J. Leipoldt, «με την ανύψωση της προς 
πλησίον αγάπης στο ύψιστο ηθικό αξίωμα, απέρριψε κάθε ιουδαϊκό έθιμο, που ερχόταν σε αντίθεση 
προς αυτή, ενώ βρισκόταν πλησιέστερα προς την ελληνική σκέψη, ιδιαίτερα προς την στωική» 1. 

Ο Άγγλος W.R. Inge, Πρύτανις του Πανεπιστημίου του St Paul, γράφει ότι η χριστιανική σκέψη είναι 
στην ουσία «η συνέχεια της ελληνικής θρησκευτικής σκέψης και πρακτικής», καθώς και ότι «είναι 
αδύνατο να αποβάλει κάποιος τον Πλατωνισμό από τον Χριστιανισμό, χωρίς να κατακερματίσει τον 
δεύτερο» 2.

Ο Άγιος Ιουστίνος, στο έργο του Απολογία Α΄, καταγράφει ότι ο Σωκράτης, ο Ηράκλειτος και οι 
όμοιοι με αυτούς φιλόσοφοι υπήρξαν στην ουσία οι προ Χριστού Χριστιανοί 3, ενώ ο Άγιος 
Αυγουστίνος διακηρύττει στο έργο του Εξομολογήσεις ότι η πλατωνική φιλοσοφία και η χριστιανική 
θεολογία συμπίπτουν «όχι κατά λέξη, αλλά κατά πνεύμα» 4.

Και πράγματι συμπίπτουν κατά πνεύμα, διότι η πηγή της έμπνευσης και για τους Έλληνες φιλοσόφους 
και για τους Άγιους Πατέρες είναι κοινή: το Πνεύμα του Θεού.

Η προσφορά των Ελλήνων στην πνευματική εξύψωση της ανθρωπότητας, κυρίως μέσω της 
φιλοσοφίας και της ηθικής, λειτούργησε στην ουσία ως μία προεργασία και προετοιμασία για την 
Έλευση του Ιησού Χριστού. Εκτός όμως από την φιλοσοφία, εξίσου σημαντικές υπήρξαν και οι 
υπόλοιπες κατακτήσεις στον χώρο του πολιτισμού και των επιστημών. 

Ο διάσημος Γάλλος ιστορικός του παγκόσμιου πολιτισμού, Will Durant, καταγράφει μερικές από 
αυτές τις κατακτήσεις:

Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε αιωνόβιο στον πολιτισμό μας, που να μην προέρχεται από την Ελλάδα: 
Σχολεία, γυμναστήρια, αριθμητική, γεωμετρία, ιστορία, ρητορική, φυσική, βιολογία, ανατομία, 
υγιεινή, θεραπευτική, διακοσμητική, ποίηση, μουσική, τραγωδία, κωμωδία, φιλοσοφία, θεολογία... 
ηθική, φιλανθρωπία, δημοκρατία. Υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου ελληνικές λέξεις, που 
αντιπροσωπεύουν μορφές πολιτισμού... Δεν υπάρχει τίποτε στον ελληνικό πολιτισμό που να μην 
φωτίζει τον δικό μας πολιτισμό... Η ελληνική επιστήμη υπήρξε το μεγαλύτερο πνευματικό κατόρθωμα 
της ανθρωπότητας.

(Will Durant, Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού, τόμ. Β΄, σελ. 4) 

Ένας δεύτερος διαπρεπής ιστορικός, ο Bertrand Russel, διατυπώνει την απορία του αναφορικά προς 
την αιφνίδια άνοδο του πολιτισμού στην Ελλάδα:

Σε ολόκληρη την ιστορία τίποτε δεν είναι πιο εκπληκτικό ή τόσο δύσκολο να περιγραφεί όσο η 
αιφνίδια άνοδος του πολιτισμού στην Ελλάδα. (Bertrand Russel, Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας)

 

Το ίδιο διατυπώνει και η Γαλλίδα ακαδημαϊκός Jacqueline de Romilly, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας 
και καθηγήτρια του College de France: 

Ναι, η Ελλάδα είναι η χώρα των ανακαλύψεων... Μίλησαν για την ελευθερία· μίλησαν για την 
δημοκρατία· μίλησαν για την πρόοδο της επιστήμης· μίλησαν για την ενοχή, για την υπευθυνότητα, 
για την δικαιοσύνη· αλλά κάθε φορά ήταν η πρώτη σύλληψη αυτών των ιδεών, με την διαύγεια και την 
καθαρότητα της πρώτης φοράς... Αυτή η επιθυμία να κοινοποιήσουν, να διασαφηνίσουν, να 
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αναζητήσουν από κοινού την αλήθεια, εξηγεί την ασύγκριτη έκρηξη, εκείνη την εποχή, όλων των 
επιστημών.

(Jacqueline de Romilly, Αγαπάμε τα Αρχαία Ελληνικά, σελ. 21-23)

Δεν έχει άδικο η Jacqueline de Romilly που ομιλεί για μία «ασύγκριτη έκρηξη», ούτε ο Bertrand 
Russel που θεωρεί απερίγραπτη και ανεξήγητη αυτήν την πολιτισμική έκρηξη που συνέβη στην 
Ελλάδα πριν από δυόμισι χιλιετίες. Διότι, σε καμία περίπτωση, οι Έλληνες δεν είναι μία ανώτερη 
φυλή, ούτε ο πολιτισμός που ανέπτυξαν ήταν ένα επίτευγμα αποκλειστικά δικό τους, αλλά, όπως σοφά 
λέγει ο Πλάτων στον Φίληβο, χρησιμοποιώντας ως ομιλούντα τον Σωκράτη, όλες οι τέχνες και οι 
κατακτήσεις του ελληνικού πνεύματος «ΘΕΩΝ ΜΕΝ ΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΟΣΙΣ»5, δηλαδή υπήρξαν 
μία δωρεά στους ανθρώπους από τους θεούς. 

Με άλλα λόγια, πίσω από την αιφνίδια άνοδο του πολιτισμού που έλαβε χώρα στην Ελλάδα στα μέσα 
της 1ης π.Χ. χιλιετίας, πίσω από όλες αυτές τις πνευματικές κατακτήσεις τις οποίες περιέγραψε στο 
προαναφερθέν απόσπασμά του ο Will Durant, υπάρχει ένα αόρατο αγγελικό επιτελείο το οποίο 
καθοδηγούσε και επιτηρούσε με αγάπη και σοφία· υπάρχει ένα αγγελικό γένος το οποίο υπηρέτησε όχι 
μόνον το γένος των Ελλήνων, αλλά όλο το ανθρώπινο γένος, και βεβαίως το σχέδιο του Πανάγαθου 
Θεού. 

Αυτό το αγγελικό γένος, όπως εύστοχα καταγράφει ο αλεξανδρινός Πατέρας Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, 
είναι οι «κατώτεροι άγγελοι» οι οποίοι παρέδωσαν στους Έλληνες την φιλοσοφία με πρόσταγμα του 
ιδίου του Θεού: 

Αυτός (ο Θεός) είναι που έδωσε και στους Έλληνες την φιλοσοφία μέσω των κατώτερων αγγέλων. 
Διότι είναι μοιρασμένοι με θείο και αρχαίο πρόσταγμα οι άγγελοι κατά έθνη. (Κλήμης, Στρωματείς, 7, 
2, 20)
 

Κατώτεροι άγγελοι ήταν αυτοί που παρέδωσαν στους Έλληνες την φιλοσοφία, σύμφωνα με τον 
αλεξανδρινό Πατέρα. 

Αυτούς τους κατώτερους αγγέλους, ο Πλάτων στον Τίμαιο τούς αποκαλεί «κατώτερους θεούς», και 
συγχρόνως παιδιά του Αγαθού Δημιουργού, αναφερόμενος βεβαίως στους Ολυμπίους. 

Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς θεωρούσε επιπλέον ότι «η ελληνική φιλοσοφία είναι καθαρή εικόνα της 
αληθείας και θεία δωρεά που παραδόθηκε στους Έλληνες»6, καθώς και ότι ο ίδιος ο Θεός υπήρξε 
συγχρόνως ο χορηγός της Καινής Διαθήκης, αλλά και της Ελληνικής Φιλοσοφίας7.

Δεν ήταν όμως μόνον η ελληνική φιλοσοφία και θεολογία που λειτούργησαν ως προθάλαμος της 
χριστιανικής πίστης. Στην ίδια κατεύθυνση συνέβαλε και η ζώσα παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή 
της Παλαιστίνης 8 και ειδικότερα της Γαλιλαίας, στην οποία έδρασε ο Ιησούς.

Η επαρχία της Γαλιλαίας στην οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε και δίδαξε ο Ιησούς, όπως και οι γειτονικές 
επαρχίες της Δεκαπόλεως και της Περαίας, ήταν κατά την εποχή εκείνη πλήρως εξελληνισμένες, 
καθώς για διάστημα τριών αιώνων προ της Ελεύσεως του Χριστού ευρίσκοντο υπό την διοίκηση 
αρχικά των Πτολεμαίων και αργότερα των Σελευκιδών απογόνων της εκστρατείας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. 
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Η ελληνιστική περίοδος διήρκεσε στην Παλαιστίνη κατά την περίοδο 332-63 π.Χ.

Η πλειονότητα λοιπόν των πόλεων της Γαλιλαίας, όπως και των άλλων επαρχιών που συνόρευαν με 
την Ιουδαία, ήταν ελληνιστικές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σ’ αυτές κατοικούσαν μόνον Έλληνες. 
Στις ίδιες πόλεις κατοικούσαν Ιουδαίοι, Σύροι, Παλαιστίνιοι και Άραβες, όμως η οργάνωση των 
πόλεων και ο τρόπος ζωής ήταν ελληνικά. 

Αυτό ακριβώς καταγράφεται και στο κάτωθι απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη:

Επίσης με σύσταση του Πτολεμαίου διατάχθηκαν οι γειτονικές ελληνικές πόλεις να υποχρεώνουν τους 
Ιουδαίους να τηρούν τα έθιμα των Ελλήνων *. (Β' Μακαβαίων, 6, 8)

Οι ίδιοι οι Ιουδαίοι καταγράφουν στην Βίβλο τους ότι γύρω από την Ιουδαία υπήρχαν ελληνικές 
πόλεις. Η εποχή στην οποία αναφέρεται το απόσπασμα είναι περί το 170 π.Χ. και ο κυβερνήτης που 
έδωσε την διαταγή να τηρούνται τα ελληνικά έθιμα ήταν ο Πτολεμαίος Δ΄. 

Ακριβώς την ίδια διαταγή, κατά την ίδια χρονική περίοδο, είχε δώσει και ο φιλέλληνας αρχιερέας των 
Ιουδαίων, Ιάσων, αυτή την φορά όχι για τις γειτονικές ελληνικές πόλεις, αλλά για τις ίδιες τις πόλεις 
της Ιουδαίας:

Κι ο Ιάσων με την εξουσία που του δόθηκε υποχρέωσε τους συμπατριώτες του να ζουν όπως οι 
Έλληνες. (Β΄ Μακκαβαίων, 4, 10)

  

Ακόμη και οι ίδιοι οι Ιουδαίοι είχαν αρχίσει να ακολουθούν τον ελληνικό τρόπο ζωής. Ο φιλέλλην 
αρχιερέας των Ιουδαίων, Yeshua, ο οποίος μετέτρεψε το όνομά του στο ελληνικό Ιάσων, ζήτησε από 
τον βασιλέα Αντίοχο τον Επιφανή την άδεια, αλλά και την βοήθεια του να μετατρέψει την Ιερουσαλήμ 
σε πόλη ελληνική. Και την έλαβε.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ίδρυσε στην ακρόπολη της πόλης ελληνικό Γυμνάσιο, Παλαίστρα και Εφηβείο 
και ώθησε τους «κράτιστους των εφήβων» να ακολουθούν τα ελληνικά ιδεώδη. Όπως καταγράφεται 
στην Παλαιά Διαθήκη, την εποχή εκείνη (170 π.Χ.), οι έφηβοι Ιουδαίοι «έτρεχαν να συμμετάσχουν 
στην απαγορευμένη από τον νόμο χορηγία της παλαίστρας, όταν τους καλούσε ο ήχος του δίσκου. 
Περιφρονούσαν τις πατροπαράδοτες αξίες και εκτιμούσαν αφάνταστα τις ελληνικές τιμές» 9.

Δύο αιώνες, λοιπόν, πριν από την έλευση του Χριστού, η Ιερουσαλήμ είχε μετατραπεί σε μία πόλη 
ελληνιστική. Βεβαίως, τα επόμενα χρόνια, η ελληνική ακμή εξασθένησε με την επανάσταση των 
Μακκαβαίων, όμως ο ελληνικός σπόρος είχε ήδη πέσει σε ολόκληρη την Παλαιστίνη· και ο σπόρος 
αυτός ωρίμασε στην Γαλιλαία την εποχή του Χριστού.

Ο Άγιος Κύριλλος καταγράφει ότι κατά την εποχή του Χριστού, στις πόλεις της Γαλιλαίας 
κατοικούσαν Έλληνες. 

Επειδή ευρίσκεται κοντά η χώρα των Ιουδαίων προς την χώρα των Γαλιλαίων και επειδή έχουν πόλεις 
και κωμοπόλεις γειτονικές μεταξύ τους οι Έλληνες και εκείνοι (οι Ιουδαίοι), έκαναν συχνές τις 
αναμίξεις, σύχναζαν δε οι μεν προς τους δε. (Κύριλλος, Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 
τόμ. 2, σελ. 308)
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Στις ελληνικές πόλεις της Γαλιλαίας και της ευρύτερης περιοχής του Ισραήλ αναφέρεται και ο Γάλλος 
ακαδημαϊκός Δανιήλ Ροπς:

Μέσα στον οργανισμό του Ισραήλ υπήρχε και ένα άλλο ξένο σώμα, οι ελληνικές πόλεις. Ένας αριθμός 
από οικισμούς, πολλοί από τους οποίους σημαντικοί, ήταν ελληνικοί, όχι εβραϊκοί. Άλλοι είχαν 
ιδρυθεί την εποχή που οι απόγονοι των στρατηγών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι Λαγίδες από την 
Αίγυπτο και οι Σελευκίδες από την Συρία, κρατούσαν στα χέρια τους την Παλαιστίνη, όπου είχαν 
εγκαταστήσει διάφορους δήμους με Έλληνες μετανάστες. Αποτελούσαν την Δεκάπολη, μία 
ομοσπονδία από δέκα πόλεις… ο Ίππος, η Γέρασα, η Πέλλα, τα Γάδαρα, η Φιλαδέλφεια… Και άλλες 
ελληνικές πόλεις είχαν ιδρυθεί στα παράλια, από την Πτολεμαΐδα, την παλιά Άκκα ως την Γάζα. Η 
Καισάρεια, που ο Ηρώδης ο Μέγας μετέτρεψε σε πρώτο λιμάνι της Παλαιστίνης, ήταν κατά τα τρία 
τέταρτα ελληνική. Και όταν ιδρύθηκε η Τιβεριάδα 10, στις όχθες της λίμνης, τον πληθυσμό της τον 
αποτελούσαν Έλληνες στο μεγαλύτερο μέρος του… Η Σεπφωρίς, η πρωτεύουσα της Γαλιλαίας, ήταν 
στην ουσία και αυτή ελληνική πόλη. (Δανιήλ Ροπς, Η καθημερινή ζωή στην Παλαιστίνη, σελ. 52-53)

  

Οι εξελληνισμένες πόλεις της Γαλιλαίας και ευρύτερα της Παλαιστίνης παρέμεναν ακμάζουσες και 
κατά την εποχή του Χριστού. Αν και οι πόλεις ευρίσκοντο υπό ρωμαϊκή διοίκηση, το ελληνικό 
στοιχείο εξακολουθούσε να είναι κυρίαρχο και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν ελληνικής 
καταγωγής.

Το αυτό συνέβαινε και με τους μαθητές του Χριστού οι οποίοι ήταν όλοι Γαλιλαίοι πλην ενός, του 
Ιούδα, ο οποίος ήταν Ιουδαίος 11. Οι Γαλιλαίοι μαθητές του Χριστού είχαν ρίζες ελληνικές και αυτό 
φανερώνεται όχι μόνον από την εξελληνισμένη περιοχή στην οποία κατοικούσαν, ούτε από τα αρχαία 
ελληνικά ονόματά τους -Φίλιππος, Πέτρος, Ανδρέας, Σίμων, Ιωάννης (εκ του Ίωνας), Θωμάς (εκ του 
θώμα=θαύμα) - αλλά και από την ακριβή γενεαλογία τους, η οποία καταγράφηκε στις αρχές του 3ου 
μ.Χ. αιώνα από τον Επίσκοπο Τύρου Δωρόθεο.

Τα στοιχεία που ακολουθούν δεν έχουν σκοπό να αποδείξουν ότι οι μαθητές του Χριστού ήταν 
Έλληνες. Αυτό επαφίεται στην κρίση του αναγνώστη.

Τα στοιχεία που ακολουθούν έχουν σκοπό να αποδείξουν ότι η γενεαλογία των μαθητών του Χριστού, 
η οποία τυγχάνει να έχει ισχυρές ελληνικές καταβολές, παρέμεινε επί δύο χιλιετίες στην αφάνεια, κι 
αυτό, διότι κάποιοι κύκλοι ενοχλούνται από τα στοιχεία που ενώνουν την Ελλάδα με τον Χριστό.

Η καταγραφή του Επισκόπου Δωροθέου, ο οποίος έζησε μεταξύ 2ου και 3ου μ.Χ. αιώνα, 
περιλαμβάνεται στην Χρονογραφία με τίτλο Chronicon Paschale 12 (εκδόσεις Βόννης και Βενετίας) 
και αποκαλύπτει ότι, όλες οι μητέρες των μαθητών του Χριστού είχαν αρχαία ελληνικά ονόματα: 

Ιεροκλεία, η μητέρα του Ιωάννη και του Ιακώβου

Σοφία, η μητέρα του Φιλίππου
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Ρέα, η μητέρα του Θωμά

Ουρανία, η μητέρα του Βαρθολομαίου

Ευτυχία, η μητέρα του Ιακώβου του Αλφαίου

Χειροθεία, η μητέρα του Ματθαίου

Αμμία (=μητέρα), η μητέρα του Σίμωνος του Κανανίτη

Σελήνη, η μητέρα του Θαδδαίου

Ιωάννα (εκ του Ίωνα), η μητέρα του Πέτρου και του Ιακώβου,

(Στην καταγραφή του Δωροθέου, δεν αναφέρονται τα ονόματα 

της μητέρας του Σίμωνα του ζηλωτή και της μητέρας του Ιούδα.)

 

Και το ερώτημα που ανακύπτει είναι: Γιατί η ανωτέρω γενεαλογία παραμένει επί τόσους αιώνες στην 
αφάνεια; 

Και γιατί ουδέποτε περιελήφθη στις Πράξεις των Αποστόλων εντός της Καινής Διαθήκης; 

Η κρίση είναι δική σας.

Όσον αφορά στους πατέρες των μαθητών του Χριστού, στην καταγραφή του Δωροθέου 
περιλαμβάνονται μερικές ακόμη αρχαίες ελληνικές ονομασίες όπως Διοφάνης, Σωσθένης, Άνδρων, 
Ζήνων, Αλφαίος, Ιωνάς (εκ του Ίωνας) και Ζεβεδαίος (εκ του Ζευς+Ιδαίος). 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι, διά μέσου των στοιχείων που παρουσιάζονται στην 
παρούσα ενότητα, δεν επιδιώκεται να ανακηρυχθούν οι Έλληνες σε εκλεκτό ή περιούσιο λαό του 
Θεού. Αφενός μεν, διότι μία τέτοια θέση θα ήταν επιζήμια, αφετέρου δε, διότι απέναντι στον Θεό όλοι 
οι λαοί και όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι.

Μέσω όμως των ελληνογενών, όπως φανερώνεται, Μαθητών και Αποστόλων του Χριστού και μέσω 
της κοινής ελληνικής γλώσσας στην οποία εγράφησαν τα Ευαγγέλια, δηλαδή μέσω της γλώσσας που ο 
Μέγας Αλέξανδρος εξάπλωσε μέχρι τα βάθη της Ασίας, έγινε ο Χριστιανισμός παγκόσμια θρησκεία. 

Ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος διεκήρυξε την Αλήθεια του Χριστού χρησιμοποιώντας την ελληνική 
γλώσσα, έφθασε μέχρι τα βάθη της Παρθίας και της Ινδίας βαδίζοντας πάνω στην ίδια λεωφόρο που, 
πριν από τέσσερις αιώνες, είχε διανοίξει ο Μέγας Αλέξανδρος. 

Ο Απόστολος Θωμάς, σύμφωνα με την καταγραφή του Δωροθέου, γεννήθηκε στην Αντιόχεια 13 , οι 
γονείς του ονομάζονταν Διοφάνης και Ρέα, και η αδελφή του Λυσία.

Επιπροσθέτως, όπως καταγράφει ο Άγιος Επιφάνιος, οι περισσότεροι απ’ αυτούς που πίστεψαν στον 
Χριστό, ήταν κάτοικοι της ελληνιστικής πόλης Πέλλας, η οποία ευρίσκετο πλησίον του Ιορδάνη 

9



ποταμού. Η Πέλλα ανήκε διοικητικά στην Δεκάπολη της Παλαιστίνης και έλαβε την ονομασία της 
προς τιμήν της γενέτειρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΤΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑΝ ΚΑΤ’ ΕΚΕΙΝΟ ΚΑΙΡΟΥ 
ΚΑΤΩΚΗΣΑΝ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ, ΕΝ ΠΕΛΛΗ ΤΙΝΙ ΠΟΛΕΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΟΛΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ.

Πάντες όσοι επίστευσαν στον Χριστό κατ’ εκείνον τον καιρό ως επί το πλείστον κατοικούσαν στην 
Περαία, στην πόλη Πέλλα, η οποία συγκαταλέγεται στην Δεκάπολη που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο.

(Επιφάνιος, Πανάριον, τομ.1, σελ. 335)

Δικαίως ο Γερμανός Hans Lietzmann, ο εξέχων εκκλησιαστικός ιστορικός και καθηγητής του 
Πανεπιστημίου του Βερολίνου, διεκήρυξε το 1936 στην αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών ότι:

«Ο Χριστιανισμός έγινε παγκόσμια θρησκεία μέσω του Ελληνισμού».

(Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, τ. 11, σελ. 249, 1936)

Δεν έγινε όμως τυχαία ο Χριστιανισμός παγκόσμια θρησκεία μέσω του Ελληνισμού, αλλά διότι 
κάποιοι εργάστηκαν στην κατεύθυνση αυτή· αφενός μεν οι Έλληνες σοφοί με την προ Χριστού 
πνευματική τους προσφορά, οι Έλληνες Πατέρες με την μετά Χριστόν συνεισφορά και αυτοθυσία 
τους, αλλά και ένα αγγελικό γένος το οποίο μπορεί να μην «δώρισε» την φιλοσοφία στους Έλληνες, 
όπως καταγράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, αλλά αδιαμφισβήτητα καθοδήγησε και κατηύθυνε τις 
προσπάθειες των αρχαίων σοφών, με τρόπο αγαθό, αθέατο και ταπεινό. Διότι όταν οι άγγελοι βοηθούν, 
δεν γίνονται αντιληπτοί.

Ένας από τους αγγέλους αυτούς είναι και ο Απόλλων, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο αυτού 
του συγγράμματος. 

Ο Φοίβος Απόλλων, μαζί με τις ιέρειές του, Σίβυλλες, υπήρξαν οι πρώτοι προφήτες του Ιησού 
Χριστού, οι οποίοι δεν προανήγγειλαν μόνον την Έλευση και το Σταυρικό Του Μαρτύριο, αλλά ακόμη 
και την Τελική Κρίση των ανθρώπων κατά την Δευτέρα Του Παρουσία.

Η σύνδεση αυτή των Ολυμπίων με τον Ιησού Χριστό, όσα στοιχεία και αν παρατεθούν, είναι ένα 
γεγονός που προκαλεί πράγματι έκπληξη και απορία και για έναν πρόσθετο λόγο· διότι ουδείς μέχρι 
σήμερα επιχείρησε να αναδείξει την πραγματική αγγελική τους φύση, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. 

Ο μοναδικός συγγραφέας κατά τους νεότερους χρόνους, ο οποίος εξέφρασε και κατέγραψε την θεωρία 
ότι οι Ολύμπιοι είναι άγγελοι του Θεού, είναι ο Παναγιώτης Τουλάτος, μέσα από το εξαίρετο 
σύγγραμμά του Τα αρχεία της Χαμένης Γνώσης (τόμ. Β΄).

Ο γράφων, ο οποίος πριν από έξι έτη είχε την τιμή και την χαρά να αναλάβει την γενική επιμέλεια του 
συγκεκριμένου έργου, συνεχίζει σήμερα στην ίδια κατεύθυνση με αυτή που χάραξε ο Παναγιώτης 
Τουλάτος και προσκομίζει ακόμη περισσότερα στοιχεία, τα οποία αναδεικνύουν οριστικά και 
αμετάκλητα την αγγελική φύση των Ολυμπίων και την αληθινή αποστολή του Απόλλωνος και των 
Σιβυλλών.
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Στην ίδια κατεύθυνση είχε εργαστεί κατά το πρώτο μισό του περασμένου αιώνα και ένας από τους 
κορυφαίους νεοέλληνες ποιητές, ο Άγγελος Σικελιανός (1884-1951), ο οποίος στα τελευταία χρόνια 
της ζωής του είχε συγγράψει την τραγωδία Σίβυλλα. Ο Λευκαδίτης ποιητής είχε συλλάβει το 
μεγαλεπήβολο σχέδιο της συνενώσεως όλης της ανθρωπότητας με κέντρο τους Δελφούς· εκεί σκόπευε 
να αναβιώσει τις αρχαίες γιορτές, μετά από δύο χιλιετίες, μεταβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
μαντείο σε πνευματικό κέντρο όλου του κόσμου. Όσον αφορά στην θρησκευτική συνείδηση του 
Άγγελου Σικελιανού και την άποψή του για την πνευματική σχέση του Ιησού Χριστού με τους 
Ολυμπίους, αυτή καταγράφεται από τον εξέχοντα σχολιαστή του, Νικόλαο Λοβέρδο:

Με άλλα λόγια, η θρησκευτική συνείδηση του ποιητή (Σικελιανού) μπορεί να συνοψισθεί έτσι: Όλη η 
πλάσις είναι ένας τεράστιος Ναός, όπου μπαίνει κανείς από παντού. Κέντρο του είναι ο Χριστός. Αλλ’ 
οδηγοί του είναι ο Διόνυσος και ο Απόλλων. Ένα βαθύτερο μυστικό νήμα οδηγεί από τις αλληγορίες 
των πανάρχαιων Ελληνικών ιερών -της Ελευσίνας και των Δελφών- στον Χριστιανισμό. 

(Ν. Α. Λοβέρδος, Άγγελος Σικελιανός, Κριτική μελέτη, σελ. 87)

Αυτή είναι η απόλυτη αρμονία μεταξύ του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και του Πνεύματος του 
Χριστού. Ο Απόλλων και ο Διόνυσος υπήρξαν, για τον Άγγελο Σικελιανό, οι οδηγοί της 
ανθρωπότητας προς τον Ιησού Χριστό. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, η θεωρία που ανάγει τους Ολυμπίους σε αγγέλους του 
Θεού, αν και ακούγεται νέα και ριζοσπαστική, στην ουσία δεν είναι ούτε τόσο νέα ούτε τόσο 
ριζοσπαστική, διότι αποτελεί κατάκτηση του ελληνικού πνεύματος εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Το πρώτο σύγγραμμα του κόσμου στο οποίο καταγράφεται η αγγελική φύση του Απόλλωνος και των 
υπολοίπων Ολυμπίων, τυγχάνει να είναι και το αρχαιότερο σύγγραμμα του κόσμου: τα έργα του 
Τρισμεγίστου Ερμή τα οποία, όπως θα εξακριβώσουμε στην πορεία του βιβλίου, συνεγράφησαν πριν 
από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος σε ιερατική ιερογλυφική γραφή και διεσώθησαν στη χώρα της 
Αιγύπτου, η οποία έμεινε ανέγγιχτη από τον μεγάλο κατακλυσμό.

Ένα δεύτερο έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο οποίο καταγράφεται η αγγελική φύση των 
Ολυμπίων είναι το έργο Τίμαιος του Πλάτωνος, το οποίο κατά την γνώμη του γράφοντος είναι το 
σημαντικότερο έργο του κορυφαίου φιλοσόφου όλων των εποχών και όλων των εθνών. Στο έργο αυτό, 
ο Πλάτων διατρανώνει την άποψη ότι οι Ολύμπιοι «θεοί» υπήρξαν στην ουσία ουράνιοι υπηρέτες του 
Υψίστου Θεού και καθοδηγητές του ανθρωπίνου γένους.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία αναλύονται στην πορεία του βιβλίου με σκοπό όχι απλώς να παραθέσουμε 
τις ένθεες διδασκαλίες του Πλάτωνος και του Ερμή, παραμένοντας στάσιμοι σε κάτι που συνεγράφη 
πριν από χιλιάδες χρόνια, αλλά με σκοπό να προχωρήσουμε ακόμη πιο πέρα φανερώνοντας ακόμη 
περισσότερες άγνωστες πτυχές της δράσης των Ολυμπίων, με την βοήθεια των επιστημών της 
αρχαιολογίας, της γλωσσολογίας, της ιστορίας, ακόμη και της γενετικής.

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί συνδυαστική πολλών επιστημών, διότι ένα τόσο σύνθετο ζήτημα είναι 
χρήσιμο να προσεγγίζεται αφενός μεν με τρόπο κριτικό και επιστημονικό, αφετέρου δε με τρόπο 
πολύπλευρο και σφαιρικό.
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο η θεματολογία του βιβλίου δεν περιορίζεται αυστηρά στον Απόλλωνα και τις 
Σίβυλλες, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες συγγενικές ενότητες, οι οποίες υποβοηθούν εις το να έχουμε 
μία πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική αντιμετώπιση των πραγμάτων.

Στα περισσότερα αποσπάσματα των αρχαίων συγγραφέων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πηγές, εκτός 
από την μετάφραση παρατίθεται και το πρωτότυπο κείμενο, όχι μόνο για λόγους αξιοπιστίας, αλλά 
διότι ακόμη και η τελειότερη μετάφραση ενός αρχαίου κειμένου δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει 
το ίδιο το αρχαίο κείμενο. 

Ένα μέρος των μεταφράσεων των αρχαίων κειμένων προέρχεται από τις εκδόσεις Κάκτος, Πάπυρος 
και Ζαχαρόπουλος, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των μεταφράσεων είναι προϊόν της επίπονης εργασίας 
των φιλολόγων Αναστάσιου Τυπάλδου και Γεωργίας Απατσίδου, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά. 
Στην πλούσια βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου, καταγράφονται αναλυτικά όλα τα 
στοιχεία των ελληνικών και ξενόγλωσσων συγγραμμάτων από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
αποσπάσματα (εκδοτικός οίκος, επιμελητής, τόπος και χρονολογία έκδοσης). 

Η γλώσσα του συγγράμματος είναι μία μίξη δημοτικής με πολλά στοιχεία καθαρεύουσας και δεν 
ακολουθεί τους κανόνες της δημοτικής, διότι οι κανόνες αυτοί είναι ξένοι προς την δομή της ελληνικής 
γλώσσας, εμποδίζουν την ελεύθερη ροή της και αδρανοποιούν τις δονήσεις και την δυναμική της. 

Για παράδειγμα, προτιμήθηκε σε όλα τα αρσενικά και τα θηλυκά άρθρα να παραμένει το τελικό ν (τον, 
την, κ.α.), όχι μόνο για λόγους ευληψίας, αλλά και διότι διά της χρήσεως του τελικού ν επιτυγχάνεται 
μία αρμονική και επωφελής για τον εγκέφαλο προφορά της λέξης. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι όταν απουσιάζει το τελικό ν στο τέλος ενός αρσενικού άρθρου ή μιας λέξης, η 
ηχητική της λέξης αποκόπτεται απότομα, ενώ με την παρουσία του ν ο εγκέφαλος πάλλεται και 
δονείται σε συχνότητες οι οποίες είναι ευεργετικές για την οξύνοια και την αντίληψη. Διότι ο 
εγκέφαλος έχει και αυτός τις δικές του χορδές, οι οποίες διά της ορθής προφοράς και μουσικής των 
λέξεων, παραμένουν «κουρδισμένες» και συν-τονισμένες. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γλώσσα είναι το λειτουργικό πρόγραμμα του εγκεφάλου, και όσο πιο 
φτωχή είναι η γλώσσα, τόσο πιο φτωχή είναι και η ποιότητα της διανόησης. Αυτός είναι και ο κύριος 
λόγος για τον οποίο η ελληνική γλώσσα έχει εκπέσει και συρρικνωθεί. Διότι κάποιοι, εντός και εκτός 
Ελλάδας, θέλουν τους Έλληνες με περιορισμένες πνευματικές και διανοητικές δυνατότητες και 
αποκομμένους από τις ρίζες τους, καθώς γνωρίζουν ότι όταν ένα δένδρο αποκόπτεται από τις ρίζες του 
είναι καταδικασμένο να αποθάνει.

Ολοκληρώνοντας τον πρόλογο, θα ήθελα να επισημάνω ότι η συγγραφική ενότητα διαρθρώνεται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να γνωρίσουμε σταδιακά την δράση όλων των Σιβυλλών, και εν συνεχεία του 
Απόλλωνος, έχοντας ως άξονα αναφοράς όλα τα στοιχεία και τις προφητείες που τους ανάγουν σε 
Προπομπούς και Προαγγέλους του Ιησού Χριστού.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση της περίφημης προφητείας της Σίβυλλας της Ερυθραίας 
περί της Τελικής Κρίσης των ανθρώπων κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, αλλά και με ένα 
ειδικό κεφάλαιο που επικεντρώνεται στην σύνδεση αυτής της προφητείας με τα δρώμενα της 
σημερινής Παγκοσμιοποιημένης Εποχής και των εξελίξεων που αναμένονται.

Σύντομα θα κυκλοφορήσει και ο επόμενος τόμος της ίδιας επιστημονικής έρευνας.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

1. J. Leipoldt, Jesu verhaltnis zu Griechen und Juden, Λειψία, 1941. 

2. «The Legacy of Greece», κεφ. Religion, εκδ. Οξφόρδης. 

3. «Και οι διαβιώσαντες συμφώνως προς τον Λόγον είναι Χριστιανοί, ακόμη και αν εθεωρήθησαν 
άθεοι, όπως εις τους Έλληνας μεν ο Σωκράτης και ο Ηράκλειτος και οι όμοιοι με αυτούς». (Ιουστίνος, 
Απολογία Α΄, κεφ. 46, 3, εκδ. Γρηγόριος ο Παλαμάς)

4. Αυγουστίνος, Εξομολογήσεις, βιβλ. vii, κεφ. ix.

5. Πλάτων, Φίληβος, 16 c.

6. «ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ… ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΟΥΣΑΝ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΑΡΓΗ, ΘΕΙΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΛΗΣΙ 
ΔΕΔΟΜΕΝΗΝ». (Κλήμης Αλεξανδρέυς, Στρωματείς, βιβλ. 1, κεφ. 2, 20)

7. «Ο ίδιος Θεός είναι και των δύο Διαθηκών χορηγός, αυτός που έδωσε και την ελληνική φιλοσοφία 
στους Έλληνες, μέσω της οποίας δοξάζεται ο Παντοκράτορας από τους Έλληνες» (Κλήμης 
Αλεξανδρεύς, Στρωματείς, βιβλ. 6, κεφ. 5, 16) 

8. Η Παλαιστίνη διαιρείτο σε τέσσερις επαρχίες: την Ιουδαία, την Σαμάρεια, την Περαία και την 
Γαλιλαία η οποία καταλάμβανε το σημερινό βόρειο Ισραήλ. 

*. Όλες οι μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης προέρχονται από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής 
Εταιρείας, ενώ οι μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης προέρχονται από την έκδοση της Αποστολικής 
Εκκλησίας της Ελλάδος.

9. Β΄ Μακκαβαίων, 4, 14-15.

10. «Πολιτική πρωτεύουσα της Γαλιλαίας τότε (την εποχή του Χριστού) ήταν η Τιβεριάδα, πόλη 
ελληνική». (Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, λήμμα Γαλιλαία)

11. «Ήταν ο μόνος Ιουδαίος μεταξύ των μαθητών του Χριστού, γιατί όλοι οι άλλοι κατάγονταν από 
την Γαλιλαία.» (Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, λήμμα Ιούδας)

12. Η Χρονογραφία Chronicon Paschale περιέχεται: α. στο δίτομο έργο Corpus Scriptorum Historiae 
Byzantinae, τομ. II, Bόννη, εκδ. Weberi, 1828, και β. στην έκδοση Βενετίας, τομ. II, 1729, σελ. 176.
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13. Η Αντιόχεια, σύμφωνα με την γνώμη κάποιων ιστορικών υπήρξε η ωραιότερη πόλη του κόσμου 
και κατά την περίοδο της ακμής της είχε την ίδια ακτινοβολία με την Ρώμη ή την Αλεξάνδρεια. Η 
πόλη ιδρύθηκε το 293 π.Χ. από τον Σέλευκο Α΄ τον Νικάτορα, ο οποίος για την αποίκισή της μετέφερε 
από την κοντινή Αντιγονεία 5300 Αθηναίους και Μακεδόνες, και από άλλους οικισμούς Κρητικούς 
και Κυπρίους. Ο αρχικός οικισμός της Αντιόχειας έφτανε μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά στις 
20.000 αμιγώς ελληνικό πληθυσμό! Αργότερα, στον οικισμό κατοίκησαν και Σύριοι. Από την πόλη 
αυτή καταγόταν ο Απόστολος Θωμάς. Στην ίδια πόλη, όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, οι 
μαθητές του Χριστού, «ονομάσθηκαν για πρώτη φορά Χριστιανοί» (Πράξεις Αποστόλων, 11, 26).
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  
 
1.
2.
3.
4.
5.
 

Πρόλογος  
Απόλλων και Σίβυλλες  
Σίβυλλα η Ερυθραία  
Σίβυλλα η Κυμαία  
Σίβυλλα η Τιβουρτίνα  
Το βασίλειο της Σαβά και η εξάπλωση του 
ελληνικού πολιτισμού σε Αραβία και Αιθιοπία
α. Το αραβικό βασίλειο της Σαβά
β. Το αιθιοπικό βασίλειο της Σαβά
γ. Η χαμένη πόλη της Ζιμπάμπουε

6. Η ελληνική επιρροή στην θεμελίωση της αραβικής 
θρησκείας και φιλοσοφίας
α. Ήλ-ιος, Ιλ-λάχ, Αλ-λάχ  
β. Το «Ιερό του Ηλίου»
γ. Τα αραβικά αφιερώματα στην Δήλο
δ. Μιναίοι και Μινωίτες
ε. Τα μαντεία του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος σε  
Περσικό Κόλπο και Ομάν
στ. Αφροδίτη Αλλάτ, η σύζυγος του Αλλάχ
ζ. Ο Δούσαρης Διόνυσος και ο εξελληνισμός της  
Πετραίας Αραβίας
η. Η μεταλαμπάδευση της λατρείας της Κόρης από την  
Ελευσίνα στην Μέκκα
θ. Η υιοθέτηση της φιλοσοφίας και των ελληνικών  
επιστημών από τους Άραβες

7.
 
8. 

Βασίλισσα της Σαβά - Η Σίβυλλα της Αραβίας και  
προφήτισσα του Ιησού Χριστού
Οι μαρτυρίες των Αγίων Πατέρων περί της 
Σίβυλλας της Ερυθραίας
α. Απόστολος Παύλος
β. Άγιος Ιουστίνος
γ. Άγιος Αυγουστίνος
δ. Επίσκοπος Αντιοχείας Θεόφιλος
ε. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
στ. Μέγας Αθανάσιος
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ζ. Αγία Αικατερίνη
9. Απόλλων, ο άγγελος του Ιησού Χριστού
10. Η αγγελική αποστολή των Ολυμπίων, βάσει της 

θεολογίας του Πλάτωνος και του Ερμή
11. Μελχισεδέκ, ο Έλλην αρχιερέας του Υψίστου Θεού 

και ιδρυτής των Ιεροσολύμων
12. Ο λίθινος χρησμός του Απόλλωνος και τα ελληνικά 

ιερά του Υψίστου Θεού
13. Η προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας περί της 

Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού
14. Τοιχογραφίες και αγάλματα Σιβυλλών σε 

χριστιανικούς ναούς
15. Σίβυλλα η Ερυθραία: «Σημάδι τότε θα υπάρχει για 

όλους, σφραγίδα επίσημη»
 Επίλογος

Βιβλιογραφία
Χειρόγραφοι Κώδικες  
Ευρετήριο Ονομάτων
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9. ΑΠΟΛΛΩΝ, Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Ο χρησμός  του  Απόλλωνος,  τον  οποίο  η  Αγία  Αικατερίνη  εξέφερε  προς  τους 
πενήντα σοφούς ρήτορες, είναι η μεγαλύτερη ομολογία προς το πρόσωπο του Ιησού 
Χριστού.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙ Ο ΕΜΟΣ ΘΕΟΣ, διακηρύττει ο Απόλλων, φανερώνοντας ότι 
ο ίδιος και οι υπόλοιποι Ολύμπιοι είναι υπηρέτες του Χριστού!

Ο συγκεκριμένος λόγος του Απόλλωνος καταγράφεται και στο κάτωθι χειρόγραφο 
από την Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά· στο χειρόγραφο αυτό αναφέρεται ότι ο 
χρησμός του Απόλλωνος απηγγέλθη από το Μαντείο των Δελφών. 

Μονή Σινά, κώδιξ 327, 15ος αι., φφ. 235β.
ΧΡΗΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΟΘΕΙΣ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  
ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΠΑΘΟΥΣ  ΑΥΤΟΥ: ΕΙΣ  ΜΕ  ΒΙΑΖΕΤΑΙ  ΟΥΡΑΝΙΟΣ  ΦΩΣ.  ΚΑΙ  Ο  
ΠΑΘΩΝ ΘΕΟΣ ΕΣΤΙΝ. ΚΑΙ ΟΥ ΘΕΟΤΗΣ ΠΑΘΕΝ ΑΥΤΗ. ΑΜΦΩ ΓΑΡ ΒΡΟΤΟΣ  
ΟΜΩΣ  ΚΑΙ  ΑΜΒΡΟΤΟΣ.  ΑΥΤΟΣ  ΘΕΟΣ  ΗΔΗ  ΚΑΙ  ΑΝΗΡ.  ΠΑΝΤΑ  ΦΕΡΩΝ  
ΠΑΡΑ  ΠΑΤΡΟΣ,  ΕΧΩΝ  ΤΕ  ΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΣ  ΑΠΑΝΤΑ.  ΠΑΤΡΟΣ  ΜΕΝ  ΕΧΩΝ  
ΖΩΟΝ,. ΑΛΚΗ ΜΗΤΡΟΣ ΔΕ, ΧΘΙΝΗΤΟΙ ΣΤΑΥΡΟΝ. ΤΑΦΟΝ, ΥΒΡΙΝ, ΑΝΙΑΤΟΥ,  
ΚΑΙ  ΑΠΟ  ΒΛΕΦΑΡΩΝ  ΠΟΤΕ  ΧΕΥΑ<ΤΟ>  ΔΑΚΡΥΑ  ΘΕΡΜΑ.  ΠΕΝΤΕ  ΔΕ  
ΧΙΛΙΑΔΑΣ  ΕΚ  ΠΕΝΤΕ  ΠΥΡΡΩΝ  ΚΟΡΕΣΑΙ.  ΤΟ  ΓΑΡ  ΘΕΛΕΙΝ,  ΑΒΡΟΤΟΣ  
ΕΛΚΕΙ.  ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΜΟΣ ΘΕΟΣ ΕΣΤΙΝ1. ΕΝ ΞΥΛΩ ΤΑΝΥΣΘΕΙΣ. ΩΣ ΘΑΝΕΝ  
ΕΚ  ΤΑΦΗΣ,  ΕΙΣ  ΠΟΛΟΝ  ΕΛΚΩΝ.

Χρησμός του Απόλλωνος που δόθηκε στους Δελφούς περί του Χριστού και του  
Πάθους Του: Ένας ουράνιος με πιέζει, το φως, και αυτός είναι ο παθών θεός, και  
δεν υπέφερε η θεότητά του, διότι είναι συγχρόνως και τα δύο, θνητός και μη θνητός,  
ο ίδιος Θεός και άνθρωπος, φέρει τα πάντα από τον Πατέρα και έχει τα πάντα από  
την μητέρα.  Την ζωή όμως από τον Πατέρα,  έχοντας  την σωματική δύναμη από  
μητέρα θνητή, (θα υποστεί) τον σταυρό, την ταφή, την ύβρη. Από τα βλέφαρά του  
κάποτε θα κυλήσουν δάκρυα θερμά. Πέντε χιλιάδες άνδρες θα χορτάσει από πέντε  
άρτους, διότι ήθελε να εξουσιάσει ως Θεός. Ο Χριστός είναι ο δικός μου Θεός, ο  
οποίος σταυρώθηκε σε ξύλο, αυτός που εξέπνευσε και από τον τάφο έλκει πολλούς  
στον ουρανό.
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Ο  ανωτέρω  χρησμός  του  Απόλλωνος,  εκτός  από  την  Αγία  Αικατερίνη, 
καταγράφεται και από τον Άγιο Αθανάσιο στο χειρόγραφο που ακολουθεί, το οποίο, 
όπως  έχουμε  προαναφέρει,  εκλάπη  από  την  Πατριαρχική  Βιβλιοθήκη  της 
Κωνσταντινούπολης  μέσω  του  Άγγλου  πρεσβευτή  Thomas Roe.  Και  σε  αυτό  το 
χειρόγραφο αναφέρεται ότι ο χρησμός απηγγέλθη από το μαντείο των Δελφών.

 

Κώδιξ Thomas Roe 5, φ. 150α, Οξφόρδη, Bodleian Library.
ΕΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, ΕΝ Ω ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΤΙΣ  
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΙΑΣΩΝΟΣ, ΟΤΕ ΕΚΤΙΖΕΤΟ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ  
ΠΥΘΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΓΟΣ. «ΕΙΣ ΜΕ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΦΩΣ. ΚΑΙ Ο ΠΑΘΩΝ  
ΘΕΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΥ ΘΕΟΤΗΣ ΕΠΑΘΕΝ. ΑΜΦΩ ΓΑΡ ΒΡΟΤΟΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ  
ΑΒΡΟΤΟΣ, Ο ΑΥΤΟΣ ΘΕΟΣ Η ΚΑΙ ΑΝΗΡ, ΠΑΝΤΑ ΦΕΡΩΝ ΠΑΡΑ ΠΑΤΡΟΣ,  
ΕΧΩΝ ΔΕ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ, ΠΑΤΡΟΣ ΔΕ ΖΩΩΝ ΑΛΚΗΝ, ΜΗΤΡΟΣ ΔΕ  
ΘΝΗΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΝ,  ΤΑΦΟΝ,  ΥΒΡΙΝ  ΑΛΙΤΗΝ.  ΤΟΥ  ΚΑΙ  ΑΠΟ  ΒΛΕΦΑΡΩΝ  
ΠΟΤΕ ΧΕΥΑΤΟ ΔΑΚΡΥΑ ΘΕΡΜΑ. ΟΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΕΚ ΠΕΝΤΕ ΠΥΡΩΝ  
ΚΟΡΕΣΑΤΟ, ΘΕΛΗΤΗΝ ΑΒΡΟΤΟΣ ΑΛΚΗΝ. ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΜΩΣ ΘΕΟΣ ΕΣΤΙΝ,  
ΕΝ ΞΥΛΩ ΤΑΝΥΣΘΗ, ΟΣ ΘΑΝΕΝ, ΟΣ ΕΤΑΦΗ, ΕΙΣ ΠΟΛΟΝ ΩΡΤΟ.

(Μέγας Αθανάσιος, Εξηγητικόν περί του εν Αθήναις ναού) 
Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  καταγραφή  του  Αγίου  Αθανασίου,  ο  χρησμός  του 

Απόλλωνος απηγγέλθη ύστερα από σχετική ερώτηση του αρχηγού της αργοναυτικής 
εκστρατείας, Ιάσωνος.

Στο ίδιο έργο καταγράφεται και ένας δεύτερος χρησμός του Απόλλωνος, ο οποίος 
απηγγέλθη στους επτά Έλληνες σοφούς που συγκεντρώθηκαν στον ναό του Αγνώστου 
Θεού των Αθηνών.  Σε ερώτησή τους προς τον Απόλλωνα σε ποιον μετά απ’ αυτόν 
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ανήκει ο ναός, ο Απόλλων προφητεύει την Έλευση του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά 
και το όνομα της μητρός Αυτού Μαρίας.

ΣΥΝΑΧΘΕΝΤΕΣ  ΔΕ  ΟΙ  ΣΟΦΟΙ  ΕΙΠΟΝ  ΤΩ  ΑΠΟΛΛΩΝΙ.  ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΟΝ  
ΗΜΑΣ  ΛΕΞΑΣ,  Ω  ΑΠΟΛΛΩΝ,  ΤΙΝΟΣ  ΜΕΤΑ  ΣΕ  ΔΟΜΟΣ  ΟΥΤΟΣ  ΕΣΤΑΙ;  
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΚΡΙΝΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΦΗ. «ΟΣΑ ΜΕΝ ΠΡΟΣ ΑΡΕΤΗΝ  
ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΝ ΟΡΩΡΕ ΠΟΙΕΙΝ, ΠΟΙΕΙΤΕ. ΕΓΩ ΔΕ ΕΦΕΤΜΕΥΩ ΤΡΕΙΣ ΕΝΑ  
ΜΟΥΝΟΝ  ΥΨΙΜΕΔΟΝΤΑ  ΘΕΟΝ,  ΟΥ  ΛΟΓΟΣ  ΑΦ<ΘΕΓΚΤΟΣ>,  ΕΝ  ΑΔΑΗ  
ΚΟΡΗ ΕΓΚΥΜΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ, ΕΝ ΑΠΑΝΤΙ ΚΟΣΜΩ ΩΣΠΕΡ ΠΥΡΦΟΡΟΝ  
ΤΟΞΟΝ ΔΙΑΔΡΑΜΩΝ ΑΛΙΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΣΠΕΡ ΙΧΘΥΑΣ ΒΥΘΟΥ  
ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ, ΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΗΣΑΣ ΠΑΤΡΙ ΠΡΟΣΑΞΕΙ ΔΩΡΟΝ. ΜΑΡΙΑ  
ΔΕ  ΤΟΥΝΟΜΑ  ΑΥΤΗΣ».  ΚΑΙ  ΤΑΥΤΑ  ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΑΣ  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΕΙΠΕ.

Συγκεντρωμένοι  δε  οι  σοφοί  είπαν  προς  τον  Απόλλωνα:  «προφήτευσε  σ’  εμάς  
προφήτη Απόλλωνα, τίνος μετά από σένα θα είναι ο οίκος αυτός;» Αποκρινόμενος ο  
Απόλλων προς αυτούς είπε:  «Όσα σχετικά με την αρετή και την κοσμιότητα έχει  
παρακινηθεί  να  κάνει,  πράττετε  και  σεις.  Εγώ  δε  προφητεύω  έναν  μόνον  
τρισυπόστατο Θεό εκτεινόμενο εις τα ύψη, του οποίου  ο ανείπωτος Λόγος αφού 
κυοφορηθεί  σε  κόρη  ανυποψίαστη,  όπως  ακριβώς  το  πυρφόρο  τόξο,  θα  
αιχμαλωτίσει όλον γενικώς τον κόσμο όπως ακριβώς τους ιχθείς από το βάθος της  
απιστίας. Δώρο θα τον προσφέρει εις τον Πατέρα. Μαρία δε το όνομα αυτής.»

(Μέγας Αθανάσιος, Εξηγητικόν περί του εν Αθήναις ναού) 
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Κώδιξ Thomas Roe 5, φφ. 151β, 152α, Οξφόρδη, Bodleian.
Πάνω, ο χρησμός του Απόλλωνος περί της κυοφορίας του Λόγου του  

Θεού από την Παρθένο Μαρία, όπως καταγράφεται στο έργο του  
Αγίου Αθανασίου «Εξηγητικόν περί του εν Αθήναις ναού», σε  

χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Οξφόρδης. Κάτω, ο ίδιος χρησμός,  
από το ίδιο έργο του Αγίου Αθανασίου, σε χειρόγραφο της  

Βιβλιοθήκης του Βατικανού.

Κώδιξ Vat. Gr. 1198, φ. 65β, 17ος αι. Βατικανό, Biblioteca 
Apostolica Vaticana.

Ο Απόλλων προφητεύει έναν μόνον τρισυπόστατο Θεό και προαναγγέλλει την 
γέννηση του Υιού Του από Κόρη ανυποψίαστη, της οποίας το όνομα είναι Μαρία.

Στον χρησμό που ακολουθεί, ο Απόλλων διακηρύττει επιπλέον ότι ο ίδιος και οι 
υπόλοιποι Ολύμπιοι είναι ένα μικρό μέρος των αγγέλων του Θεού!

Ο μείζονος σημασίας αυτός χρησμός καταγράφηκε από τον Φιρμιανό Λακτάντιο 
στο έργο του Divinae Institutiones. Τα χειρόγραφα που ακολουθούν με την καταγραφή 
αυτή  προέρχονται  από  τον  κώδικα  Plut.  21.3 του  15ου  αιώνα,  της  Λαυρεντιανής 
Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας. 
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Κώδιξ Plut. 21.3, 15ος αι., φφ. 9β, 10α, Φλωρεντία, Biblioteca 
Laurenziana.

De  testimonio  appollinis  c  vii:
APOLLO  enim  quem  preter  ceteros  diuinum  maximeq;  fatidicum  existimant  
colophone  respondens  quod  delphis  credo  emigrauerat  amenitate  asiae  ductus  
querenti quis eet aut quit eet omnino deus. Respondit xx et uno versibus quorum  
hoc  principiu  est:  ΑΥΤΟΦΥΗΣ,  ΑΔΙΔΑΚΤΟΣ,  ΑΜΗΤΩΡ,  ΑΣΤΥΦΕΛΙΚΤΟΣ,  
ΟΥΝΟΜΑ  ΜΗΔΕ  ΛΟΓΩ  ΧΩΡΟΥΜΕΝΟΣ,  ΕΝ  ΠΥΡΙ  ΝΑΙΩΝ,  ΤΟΥΤΟ  ΘΕΟΣ.  
ΜΙΚΡΗ  ΔΕ  ΜΕΡΙΣ  ΘΕΟΥ  ΑΓΓΕΛΟΙ  ΗΜΕΙΣ.

Η  μαρτυρία  του  Απόλλωνος,  κεφ.  7:
Ο Απόλλων, ο οποίος πράγματι θεωρούν ότι είναι θεϊκότερος όλων των άλλων, και  
ιδιαίτερα προφητικός με τους χρησμούς του στην Κολοφώνα -υποθέτω ότι επειδή  
παρακινήθηκε  από  την  ομορφιά  της  Ασίας  μετακινήθηκε  από  τους  Δελφούς-  σε  
κάποιον που ρώτησε ποιος ήταν ο ίδιος, ή ποιος τελικά ήταν ο Θεός, απάντησε με  
είκοσι  έναν  στίχους,  εκ  των  οποίων  αυτή  είναι  η  αρχή:  «Αυτοδημιούργητος,  
αδίδακτος,  χωρίς  μητέρα,  ακλόνητος,  χωρίς  να  χωράει  το  όνομά  του  σε  
ανθρώπινο λόγο, πύρινος αιώνιος, αυτό είναι ο Θεός· μικρό δε μέρος του Θεού  
άγγελοι είμεθα εμείς.» (Λακτάντιος, Divinae Institutiones, βιβλ. 1, κεφ. 7)

 

O χρησμός του Κλαρίου Απόλλωνος από την έκδοση
Σιβυλλιακοί Χρησμοί (Παρίσι, 1599).

Ο ανωτέρω χρησμός του Απόλλωνος, όπως καταγράφει ο Λακτάντιος, αποτελείται 
συνολικά  από  είκοσι  έναν  στίχους.  Από  αυτούς  τους  στίχους,  ο  Λακτάντιος 
περιλαμβάνει στο έργο του μόνον τους τρεις τελευταίους.
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Η  ολοκληρωμένη  εκδοχή  του  μοναδικού  αυτού  χρησμού  περιέχεται  σε  δύο 
μεγάλες συλλογές χρησμών. Η πρώτη είναι η  Μαντική Ανθολογία που συνετάχθη τον 
13ο μ.Χ. αιώνα από τον σπουδαίο Βυζαντινό λόγιο Μάξιμο Πλανούδη. Η Ανθολογία 
αυτή  εκδόθηκε  το  1890  από  τον  E.  Cougny  στο  Παρίσι  και  αποτελεί  μέρος  ενός 
ευρύτερου  έργου  του  Πλανούδη  με  τίτλο  «Περί  γραμματικής,  περί  συντάξεως»,  το 
οποίο είναι μία συλλογή 2400 επιγραμμάτων που περιέχονται σε 15000 στίχους, γνωστό 
με την ονομασία  Anthologia Planoudea (Πλανούδια Ανθολογία).  Η δεύτερη συλλογή 
που περιέχει τον ολοκληρωμένο χρησμό του Απόλλωνος έχει τίτλο Ανέκδοτοι χρησμοί  
των  ελληνικών  θεών και  εκδόθηκε  το  1889  από  τον  Γερμανό  καθηγητή  του 
πανεπιστημίου της Λειψίας,  Karl Buresh. Ας εξακριβώσουμε, λοιπόν, μέσα από αυτές 
τις δύο πηγές την ολοκληρωμένη έκδοση του χρησμού:

ΘΕΟΦΙΛΟΥ  ΤΙΝΟΣ  ΕΡΩΤΗΣΑΝΤΟΣ  ΤΟΝ  ΑΠΟΛΛΩΝΑ,  ΣΥ  ΕΙ  ΘΕΟΣ,  Η  
ΑΛΛΟΣ; ΕΧΡΗΣΕΝ ΟΥΤΩΣ. «ΕΣΘ’ ΥΠΕΡ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΥΤΕΟΣ ΚΑΘΥΠΕΡΘΕ  
ΛΕΛΟΓΧΩΣ ΦΛΟΓΜΟΣ ΑΠΕΙΡΕΣΙΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΠΛΕΤΟΣ ΑΙΩΝ. ΕΣΤΙ  
Δ’ ΕΝΙ ΜΑΚΑΡΕΣΣΙΝ ΑΜΗΧΑΝΟΣ, ΕΙ ΜΗ ΕΑΥΤΟΝ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΕΥΣΗΣΙ  
ΠΑΤΗΡ ΜΕΓΑΣ, ΩΣ ΕΣΙΔΕΣΘΑΙ. ΕΝΘΑ ΚΕΝ ΟΥΤ’ ΑΙΘΗΡ ΦΕΡΕΙ ΑΣΤΕΡΑΣ  
ΑΓΛΑΟΦΕΓΓΕΙΣ,  ΟΥΤΕ  ΣΕΛΗΝΑΙΗ  ΛΙΓΥΦΕΓΓΕΤΙΣ  ΑΙΩΡΕΙΤΑΙ.  ΟΥ  ΘΕΟΣ  
ΑΝΤΙΑΕΙ  ΚΑΤ’  ΑΤΑΡΠΙΤΟΝ,  ΟΥΔ’  ΕΓΩ  ΑΥΤΟΣ  ΑΚΤΙΣΙΝ  ΣΥΝΕΩΝ  
ΕΠΙΚΙΔΝΑΜΑΙ,  ΑΙΘΕΡΟΔΙΝΗΣ,  ΑΛΛΑ  ΠΕΛΕΙ  ΠΥΡΣΟΙΟ  ΘΕΟΥ  
ΠΕΡΙΜΗΚΕΤΟΣ  ΑΥΛΩΝ,  ΕΡΠΩΝ  ΕΙΛΙΓΔΗΝ,  ΡΟΙΖΟΥΜΕΝΟΣ.  ΟΥ  ΜΕΝ  
ΕΚΕΙΝΟΥ ΑΨΑΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΔΑΙΣΕΙΕ ΤΙΣ ΗΤΟΡ. ΟΥ ΓΑΡ ΕΧΕΙ  
ΔΑΙΕΙΝ, ΑΖΗΧΕΙ Δ’ ΕΝ ΜΕΛΕΔΗΘΜΩ ΑΙΩΝ ΑΙΩΣΙΝ ΕΠΙΜΙΓΝΥΤΑΙ ΕΚ ΘΕΟΥ  
ΑΥΤΟΥ.  ΑΥΤΟΦΥΗΣ,  ΑΔΙΔΑΚΤΟΣ,  ΑΜΗΤΩΡ,  ΑΣΤΥΦΕΛΙΚΤΟΣ,  ΟΥΝΟΜΑ  
ΜΗΔΕ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΥΜΕΝΟΣ,  ΕΝ ΠΥΡΙ ΝΑΙΩΝ,  ΤΟΥΤΟ ΘΕΟΣ.  ΜΙΚΡΗ ΔΕ  
ΜΕΡΙΣ  ΘΕΟΥ  ΑΓΓΕΛΟΙ  ΗΜΕΙΣ.

Όταν  κάποιος  Θεόφιλος  ρώτησε  τον  Απόλλωνα,  «Εσύ  είσαι  Θεός  ή  άλλος;»  
χρησμοδότησε  ως  εξής:  «Ευρίσκεται  άνω  του  ουρανίου  θόλου  φλόγα  άπειρη,  
άπλετος αιώνας. Είναι ανερμήνευτος μεταξύ των μακαρίων, εάν δεν αποφασίσει με  
δική του βούληση ο μέγας Πατέρας να γίνει αντιληπτός· εκεί μάλλον ούτε ο αιθέρας  
φέρει περίλαμπρα αστέρια, ούτε η σελήνη με την διαπεραστική της λάμψη αιωρείται.  
Δεν φανερώνεται ο Θεός σε κάποια οδό, ούτε εγώ ο ίδιος εξαπλώνομαι με ακτίνες  
παρευρισκόμενος με αυτόν, ως στροβιλισμός αιθέρος, αλλά πλησιάζει ο ατελείωτος  
δρόμος  του  πυρφόρου  Θεού,  κινούμενος  περιστροφικά  με  έντονο  ήχο.  Ούτε,  αν  
πλησιάσει κάποιος αυτόν που είναι αιθέριο πυρ, είναι δυνατόν να καεί η καρδία του·  
διότι  (η  θεία  φλόγα)  δεν  καταστρέφει·  με  ακατάπαυστη  μελωδία  ο  αιώνας  
αναμιγνύεται  με  τους  αιώνες  από  Αυτόν  τον  Θεό.  Αυτοδημιούργητος,  αδίδακτος,  
χωρίς μητέρα, ακλόνητος, όνομα που δεν εκφέρεται με ανθρώπινο λόγο, κατοικεί εις  
το πυρ· αυτό είναι ο Θεός· μικρό δε μέρος του Θεού, άγγελοι είμεθα εμείς.»

α. Karl Buresh, Ανέκδοτοι χρησμοί των ελληνικών θεών, v, σελ. 55.
β. Μαντική Ανθολογία (Μάξιμου Πλανούδη), επίγρ. 140. 

Σύμφωνα  με  τον  μοναδικό  αυτό  χρησμό  του  Απόλλωνος,  ο  Θεός  είναι 
ανερμήνευτος  για  τους  ανθρώπους  εάν ο ίδιος  δεν  αποφασίσει  να γίνει  αντιληπτός. 
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Είναι αυτοδημιούργητος, είναι άρρητος, κατοικεί εις το πυρ, ενώ οι Ολύμπιοι είναι ένα 
μικρό μέρος Αυτού. Eίναι άγγελοί Του!

Η  αυθεντικότητα  αλλά  και  η  αρχαιότητα  αυτού  του  χρησμού,  εκτός  από  την 
μαρτυρία  του  ίδιου  του  Λακτάντιου,  εξακριβώνεται  και  από  την  σπανιότητα,  την 
αρχαιότητα και την δυναμική των λέξεων που χρησιμοποιούνται.

Συγκεκριμένα  οι  λέξεις,  ΜΕΛΕΔΗΘΜΩ,  ΛΙΓΥΦΕΓΓΕΤΙΣ,  ΔΑΙΣΕΙΕ, 
ΕΙΛΙΓΔΗΝ,  ΡΟΙΖΟΥΜΕΝΟΣ,  ΚΥΤΕΟΣ,  ΣΥΝΕΩΝ,  ΕΠΙΚΙΔΝΑΜΑΙ και 
ΑΙΘΕΡΟΔΙΝΗΣ,  δεν  συναντώνται  σε  κανένα  άλλο  σύγγραμμα  της  αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας, αλλά ούτε και στην μετά Χριστόν γραμματεία! Επιπλέον η 
λέξη ΑΓΛΑΟΦΕΓΓΕΙΣ χρησιμοποιείται μόνο από τις Σίβυλλες, η λέξη ΕΣΙΔΕΣΘΑΙ 
απαντάται  μόνον  στον  Απολλώνιο  τον  Ρόδιο  και  τον  Ευριπίδη,  και  η  λέξη 
ΑΤΑΡΠΙΤΟΝ χρησιμοποιείται  μόνο  από  τον  Όμηρο  και  τον  Παρμενίδη2.  Διά  της 
γλωσσολογικής  αυτής  διείσδυσης  στον  χρησμό  αποκλείεται  κάθε  ενδεχόμενο 
πλαστογράφησής  του  κατά  την  μετά  Χριστόν  εποχή.Η  πολύπτυχη,  βαθυνόητη  και 
εμβριθής γλώσσα του Απόλλωνος είναι διαποτισμένη με τόση πνευματικότητα, ώστε 
λάμπει απλά και μόνον διά της παρουσίας της. Ο μοναδικός αυτός χρησμός απηγγέλθη 
για  πρώτη φορά από το  μαντείο  του Απόλλωνος στην  Κλάρο της  Κολοφώνος,  στα 
παράλια της Ιωνίας. Στο μαντείο αυτό είχαν την έδρα τους δύο Σίβυλλες που έζησαν σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους και ήταν απόγονοι δύο διάσημων Ελλήνων προφητών.

Η πρώτη ήταν η Σίβυλλα η Κολοφωνία, η οποία ονομαζόταν Λάμπουσα και ήταν 
απόγονος του μάντη Κάλχα.

Η  δεύτερη  Σίβυλλα,  που  ήταν  και  η  αρχαιότερη,  ήταν  η  Μαντώ  η  οποία 
απεκαλείτο και Σίβυλλα Θεσσαλή. Η Μαντώ έζησε πριν από τον Τρωικό πόλεμο, ήταν 
κόρη του τυφλού μάντη Τειρεσία και σύμφωνα με μία παράδοση ήταν αυτή που ίδρυσε 
το  μαντείο  του  Απόλλωνος  στην  Κλάρο3.  Ο  τυφλός  πατέρας  της  ήταν  αυτός  που 
προανήγγειλε στους Αχαιούς την νικηφόρα εκστρατεία κατά της Τροίας. Πολύ κοντά 
στην Κλάρο βρίσκεται η Μίλητος, η σπουδαιότερη πόλη της Ιωνίας αλλά και όλης της 
Ελλάδας πριν από την ακμή των Αθηνών. Στην πόλη αυτή, που ήταν πανάρχαια αποικία 
των Κρητών, ιδρύθηκε το πρώτο Πανεπιστήμιο του κόσμου, η περίφημη πολυτεχνική 
και  φιλοσοφική  σχολή  της  Μιλήτου,  με  πρωτεργάτες  τον  Θαλή  τον  Μιλήσιο,  τον 
πατέρα  της  Γεωμετρίας  και  της  μαθηματικής  αποδείξεως,  και  τους  μαθητές  του 
Αναξίμανδρο  και  Αναξιμένη.  Σε  μικρή  απόσταση  νοτίως  της  Μιλήτου,  στην  πόλη 
Δίδυμα,  υπήρχε  ο  ναός  του  Διδυμαίου  Απόλλωνος,  ο  οποίος  μαζί  με  τον  ναό  της 
Αρτέμιδος στην Έφεσσο ήταν οι δύο μεγαλύτεροι ναοί του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 
Από  το  μαντείο  του  Διδυμαίου  Απόλλωνος  προέρχονται  τρεις  ιδιαίτερα  σημαντικοί 
χρησμοί, εκ των οποίων οι δύο καταγράφηκαν από τον Φιρμιανό Λακτάντιο στις αρχές 
του 4ου μ.Χ. αιώνα. Οι τρεις αυτοί χρησμοί περιέχονται επίσης στη Μαντική Ανθολογία 
του Μάξιμου Πλανούδη, στην οποία έχουμε ήδη προαναφερθεί. Στον πρώτο από αυτούς 
τους χρησμούς, ο Απόλλων διακηρύττει την αθανασία της ψυχής του ανθρώπου ως 
αποτέλεσμα της Πρόνοιας του Θεού!

ΨΥΧΗ  ΜΕΝ  ΜΕΧΡΙΣ  ΟΥ  ΔΕΣΜΟΙΣ  ΠΡΟΣ  ΣΩΜΑ  ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ,  ΦΘΑΡΤΑ  
ΝΟΟΥΣΑ  ΠΑΘΗ,  ΘΝΗΤΑΙΣ  ΑΛΓΗΔΟΣΙΝ  ΕΙΚΕΙ.  ΗΝΙΚΑ  Δ’  ΑΥΤΕ  ΛΥΣΙΝ  
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ΒΡΟΤΕΗΝ ΜΕΤΑ ΣΩΜΑ ΜΑΡΑΝΘΕΝΩΚΙΣΤΗΝ ΕΥΡΗΤΑΙ, ΕΣ ΑΙΘΕΡΑ ΠΑΣΑ  
ΦΟΡΕΙΤΑΙ,  ΑΙΕΝ  ΑΓΗΡΑΟΣ  ΟΥΣΑ,  ΜΕΝΕΙ  Δ’  ΕΣ  ΠΑΜΠΑΝ  ΑΤΕΙΡΗΣ.  
ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΣ  ΓΑΡ  ΤΟΥΤΟ  ΘΕΟΥ  ΔΙΕΤΑΞΕ  ΠΡΟΝΟΙΑ.

Η ψυχή μέχρι τότε που συγκρατείται από τα δεσμά του σώματος, αντιλαμβανόμενη  
τα  φθαρτά  πάθη,  υποχωρεί  στους  θνητούς  πόνους.  Όταν  όμως  αυτή,  μετά  την  
διάλυση του σώματος, βρει την απελευθέρωση, μεταφέρεται ολόκληρη στον αιθέρα  
και  υπάρχει  εκεί  παντοτινή χωρίς  να γηράσκει·  μένει  δε  γενικά ακαταπόνητη.  Η 
πρωτόγονη Πρόνοια του Θεού το διέταξε τούτο.

(Μαντική Ανθολογία Μάξιμου Πλανούδη, τομ. 3, επίγρ. 126)

Ο ναός του Απόλλωνος στα Δίδυμα της Μιλήτου. Πάνω αριστερά,  
μερική αποκατάσταση σε σχέδιο του Knackfuss. Η μνημειακή πύλη 
που εικονίζεται στο βάθος είχε ύψος 14 μέτρα και, όπως γράφει με  

έμφαση ο Gruben, «είναι τόσο τεράστια, ώστε κάτω από το  
υπέρθυρο θα χωρούσε ένα κίονας του Παρθενώνα μαζί με τον  

θριγκό του». Οι δύο παραστάδες αυτής της πύλης, δηλαδή οι δύο  
πλαϊνές κολόνες της, ήταν δύο ογκόλιθοι που ζύγιζαν 70 τόνους  

έκαστος! Οι δύο αυτοί ογκόλιθοι, συνεχίζει ο Gruben, «έχουν μήκος 
14 μ., βάρος 70 τόνων, και πρόκειται για τους μεγαλύτερους  
ογκόλιθους που φορτώθηκαν σε πλοίο, μεταφέρθηκαν και  

μετακινήθηκαν ποτέ στην αρχαιότητα!» (Gruben, Ιερά και ναοί  
των αρχαίων Ελλήνων, σελ. 414). Πίσω ακριβώς από την μνημειακή  

πύλη υπήρχε η αίθουσα του μαντείου του Απόλλωνος, στην οποία  
είχαν πρόσβαση μόνον οι ιερείς. Οι πιστοί είχαν πρόσβαση μόνο  

στον πρόναο· εκεί ελάμβαναν τους χρησμούς του Απόλλωνος από τον  
μάντη-ιερέα, ο οποίος τους απήγγελλε στεκούμενος στην είσοδο της  
«ιερής πύλης». Πάνω δεξιά, εικονίζεται η εγκάρσια τομή του ναού  

και, κάτω, η κατά μήκος τομή σε σχέδια των A. Thomas και J. Penel 
(από το έργο Milet et Le Golfe Latmique, Παρίσι, 1877). Το μήκος  

του ναού μαζί με την βάση του ήταν 118,34 μ., το πλάτος 60,13 μ., το  
ύψος των κιόνων 19,70 μ. και το συνολικό ύψος έφθανε τα 34 μ.! 
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Οι  επόμενοι  δύο  χρησμοί  από  το  μαντείο  του  Διδυμαίου  Απόλλωνος, 

καταγράφηκαν από τον Λακτάντιο στα έργα του  De Ira Dei και  Divinae Institutiones 
αντίστοιχα. Στον πρώτο από αυτούς τους χρησμούς εξυμνείται ο ένας Βασιλέας Θεός 
και Γεννήτορας των πάντων. 

ΕΙΔΕ ΘΕΟΝ ΒΑΣΙΛΗΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΗΡΑ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ,ΟΝ ΤΡΕΜΕΤΑΙ ΚΑΙ  
ΓΑΙΑ,  ΚΑΙ  ΟΥΡΑΝΟΣ,  ΗΔΕ  ΘΑΛΑΣΣΑ,  ΤΑΡΤΑΡΕΟΙ  ΤΕ  ΜΥΧΟΙ,  ΚΑΙ  
ΔΑΙΜΟΝΕΣ  ΕΚΦΡΙΤΤΟΥΣΙΝ.

Γνώρισε τον Βασιλέα Θεό και Γεννήτορα των πάντων,τον οποίον τρέμει η γη, και ο  
ουρανός,  ακόμη  και  η  θάλασσα,  και  φρίττουν  τα  βάθη  των  ταρτάρων  και  οι  
δαίμονες. 

α. Λακτάντιος, De Ira Dei, κεφ. 23
β. Μαντική Ανθολογία Μάξιμου Πλανούδη, τομ. 3, επίγρ. 128.

Στον τρίτο χρησμό από το μαντείο των Διδύμων, ο Απόλλων προαναγγέλλει την 
σταύρωση του Θεανθρώπου από Χαλδαίους κριτές. Το χειρόγραφο που ακολουθεί είναι 
απόσπασμα από το έργο του Λακτάντιου Divinae Institutiones και προέρχεται από την 
Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας.

 

Κώδιξ Plut. 21.3, 15ος αι., φ. 121β, Φλωρεντία, Biblioteca  
Laurenziana. 

ΘΝΗΤΟΣ ΕΗΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ,  ΣΟΦΟΣ ΤΕΡΑΤΩΔΕΣΙΝ  ΕΡΓΟΙΣ,  ΑΛΛ’  ΥΠΟ  
ΧΑΛΔΑΙΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΟΠΛΟΙΣ ΣΥΝΑΛΩΘΕΙΣ,  ΓΟΜΦΟΙΣ ΚΑΙ  ΣΚΟΛΟΠΕΣΣΙ  
ΠΙΚΡΗΝ  ΑΝΕΠΛΗΣΕ  ΤΕΛΕΥΤΗΝ.
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Ήταν θνητός κατά την σάρκα, σοφός σε ασύλληπτα έργα, αλλά αφού συνελήφθη πό  
Χαλδαίους κριτές με όπλα, με καρφιά και πασσάλους ολοκλήρωσε το πικρό τέλος. 

α.Λακτάντιος, Divinae Institutiones, βιβλ. 1, κεφ. 7
β. «Μαντική Ανθολογία» Μάξιμου Πλανούδη, τομ. 3, επίγρ. 125 

Ο ανωτέρω  χρησμός  διεσώθη  και  από  τον  νεοπλατωνικό  φιλόσοφο  Πορφύριο 
(232-304 μ.Χ.), ο οποίος τον περιέλαβε στον επίλογο του έργου του Περί της εκ λογίων 
φιλοσοφίας.  Ο Πορφύριος  δεν  αναφέρει  ποιος  εξέφερε  τον  χρησμό,  καταγράφει 
όμως ότι οι Ολύμπιοι θεοί αποδέχονται τον Ιησού Χριστό και τον μνημονεύουν με 
λόγια ωραιότατα! 

ΤΟΝ  ΓΑΡ  ΧΡΙΣΤΟΝ  ΟΙ  ΘΕΟΙ  ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΝ  ΑΠΕΦΗΝΑΝΤΟ  ΚΑΙ  
ΑΘΑΝΑΤΟΝ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ,  ΕΥΦΗΜΩΣ  ΤΕ  ΑΥΤΟΥ  ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΣΙ.  

Διότι οι θεοί φανέρωσαν ότι ο Χριστός έχει υπάρξει ευσεβέστατος και αθάνατος, και  
με ωραιότατα λόγια αυτόν μνημονεύουν. 

(Πορφύριος, Περί της εκ λογίων φιλοσοφίας, επίλογος)
Στο  ίδιο  έργο,  ο  Πορφύριος  διασώζει  έναν  ακόμη  χρησμό,  διά  του  οποίου  ο 

Απόλλων εξυμνεί τον «Άρρητο Πατέρα» της δημιουργίας:
ΑΘΑΝΑΤΩΝ  ΑΡΡΗΤΕ  ΠΑΤΗΡ,  ΑΙΩΝΙΕ,  ΜΥΣΤΑ,  ΚΟΣΜΩΝ  ΑΜΦΙΔΡΟΜΩΝ  
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕ  ΔΕΣΠΟΤΑ  ΝΩΤΟΙΣ  ΑΙΘΕΡΙΟΙΣ,  ΑΛΚΗΣ  ΙΝΑ  ΣΟΙ  ΜΕΝΟΣ  
ΕΣΤΗΡΙΚΤΑΙ  ΠΑΝΤ’  ΕΠΙΔΕΡΚΟΜΕΝΩ  ΚΑΙ  ΑΚΟΥΟΝΤ’  ΟΥΑΣΙ  ΚΑΛΟΙΣ,  
ΚΛΥΘΙ  ΤΕΩΝ  ΠΑΙΔΩΝ,  ΟΥΣ  ΗΡΟΣΑΣ  ΑΥΤΟΣ  ΕΝ  ΩΡΑΙΣ.  ΣΗ  ΓΑΡ  ΥΠΕΡ  
ΚΟΣΜΟΝ  ΤΕ  ΚΑΙ  ΟΥΡΑΝΟΝ  ΑΣΤΕΡΟΕΝΤΑΧΡΥΣΗ  ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ  ΠΟΛΛΗ  
ΑΙΩΝΙΟΣ  ΑΛΚΗ,  ΗΣ  ΥΠΕΡΗΩΡΗΣΑΙ  ΟΡΙΝΩΝ  ΦΩΤΙ  ΣΕΑΥΤΟΝ…

Άρρητε  πατέρα  των  αθανάτων,  αιώνιε  μύστη,  Δέσποτα  που  περιφέρεσαι  στους  
κόσμους  που  περιτρέχουν  επάνω  στην  ράχη  των  αιθέρων,  όπου  η  δύναμη  έχει  
στηριχτεί σ’ εσένα, ο οποίος βλέπεις τα πάντα και ακούς με αυτιά τέλεια, άκουσε και  
τα τέκνα σου τα οποία σε κατάλληλο χρόνο καλλιέργησες. Διότι, η δική σου χρυσή  
και αιώνια δύναμη υπέρκειται  πάνω από τον κόσμο και τον αστερόεντα ουρανό,  
πάνω από τα οποία αιωρείσαι εξάπτοντας τον Εαυτόν σου με φως… 

(Πορφύριος, Περί της εκ λογίων φιλοσοφίας, σελ. 141)
Εκ  των  ανωτέρω  χρησμών  καθίσταται  φανερό  ότι  ο  Απόλλων,  εκτός  από 

εμπνευστής και καθοδηγητής των Σιβυλλών, υπήρξε ένας ουράνιος αγγελιαφόρος του 
«Άρρητου Πατέρα» ή του «Γεννήτορα των πάντων» και συγχρόνως ένας προφήτης της 
Ελεύσεως και της Σταυρώσεως του Ιησού Χριστού από «Χαλδαίους κριτές». Αυτός και 
οι υπόλοιποι Ολύμπιοι, όπως ο ίδιος ο Απόλλων ομολογεί, είναι ένα μικρό μέρος των 
αγγέλων του Θεού.

Στην ίδια όμως ομολογία, εκτός από τον Απόλλωνα, προέβη και ο μέγιστος των 
Ολυμπίων,  Ζευς,  μέσω ενός  χρησμού που απηγγέλθη  από το  Σεράπειο  μαντείο  της 
Μέμφιδος...

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ...
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:
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1.  Οι  λέξεις  Χριστός και  Θεός  συναντώνται  στη  βυζαντινή  παλαιογραφία  με  τις 
συμπτύξεις ΧΣ και ΘΣ. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλές άλλες λέξεις ή καταλήξεις, οι 
οποίες  αντικαταστήθηκαν  από συντμήσεις,  σύμβολα ή  συντομογραφίες.  Η πρακτική 
αυτή  καθιερώθηκε  από  τους  αντιγραφείς  των  χειρογράφων  για  την  εξοικονόμηση 
χρόνου  και  χώρου.  Αναλυτικός  πίνακας  αυτών  των  συντομογραφιών,  η  γνώση  των 
οποίων είναι απαραίτητη για την ανάγνωση ενός χειρογράφου, παρατίθεται στη σελίδα 
333.
2.  Τα  στοιχεία  περί  της  σπανιότητας  των  ανωτέρω  λέξεων  προέρχονται  από  την 
ψηφιακή βιβλιοθήκη Thesaurus Linguae Graecae (Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας) 
του Πανεπιστημίου της  Καλιφόρνια.  Η ψηφιακή αυτή  βιβλιοθήκη έχει  επιφέρει  μία 
επανάσταση στον χώρο ελληνικής φιλολογίας, καθώς έχει καταγεγραμμένα όλα τα έργα 
των Ελλήνων συγγραφέων που έχουν διασωθεί από την εποχή του Ομήρου (8ος π.Χ. 
αιώνας)  μέχρι  και  την  πτώση  της  Κωνσταντινούπολης  (1453  μ.Χ.).  Μέχρι  σήμερα, 
έχουν  καταχωρηθεί  3900  συγγραφείς,  12000  έργα  και  91  εκατομμύρια  λέξεις!  Η 
δημιουργία  της  βιβλιοθήκης  ξεκίνησε  το  1972  με  πρωτοβουλία  της  Marianne Mac 
Donald και  σήμερα  επικεφαλής  του  προγράμματος  είναι  η  Ελληνίδα  γλωσσολόγος 
Μαρία Παντελιά. Εύγε.
3.  ΚΛΑΡΟΝ:  ΤΟΠΟΣ  ΤΗΣ  ΚΟΛΟΦΩΝΟΣ  ΑΝΙΕΡΩΜΕΝΟΣ  ΑΠΟΛΛΩΝΙ  ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΤΗΡΙΟΝ ΕΧΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΥΠΟ ΜΑΝΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΟΣ 
ΚΑΘΙΔΡΥΜΕΝΟΝ. (Σχόλια στον Απολλώνιο τον Ρόδιο, 308b, Weidmann)
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13. Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΒΥΛΛΑΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Οι  χρησμοί  των  Σιβυλλών,  όπως  έχει  αναφερθεί  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο, 
εφυλάσσοντο από δέκα ένοπλους άνδρες στον ναό του Διός στο Καπιτώλιο της Ρώμης. 
Μεταξύ αυτών των χρησμών, όπως μας πληροφορεί ο Μάρκος Αντίμαχος,  μόνον οι 
χρησμοί της Σίβυλλας της Ερυθραίας ήταν υπογεγραμμένοι με το όνομά της. Όλοι οι 
άλλοι χρησμοί ήταν ανυπόγραφοι και ημιτελείς.

Μεταξύ των υπογεγραμμένων χρησμών της Ερυθραίας υπήρχε και ένας χρησμός 
που προανήγγειλε την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Ο πρώτος άνθρωπος που διέσωσε και διακήρυξε δημόσια αυτόν τον χρησμό, μετά 
Χριστόν, ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος!

Το Πάσχα του 325 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος απηύθυνε έναν λόγο προς 
τους  «Αγίους  Συλλόγους»  του  Χριστιανισμού.  Ο  τίτλος  αυτού  του  λόγου,  όπως 
καταγράφηκε  από  τον  Ευσέβιο  που  ήταν  παρών  στην  σύνοδο,  ήταν  «Βασιλέως 
Κωνσταντίνου λόγος ον έγραψε τω των αγίων συλλόγω» (Οration to the Saints).

Ο Robin Lane Fox, καθηγητής Κλασσικής και Αρχαίας Ιστορίας στο New College 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης,  στο έργο του  Pagans and Christians  (σελ.  643), 
προτείνει ότι ο Κωνσταντίνος απηύθυνε τον λόγο του προς τους Αγίους Συλλόγους το 
Πάσχα του 325 μ.Χ., ημέρα Μεγάλη Παρασκευή.

Σύμφωνα  με  τον  επίσης  καθηγητή  Ιστορίας,  H.W.  Parke,  αλλά  και  άλλους 
σύγχρονους  κριτικούς,  ο  συγκεκριμένος  λόγος  του  Κωνσταντίνου,  όπως  ακριβώς 
καταγράφηκε από τον Ευσέβιο, είναι αυθεντικός.

Γράφει ο καθηγητής  H.W.  Parke:  «This document has often been suspected as a 
later forgery, but recent opinion seems to agree on its authenticity», δηλαδή, «Αυτό το 
έγγραφο  έχει  συχνά  υποπτευθεί  ότι  είναι  μία  μεταγενέστερη  πλαστογραφία,  όμως  η 
νεότερη κριτική φαίνεται ότι συμφωνεί για την αυθεντικότητά του» (Sibyls and the 
Sibylline Prophecy in classical Antiquity, σελ. 164).

Το  αρχαιότερο  χειρόγραφο  που  περιέχει  τον  λόγο  του  Κωνσταντίνου 
χρονολογείται  στον 10ο μ.Χ. αιώνα και φυλάσσεται  στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού 
(κώδιξ Vat gr. 149).

Στον  λόγο  αυτό  ο  Μέγας  Κωνσταντίνος  εκφράζει  την  βαθιά  του  πίστη  στο 
πρόσωπο  του  Χριστού  και  επικαλείται  διάφορες  μαρτυρίες  για  να  διακηρύξει  την 
Θεότητά  Του.  Μεταξύ  αυτών  των  μαρτυριών  περιλαμβάνει  και  την  προφητεία  της 
Σίβυλλας  της  Ερυθραίας  περί  της  Δευτέρας  Παρουσίας  του  Χριστού.  Γράφει  ο 
Κωνσταντίνος στον λόγο του:

 
Η ΤΟΙΝΥΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΙΒΥΛΛΑ,  
ΦΑΣΚΟΥΣΑ  ΕΑΥΤΗΝ  ΕΚΤΗ 
ΓΕΝΕΑ  ΜΕΤΑ  ΤΟΝ 

 Η  Σίβυλλα  λοιπόν  η  Ερυθραία,  η  
οποία  παραδέχεται  ότι  γεννήθηκε  
την  έκτη  γενεά  μετά  τον  
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ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΝ  ΓΕΝΕΣΘΑΙ,  
ΙΕΡΕΙΑ  ΗΝ  ΤΟΥ  ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ,  
ΔΙΑΔΗΜΑ  ΕΠΙ  ΙΣΗΣ  ΤΩ 
ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΩ  ΥΠΟ  ΑΥΤΗΣ 
ΘΕΩ  ΦΟΡΟΥΣΑ  ΚΑΙ  ΤΟΝ 
ΤΡΙΠΟΔΑ  ΠΕΡΙ  ΟΝ  Ο  ΟΦΙΣ 
ΕΙΛΕΙΤΟ  ΠΕΡΙΕΠΟΥΣΑ,  
ΑΠΟΦΟΙΒΑΖΟΥΣΑ  ΤΕ  ΤΟΙΣ 
ΧΡΩΜΕΝΟΙΣ  ΑΥΤΗ…  ΑΥΤΗ 
ΤΟΙΝΥΝ  ΕΙΣΩ  ΤΩΝ  ΑΔΥΤΩΝ 
ΠΟΤΕ  ΤΗΣ  ΑΚΑΙΡΟΥ 
ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ  ΠΡΟΑΧΘΕΙΣΑ 
ΚΑΙ  ΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΝΟΙΑΣ ΟΝΤΩΣ 
ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΜΕΣΤΗ, ΔΙΑ ΕΠΩΝ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ 
ΠΡΟΕΘΕΣΠΙΣΕΝ,  ΣΑΦΩΣ  ΤΑΙΣ 
ΠΡΟΤΑΞΕΣΙ  ΤΩΝ  ΠΡΩΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,  ΗΤΙΣ 
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ  ΛΕΓΕΤΑΙ,  
ΔΗΛΟΥΣΑ  ΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑΝ  ΤΗΣ 
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΤΕΛΕΥΣΕΩΣ:

ΙΔΡΩΣΕΙ  ΓΑΡ  ΧΘΩΝ  ΚΡΙΣΕΩΣ 
ΣΗΜΕΙΟΝ  ΟΤ’  ΕΣΤΑΙ.
ΗΞΕΙ Δ’ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΑΙΩΣΙΝ  Ο  ΜΕΛΛΩΝ,
ΣΑΡΚΑΠΑΡΩΝ  ΠΑΣΑΝ  ΚΡΙΝΑΙ  
ΚΑΙ  ΚΟΣΜΟΝ  ΑΠΑΝΤΑ.
ΟΨΟΝΤΑΙ  ΔΕ  ΘΕΟΝ  ΜΕΡΟΠΕΣ 
ΠΙΣΤΟΙ  ΚΑΙ  ΑΠΙΣΤΟΙ,
ΥΨΙΣΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΠΙ  
ΤΕΡΜΑ  ΧΡΟΝΟΙΟ
ΣΑΡΚΟΦΟΡΩΝ  ΨΥΧΑΣ  Δ’  
ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙ ΒΗΜΑΤΙ ΚΡΙΝΕΙ.

ΧΕΡΣΟΣ ΟΤΑΝ ΠΟΤΕ ΚΟΣΜΟΣ 
ΟΛΟΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΝΘΑ  ΓΕΝΗΤΑΙ.
ΡΙΨΩΣΙΝ Τ’ ΕΙΔΩΛΑ ΒΡΟΤΟΙ ΚΑΙ  
ΠΛΟΥΤΟΝ  ΑΠΑΝΤΑ.
ΕΚΚΑΥΣΗ ΔΕ ΤΟ ΠΥΡ ΟΥΡΑΝΟΝ 
ΗΔΕ  ΘΑΛΑΣΣΑΝ.
ΙΧΝΕΥΟΥΝ  ΡΗΞΗ  ΤΕ  ΠΥΛΑΣ 
ΕΙΡΚΤΗΣ  ΑΙΔΑΟ.

κατακλυσμό,  ήταν  ιέρεια  του 
Απόλλωνος  και  φορώντας  στέμμα  
παρόμοιας  αξίας  με  τον  θεό  ο  
οποίος  λατρεύεται  από  αυτήν,  και  
τον  τρίποδα  φροντίζοντας  γύρω 
από τον οποίο ήταν περιτυλιγμένος  
όφις και  με την βοήθεια του θεού  
Απόλλωνος προεφήτευε  εις  αυτούς  
που  την  είχαν  ανάγκη...  Αυτή 
λοιπόν κάποτε αφού προχώρησε εις  
τα  άδυτα  της  γενομένης  σε  
ακατάλληλο  καιρό  θεοευσέβειας  
και  αφού επληρώθη πράγματι  από  
θεία  έμπνευση,  διά  των  επών  της  
προεφήτευε τα μέλλοντα σχετικά με  
τον  Θεό  με  σαφήνεια,  σύμφωνα  
προς τις τοποθετήσεις των πρώτων  
γραμμάτων τα οποία αποτελούν την  
ακροστιχίδα,  αποκαλύπτοντας  κατ’  
αυτόν  τον  τρόπο  την  ιστορία  της  
καθόδου του Ιησού επί της γης:

«Θα  ιδρώσει  η  γη,  όταν  έλθει  η  
ώρα  της  Κρίσεως.
Θα έλθει από τον ουρανό, ο μέλλων 
βασιλεύς  εις  τους  αιώνες
δια  να  κρίνει  καθένα  που  φέρει  
σάρκα  και  όλον  ανεξαιρέτως  τον  
κόσμο.
Θα ιδούν τον Θεό άνθρωποι, πιστοί  
και  άπιστοι,
Ύψιστο,  μετά  των  αγίων,  εις  το  
τέλος  του  χρόνου
με  σάρκα,  κρίνοντας  επί  βήματος  
τις ψυχές των ανθρώπων.

Όταν  κάποτε  ο  κόσμος  όλος  γίνει  
άγονος  και  γεμάτος  αγκάθια.
Θα  απορρίψουν  οι  άνθρωποι  τα  
είδωλα και όλον γενικά τον πλούτο.
Θα κατακαύσει το πυρ την γη, τον  
ουρανό  ακόμη  και  την  θάλασσα.
Ανιχνεύοντας  θα  πυρπολήσει  τις  
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ΣΑΡΞ ΤΟΤΕ ΠΑΣΑ ΝΕΚΡΩΝ ΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ  ΦΑΟΣ  ΗΞΕΙ.
ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΟΜΟΥΣ ΤΕ ΤΟ 
ΠΥΡ  ΑΙΩΣΙΝ  ΕΛΕΓΞΕΙ.
ΟΠΠΟΣΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΑΣ ΕΛΑΘΕΝ,  
ΤΟΤΕ  ΠΑΝΤΑ  ΛΑΛΗΣΕΙ.
ΣΤΗΘΕΑ ΓΑΡ ΖΟΦΟΕΝΤΑ ΘΕΟΣ 
ΦΩΣΤΗΡΣΙΝ ΑΝΟΙΞΕΙ.

ΘΡΗΝΟΣ Τ’ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΕΣΤΑΙ  
ΚΑΙ  ΒΡΥΓΜΟΣ  ΟΔΟΝΤΩΝ.
ΕΚΛΕΙΨΕΙ  ΣΕΛΑΣ  ΗΕΛΙΟΥ 
ΑΣΤΡΩΝ  ΤΕ  ΧΟΡΕΙΑΙ,
ΟΥΡΑΝΟΝ  ΕΙΛΙΞΕΙ,  ΜΗΝΗΣ  ΔΕ 
ΤΕ  ΦΕΓΓΟΣ  ΟΛΕΙΤΑΙ.
ΥΨΩΣΕΙ ΔΕ ΦΑΡΑΓΓΑΣ, ΟΛΕΙ Δ’  
ΥΨΩΜΑΤΑ ΒΟΥΝΩΝ.

ΥΨΟΣ  Δ’  ΟΥΚ ΕΤΙ  ΛΥΓΡΟΝ  ΕΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ  ΦΑΝΕΙΤΑΙ,
ΙΣΑ Τ’ ΟΡΗ ΠΕΔΙΟΙΣ ΕΣΤΑΙ, ΚΑΙ  
ΠΑΣΑ  ΘΑΛΑΣΣΑ
ΟΥΚ ΕΙΣ ΠΛΟΥΝ ΕΙΞΕΙ. ΓΗ ΓΑΡ  
ΦΡΥΧΘΕΙΣΑ  ΚΕΡΑΥΝΩ.
ΣΥΝ  ΠΗΓΑΙΣ  ΠΟΤΑΜΟΙ  ΤΕ 
ΚΑΧΛΑΖΟΝΤΕΣ ΛΕΙΨΟΥΣΙΝ.

ΣΑΛΠΙΓΞ  Δ’  ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ 
ΦΩΝΗΝ  ΠΟΛΥΘΡΗΝΟΝ 
ΑΦΗΣΕΙ,
ΩΡΥΟΥΣΑ ΜΥΣΟΣ ΜΕΛΕΟΝ ΚΑΙ  
ΠΗΜΑΤΑ  ΚΟΣΜΟΥ.
ΤΑΡΤΑΡΟΕΝ  ΔΕ  ΧΑΟΣ  ΔΕΙΞΕΙ  
ΤΟΤΕ  ΓΑΙΑ  ΧΑΝΟΥΣΑ.
ΗΞΟΥΣΙΝ  Δ’  ΕΠΙ  ΒΗΜΑ  ΘΕΟΥ 
ΒΑΣΙΛΗΕΣ  ΑΠΑΝΤΕΣ.
ΡΕΥΣΕΙ  Δ’  ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ 
ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΥΡΟΣ ΗΔΕ ΘΕΕΙΟΥ.

ΣΗΜΑ  ΔΕ  ΤΟΙ  ΤΟΤΕ  ΠΑΣΙ  
ΒΡΟΤΟΙΣ  ΑΡΙΔΕΙΚΕΤΟΝ  ΟΙΟΝ
ΤΟ  ΞΥΛΟ  ΕΝ  ΠΙΣΤΟΙΣ,  ΤΟ 
ΚΕΡΑΣ  ΤΟ  ΠΟΘΟΥΜΕΝΟΝ 

πύλες  της  φυλακής  του  Άδη.
Τα  σώματα  τότε  όλων  των  
ανθρώπων  θα  έλθουν  εις  το  φως  
της  ελευθερίας  των  αγίων·
τους  παράνομους  τότε  το  πυρ  θα  
ελέγχει  εις  τους  αιώνες.
Όσα  κάποιος  έπραξε  κρυφά,  τότε  
όλα  θα  τα  μαρτυρήσει.
Διότι τα σκοτεινά στήθη, ο Θεός με  
διαφωτισμούς θα ανοίξει.

Θρήνος θα φθάσει  από όλους και  
τριγμός  οδόντων.
Θα εκλείψει το φως της ημέρας, η  
λάμψη του ηλίου και των αστέρων.
Τον  ουρανό  θα  περιστρέψει  με  
ταχύτητα  και  θα  χαθεί  το  
φεγγοβόλημα  της  σελήνης.
Θα  υψώσει  τα  φαράγγια  και  θα 
καταστρέψει  τα  υψώματα  των 
βουνών.

Το  ύψος  δεν  θα  φαίνεται  πλέον  
λυπηρό  εις  τους  ανθρώπους.
Τα  βουνά  με  τις  πεδιάδες  θα  
ισοπεδωθούν  και  σε  όλη  την  
θάλασσα  δεν  θα  υπάρχει  
δυνατότητα πλεύσης, διότι η γη θα  
κατακεραυνωθεί.
Ποταμοί που κοχλάζουν, μαζί με τις  
πηγές θα εκλείψουν.

Σάλπιγγα δε από τον ουρανό, φωνή 
με  μεγάλο  θρήνο  θα  αφήσει,
κραυγάζοντας  το  μίασμα  των 
ελεεινών  και  τις  συμφορές  του  
κόσμου.
Τότε  η  ανοιγόμενη  γη  θα 
φανερώσει  το χάος  του Ταρτάρου,
και  οι  πάντες  θα  έλθουν  ενώπιον  
του  βήματος  του  Βασιλέα  Θεού.
Θα ρεύσει από τον ουρανό πύρινος  
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ΕΣΤΑΙ.
ΑΝΔΡΩΝ  ΕΥΣΕΒΕΩΝ  ΖΩΗ,  
ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ  ΤΕ  ΚΟΣΜΟΥ,
ΥΔΑΣΙ  ΦΩΤΙΖΟΝ  ΚΛΗΤΟΥΣ  ΕΝ 
ΔΩΔΕΚΑ  ΠΗΓΑΙΣ.
ΡΑΒΔΟΣ  ΠΟΙΜΑΙΝΟΥΣΑ 
ΣΙΔΗΡΕΙΗ  ΓΕ  ΚΡΑΤΗΣΕΙ.
ΟΥΤΟΣ Ο ΝΥΝ ΠΡΟΓΡΑΦΕΙΣ ΕΝ 
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΟΙΣ  ΘΕΟΣ  ΗΜΩΝ
ΣΩΤΗΡ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ο 
ΠΑΘΩΝ ΕΝΕΧ’ ΗΜΩΝ.

ποταμός και μάλιστα από θείο.

Σημάδι τότε θα υπάρχει  για όλους  
τους  ανθρώπους,  τέτοιο  που  θα 
είναι  εντόνως  φανερό.
Το  ξύλο  για  τους  πιστούς,  η  
σάλπιγγα  η  ποθητή  θα  είναι.
Η  ζωή  των  ευσεβών  ανδρών,  
εμπόδιο  θα  είναι  για  τον  κόσμο,
φωτίζοντας  τους  ονομαστούς  διά  
των  υδάτων  σε  δώδεκα  πηγές.
Θα εξουσιάσει η ποιμαντική σιδηρά  
ράβδος.
Αυτός  ο  οποίος  τώρα 
προαναφέρθηκε  σε  ακροστιχίδα,
είναι  ο  δικός  μας  Θεός,
Σωτήρ αθάνατος βασιλεύς, αυτός ο  
οποίος υπέφερε προς χάριν μας.

 
(Ευσέβιος, Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγος ον έγραψε

τω των αγίων συλλόγω, λόγος 5ος, κεφ. 18)
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H προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας, περί της Δευτέρας  
Παρουσίας του Ιησού Χριστού. Στην αριστερή ακροστιχίδα  

σχηματίζονται οι λέξεις ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ 
ΣΤΑΥΡΟΣ. Οι εικόνες προέρχονται από την συλλογή «Σιβυλλιακοί  

Χρησμοί» που εκδόθηκε το 1599 στο Παρίσι από τον Joanni 
Opsopoei.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος, αφού καταγράφει ότι η Σίβυλλα η Ερυθραία γεννήθηκε 
την έκτη γενεά μετά τον κατακλυσμό του Νώε, αποδέχεται ότι η μάντις προφήτευε σε 
όσους την είχαν ανάγκη «με την βοήθεια του θεού Απόλλωνος».

Δεν ήταν λοιπόν η Σίβυλλα αυτή η οποία προφήτευε, αλλά ο ίδιος ο Απόλλων!
Επιπροσθέτως, ο Κωνσταντίνος θεωρεί ότι αφού η μάντις  «επληρώθη από θεία 

έμπνευση», προφήτευσε την Έλευση του Ιησού Χριστού επί της γης. Αυτά είναι τα 
πρώτα  εισαγωγικά  σχόλια  του  Κωνσταντίνου,  ο  οποίος  στη  συνέχεια  παραθέτει 
ολόκληρη την προφητεία της Ερυθραίας περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. 
«Οι τοποθετήσεις των πρώτων γραμμάτων», όπως γράφει και ο ίδιος, σχηματίζουν την 
ακροστιχίδα «ΙΗΣΟΥΣ  ΧΡΕΙΣΤΟΣ  ΘΕΟΥ  ΥΙΟΣ  ΣΩΤΗΡ  ΣΤΑΥΡΟΣ».  Η 
παρουσία του Ε στη λέξη Χρειστός, συμβολίζει τον Ερχόμενον Υιόν του Θεού.

Η προφητεία της Ερυθραίας περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και της 
Τελικής Κρίσης των ανθρώπων, αποτελεί μία ξεκάθαρη ομολογία της προφήτισσας, και 
κατ’ επέκτασιν του Απόλλωνος, προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται 
ακόμη πιο έντονα φανερό από τους τελευταίους τρεις στίχους του χρησμού σύμφωνα με 
τους οποίους, ο Απόλλων και η ιέρειά του Σίβυλλα ομολογούν για άλλη μία φορά ποιος 
είναι ο Θεός τους: 

«Αυτός ο οποίος τώρα προαναφέρθηκε σε ακροστιχίδα, είναι ο δικός μας Θεός,  
Σωτήρ αθάνατος βασιλεύς, αυτός ο οποίος υπέφερε προς χάριν μας.»
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Αν και η βαρυσήμαντη αυτή προφητεία διακηρύχθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο 

πριν  από την έναρξη  της  Α΄ Οικουμενικής  Συνόδου,  το  Πάσχα του 325 μ.Χ.,  τους 
επόμενους  αιώνες  παραμερίστηκε  και  αποσιωπήθηκε.  Διότι  υπήρχε  ο  κίνδυνος  να 
προκληθεί αναταραχή στις τάξεις της Εκκλησίας, αλλά και να ανατραπεί η πεποίθηση 
ότι η αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν μία θρησκεία δαιμονολατρείας. Ο χρησμός της 
Ερυθραίας, όπως και άλλοι χρησμοί από τα ελληνικά μαντεία, ανέτρεπαν την πεποίθηση 
αυτή  και  απεδείκνυαν  ότι  οι  Σίβυλλες  και  οι  Ολύμπιοι  δεν  ήταν  δαίμονες,  ούτε 
γεννήματα  της  φαντασίας  των  ανθρώπων,  αλλά  θείοι  εργάτες  και  προάγγελοι  του 
Χριστού.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος,  αμέσως μετά την απαγγελία της προφητείας κατά την 
διάρκεια  του  λόγου  του,  θίγει  ένα  ακόμη  φλέγον  ζήτημα  το  οποίο  είναι  η 
αυθεντικότητα και η εγκυρότητα αυτής της προφητείας. Λέγει ο Κωνσταντίνος:

Και αυτά στην παρθένο από τον Θεό τής παρουσιάσθηκαν να τα προφητεύσει. Εγώ  
την θεωρώ τουλάχιστον μακαρία, αυτήν την οποία επέλεξε ο Σωτήρ ως προφήτισσα  
εξαιτίας της πρόνοιάς του δι’ εμάς. Αλλά οι περισσότεροι από τους ανθρώπους δεν  
πιστεύουν και, αν και παραδέχονται ότι γεννήθηκε η Ερυθραία η Σίβυλλα η μάντις,  
υποπτεύονται ότι κάποιος από τους οπαδούς της δικής μας θρησκείας έμπειρος της  
ποιητικής μούσας έχει συνθέσει αυτά τα έπη και αυτά νοθεύτηκαν και λέγεται ότι  
είναι δημιουργήματα της Σίβυλλας, που περιέχουν ωφέλιμες απόψεις για την ζωή και  
περικόπτουν την υπερβολή των ηδονών, οδηγώντας στην συνετή και ευπρεπή ζωή.  
Με  ολοφάνερη  αλήθεια  (η  Σίβυλλα)  με  την  επιμέλεια  των  δικών  μας  ανδρών  
εξιστόρησε τα χρόνια με ακριβέστερο τρόπο, ώστε ουδείς να υπονοεί ότι έχει γίνει το  
ποίημα μετά την κάθοδο του Χριστού και την κρίση του και να διαδίδεται ως ψεύδος  
ότι η Σίβυλλα διά των επών της προφητεύει από την αρχαιότητα.1

(Ευσέβιος, Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγος ον
έγραψε τω των αγίων συλλόγω, λόγος 5ος, κεφ. 18)

Σύμφωνα με τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επέλεξε την 
Σίβυλλα την Ερυθραία για προφήτισσά Του!

Και όλα όσα προφήτευσε της παρουσιάστηκαν από τον ίδιο τον Θεό.
Όσον  αφορά  αυτούς  που  υποπτεύονται  και  αμφισβητούν  την  εγκυρότητα  της 

προφητείας,  την  πατρότητά  της,  αλλά  και  την  εποχή  κατά  την  οποία  εγράφη,  ο 
Κωνσταντίνος  με  τον  πιο  κατηγορηματικό  τρόπο  αποκλείει  το  ενδεχόμενο 
πλαστογράφησής της.

Πώς όμως είναι τόσο σίγουρος για αυτά που γράφει και από πού αντλεί αυτή του 
την βεβαιότητα;

Την απάντηση μάς την δίνει ο ίδιος:
ΩΜΟΛΟΓΗΤΑΙ  ΓΑΡ  ΚΙΚΕΡΩΝΑ  ΕΝΤΕΤΥΧΗΚΟΤΑ  ΤΩ  ΠΟΙΗΜΑΤΙ  
ΜΕΤΕΝΕΓΚΕΙΝ  ΤΕ  ΑΥΤΟ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΡΩΜΑΙΩΝ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ  ΚΑΙ  ΕΝΤΑΞΑΙ  
ΑΥΤΟ  ΤΟΙΣ  ΕΑΥΤΟΥ  ΣΥΝΤΑΓΜΑΣΙΝ.
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Διότι ομολογείται ότι ο Κικέρων, αφού βρήκε το ποίημα, το μετέφρασε στην λατινική  
διάλεκτο και το ενέταξε στα δικά του συγγράμματα.

(Ευσέβιος, Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγος ον
έγραψε τω των αγίων συλλόγω, λόγος 5ος, κεφ. 18) 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο, έναν αιώνα πριν από την Έλευση του Χριστού, 
ο  ιστορικός  Κικέρων  είχε  ήδη μεταφράσει  την  προφητεία  της  Ερυθραίας  στην 
λατινική γλώσσα και την είχε εντάξει στα συγγράμματά του!

Την ίδια  πληροφορία καταγράφει  και  ο  Επίσκοπος Ευσέβιος,  ο  οποίος  υπήρξε 
διευθυντής του μεγαλύτερου εργαστηρίου αντιγραφής χειρογράφων της εποχής του και 
εμβριθής μελετητής της ελληνικής γραμματείας, οπότε γνωρίζει πολύ καλά τις πηγές 
που αναφέρει. Ο Ευσέβιος, αφού διέσωσε τον Λόγο του Κωνσταντίνου, τον εχώρισε σε 
ενότητες και έθεσε επικεφαλίδες. Η ενότητα που περιέχει την προφητεία της Ερυθραίας 
έχει την κάτωθι επικεφαλίδα:

ιθ΄.  ΟΤΙ  Η  ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΜΑΝΤΕΙΑ  ΠΑΡ’  ΟΥΔΕΝΟΣ  ΤΩΝ  ΤΗΣ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΠΛΑΣΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΙΒΥΛΛΗΣ ΕΣΤΙΝ, ΗΣ ΤΑΣ  
ΒΙΒΛΟΥΣ  ΚΙΚΕΡΩΝ  Ο  ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΡΩΜΑΪΣΤΙ  
ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ,  ΚΑΙ  ΟΤΙ  ΒΕΡΓΙΛΙΟΣ  ΜΕΜΝΗΤΑΙ  ΑΥΤΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  
ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΥ  ΤΟΚΟΥ,  ΔΙ’  ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ  ΦΟΒΩ  ΤΩΝ  ΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ  
ΥΜΝΗΣΑΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ.

(Ευσέβιος, Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγος ον 
έγραψε τω των αγίων συλλόγω, λόγος 5ος, εισαγωγή)

Ο  Ευσέβιος,  όπως  και  ο  Κωνσταντίνος,  εξιστορεί  και  επεξηγεί  ότι  η 
προφητεία της Ερυθραίας δεν αποτελεί πλαστογράφηση κάποιου ανθρώπου μέσα 
από την Εκκλησία, διότι τα βιβλία της μεταφράστηκαν από τον Κικέρωνα στην 
λατινική γλώσσα πριν από την Έλευση του Χριστού. Στην ίδια Σίβυλλα αναφέρεται 
προ Χριστού και ο Βιργίλιος.

Αυτά τα λατινικά συγγράμματα  είναι  πιθανόν να ανέγνωσαν ο Ευσέβιος  και  ο 
Μέγας Κωνσταντίνος, και γι’ αυτό ήταν τόσο σίγουροι για την εγκυρότητά τους.

Τα λατινικά  αυτά  συγγράμματα  σήμερα δεν  διασώζονται.  Διασώζεται  όμως  το 
κάτωθι απόσπασμα του Κικέρωνα από το έργο του De Divinatione:

Εμείς πιστεύουμε στους χρησμούς της Σίβυλλας που εκείνη έδινε, όπως λέγεται, σε  
κατάσταση έκστασης.  Όπως εθεωρείτο λίγο καιρό πριν  για μία μη τεκμηριωμένη  
φήμη που είχε διαδοθεί στον κόσμο, την οποία ένας επεξηγητής αυτών των χρησμών  
προσφέρθηκε να καταθέσει στη Σύγκλητο λέγοντας ότι, αυτός που πραγματικά είναι  
ήδη βασιλιάς μας, αυτός θα έπρεπε να λάβει και τον τίτλο του βασιλιά, εάν θα  
θέλαμε να σωθούμε.  Εάν αυτό είναι γραμμένο στα σιβυλλικά βιβλία, για ποιον  
άνθρωπο και σε ποιον χρόνο αναφέρεται; 2 

(Κικέρων, De Divinatione, βιβλ. 2, κεφ. 54)
Ο Κικέρων αναφέρεται σε κάποιον χρησμό της Σίβυλλας που είχε διαδοθεί κατά 

την εποχή του. Ο χρησμός αυτός διακηρύττει ότι οι άνθρωποι θα σωθούν μόνον εάν 
αναγνωρίσουν ως βασιλέα τους, Αυτόν που πραγματικά είναι βασιλέας τους! Και επειδή 
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ο χρησμός την εποχή εκείνη ήταν ανεξήγητος, ο Κικέρων αναρωτιέται ποιος μπορεί να 
είναι αυτός ο βασιλέας και ποια η εποχή του, αδυνατώντας βεβαίως να κατανοήσει ότι ο 
χρησμός αναφέρεται στον Βασιλέα των βασιλέων.

Και συνεχίζει ο Κικέρων στα σχόλιά του: 
Το  ότι  αυτός  ο  χρησμός  δεν  είναι  αποκύημα  ενός  φαντασιόπληκτου  νου,  το  
αποδεικνύει  και  η  κατασκευή  αυτών  των  στίχων  (που  είναι  ένα  κατασκεύασμα  
εκλεπτυσμένης και προσεγμένης τέχνης και όχι ένα εκστατικό παραλήρημα),  είναι  
ένας τύπος σύνθεσης ο οποίος συνηθίζεται να αποκαλείται ακροστιχίδα, μέσα στην 
οποία διαβάζονται  τα  πρώτα γράμματα κάθε στίχου τοποθετημένα  σε  μία  λογική  
έκφραση... Και στα βιβλία τα σιβυλλικά ολόκληρος ο χρησμός εμφανίζεται από τον  
πρώτο στίχο της κάθε φράσης τοποθετώντας με σειρά τα πρώτα γράμματα αυτής της  
φράσης.  Αυτός  είναι  ο  τρόπος  που  συνθέτει  ένας  συγγραφέας  και  όχι  ένας  
φαντασιόπληκτος, αλλά κάποιος που εργάζεται με ιδιαίτερη ακρίβεια και όχι κάποιος  
ανόητος.  Γι’ αυτό την κρατάμε φυλαγμένη την Σίβυλλα, όπως μας παραδόθηκε  
από τους προγόνους μας.3

(Κικέρων, De Divinatione, βιβλ. 2, κεφ. 54)
Ο χρησμός  της  Σίβυλλας  σχηματίζει  σύμφωνα  με  τον  Κικέρωνα  μία  ιδιαίτερα 

ευφυή και εκλεπτυσμένη ακροστιχίδα. Ο χρησμός, λοιπόν, ο οποίος αναφέρεται στον 
βασιλέα που θα σώσει τους ανθρώπους, δείχνει να έχει κοινά σημεία με τον χρησμό της 
Ερυθραίας, όχι μόνον λόγω της ακροστιχίδας, αλλά και διότι στον δεύτερο στίχο της 
προφητείας  της  Σίβυλλας  της  Ερυθραίας  αναγράφεται  η  Έλευσις  του  Βασιλέα  των 
αιώνων.

Πότε όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος ανέγνωσε για πρώτη φορά τις προφητείες 
της Σίβυλλας της Ερυθραίας και ποιος ήταν αυτός ο οποίος τον πληροφόρησε;

Την  απάντηση  μας  δίνει  ο  Γεννάδιος  Σχολάριος,  ο  πρώτος  Πατριάρχης 
Κωνσταντινούπολης μετά από την Άλωση του 1453.

Η απάντηση του Πατριάρχη Γενναδίου προέρχεται από μία ανέκδοτη ομιλία του, 
ένα μέρος της οποίας έχει καταγραφεί από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη σε μία 
υποσημείωση του στον Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Σύμφωνα με την ομιλία αυτή του Πατριάρχη Γενναδίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος, 
αν και ασπαζόταν από μικρή ηλικία την πατρώα ελληνική θρησκεία, ωθήθηκε προς την 
χριστιανική  πίστη  όταν  ανέγνωσε  μία  συλλογή  των  Σιβυλλικών  χρησμών  η  οποία 
εφυλάσσετο στην Βασιλική Βιβλιοθήκη της Ρώμης.

Οι χρησμοί αυτοί γνωστοποιήθηκαν στον Κωνσταντίνο από τον υιό του, Κρίσπο. 
Ο δε Κρίσπος, γνώρισε τους χρησμούς από τον δάσκαλό του Φιρμιανό Λακτάντιο, ο 
οποίος τους ανακάλυψε κατά το χρονικό διάστημα που εργαζόταν ως φύλακας στην 
Βασιλική Βιβλιοθήκη της Ρώμης.

Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης:
ΔΙΟΤΙ  Ο  ΦΙΡΜΙΑΝΟΣ  ΛΑΚΤΑΝΤΙΟΣ,  ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ,  ΩΝ,  ΚΑΙ  ΕΙΣ  ΤΩΝ  
ΦΥΛΑΚΩΝ  ΤΗΣ  ΕΝ  ΡΩΜΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ,  ΕΚ  ΤΗΣ  
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ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ  ΤΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ  ΤΩΝ  ΣΙΒΥΛΛΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  
ΧΡΗΣΤΗΡΙΩΝ  ΤΩΝ  ΦΑΝΕΡΩΣ  ΔΙΑΓΓΕΛΟΝΤΩΝ,  ΟΤΙ  Ο  ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΙΝΑΙ  
ΘΕΟΣ,  ΦΩΤΙΣΘΕΙΣ,  ΕΠΙΣΤΕΥΣΕ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ.  ΚΑΙ  ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ  ΕΙΣ ΤΟΝ  
ΚΡΙΣΠΟΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΗΣ ΕΙΣ  
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ. Ο ΔΕ ΚΡΙΣΠΟΣ ΠΑΛΙΝ ΕΦΑΝΕΡΩΣΕ ΤΑΣ ΒΙΒΛΟΥΣ  
ΤΑΥΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ, ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΩΦΕΛΗΣΕΝ  
ΑΥΤΟΝ  ΕΙΣ  ΤΟ  ΠΙΣΤΕΥΣΑΙ  ΤΩ  ΧΡΙΣΤΩ,  ΩΣ  ΛΕΓΕΙ  ΤΟΥΤΟ  ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ  
ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΙΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΔΙΑΛΕΞΙΝ ΜΕΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΤΙΝΟΣ,  
ΠΕΜΦΘΕΝΤΟΣ  ΠΑΡΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΤΩΝ  ΑΓΑΡΗΝΩΝ  ΝΑ  ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΑΥΤΟΝ.

(Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Σεπτέμβριος ΙΔ΄, σελ. 286, σχόλια του 
Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, έκδ. μοναχού Βίκτωρος Ματθαίου)

Ο Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος μάς αποκαλύπτει ότι,  η ανάγνωση των 
βιβλίων των Σιβυλλών ώθησε και τον Λακτάντιο και τον Μέγα Κωνσταντίνο να 
αναγνωρίσουν την Θεότητα του Ιησού Χριστού!

Η ανωτέρω μαρτυρία του Πατριάρχη Γενναδίου καταγράφεται και σε ένα έργο του 
το οποίο φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων... 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ...
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

1.  «ΚΑΙ  ΤΑΥΤΑ  ΤΗ  ΠΑΡΘΕΝΩ  ΔΗΛΑΔΗ  ΘΕΟΘΕΝ  ΕΠΕΣΤΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΑΙ. 
ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΔΕ ΑΥΤΗΝ ΕΓΩΓΕ ΚΡΙΝΩ. ΗΝ Ο ΣΩΤΗΡ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΝ 
ΤΗΣ  ΕΑΥΤΟΥ  ΠΕΡΙ  ΗΜΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.  ΑΛΛΑ  ΟΙ  ΠΟΛΛΟΙ  ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΑΠΙΣΤΟΥΣΙΝ  ΚΑΙ  ΤΑΥΤΑ  ΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ  ΕΡΥΘΡΑΙΑΝ 
ΓΕΓΕΝΗΣΘΑΙ  ΣΙΒΥΛΛΑΝ  ΜΑΝΤΙΝ,  ΥΠΟΠΤΕΥΟΥΣΙ  ΔΕ  ΤΙΝΑ  ΤΩΝ  ΤΗΣ 
ΗΜΕΤΕΡΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ  ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ  ΜΟΥΣΗΣ  ΟΥΚ  ΑΜΟΙΡΟΝ  ΤΑ  ΕΠΗ 
ΤΑΥΤΑ  ΠΕΠΟΙΗΚΕΝΑΙ,  ΝΟΘΕΥΕΣΘΑΙ  ΤΕ  ΑΥΤΑ  ΚΑΙ  ΣΙΒΥΛΛΗΣ 
ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΑ  ΕΙΝΑΙ  ΛΕΓΕΣΘΑΙ,  ΕΧΟΝΤΑ  ΒΙΩΦΕΛΕΙΣ  ΓΝΩΜΑΣ  ΤΗΝ 
ΠΟΛΛΗΝ  ΤΩΝ  ΗΔΟΝΩΝ  ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΥΣΑΣ.  ΕΞΟΥΣΙΑΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙ  ΤΟΝ 
ΣΩΦΡΟΝΑ  ΤΕ  ΚΑΙ  ΚΟΣΜΙΟΝ  ΒΙΟΝ  ΟΔΗΓΟΥΣΑΣ.  ΕΝ  ΠΡΟΦΑΝΕΙ  ΔΕ 
ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΥΛΛΕΞΑΣΗΣ ΤΟΥΣ 
ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΔΕΝΑ ΤΟΠΑΖΕΙΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  ΚΑΘΟΔΟΝ  ΚΑΙ  ΚΡΙΣΙΝ  ΓΕΓΕΝΗΣΘΑΙ  ΤΟ  ΠΟΙΗΜΑ  ΚΑΙ  ΩΣ 
ΠΑΛΑΙ  ΠΡΟΛΕΧΘΕΝΤΩΝ  ΥΠΟ  ΣΙΒΥΛΛΗΣ  ΤΩΝ  ΕΠΩΝ  ΨΕΥΔΟΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΣΘΑΙ».
2.  «Noi  crediamo  ai  carmi  della  Sibilla,  che  essa,  si  dice,  pronuncio  in  stato  di  
esaltazione. Si credeva poco tempo fa, per una diceria senza fondamento diffusasi tra la  
gente, che un interprete di tali carmi si apprestasse a dire in Senato che colui che di  
fatto era gia nostro re avrebbe dovuto anche ricevere il titolo regale, se volevamo esser  
salvi. Se questo e scritto nei libri sibillini, a quale uomo e a quale tempo si riferisce? »
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3. «Che quel carme, poi, non sia il parto di uno spirito invasato, lo rivela sia la fattura  
dei  versi  stessi  (che  sono  un  prodotto  di  arte  raffinata  e  accurata,  e  non  di  un  
eccitazione e di impulso), e quel tipo di composizione che si suol chiamare «acrostico»,  
nella  quale,  leggendo di  seguito le  prime lettere  di  ciascun verso,  si  mette  insieme  
un'espressione di senso compiuto....E nei libri sibillini, l'intero carme risulta dal primo  
verso di ciascuna frase, mettendo di seguito le prime lettere di quella frase. Questo e il  
modo di procedere di uno scrittore, non di un invasato; di uno che lavora con minuta  
accuratezza, non di un folle.  Percio teniamo ben appartata e segregata la  Sibilla, in  
modo che, come ci e stato tramandato dai nostri antenati...» 
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ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΣΙΒΥΛΛΩΝ
ΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

 
ΣΙΕΝΑ, ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Ο καθεδρικός ναός της Παρθένου Μαρίας (Santa Maria) στην Σιένα  
της Ιταλίας (φωτ. Scala Firenze).
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Λεπτομέρεια από το αριστερό μέρος της πρόσοψης του καθεδρικού  
ναού της Παρθένου Μαρίας στην Σιένα. Στην άκρη αριστερά  

εικονίζεται άγαλμα του Πλάτωνος και δεξιά άγαλμα της Σίβυλλας  
της Ερυθραίας. Τα δύο αγάλματα είναι πιστά αντίγραφα των  

αυθεντικών τα οποία για λόγους προστασίας αφαιρέθηκαν από την  
πρόσοψη του ναού και τοποθετήθηκαν στο μουσείο του.
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Τα αυθεντικά αγάλματα της Σίβυλλας της Ερυθραίας (αριστερά) και  
του Πλάτωνος (δεξιά), τα οποία αφαιρέθηκαν από την πρόσοψη του  
καθεδρικού ναού της Σιένα. Τα αγάλματα φιλοτεχνήθηκαν από τον  

γλύπτη Giovanni Pisano την περίοδο 1284-1296 μ.Χ. (Σιένα,  
Cathedral Museum).
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Η σταυροειδής κάτοψη του μαρμάρινου δαπέδου του ναού της Σιένα  
σε έγχρωμη αναπαράσταση του 1884. Στο κάτω μέρος του σταυρού  

παριστάνονται μέσα σε μαρμάρινα τετράγωνα ο Ερμής ο  
Τρισμέγιστος, ο Σωκράτης, ο Κράτης, ο Αριστοτέλης, ο Επίκτητος, ο  

Ευριπίδης και οι δέκα Σίβυλλες οι οποίες αναφέρονται από τον  
Λακτάντιο.
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Η πρώτη μαρμάρινη εικόνα που συναντά ο επισκέπτης όταν  
προσέρχεται στον καθεδρικό ναό της Παρθένου Μαρίας στη Σιένα,  

ακριβώς μπροστά από την κύρια είσοδο του ναού, είναι η εικόνα του  
Ερμή του Τρισμέγιστου! Ο Ερμής παραδίδει διά της δεξιάς του  

χειρός μία βίβλο του σε δύο ανθρώπους, ενώ στην πινακίδα που  
κρατάει εξ αριστερών του αναγράφονται στίχοι από το έργο του  

«Ποιμάνδρης». Στην αγγλική έκδοση του εντύπου με τις μαρμάρινες  
παραστάσεις του ναού αναφέρονται τα εξής:

«Inside the Cathedral, facing the central door, is the figure of  
Hermes Trismegistus, the symbol of the beginning of earthly  

knowledge... The first words of the book refer to the creation of the  
world, the starting point of man’s search for knowledge. This is the  

visitor’s introduction through wisdom into the interior of the  
church», δηλαδή, 

«Mέσα στον καθεδρικό ναό, μπροστά από την κύρια είσοδο, υπάρχει 
η εικόνα του Ερμή του Τρισμέγιστου, σύμβολο της αφετηρίας της 

ανθρώπινης γνώσης... Οι πρώτες λέξεις του βιβλίου του αναφέρονται  
στην δημιουργία του κόσμου και είναι το σημείο αφετηρίας της  

ανθρώπινης αναζήτησης για την γνώση. Αυτή είναι η εισαγωγή του  
επισκέπτη, διά μέσου της σοφίας, στο εσωτερικό του ναού.» (The 
Marble Pavement of the Cathedral of Siena, σελ. 8 - εκδ. Scala 

Firenze). Η παράσταση του Ερμή φιλοτεχνήθηκε το 1488 και  
τοποθετήθηκε στην κύρια είσοδο του ναού (και συγχρόνως στην  
βάση του Σταυρού της κάτοψης), διότι ο Ερμής ο Τρισμέγιστος  
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αναγνωρίστηκε κατά την Αναγέννηση ως ένας πρώιμος Απόστολος  
του Χριστού. Η πόλη της Σιένα βρίσκεται στην Τοσκάνη και απέχει  

μικρή απόσταση από την Φλωρεντία (την πρωτεύουσα της  
Αναγέννησης), στην οποία το 1463 τα έργα του Ερμή μεταφράστηκαν  

στη λατινική γλώσσα από τον Μαρσίλιο Φιτσίνο. Εκατέρωθεν της  
παράστασης του Ερμή, στο δάπεδο του ναού της Σιένα, είναι  

τοποθετημένες οι μαρμάρινες παραστάσεις των δέκα Σιβυλλών, στις  
οποίες αναφέρεται ο Λακτάντιος.

  

 

Αριστερά, άποψη του εσωτερικού του ναού της Σιένα. Στην κάτω 
δεξιά γωνία του δαπέδου διακρίνεται η μαρμάρινη παράσταση της  

Σίβυλλας της Κυμαίας. Δεξιά, η ίδια παράσταση σε μεγέθυνση, στην  
οποία η Σίβυλλα εικονίζεται να ρίχνει τα βιβλία της στην πυρά.

 

 

Αριστερά, η Σίβυλλα η Ερυθραία με προφητεία της που αναφέρεται  
στην Γέννηση του Υιού του Θεού από την Παρθένο Μαρία. Η 

παράσταση φιλοτεχνήθηκε από τον Antonio Federighi το 1482.  
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Δεξιά, η Σίβυλλα η Δελφική (Σιένα, Καθεδρικός Ναός Παρθένου  
Μαρίας).

 

Τρία τετράγωνα πάνω από την εικόνα του Ερμή του Τρισμέγιστου,  
στο δάπεδο του Ναού της Σιένα, συναντάμε τις παραστάσεις του  

Σωκράτη και του κυνικού φιλοσόφου Κράτη, ο οποίος εικονίζεται να  
απαρνείται τον πλούτο. Ο Κράτης, αν και ήταν πάμπλουτος, δώρισε  

όλη του την περιουσία στους φτωχούς συμπολίτες του και διήγαγε μία  
ζωή φτωχή και ασκητική, εφαρμόζοντας την διδασκαλία του Χριστού  
τέσσερις αιώνες πριν από την Έλευσή Του. Τα δύο χαρακτηριστικά  
του βίου του ήταν η φιλανθρωπία, αλλά και το εύθυμο χιούμορ. Στο  

ποίημά του Σακκούλα, εγκωμιάζει με εύθυμο τρόπο το ιδανικό  
πρότυπο ζωής: την ευτυχία της φτώχειας!
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'Ενα τετράγωνο πάνω από τον Κράτη και τον Σωκράτη παριστάνεται  
ο τροχός της τύχης, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε το 1372. Στο επάνω 

μέρος του τροχού εικονίζεται ο Πανεπόπτης Θεός, ο καθορίζων τις  
τύχες του κόσμου. Γύρω του, στις τέσσερις γωνίες του τετραγώνου,  

εικονίζονται ο Αριστοτέλης, ο Επίκτητος, ο Ευριπίδης και ο Σενέκας  
με ρητά τους περί της τύχης. 

Ο Καθεδρικός ναός της Παρθένου Μαρίας στη Σιένα αποτελεί ένα  
πρότυπο χριστιανικού ναού, στο οποίο το ελληνικό πνεύμα  

νυμφεύεται το Πνεύμα του Χριστού. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, οι  
Σίβυλλες, και οι μεγαλύτεροι Έλληνες σοφοί όπως ο Πλάτων, ο  
Σωκράτης, ο Αριστοτέλης και ο Επίκτητος, αναγνωρίζονται ως  
προπομποί του Χριστού και αποκτούν για πρώτη φορά σε έναν  
χριστιανικό ναό μία θέση ανάλογη προς την πνευματική τους  
προσφορά. Τα αγάλματα του Πλάτωνος και της Σίβυλλας της  

Ερυθραίας στην πρόσοψη του ναού της Σιένα, και οι δεκατρείς  
μαρμάρινες παραστάσεις του Ερμή, των Ελλήνων σοφών και των  

Σιβυλλών φιλοτεχνήθηκαν κατά το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, σε  
μία περίοδο που η αναγέννηση και η αναβίωση των  

αρχαιοελληνικών ιδεωδών επανέφεραν στην Ευρώπη τις πρώτες  
ακτίδες φωτός, ύστερα από μία μακρά περίοδο μεσαιωνικού  

σκοταδισμού.
 

ΒΑΤΙΚΑΝΟ, ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΞΤΙΝΑ
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Το Παρεκκλήσι της Καπέλα Σιξτίνα στο Βατικανό. Οι τοιχογραφίες  
του Παρεκκλησιού φιλοτεχνήθηκαν στις αρχές του 16ου αιώνα από  

τον Μιχαήλ Άγγελο και αποτελούν ίσως τις πιο διάσημες  
τοιχογραφίες του κόσμου. Η επιλογή των θεμάτων έγινε από τον ίδιο  
τον Μιχαήλ Άγγελο, ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά: «Είχα κάνει  

μερικά σχέδια που όμως μου φάνηκαν κάπως φτωχά. Τότε ο Πάπας  
μου πρότεινε κάτι άλλο. Να ζωγραφίσω στον θόλο ότι ήθελα». Και ο  
Μιχαήλ Άγγελος αποφάσισε να φιλοτεχνήσει στην οροφή του ναού,  
σε υπερφυσικές διαστάσεις, τις μορφές επτά Προφητών και πέντε  

Σιβυλλών (Δελφίς, Ερυθραία, Περσίς, Λίβυσσα και Κυμαία). Κατά  
την περίοδο της Αναγέννησης, οι Σίβυλλες αναγνωρίστηκαν από ένα  
μεγάλο μέρος του χριστιανικού κόσμου ως προφήτισσες του Χριστού  

και κατέλαβαν μία θέση ανάλογη με αυτή των Προφητών της  
Παλαιάς Διαθήκης.

 

 

Aριστερά, Σίβυλλα η Ερυθραία. Το ύψος του σώματος φθάνει τα  
τρεισήμισι μέτρα. Βατικανό, Καπέλα Σιξτίνα. Δεξιά, Σίβυλλα η  
Δελφική. Τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου (Βατικανό, Καπέλα  

Σιξτίνα).
 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
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Τοιχογραφία της Σίβυλλας της Κυμαίας που βρίσκεται στον τρούλο  
του ναού της Αγίας Τριάδας στην Φλωρεντία (Santa Trinita). Ο ναός  

είναι του 11ου αιώνα και η τοιχογραφία φιλοτεχνήθηκε από τον  
Γκιρλαντάιο το 1485.

 
ΟΥΛΜ, ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

48



Ο καθεδρικός ναός της Ουλμ στην νότια Γερμανία, με ύψος 161,5 μ.,  
είναι ο ψηλότερος ναός του κόσμου. Στο εσωτερικό του ναού, και  

συγκεκριμένα μέσα στην κόγχη του ιερού, υπάρχουν ξύλινα  
αγαλματίδια των δέκα Σιβυλλών καθώς και ένα αγαλματίδιο του  

Πυθαγόρα.
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Το πρώτο ξύλινο αγαλματίδιο που συναντάται στην κόγχη του ιερού  
της Ουλμ ανήκει στην Σίβυλλα την Ερυθραία. Πάνω από το  

αγαλματίδιο υπάρχει μία ξύλινη πινακίδα που έχει χαραγμένη με  
λατινικά γράμματα την προφητεία της Ερυθραίας περί της Δευτέρας  
Παρουσίας του Χριστού. Στην αριστερή ακροστιχίδα της προφητείας  
σχηματίζονται οι λέξεις «JESUS CREISTOS TEU YIOS SOTER»,  

δηλαδή «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ».
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Αριστερά, η κόγχη του ιερού μέσα στην οποία βρίσκονται τα ξύλινα  
αγαλματίδια των Σιβυλλών. Δεξιά, το αγαλματίδιο της Σίβυλλας της  
Δελφικής. Τα γλυπτά φιλοτεχνήθηκαν από τον Jorg Syrlin κατά την  

περίοδο 1468-1474. Ουλμ, Καθεδρικός Ναός.
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Ξύλινο αγαλματίδιο του Πυθαγόρα. Ο Σάμιος φιλόσοφος έχει  
στραμμένο το βλέμμα του προς μία εικόνα της Θεοτόκου και του  
νεογέννητου Ιησού, τους οποίους υμνωδεί διά της κιθάρας του.  

Ουλμ, Καθεδρικός Ναός.
  

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
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Άποψη της Μονής Βατοπαιδίου.
 

Η κεντρική πύλη της Μονής Βατοπαιδίου. Η πρώτη τοιχογραφία που  
αντικρίζει ο προσερχόμενος προσκυνητής, πάνω από τον δεξιό  
ημικίονα, εικονίζει τον Απόλλωνα. Στο ίδιο προστώο της πύλης  

υπάρχουν τοιχογραφίες του Πλάτωνος, του Αριστοτέλη, του Σοφοκλή  
και της Σίβυλλας της Ερυθραίας.
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Αριστερά, η τοιχογραφία της Σίβυλλας της Ερυθραίας από το  
προστώο της πύλης της Μονής Βατοπαιδίου. Στον πάπυρο που  

εικονίζεται αναγράφονται ο δεύτερος και ο τρίτος στίχος από την  
προφητεία της περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού (με την  

ακροστιχίδα ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ). Οι δύο στίχοι αναφέρουν:  
«ΗΞΕΙ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΙΩΝΩΝ, ΜΕΛΛΩΝ ΚΡΙΝΑΙ  
ΠΑΣΑΝ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΝ ΑΠΑΝΤΑ». Δεξιά, η τοιχογραφία  
του Απόλλωνος από το ίδιο προστώο. Στον πάπυρο που εικονίζεται  
αναγράφεται η προφητεία του περί της Ενσαρκώσεως του Λόγου του  

Θεού από Κόρη ανυποψίαστη: «ΕΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΕΝ ΤΡΙΣΙΝ  
ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΥΨΙΜΕΔΟΝΤΑ ΘΕΟΝ. ΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΦΘΙΤΟΣ ΕΝ 
ΑΔΑΕΙ ΚΟΡΗ ΕΓΚΥΟΣ ΕΣΤΑΙ». Οι τοιχογραφίες φιλοτεχνήθηκαν  

το 1870.
  

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
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'Αποψη της Μονής Μεγίστης Λαύρας. 
 

Τοιχογραφίες της Σίβυλλας της Ερυθραίας και του Πλάτωνος από  
την Τράπεζα της Μονής Μεγίστης Λαύρας. Στον πάπυρο που κρατάει  
η Σίβυλλα αναγράφεται: «ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΘΗΣΕΤΕ ΥΠΟ ΕΒΡΑΙΩΝ  
ΑΠΙΣΤΩΝ. ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ. ΟΥΑΙ ΔΕ 

ΟΙ ΜΗ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ». Οι τοιχογραφίες φιλοτεχνήθηκαν το  
1512.
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Τοιχογραφίες της Σίβυλλας (της Ερυθραίας) σε ορθόδοξους  
χριστιανικούς ναούς. Πάνω, τοιχογραφία που βρίσκεται στον Ιερό  
Ναό του Προφήτη Ηλία στη Σιάτιστα του νομού Κοζάνης. Πλησίον  

της Σίβυλλας εικονίζεται ο σοφός Θουκυδίδης. Στον ίδιο ναό  
υπάρχουν τοιχογραφίες του Πλάτωνος, του Σοφοκλή, του Αριστοτέλη  

και του Πλουτάρχου, οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν το 1744 κατόπιν  
παραγγελίας του Αρχιεπισκόπου Αχριδών Ζωσιμά. Στον πάπυρο που  

κρατάει ανά χείρας η Σίβυλλα, όπως και στον πάπυρο της κάτω 
αριστερής τοιχογραφίας, αναγράφεται η προφητεία «ΕΠΙ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΣΧΕΔΗ ΤΑΥΤΗΝ ΕΛΑΣΕΙΕ ΓΗΝ, ΚΑΙ ΔΙΧΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΕΤΑΙ ΣΑΡΞ», δηλαδή η προφητεία της Σίβυλλας της  

Ερυθραίας διά της οποίας η Αγία Αικατερίνη έστρεψε τους πενήντα  
ρήτορες στον Χριστιανισμό! Κάτω αριστερά, φθαρμένη τοιχογραφία  
που βρίσκεται στο νάρθηκα του ναού της Ιεράς Μονής Γεννήσεως  

της Θεοτόκου (Βελλαΐτισσας) στο Καλπάκι Ιωαννίνων και  
φιλοτεχνήθηκε το 1745. Κάτω δεξιά, τοιχογραφία που βρίσκεται  

στον τρούλο του ναού της Ιεράς Μονής Ευαγγελίστριας στα  
Ζαγοροχώρια Ηπείρου και φιλοτεχνήθηκε το 1809. 
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15. ΣΙΒΥΛΛΑ Η ΕΡΥΘΡΑΙΑ: 
«ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ».

Η  προφητεία  της  Σίβυλλας  της  Ερυθραίας  περί  της  Δευτέρας  Παρουσίας  του 
Χριστού, βάσει της αρχαιότητάς της, της αυθεντικότητάς της, αλλά και της βαρύτητας 
των  γεγονότων που πραγματεύεται,  είναι  ίσως η  σημαντικότερη  προφητεία  της  προ 
Χριστού εποχής.

Η προφητεία ξεκινά με αναφορά στην ημέρα της Εσχάτης Κρίσεως, στην ημέρα 
κατά την οποία «θα κατέλθει από τον ουρανό ο μέλλων βασιλεύς των αιώνων», για να 
κρίνει όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους.

Είναι  η ημέρα του θρήνου και του τριγμού των οδόντων γι'  αυτούς που με τις 
πράξεις τους θα έχουν αρνηθεί τον Θεό και τον άνθρωπο.

«ΘΡΗΝΟΣ ΤΕ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΕΣΤΑΙ ΚΑΙ ΒΡΥΓΜΟΣ ΟΔΟΝΤΩΝ», προαναγγέλλει 
η Σίβυλλα η Ερυθραία.

Τον ίδιο όμως θρήνο προαναγγέλλει και ο Ιησούς Χριστός για την ημέρα εκείνη: 
«Εκεί θα είναι το κλάμα και ο τριγμός των οδόντων» (Κατά Ματθαίον, 8, 12).

Εκτός  από το  Ευαγγέλιο  του  Ματθαίου,  εντυπωσιακές  είναι  οι  ομοιότητες  της 
προφητείας της Ερυθραίας και με την Αποκάλυψη του Ιωάννη:

Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και κτυπήθηκε το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της  
σελήνης  και  το  τρίτον  των  αστέρων,  δια  να  σκοτισθή  το  τρίτον  μέρος  των.  
(Αποκάλυψις Ιωάννου, 8, 12) 
Θα εκλείψη το φως της ημέρας, η λάμψις του ηλίου και των αστέρων. (Ερυθραία, στ.  
16)
Και  οι  επτά  άγγελοι,  που  είχαν  τις  επτά  σάλπιγγες  ετοιμάσθηκαν  να  σαλπίσουν.  
(Αποκάλυψις Ιωάννου, 8, 6)
Σάλπιγξ δε από τον ουρανό, φωνή με μεγάλο θρήνο θα αφήσει. (Ερυθραία, στ. 23)
Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε από τον ουρανό μέγας πύρινος αστέρας που  
καιότανε ως λαμπάδα. (Αποκάλυψις Ιωάννου, 8, 10)
Θα ρεύσει από τον ουρανό πύρινος ποταμός και μάλιστα από θείο. (Ερυθραία, στ.  
27)
  
Το σημαντικότερο όμως κοινό σημείο μεταξύ της Αποκάλυψης του Ιωάννη 

και της προφητείας της Ερυθραίας είναι η αναφορά στο περίφημο «σημάδι» που θα 
λάβουν οι άνθρωποι, το οποίο ο Ιωάννης το ονομάζει «χάραγμα», ενώ η Ερυθραία 
«σφραγίδα επίσημη»!
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Στον πρώτο στίχο των ανωτέρω δύο χειρογράφων καταγράφεται η  
προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας περί της σφραγίδας του  

Αντιχρίστου: «ΣΗΜΑ ΔΕ ΣΟΙ ΤΟΤΕ ΠΑΣΙ ΣΦΡΗΓΙΣ 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ». Το επάνω χειρόγραφο προέρχεται από την  

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Ιεροσολύμων (συλλογή Αγίου Σάββα κωδ.  
419, φ.270α, 14ος αι.) και το κάτω από την Βιβλιοθήκη του  

Βατικανού (κωδ. Vat. gr. 743, φ. 59α, 16ος αι.). Στην έκδοση 
«Σιβυλλιακοί Χρησμοί» των Παρισίων (βλ. σελ. 203), ο επίμαχος  

στίχος αναφέρεται ως «ΣΗΜΑ ΔΕ ΠΑΣΙ ΒΡΟΤΟΙΣΙ ΤΟΤΕ,  
ΣΦΡΑΓΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ», ενώ στην έκδοση της Λειψίας (Hinrichs,  

1902) αναφέρεται ως «ΣΗΜΑ ΔΕ ΤΟΙ ΤΟΤΕ ΠΑΣΙ ΒΡΟΤΟΙΣ,  
ΣΦΡΑΓΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ». 

  
Σημάδι  τότε θα υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, σφραγίδα επίσημη. (Ερυθραία,  
στ. 28)
Και υπεχρέωσε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και πτωχούς, ελευθέρους  
και δούλους, να έχουν  χαραγμένο σημάδι εις το δεξί τους χέρι η εις το μετωπόν  
τους, ώστε να μην μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πωλήσει παρά εκείνος που έχει το  
χαραγμένο σημάδι,  δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του.  
Εδώ είναι αναγκαία η σοφία. Εκείνος που έχει νόησιν ας λογαριάσει τον αριθμόν  
του  θηρίου·  είναι  αριθμός  ανθρώπου·  και  ο  αριθμός  αυτού  είναι  χξς΄  (666). 
(Αποκάλυψις Ιωάννου, 13, 16)
  
Αυτός που θα υποχρεώσει τους ανθρώπους να λάβουν το χαραγμένο σημάδι θα 

είναι ο επερχόμενος ηγέτης της Νέας Παγκοσμιοποιημένης Εποχής, ο αποκαλούμενος 
Αντίχριστος,  αυτός  που  ο  Ιωάννης  αποκαλεί  με  την  ονομασία  «θηρίον».  Οι 
περισσότεροι  όμως  άνθρωποι  δεν  θα  αντιληφθούν  την  έλευσή  του  διότι,  όπως  μας 
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προλέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος,  θα έχουν όλη τους την προσοχή στραμμένη στα 
γήινα και βιοτικά πράγματα, στην ύλη, το χρήμα και τις σαρκικές απολαύσεις. 

Διότι η έλευσις τούτου (του Αντιχρίστου) γίνεται γνωστή εις τους έχοντας τον νουν  
προσηλωμένον εις τα άνω· εις δε τους έχοντας τον νουν εις βιωτικά πράγματα, και  
ποθούντας τα γήινα, δεν θα γίνει φανερόν τούτο.

(Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, Περί Ελεύσεως του Αντιχρίστου)
Ένας  δεύτερος  λόγος  για  τον  οποίο  δεν  θα  γίνει  αντιληπτή  η  παρουσία  του 

Αντιχρίστου, είναι διότι θα ομοιάζει με έναν απολύτως φυσιολογικό άνθρωπο, με ένα 
ανερχόμενο πολιτικό πρόσωπο. Θα είναι ευπαρουσίαστος και θα μαγνητίζει τα πλήθη, 
όμως, μέσα του θα βασιλεύει το σκοτάδι και θα κατευθύνεται εξ ολοκλήρου από τον 
ίδιο τον Εωσφόρο. 

Θα  κάνει  την  εμφάνισή  του  ως  πολιτικός  ηγέτης και  σε  σύντομο  χρονικό 
διάστημα  με  την  βοήθεια  των  ισχυρών  της  γης  και  των  Εβραίων  μεγιστάνων  του 
πλούτου, θα αναδειχθεί σε έναν «χαρισματικό» παγκόσμιο ηγέτη. Στο πλευρό του θα 
ταχθούν όλα τα κλιμάκια του διεθνούς Σιωνισμού, οι περισσότεροι πρωθυπουργοί και 
πρόεδροι κρατών, θρησκευτικοί ηγέτες, βασιλιάδες και γαλαζοαίματοι, καθώς και όλες 
οι αποκρυφιστικές, σατανιστικές και μασονικές στοές και αδελφότητες. Δηλαδή όλοι οι 
εξουσιαστές του πλανήτη. 

Τα  έργα  του  και  οι  αποφάσεις  του  θα  τραβήξουν  την  προσοχή  όλης  της 
ανθρωπότητας. Θα είναι αρχικά έργα αγάπης και φιλανθρωπίας, φαινομενικά όμως 
και  απατηλά,  με  σκοπό  να  κερδίσει  την  εμπιστοσύνη  και  τον  θαυμασμό  των 
ανθρώπων.

Η παγκόσμια ανάδειξή του θα συνδυαστεί με την πρωτοβουλία που θα αναλάβει 
για  την  παγκόσμια  ειρήνη.  Οι  περισσότεροι  πόλεμοι  και  οι  εστίες  ανάφλεξης  που 
υπάρχουν σήμερα πάνω στη γη είναι τεχνητές.  Όταν θα εμφανιστεί ο «ειρηνοποιός» 
Αντίχριστος,  ως  διά  μαγείας,  θα  εφαρμόσει  ένα  πρωτότυπο  πρόγραμμα  ειρήνης  με 
επίκεντρο την Παλαιστίνη και την Μέση Ανατολή.

 

Σκηνή από την ταινία The Omega Code. O ηθοποιός Michael York 
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υποδύεται τον Αντίχριστο, ο οποίος αυτοαποκαλείται πρίγκιπας της  
Ειρήνης. 

Ο επερχόμενος Αντίχριστος θα είναι ο μεγάλος «ειρηνοποιός».
Θα πρέπει να προσδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της  ειρήνης και της 

ασφάλειας, ειδικά με το κλίμα της τρομοκρατίας που έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία 
χρόνια.

Σε αυτό ακριβώς το φλέγον ζήτημα αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος 
προαναγγέλλει μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της εποχής του Αντιχρίστου: 
την επιδίωξη της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας! 

Η Ημέρα του Κυρίου θα έλθει όπως ο κλέφτης την νύχτα. Όταν λέγουν, «Ειρήνη και  
ασφάλεια», τότε έρχεται  επάνω τους αιφνίδια καταστροφή.  (Προς Θεσσαλονικείς  
Α΄, 5, 3)
 
Εκτός από το ζήτημα της ειρήνης και της ασφάλειας, ο Απόστολος Παύλος μάς 

γνωστοποιεί ότι η Ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού θα έρθει τόσο αιφνίδια, 
όπως ο κλέπτης μέσα στη νύχτα.

Το  ζήτημα  της  παγκόσμιας  ασφάλειας  έχει  ανακύψει,  τα  τελευταία  χρόνια,  με 
αφορμή κυρίως το αιφνίδιο χτύπημα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Ένα 
χτύπημα που για κάποια κυβερνητικά στελέχη των Η.Π.Α. δεν ήταν και τόσο αιφνίδιο, 
διότι  πραγματοποιήθηκε  με  την  συνεργασία  Αμερικανών  μυστικών  πρακτόρων,  οι 
οποίοι  χρησιμοποίησαν  φανατικούς  ισλαμιστές  με  σκοπό  την  καλλιέργεια  ενός 
παγκοσμίου κλίματος τρομοκρατίας. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο κατασκευάστηκε το τέλειο άλλοθι για την αστυνόμευση 
και  την  παρακολούθηση  ολόκληρου  του  πλανήτη  υπό  το  πρόσχημα  της 
τρομοκρατίας.  Συγχρόνως  αναδείχθηκε  μία  νέα  προτεραιότητα  για  όλη  την 
ανθρωπότητα, το ζήτημα της ασφάλειας και της διεθνούς τάξης το οποίο θα επιλυθεί 
μέσω του πλανητικού συστήματος του Αντιχρίστου. 

Η  προφητεία,  λοιπόν,  του  Αποστόλου  Παύλου  για  την  ειρήνη  και  την 
ασφάλεια  που  θα επιζητηθεί  κατά τους  έσχατους  καιρούς,  έχει  σήμερα υψίστη 
σημασία.

Μία ανάλογη προφητεία μάς έχει κληροδοτήσει και ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος:
Θα εξαπατά τον κόσμον (ο Αντίχριστος) υπό το πρόσχημα της ευταξίας.

(Εφραίμ ο Σύρος, Περί Ελεύσεως του Αντιχρίστου)
Ας κρατήσουμε τις λέξεις  ευταξία, ειρήνη και ασφάλεια, και ας περάσουμε σε 

ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την ανθρωπότητα, το πρόβλημα 
της πείνας. 

Με το πρόγραμμα ειρήνης που θα εφαρμόσει ο Αντίχριστος και σε συνδυασμό με 
μία  αναδιανομή  των  προϊόντων  και  των  τροφίμων  που  παράγονται  σε  παγκόσμιο 
επίπεδο, θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό και το πρόβλημα αυτό. Και τότε, με όλα τα φώτα 
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της δημοσιότητας στραμμένα επάνω του και με μία σειρά ευεργετικών και αγαθοποιών 
προγραμμάτων να βρίσκονται σε εξέλιξη, θα αρχίσει σιγά-σιγά να «θεοποιείται».

Θα  είναι  τόσο  μεγάλη  η  πλύση  εγκεφάλου  από  τα  διεθνή  Μ.Μ.Ε.,  που  το 
μεγαλύτερο μέρος της «πολιτισμένης» ανθρωπότητας θα τον αποδεχθεί ως τον μεγάλο 
ευεργέτη της, ως έναν νέο Μεσσία. 

Σε  όλη  αυτή  την  προσπάθεια  ανάδειξης  του  νέου  Μεσσία,  μεγάλος 
πρωταγωνιστής, εκτός από τα διεθνή Μ.Μ.Ε., θα είναι και ο Πάπας της Ρώμης.

Η  Αποκάλυψη του Ιωάννη αναφέρεται σε δύο «θηρία». Το πρώτο θηρίο βγαίνει 
από την θάλασσα και έχει δέκα κέρατα, ενώ το δεύτερο θηρίο βγαίνει από την γη. Το 
πρώτο θηρίο είναι ο Αντίχριστος και τα δέκα κέρατα που έχει  επί  της κεφαλής του 
συμβολίζουν,  σύμφωνα  με  την  Αποκάλυψη,  δέκα  βασιλιάδες  της  γης,  δηλαδή  δέκα 
ισχυρούς Πρωθυπουργούς οι οποίοι θα συνεργαστούν και θα συμπράξουν μαζί του.

Τα  δέκα  κέρατα  που  είδες  είναι  δέκα  βασιλείς,  οι  οποίοι  δεν  επήραν  ακόμη  
βασιλείαν, αλλά θα πάρουν εξουσίαν σαν βασιλείς δια μίαν ώραν μαζί με το θηρίον.  
(Αποκάλυψις, 17, 12)
  
Το δεύτερο θηρίο της Αποκάλυψης βγαίνει από την γη και έχει επί της κεφαλής 

του δύο κέρατα σαν του αρνιού: 
Ύστερα είδα άλλο θηρίον να ανεβαίνη από την γην· είχε δύο κέρατα σαν του αρνίου,  
αλλά  μιλούσε  σαν  δράκος.  Και  εκτελεί  όλην  την  εξουσίαν  του  πρώτου  θηρίου  
ενώπιόν του, και κάνει την γην και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το θηρίον  
το πρώτον. (Αποκάλυψις, 13, 11)
  
Το δεύτερο θηρίο της  Αποκάλυψης θα είναι  ο  Πάπας της  Ρώμης.  Ομοιάζει  με 

αρνίον  διότι  είναι  ποιμένας  με  ιερατική  εξουσία  και  ποίμνιο  (1,5  δισεκατομμύριο 
πιστούς), ενώ τα δύο του κέρατα συμβολίζουν την δικέρατη τιάρα που φέρει επί της 
κεφαλής του. Αν και θα ομοιάζει με αρνίο, από μέσα του θα είναι δράκος.

Χειρόγραφο από την Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους, στο οποίο ο  
Πάπας αποκαλείται αντίχριστος, η δε εκκλησία της Ρώμης έδρα του  

Αντιχρίστου: «Οι τοιούτοι με όλον οπού κηρύττουσι τον πάπαν  
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αντίχριστον· και την εκκλησίαν της ρώμης βαβυλώνα και καθέδρα  
του Αντιχρίστου». Κώδιξ 381, φ. 285β.

Σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο της Αποκάλυψης, το δεύτερο θηρίο (ο Πάπας) θα 
εκτελεί την εξουσία του πρώτου θηρίου (του Αντιχρίστου). Ο Πάπας δηλαδή θα είναι 
ένα τυφλό όργανο του Αντιχρίστου και συγχρόνως αυτός που με την αρχιερατική του 
εξουσία και την επιρροή που έχει σε 1,5 δισεκατομμύριο πιστούς της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας, θα ωθήσει «τους κατοίκους της γης να προσκυνήσουν το θηρίον το πρώτον»,  
δηλαδή τον ίδιο τον Αντίχριστο! 

Ο Πάπας της Ρώμης θα είναι στην ουσία το δεξί χέρι του Αντιχρίστου. 
Περί του ιδίου ζητήματος έχει αποφανθεί με σαφήνεια και ο γέρων Παΐσιος του 

Αγίου Όρους, ο οποίος λέγει:
Ναι, Εβραίος θα' ναι (ο Αντίχριστος). Θα συνεργαστεί πολύ κι ο Πάπας, γιατί  
όλα τα παιδιά του διαβόλου θα τα θεωρεί δικά του και θα τους υποδεικνύει να  
ακολουθούν τον Αντίχριστο.1

 
Δικαίως, λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αποκαλεί τον Πάπα αιτία του κακού: 
Τον Πάπα να καταράσθε διότι αυτός θα είναι η αιτία του κακού. (Άγιος Κοσμάς  
ο Αιτωλός, Προφητείες)
  
Ο  γέρων  Παΐσιος,  σχολιάζοντας  τον  ανωτέρω  λόγο  του  Αγίου  Κοσμά  του 

Αιτωλού, λέγει:
Ο  Άγιος  Κοσμάς  ο  Αιτωλός  εννοούσε  αυτόν  τον  Πάπα,  της  συγκεκριμένης  
εποχής, ο οποίος θα βοηθήσει στην ανάδειξη του Αντιχρίστου! 2

  
Εκτός από τον Πάπα της Ρώμης, μαζί με το «θηρίον» θα συμπράξουν και πολλοί 

αρχιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και πρωτίστως οι υψηλά ιστάμενοι. 
Όσον αφορά στην θαυματοποιό δράση του Αντιχρίστου και του Πάπα της Ρώμης, 

δεν  θα  πρέπει  να  λησμονούμε  ότι  και  τα  δύο  αυτά  πρόσωπα  δεν  θα  έχουν  στην 
πραγματικότητα καμία απολύτως δύναμη.  Διότι  όλα όσα θα πράξουν,  ακόμη και  τα 
φαινομενικά θαύματα, θα τα πράξουν διότι θα τους παραχωρηθεί άνωθεν η εξουσία να 
τα  πράξουν,  ώστε  να  ολοκληρωθεί  το  σχέδιο  της  Μεγάλης  Αποστασίας.  Και  η 
αποστασία  αυτή  έχει  ήδη  ξεκινήσει,  καθώς  ευρισκόμεθα  σε  περίοδο  πρωτοφανούς 
σήψης και πνευματικής παρακμής.

Ουδείς άνθρωπος γνωρίζει ποία θα είναι η χρονική στιγμή που θα εμφανιστεί ο 
Αντίχριστος. Όπως όμως ο γεωργός αναγνωρίζει τον καιρό του θερισμού από τα σημεία 
των καιρών, ομοιοτρόπως και εμείς αναγνωρίζουμε από τα σημεία των καιρών ότι η 
περίοδος της βασιλείας του «θηρίου» είναι ήδη κοντά. 

Παρατηρήστε  την  συκιά  και  όλα  τα  δένδρα.  Όταν  ήδη  βλαστήσουν,  βλέπετε  και  
καταλαβαίνετε μόνοι σας ότι πλησιάζει πια το καλοκαίρι. Έτσι και σεις, όταν ιδείτε  
αυτά να γίνονται, να γνωρίζετε ότι είναι κοντά η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας  
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λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή, έως ότου γίνουν όλα αυτά. Ο ουρανός και η  
γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν. Προσέχετε δε τον εαυτόν  
σας  μήπως  οι  καρδιές  σας  γίνουν  βαριές  από  κραιπάλη  και  μέθη  και  από  
μέριμνες βιοτικές και σας έλθει αιφνιδίως η ημέρα εκείνη.

(Κατά Λουκάν, 21, 29)
To ζήτημα της ελεύσεως του Αντιχρίστου,  έχει απασχολήσει  πολλές φορές την 

ανθρωπότητα στο παρελθόν. Ποτέ όμως δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την εμφάνισή του, οι οποίες πληρούνται σήμερα. 

Εάν, λόγου χάρη, εμφανιζόταν πριν από έναν αιώνα, το πιο γρήγορο μέσο που θα 
είχε  στη  διάθεσή  του  για  τις  μετακινήσεις  του  στη  στεριά  θα  ήταν  μια  άμαξα  με 
γρήγορα άλογα. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα ήταν τελείως ανέφικτο να ταξιδέψει και να 
προσεγγίσει τους ανθρώπους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. 

Αντιθέτως,  σήμερα,  δεν  υπάρχει  λόγος  να  ταξιδέψει  πουθενά. Αρκεί  να 
ταξιδέψει η εικόνα του και η ομιλία του μέσα από τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά 
και δορυφορικά δίκτυα.  Δηλαδή μέσα από τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την 
αλιεία της ανθρώπινης συνείδησης.

Τα  ίδια  δίκτυα,  αν  και  πληθαίνουν  σε  αριθμό,  ελέγχονται  από  ολοένα  και 
μικρότερο  αριθμό  ανθρώπων,  καθώς  οι  μεγάλοι  ιδιοκτήτες  των  διεθνών  Μ.Μ.Ε. 
εξαγοράζουν όλους τους μικρούς τηλεοπτικούς σταθμούς, όλες τις μικρές εφημερίδες 
και κάθε είδους έντυπο. Κατά συνέπεια οι φωνές αντίστασης μειώνονται και σε λίγα 
χρόνια θα είναι ανύπαρκτες. Αναφέρω χαρακτηριστικά έναν από τους βαρόνους των 
Μ.Μ.Ε.,  τον  Ρούπερτ  Μέρντοχ,  ο  οποίος  έχει  στην  κατοχή  του  150  τηλεοπτικούς 
σταθμούς  και  170  εφημερίδες  σε  Αμερική,  Ευρώπη,  Ασία  και  Αυστραλία.  Ο 
συγκεκριμένος  ιδιοκτήτης  είναι  ένας  από τους  πιο  ένθερμους υποστηρικτές  του νυν 
προέδρου των Η.Π.Α., Τζωρτζ Μπους, ο οποίος με την σειρά του είναι ένας από τους 
αδίστακτους  και  αφοσιωμένους  υπηρέτες  του  Σιωνισμού.  Ο  δε  Σιωνισμός  είναι  η 
αγαπημένη οικογένεια του Αντιχρίστου.

Ένα καθοριστικό λοιπόν σημείο των καιρών μας, βάσει του οποίου πληρούνται σε 
πρακτικό επίπεδο οι προϋποθέσεις για την εξάπλωση του συστήματος του «θηρίου», 
είναι ο έλεγχος των Μ.Μ.Ε. σε συνδυασμό με την έξαρση της τεχνολογίας στον τομέα 
των επικοινωνιών.

Το σημαντικότερο όμως σημείο των καιρών μας είναι αναμφισβήτητα η παγκόσμια 
εξάπλωση  του  αριθμού  666  με  την  μορφή  του  γραμμωτού  κωδικού  συστήματος 
Universal Product Code (UPC) ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό, bar code system.

Το  bar code είναι  ένας κωδικός  που έχει  τοποθετηθεί  σε  όλα τα προϊόντα του 
πλανήτη  ως  ένα  σύστημα  αναγνώρισης  (ταυτότητας)  του  προϊόντος,  το  οποίο 
διαβάζεται από ένα ηλεκτρονικό σκάνερ. Στην ουσία πρόκειται για μία ομάδα αριθμών 
που κωδικοποιήθηκαν σε μία σειρά γραμμών.
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Ένα συνηθισμένο  bar code στην Ελλάδα αποτελείται από 8 μέχρι 12 ψηφία τα 
οποία  αποτελούν  τον  βασικό  κώδικα.  Όπως  διακρίνεται  από  το  πλαϊνό  σχήμα,  τα 
αριστερά  ψηφία  αποτελούν  τον  κωδικό  του  κατασκευαστή  και  τα  δεξιά  ψηφία  τον 
κωδικό  του  προϊόντος.  Εκτός  από τα  δέκα  αυτά  ψηφία  υπάρχουν  και  τρεις  μπάρες 
ασφαλείας (δύο στις άκρες και μία στο κέντρο). Οι δύο ακριανές μπάρες πληροφορούν 
στο σκάνερ την αρχή και το τέλος του κωδικού, ενώ η κεντρική μπάρα διαχωρίζει τον 
αριθμό του κατασκευαστή από τον αριθμό του προϊόντος.

Αυτό,  όμως,  που  προκαλεί  εντύπωση  είναι  ότι  κάθε  μία  απ'  αυτές  τις  μπάρες 
αποτελεί  την  κωδικοποιημένη  μορφή  του  αριθμού  έξι  και,  κατά  συνέπεια,  οι  τρεις 
συνολικά μπάρες που υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα αποτελούν την κωδικοποιημένη 
αναπαράσταση του αριθμού 666.

Για να γίνει αυτό κατανοητό,  ας γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 
αντιστοίχιση μεταξύ γραμμών και αριθμών.

Κάθε  αριθμός  μεταξύ  του 0  και  του 9  απεικονίζεται  με  μία  εναλλαγή μαύρων 
γραμμών  και  λευκών  διαστημάτων  (επτά  στο  σύνολο).  Η  απεικόνιση  αυτή,  όπως 
διακρίνεται στο κάτωθι σχήμα, γίνεται αντιληπτή ως ένα ζεύγος μαύρων γραμμών.

Στο αριστερό μέρος διακρίνεται η πραγματική δομή του αριθμού έξι  
και στο δεξιό, ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνεται πάνω στο  

προϊόν. 
Η  αποκωδικοποίηση  των  γραμμών  του  bar code σε  αριθμούς,  γίνεται  με 

διαφορετικό  τρόπο  στο  αριστερό  μέρος,  απ'  ότι  στο  δεξιό  μέρος  του  κώδικα.  Η 
αποκωδικοποίηση αυτή γίνεται εμφανής στα επόμενα σχεδιαγράμματα.
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ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ:

ΔΕΞΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ:

Όπως ανακύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, ο αριθμός έξι είναι ο μοναδικός αριθμός 
που παριστάνεται με δύο μονές μαύρες γραμμές οι οποίες διαχωρίζονται από ένα μόνο 
λευκό διάστημα. Οι δύο μονές αυτές γραμμές είναι οι μπάρες ασφαλείας που υπάρχουν 
σε όλα τα προϊόντα.

Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι, οι τρεις μπάρες ασφαλείας που υπάρχουν σε 
όλα  τα  code bar,  σε  όλα  ανεξαιρέτως  τα  προϊόντα  του  πλανήτη,  είναι  η 
κωδικοποιημένη μορφή του αριθμού 666, ο οποίος είναι ήδη ο κυρίαρχος αριθμός 
του παγκόσμιου εμπορίου.

H  περίοδος  που  διανύουμε,  σε  τεχνολογικό  επίπεδο,  είναι  η  περίοδος  της 
μικροηλεκτρονικής και της ψηφιακής τεχνολογίας (ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, 
ψηφιακά  τηλεοπτικά  δίκτυα,  ψηφιακή  τηλεφωνία,  κ.ο.κ.).  Όλες  οι  συσκευές 
μετατρέπονται σε ψηφιακές. Το ίδιο όμως έχει αρχίσει να συμβαίνει και με το χρήμα.

Η πρώτη  έκφραση  του  ψηφιακού χρήματος  είναι  οι  λεγόμενες  έξυπνες  κάρτες 
(smart cards), που είναι η εξέλιξη των πιστωτικών καρτών. Οι  smart cards έχουν στο 
εσωτερικό τους ένα μικροτσίπ και βρίσκονται  σε χρήση ήδη από το φθινόπωρο του 
1991 (Visa smard card,  American Express smard card, κ.ά.).  Ο χώρος αποθήκευσης 
δεδομένων στα μικροτσίπ αυτών των καρτών είναι 100 φορές μεγαλύτερος απ' ότι στις 
συμβατικές πιστωτικές κάρτες. 

Η νέα αυτή τεχνολογία προωθείται με ταχύτατους ρυθμούς σε όλο τον πλανήτη, 
μηδεμίας χώρας εξαιρουμένης. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις στις δύο πολυπληθέστερες χώρες 
του κόσμου, την Κίνα (με πληθυσμό 1,3 δις) και την Ινδία (με πληθυσμό 1,07 δις).

Τον Ιούνιο του 2003,  το ανώτατο νομοθετικό σώμα του Κογκρέσου της  Κίνας 
θέσπισε  έναν  ειδικό  νόμο  (National Citizen ID Law),  δια  του  οποίου  εγκρίθηκε  η 
προώθηση μιας νέας κάρτας-ταυτότητας με ενσωματωμένο μικροτσίπ για όλους τους 
κατοίκους της Κίνας3. Ο David W. Chen, αρθρογράφος της εφημερίδας The New York 
Times, γράφει σχετικά: 

Από το επόμενο  έτος  (οι  Κινέζοι)  θα γνωρίσουν κάτι  νέο  και  εκπληκτικό  σε  
κλίμακα, μία ηλεκτρονική κάρτα η οποία θα αποθηκεύει σε μικροτσίπ όλες τις  
ζωτικές πληροφορίες για τους 960 εκατομμύρια πολίτες του εκλογικού σώματος.  
Τον  Ιούνιο  (του  2003),  το  ανώτατο  νομοθετικό  σώμα  της  Κίνας  (the  Standing  
Committee of the National People's Congress),  πέρασε τον Εθνικό Νόμο για την  
Ταυτότητα  του  Πολίτη,  αποδεχόμενο  τις  κάρτες.  Αυτές  πρόκειται  να  έχουν  
ενσωματωμένο ένα μικροτσίπ, το οποίο θα αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα 4.
Το νέο αυτό πρόγραμμα έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε αρκετές πόλεις της Κίνας, 

συμπεριλαμβανομένου και του Χονγκ Κονγκ, και σύμφωνα με τις επίσημες αρχές θα 
ολοκληρωθεί μέχρι το 2009. Μετά την ολοκλήρωσή του, θα υπάρχει η δυνατότητα να 
εντοπίζεται  η  ακριβής  γεωγραφική  θέση  όλων  των  κατοίκων  της  πολυπληθέστερης 
χώρας του κόσμου, μέσα από ειδικά μόνιτορ και εξελιγμένα δορυφορικά συστήματα. 

Ο  Nicolas Becquelin, διευθυντής του οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 
Κίνας,  με  έδρα  το  Χονγκ  Κονγκ,  λέγει  με  έμφαση:  «It's scary what the Chinese 
government is doing»,  δηλαδή, «είναι  τρομακτικό αυτό που πράττει  η κυβέρνηση της  
Κίνας» 5.

Στο μικροτσίπ της νέας κινεζικής ταυτότητας θα είναι καταγεγραμμένες όλες οι 
πληροφορίες για κάθε πολίτη, καθώς και ένας 18ψήφιος αριθμός που θα αντιστοιχεί 
αποκλειστικά στον κάτοχό της. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι κάτοικοι της Κίνας χάνουν ένα 
ζωτικό  μέρος  της  ελευθερίας  τους  και  μετατρέπονται  σε  1,3  δισεκατομμύρια 
αριθμοποιημένους και εύκολα εντοπίσιμους υπηκόους.

Στο ζήτημα της ελευθερίας αυτών των πολιτών αναφέρεται  και  ο  Frank Xu,  ο 
διευθυντής του τεράστιου αυτού προγράμματος έξυπνων καρτών (Smart Card Forum of 
China), ο οποίος δηλώνει ότι: "If you want to live in the fast lane, you have to deal with 
technology, but you cannot have total freedom", δηλαδή, "εάν θέλεις να ζεις στη γρήγορη 
γραμμή,  θα πρέπει  να έχεις  σχέση με την τεχνολογία  αλλά,  δεν θα μπορείς να έχεις  
πλήρη ελευθερία"6.

Στην ίδια κατεύθυνση με  την Κίνα προσανατολίζεται και  η Ινδία,  η οποία 
σκοπεύει να παράξει 1 δισεκατομυρίο Smart Chip cards που θα χρησιμοποιούνται 
ως ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας,  L.  K.  Advani, 
δήλωσε ότι η τεχνολογία της Ινδίας είναι επαρκής για ένα τέτοιο εγχείρημα7. 

Οι δύο μεγάλες εταιρείες παραγωγής έξυπνων καρτών στην Ινδία, η  Smart Chip 
Limited και  η  Syscom Corporation,  σύμφωνα με την Ινδική εφημερίδα  Chandigarh 
Tribune, έχουν παραδώσει  μέχρι  τις  25  Σεπτεμβρίου 2004 συνολικά 7  εκατομμύρια 
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έξυπνες κάρτες με ενσωματωμένο μικροτσίπ8. Ο βιομηχανικός αναλυτής Gaurav Dua 
εκτιμά ότι στα τέλη του 2005 οι κάρτες θα φτάσουν στον αριθμό των 21 εκατομμυρίων.

Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στο κράτος της Νοτίου Αφρικής (South Africa) 
καθώς,  τον  Οκτώβριο  του  2004,  ανακοινώθηκε  ότι  μέχρι  το  2009  πάνω  από  100 
εκατομμύρια  smart cards με ενσωματωμένο μικροτσίπ θα είναι  σε  χρήση στη χώρα 
μέσω του προγράμματος HANIS (Home Affairs National Identification System).

Και ενώ στην Κίνα, στην Ινδία, στη Νότια Αφρική και σε πολλές άλλες χώρες 
του κόσμου οι έξυπνες κάρτες αναμένεται να κάνουν μαζικά την εμφάνισή τους, η 
Μαλαισία είναι το πρώτο κράτος του κόσμου στο οποίο, ήδη από το 2001, όλοι οι 
κάτοικοι είναι εφοδιασμένοι με κάρτες-ταυτότητες με ενσωματωμένο μικροτσίπ 9. 

Η  ίδια  χώρα  παρουσιάζεται  πρωτοπόρα  και  στην  παραγωγή  μικροτσίπ  τα 
οποία θα εμφυτεύονται όχι μόνο σε κάρτες ή σε ταυτότητες, αλλά και στο ίδιο το 
ανθρώπινο σώμα.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2003, η κυβέρνηση της Μαλαισίας με πρωτοβουλία του ίδιου 
του  Πρωθυπουργού  της,  αγόρασε  από  την  Ιαπωνική  εταιρεία  FEC Inc (First Hill 
Electronic Company) την τεχνογνωσία και τα δικαιώματα παραγωγής του μικρότερου 
εμφυτεύσιμου μικροτσίπ στον κόσμο10. Η παραγωγή του μικροτσίπ ξεκινάει μέσα στο 
2005 στην Ιαπωνία και αργότερα θα μεταφερθεί στα εργοστάσια της Μαλαισίας.

Το  συγκεκριμένο  μικροτσίπ  ονομάζεται  Malaysian Microchip και  παρουσιάζει 
τρεις σημαντικές καινοτομίες: α) είναι το πρώτο  Multi-band IC chip στον κόσμο, β) 
είναι το πρώτο που έχει υπέρυθρη μέθοδο εγγραφής (first infrared writing method) και, 
γ) με διαστάσεις 0.5 Χ 0.5 Χ 0.07 χιλ. είναι το μικρότερο εμφυτεύσιμο μικροτσίπ στον 
κόσμο.  Σύμφωνα με την εταιρεία που το  παράγει,  το μικροσκοπικό τσιπ μπορεί  να 
εμφυτευθεί  οπουδήποτε:  σε  μία  κόλα  χαρτί,  σε  ένα  χαρτονόμισμα,  σε  διαβατήρια, 
ταυτότητες, όπλα, και βεβαίως μέσα στο ανθρώπινο σώμα 11. 

 

Αριστερά, τρία Malaysian Microchips ανάμεσα σε μία πασχαλίτσα  
και ένα χιλιοστόμετρο. Δεξιά, μερικά ίδια μικροτσίπ δίπλα από ένα 

νόμισμα του ενός γιεν.
Ας μεταφερθούμε όμως τώρα από την Μαλαισία στην Φλώριδα των Η.Π.Α. και 

συγκεκριμένα  στο  Παλμ  Μπητς,  όπου  εδρεύει  η  Applied Digital Solutions,  η 
μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής εμφυτεύσιμων μικροτσίπ στον κόσμο. 
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Στις  24 Οκτωβρίου 2002, ο Οργανισμός Τροφίμων και  Φαρμάκων των Η.Π.Α. 
(U.S.  Food and Drug Administration) έδωσε την επίσημη έγκρισή του στην εταιρεία 
Applied Digital Solutions για την εμφύτευση μικροτσίπ σε αμερικανούς πολίτες.

Το συγκεκριμένο μικροτσίπ ονομάζεται VeriChip και εξελίχθηκε από την Digital 
Angel Corporation, που είναι μία θυγατρική εταιρεία της Applied Digital Solutions. Το 
μικροτσίπ  έχει  διαστάσεις  12  x  2,1  χιλ.  και  είναι  ένας  μηχανισμός  πιστοποίησης 
ταυτότητας  που  λειτουργεί  με  εκπομπή  ραδιοσυχνοτήτων  (radio  frequency 
identification). Το νέο αυτό μικροτσίπ, μέχρι τον Αύγουστο του 2004, είχε εμφυτευτεί 
σε περισσότερους από χίλιους πολίτες για ιατρικούς λόγους, καθώς στην μνήμη του 
μπορεί να αποθηκευτεί όλος ο ιατρικός φάκελος ενός ασθενή. Η εταιρεία προσφέρει το 
μικροτσίπ  στην  τιμή  των  200  δολλαρίων  και  εκτιμάει  ότι  στα  επόμενα  χρόνια  οι 
πωλήσεις της θα ξεπεράσουν τα 15 δισ. δολάρια!

Τα  εγκαίνια  του  VeriChip έγιναν  στις  10  Μαΐου  2002,  στο  Παλμ  Μπιτς  της 
Φλωρίδα, όπου εμφυτεύτηκε σε μία τριμελή οικογένεια, τους Jeffrey και Leslie Jacobs 
και τον δεκατετράχρονο γιο τους Derek. Η εμφύτευση επιτεύχθηκε μέσω σύριγγας και ο 
χρόνος που απαιτήθηκε ήταν λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα για κάθε άτομο. 

Ο δεκατετράχρονος Derek Jacobs, κατά την ώρα της
εμφύτευσης του μικροτσίπ στο δεξί του μπράτσο.

Το VeriChip παρουσιάζει ιδιαίτερη ζήτηση και εκτός των Η.Π.Α. Στις 24 Ιουλίου 
2004 η  Applied Digital υπέγραψε συμβόλαια πώλησής του με τα κράτη Αργεντινή, 
Κολομβία,  Βενεζουέλα,  Δομινικανή Δημοκρατία και  Ρωσία.  Βάσει  των συμβολαίων 
που υπογράφηκαν προβλέπεται η παράδοση 75.000 VeriChips και 3.500 σκάνερ σε μία 
πενταετία,  στην  τιμή  των  35  εκατομ.  δολλαρίων.  Λίγους  μήνες  αργότερα,  στις  8 
Δεκεμβρίου  2004,  υπογράφηκαν  τρία  νέα  συμβόλαια  με  τις  κυβερνήσεις  της 
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Ταϋλάνδης, της Μαλαισίας και της Νότιας Κορέας. Ο συνολικός αριθμός μικροτσίπ που 
προβλέπεται να προμηθευτούν αυτά τα τρία κράτη, σε μία τριετία, είναι 65.825 τσιπ και 
4.687 σκάνερ. 

Το  VeriChip έχει ήδη αρχίσει να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο και βεβαίως η 
χρήση του δεν θα περιοριστεί μόνον σε ιατρικούς σκοπούς. Ήδη η εταιρεία παραγωγής 
του έχει δημιουργήσει άλλα δύο ειδικά μικροτσίπ, το  VeriKid, το οποίο εμφυτεύεται 
κυρίως σε μικρά παιδιά ώστε να εντοπίζονται  μέσω δορυφόρου οπουδήποτε και  αν 
βρίσκονται πάνω στη γη (για την αντιμετώπιση πιθανής απαγωγής), και το VeriGuard, 
το οποίο εμφυτεύεται  σε υπαλλήλους εταιρειών και  χρησιμοποιείται  κυρίως για την 
είσοδό τους σε κτίρια υψίστης ασφαλείας. 

Επιπλέον, η Digital Angel Corporation, η οποία δημιούργησε το VeriChip, εξάγει 
σε ολόκληρο τον κόσμο εκατομμύρια μικροτσίπ τα οποία εμφυτεύονται σε ζώα. Μέχρι 
τον  Αύγουστο  του  2004,  είχαν  σφραγιστεί με  τα  μικροτσίπ  της  Digital Angel ένα 
εκατομμύριο κατοικίδια ζώα στις Η.Π.Α. και 10 εκατομμύρια ζώα στην Ευρώπη!  Σε 
λίγα χρόνια ακολουθεί και η σειρά των ανθρώπων. 

Και  αυτό  δεν  είναι  ένα  ουτοπικό  σενάριο,  αλλά  μία  προδιαγεγραμμένη  και 
απολύτως πραγματοποιήσιμη εξέλιξη που θα λάβει χώρα όταν οι άνθρωποι θα κληθούν 
να λάβουν ένα μικροτσίπ στο δεξί τους χέρι,  δια του οποίου θα διεκπεραιώνουν τις 
οικονομικές τους συναλλαγές.

Το συγκεκριμένο μικροτσίπ θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο του οικονομικού 
συστήματος του Αντιχρίστου.

Και το μικροτσίπ αυτό είναι ήδη έτοιμο!
Ονομάζεται VeriPay και αναπτύχθηκε από την ίδια εταιρεία που δημιούργησε το 

VeriChip,  την  Applied Digital Solutions και  την  θυγατρική  της  Digital Angel 
(=Ψηφιακός Άγγελος). 

Το νέο δημιούργημα της Applied Digital παρουσιάστηκε  από τον πρόεδρό της 
Scott Silverman, κατά την διάρκεια τής ομιλίας του στην μεγαλύτερη έκθεση μικροτσίπ 
στον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2003 στο Παρίσι (ID World 
2003). 

Το  VeriPay είναι το πρώτο μικροτσίπ στον κόσμο που, μετά την εμφύτευσή 
του  με  σύριγγα  στην  παλάμη  του  ανθρώπου,  θα  έχει  την  δυνατότητα  να 
χρησιμοποιείται για την διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών12. 

Στο ίδιο τσιπ θα εμπεριέχονται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του κατόχου του, 
ο  οποίος  επιπλέον  θα  μπορεί  να  εντοπίζεται  μέσω  δορυφόρου  μέσα  σε  ελάχιστα 
δευτερόλεπτα. «You can run but you cannot hide", λένε οι ειδικοί της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας, δηλαδή, «μπορείς να τρέξεις, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς». 

Ο  Scott Silverman,  κατά  την  διάρκεια  της  ομιλίας  του  στο  Παρίσι,  δήλωσε 
επιπλέον ότι το VeriPay θα μπορούσε να αντικαταστήσει όλες τις πιστωτικές κάρτες, γι' 
αυτό  και  προσκάλεσε  τις  τράπεζες  και  τις  εταιρείες  πιστωτικών  καρτών  να 
συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν την νέα τεχνολογία. Ο πρόεδρος της  Applied 
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Digital διαφημίζει το VeriPay ως το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διακίνησης χρήματος 
στον  κόσμο,  προβάλλοντας  ως  προτερήματά  του  την  ασφάλεια,  την  ταχύτητα  και 
βεβαίως, το γεγονός ότι δεν θα μπορεί να χαθεί ή να κλαπεί! 

Οποιοσδήποτε  πολίτης  με  το  εμφυτευμένο  VeriPay,  όπως  δήλωσε  ο  Scott 
Silverman,  αντί  να περνάει  την πιστωτική ή  την  χρεωστική  του κάρτα από το 
ειδικό σκάνερ ή το ΑΤΜ της τράπεζας, θα έχει την δυνατότητα να περνάει την ίδια 
του την παλάμη με το εμφυτευμένο μικροτσίπ!

Αυτή  η  εξέλιξη  είναι  ένα  μείζονος  σημασίας  γεγονός  καθώς,  δια  του 
συγκεκριμένου  μικροτσίπ,  πληρούνται  για  πρώτη  φορά  στην  ιστορία  της 
ανθρωπότητας, όλες οι προϋποθέσεις του συστήματος αγοραπωλησίας προϊόντων που 
περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. 

Το VeriPay αποτελεί  στην  ουσία  την  πρώτη  εμβρυακή  μορφή  του 
«χαράγματος του θηρίου»!

Και η επίσημη αναγγελία της δημιουργίας του τον Νοέμβριο του 2003 στο Παρίσι 
σηματοδοτεί,  από τεχνολογικής  τουλάχιστον  απόψεως,  την  απαρχή του οικονομικού 
συστήματος του Αντιχρίστου. Ένα σύστημα το οποίο θα παραμένει αδρανοποιημένο, 
μέχρις ότου έρθει η κατάλληλη στιγμή για την εφαρμογή του...

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ... 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Ιερομόναχος Χριστόδουλος Αγιορείτης, Σκεύος Εκλογής, σελ. 222.
2. Ιερομόναχος Χριστόδουλος Αγιορείτης, Σκεύος Εκλογής, σελ. 223.
3. «China  plans  1  Billion  digital  chip  ID  cards  (12  Αυγούστου,  2003). 
China is about to embark on the world's biggest experiment in the use of electronic  
identification cards, which next year will begin to replace the paper national ID cards  
carried by 960 million Chinese citizens.» (hhtp://cryptome.org/cn-1bn-ids.htm) 
4.«But starting next year they will face something new and breathtaking in scale, an  
electronic card that will store vital information for all 960 million eligible citizens on  
chips. In June, China's top legislative body, the Standing Committee of the National  
People's Congress, passed the National Citizen ID Law, approving the cards. They are  
to have a microchip storing personal data». (David W. Chen, The New York Times, 20 
Αυγούστου 2003)
5. David W. Chen, The New York Times, 20 Αυγούστου 2003.
6. David W. Chen, The New York Times, 20 Αυγούστου 2003.
7.Advani, who also holds the Home portfolio, allayed fears from certain quarters about  
the practicability of issuing such cards and said «with advanced technology that we  
have, we can successfully implement this.» (The Indian Express (net edition), 3 Μαρτίου 
2005)
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8.«Syscom and Smart Chip have played a big role in the GSM and non-GSM smart  
card-based  system  integration  market,  having  delivered  over  seven  million  smart  
cards.» (Εφημ. Chandigarh Tribune, Chandigarh, September 25, India.
9.«Malaysia was the first  country to require citizens to carry smart  card I.D. cards  
embedded with chips, and has had them for two years» (www. Cybertime.net).
10.«On  September  2003,  Malaysia  (through  their  Prime  Minister)  has  boldly  
acknowledge RFID technology by purchasing a share of MM Chip patent rights.» (από 
το επίσημο site της FEC στο διαδίκτυο: www. Fecinc.com.my/news)
11. «Malaysia tests ID chips for embedding in bodies (Sep 9, 2003):  The Malaysian 
government  has  acquired  rights  to  chips  that  can  embed  identity  tags  into  cash,  
passports or even human bodies» (Silicon.com). 
«The Malaysian government has bought the rights to tiny chips that can embed IDs into  
currency notes, bullets, passports and even inside human bodies, reported Malaysian  
daily  The  Star.» (www.  CNET  Asia.com -  Monday,  Sep  8,  2003).  Τα  στοιχεία 
προέρχονται από άρθρο του Howard Dicus (Pacific Business news, 6/10/2003, www. 
Pacific.bizjoyrnals.com).
12. Η αγγλική ορολογία του νέου τρόπου οικονομικών συναλλαγών που εγκαινιάζει το 
VeriPay είναι  «subdermal RFID (radio frequency identification)  payment technology 
for cash and credit transactions.»
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