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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτό το βιβλίο επιχειρεί να αποδείξει και να τεκμηριώσει την προέλευση του
ελληνικού αλφαβήτου ως τελικά προερχόμενο από τους αρχαίους Έλληνες
και όχι από τους Φοίνικες, όπως είναι ευρέως αποδεκτό. Μετά από εκτεταμένες έρευνες, θεωρώ ότι η πολυπλοκότητα μιας γλώσσας είναι το αποτέλεσμα
των δομικών στοιχείων των επιμέρους χαρακτήρων ή των συμβόλων που
σχηματίζουν τις λέξεις, εκείνα τα σύμβολα που έχουν εξελιχθεί για να γίνουν
το αλφάβητο. Κάθε μεμονωμένο σύμβολο πρέπει να μπορεί να ερμηνεύεται
και να «διαβάζεται» ως ξεχωριστοί αυτοτελείς χαρακτήρες, ο συνδυασμός
και η σειρά των οποίων αναφέρει μια ιστορία. Κάθε χαρακτήρας ή σύμβολο
είναι μια εικόνα η μιας εικόνας, ενός εργαλείου, μιας ανθρώπινης δραστηριότητας ή μιας καιρικής κατάστασης ανάλογα από της ανάγκες του ανθρώπου.
Αυτό θα εξεταστεί και θα παρουσιαστεί λεπτομερώς σε όλη την έκταση και
θα μπορεί να υποστηριχθεί περαιτέρω μέσω των ελληνικών γραμμάτων H, Y,
I, τα οποία φωνητικά έχουν τον ίδιο ήχο, αλλά ως σύμβολα, έχουν πολύ διαφορετικές έννοιες. Μέσω της εξέτασης των γραμμάτων και του συμβολισμού
τους, και κυρίως της σειράς με την οποία παρουσιάζονται και ως αποτέλεσμα
αποκρυπτογράφησης ενός νοήματος, αποκαλύπτεται η προέλευση αυτού που
έχει εξελιχθεί για να γίνει μια γλώσσα. Με αυτό το σύντομο περίγραμμα, θα
γίνει φανερό ότι μερικά από τα ίδια σύμβολα μέσα στη φοινικική γλώσσα
που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές και αβάσιμες έννοιες από τα αρχαία ελληνικά σύμβολα, όταν δημιουργούν λέξεις έχουν ως αποτέλεσμα ένα ανυπόστατο αποτέλεσμα ....

Οι Φοίνικες
Ο Πλάτων, που περιγράφει τους Φοίνικες ως καλοί ναυτικοί χωρίς άλλη ικανότητα, δεν άφησαν πολιτισμό πνευματικής κληρονομιάς.
Όμηρος (Οδύσσεια Ξ. 287-290) [...αλλ' ότε δή ογδοόν μοι επιπλόμενον
έτος ήλθε, δή τότε Φοίνιξ ήλθεν ανήρ απατήλια ειδώς, τρώκτης, ός δή πολλά
κάκ` ανθρώποισιν εώργει.

Όμηρος (Οδύσσεια Ο 415 - 417) Έφτασαν ναυτικοί Φοίνικες, γνωστοί
κλέφτες, με πολλά μπιχλιμπίδια στο πλοίο τους.

Ηρόδοτος (484-425 π.Χ.) οι δύο άνδρες που σκότωσαν τον Ιππάρχο ανήκαν ... Έψαξα το γεγονός για να βρω ότι ήταν πραγματικά Φοίνικες.
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Επιστροφή

(Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο ίδιος όπως
ήταν πριν από 400.000 χρόνια)

¹ Ο άνθρωπος του Νεάντερταλ: δεν είναι γνωστό
πού αναπτύχθηκε για πρώτη φορά ο άνθρωπος του
Νεάντερταλ, αλλά εξαπλώθηκε πολύ ευρέως. Τα
οστά του έχουν ανακαλυφθεί σε διάφορα σημεία
στη δυτική Ασία και σε όλες σχεδόν τις χώρες της
Ευρώπης, σε ένα τόξο που βρίσκεται πέρα από το
νοτιότερο όριο που είχε φτάσει ο πάγος κατά την
τελευταία εποχή των παγετώνων, από 70.000 έως
30.000 χρόνια πριν.
Η νότια περιοχή των Βαλκανίων είναι η πιο φιλική
προς τον άνθρωπο, όσον αφορά το αν οι συνθήκες,
οι οποίες παγιδεύουν οικειοθελώς τους ανθρώπους
για να διαμένουν μόνιμα και δεν γίνονται νομάδες
όπως και οι υπόλοιπες περιοχές, ήταν οι πρώτοι που
δημιούργησαν Σπίτια και πολιτισμό.
(Excerpt taken from the book THE LAST TWO MILLION YEARS Reader’s digest)
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Τα νησιά του Αιγαίου (Κυκλάδες) ήταν ενωμένα, απλώνονται από την ελληνική ηπειρωτική χώρα μέχρι την σχεδόν Τουρκία αφήνοντας μια λίμνη στο
βόρειο Αιγαίο

Δυστυχώς σήμερα δεν συνειδητοποιούμε τις γρήγορες γεωλογικές μεταβολικές μεταβολές του περιβάλλοντος όπως συνέβαινε τότε. Γνωρίζουμε σήμερα
ότι πριν από 18.000 χρόνια τα παράκτια ύδατα της Ελλάδας έχουν πληγεί
από πλημμύρες και σεισμούς που προκαλούν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στα 150 μέτρα και η γη να πέφτει σταδιακά κάτω από τα πόδια τους,
η ανάγκη επικοινωνίας με τη διέλευση των υδάτων Έκανε τους ανθρώπους
καλούς ναυτικούς
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Επιστροφή
Η ανάγκη επικοινωνίας
Η εξέλιξη της ανθρώπινης φυλής και η ανάγκη επικοινωνίας, μοιάζει με την
ιστορία του πύργου της Βαβέλ όπως αναφέρετε στη Βίβλο, των ανθρώπων
που δεν μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Σήμερα βρίσκουμε σε
σπηλιές και σε άλλα γλυπτά ζωικές και ανθρώπινες εικόνες που περιγράφουν την νοημοσύνη των προϊστορικών ανθρώπων αφήνοντας τα σημάδια
τους από το παρελθόν.

Με εικόνες προσπαθούν να δήξουν δραστηριότητες, τρόπο ζωής, και οριοθέτηση περιοχής.

Τα σύμβολα εξελίχθηκαν τυχαία κάποιες φορές και ήταν απρογραμμάτιστα
αλλά τελικά έγιναν χρήσιμα.
Η δημιουργία συμβόλων: δίνοντας σε ένα 5χρονο παιδί μολύβι και χαρτί
που του ζητούμε να σχεδιάσει κάτι, τελικά θα βρει ένα τρόπο να ζωγραφίσει
κάτι που έχει νόημα, τότε ζητάμε από το παιδί τι έκανε; Και το παιδί θα έρθει
με την απάντηση! Αυτός είναι ο μπαμπάς, εκπληκτικά το παιδί έχει δημιουργήσει ένα αλφαβητικό σύμβολο

Μετά το παιδί θα ζωγραφίσει ένα
σφυρί που θα γίνει το σύμβολο

Τ

Και το Υ που είναι το ποτήρι η
οποιοδήποτε κυρτό και κοίλο αντικείμενο το οποίο κρατεί όλα τα
υγρά και ρευστά υλικά
Είναι πολύ εύκολο να κατανοήσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς
ευφυείς για να σχηματίσει γραμμικά σύμβολα.
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Εάν οι Φοίνικες δημιούργησαν το αλφάβητο, τότε γιατί τα σύμβολά τους δεν
αποδίδουν λογικές λέξεις; Με το σπάσιμο κάθε λέξης σε συντομευμένο τρόπο, όπως περιγράψαμε σε κάθε σύμβολο-γράμμα νωρίτερα σε αυτό το βιβλίο, (παράδειγμα ώρα = χρόνος, ω =οο μεγάλη περιοχή του σύμπαντος, ρ =
ροή ακτίνων, α = αρχή)
(Οι ακτίνες = Ρ, του φωτός άρχισαν να τρέχουν από την αρχή = Α, της δημιουργίας του σύμπαντος = Ω) =(ΩΡΑ).
Οποιοδήποτε ανθρώπινο σχέδιο ή σκάλισμα για τη δημιουργία μιας εικόνας
έχει κάποιο λογικό νόημα και κατανόηση, επομένως είναι προφανές ότι κάθε
σύμβολο του αλφαβήτου είναι μια περιγραφή κάτι που έχουν δημιουργηθεί
κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών, εκατοντάδες και περισσότερα σύμβολα, αλλά τελικά καταλήγουμε με αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα. Οι άνθρωποι
χρησιμοποίησαν σύμβολα για να επικοινωνούν, αλλά σε διαφορετικές περιοχές διαφορετικά σύμβολα, Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Πέρσες, Ασύριοι και πολλοί
άλλοι. Τα μόνα σύμβολα που ενώνουν τους λαούς των εθνών είναι τα ελληνικά σύμβολα. (εννοώντας και τα Λατινικά-Χαλκιδικά τα οποία είναι τα ίδια
με τα Ελληνικά αλά με διαφορετική περιστροφή και νόηση).

Τα Λατινικά-Χαλκιδικά

D-G-L-W-U-V-R
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Επιστροφή

Είναι δύσκολο να δοθεί ένας ακριβής χρονολογικός χρόνος δημιουργίας, αλλά
πιστεύω ακράδαντα ότι άρχισε ήδη από την παλαιολιθική εποχή.

Σύμβολα προ Κυκλαδίτικου δοχείου από το νησί της Μήλου
3.000 π.Χ. ίδια με τα σύμβολα
σήμερα Χ, Ν.

Κεραμικό
θραύσμα από
τα Γιούρα Ελλάδα 5.000
π.Χ.
Χαρακτηρισμένα σύμβολα Α, Υ, Δ

Βόρεια της Ινδίας 5.500 ετών
Κοσμήματα από τους
Ίνκας παρουσιάζοντας χαραγμένα ελληνικά σύμβολα Χ, Σ, Υ

Πήλινο με γραμμικό κείμενο Α (Από το
ανάκτορο της Κνωσού Κρήτης)

Βρέθηκε στη Γαλλία παλαιότερα από 7.000 χρόνια, παρουσιάζοντας πολλά ελληνικά σύμβολα Η, Μ, Γ, Κ, Ψ,
Τ. κι αλλα

Επιστροφή
ΜΑΪΚΛ ΒΕΝΤΡΙΣ
Ο Μάικλ Βέντρις. Στην ιδιοφυΐα του οφείλουμε τη γνώση ότι η ιστορία τής ελληνικής γλώσσας δεν αρχίζει πλέον τον 8ο Ο
αρχιτέκτονας που αποκρυπτογράφησε τη
γραμμική γραφή Β'
Τον Ιούνιο τού 1952, πριν από 50 ακριβώς χρόνια, ένας Αγγλος αρχιτέκτονας, ο Μάικλ Βέντρις (Michael Ventris), ηλικίας τότε 30 ετών, ανακοίνωσε δημόσια ότι μπόρεσε να αποκρυπτογραφήσει μιαν άγνωστη μέχρι τότε γραφή, την κρητομυκηναϊκή
γραμμική γραφή τύπου Β', στην οποία βρίσκονται
γραμμένες πολλές πήλινες πινακίδες από την Κρήτη,
τις Μυκήνες, την Πύλο κ.α. και, το κυριότερο, ότι η
γλώσσα των πινακίδων αυτών είναι η Ελληνική. Η
σπουδαιότητα τής ανακοίνωσης τού Βέντρις για την
επιστήμη γενικότερα (που έλυνε, επιτέλους, το μυστήριο των πινακίδων τής γραμμικής γραφής Β') αλλά ιδίως για τον ελληνικό πολιτισμό, που η γραπτή του παράδοση μεταφερόταν επτά περίπου αιώνες νωρίτερα
(από τον 8ο αιώνα π.Χ. στον 15ο), ήταν ανυπολόγιστης σημασίας. Αλλαζαν άρδην τα δεδομένα τής ιστορίας μας, αφού αυτή εξαρτάται και προσδιορίζεται
χρονικά κατά κύριο λόγο από τις γραπτές μαρτυρίες.
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γραμμική γραφή Β'

Ο Μ. Βέντρις (1922-1956) ήταν χαρισματικό πνεύμα. Μπορούσε να μαθαίνει
εύκολα ξένες γλώσσες, είχε μια σπάνια συνδυαστική φαντασία, ήταν ικανός
να ξεχωρίζει τις κανονικότητες μέσα στην ποικιλία και γενικά, όπως γράφει ο
J. Chadwick, ο Μ. Βέντρις «είχε τη δύναμη να διακρίνει την τάξη μέσα στο
φαινομενικό χάος, το χάρισμα δηλ. που χαρακτηρίζει το έργο όλων των μεγάλων ανδρών».
Δεκατεσσάρων χρονών παιδί ακόμη (το 1936), ακούγοντας τον μεγάλο Αγγλο
αρχαιολόγο Σερ Αρθρουρ Εβανς να εξηγεί σε μια διάλεξη στο Βρετανικό Μουσείο τα μυστήρια των αναποκρυπτογράφητων γραφών τής Κρήτης, αυτών
που ο ίδιος ο Εβανς ονόμασε «μινωικές γραφές», και τη σημασία τους για τη
γνώση τού μινωικού αλλά και τού μυκηναϊκού κόσμου, ο μικρός Βέντρις αποφάσισε να λύσει το μυστήριο τής ανάγνωσης των μινωικών γραφών. Ετσι
άρχισε να ασχολείται από νωρίς με το θέμα, διαβάζοντας ό,τι σχετικό υπήρχε.
Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ασχολήθηκε επίσης με το «σπάσιμο» μυστικών
κωδίκων, γεγονός που όξυνε την ικανότητά του στη διερεύνηση τής λειτουργίας διαφόρων κωδικών συστημάτων.
Με το θέμα τής αποκρυπτογράφησης τής γραμμικής γραφής Β' συνέχισε να
ασχολείται ερασιτεχνικά, η δε ενασχόλησή του αυτή εντάθηκε μετά την επαγγελματική του αποκατάσταση ως επιτυχημένου αρχιτέκτονα.
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Ο Βέντρις χρησιμοποίησε αρχικά το περιορισμένο υλικό που είχε δημοσιεύσει ο Εβανς από την Κνωσό. Το υλικό τής έρευνάς του αυξήθηκε με τις πινακίδες γραμμικής γραφής Β' από την Πύλο που βρήκε το 1939 ο Αμερικανός αρχαιολόγος Carl Blegen και που δημοσιεύτηκαν το 1951. Η μελέτη τού
διευρυμένου υλικού ενίσχυσε την υπόθεση τού Βέντρις ότι η γλώσσα των
πινακίδων τής γραμμικής γραφής Β' είναι η Ελληνική αντίθετα προς την
άποψη που είχε μέχρι τότε επιβάλει με το κύρος του ο Εβανς, ότι οι μινωικές
γραφές (τόσο η γραμμική Α' - που δεν έχει μέχρι σήμερα αποκρυπτογραφηθεί - όσο και η γραμμική Β') περιείχαν μια μινωική, μη ελληνική γλώσσα,
αφού ο Εβανς πίστευε στη δύναμη τού μινωικού κόσμου και στην κυριαρχία
των Μινωιτών και στον χώρο τής ηπειρωτικής Ελλάδας (Μυκήνες κ.α.).
* Η γλώσσα των πινακίδων
Ο Βέντρις βοηθήθηκε αρχικά στην αποκρυπτογράφηση συγκρίνοντας τα
γράμματα τής γραμμικής Β' με υλικό από τις πινακίδες τής επίσης γραμμικής
κυπριακής συλλαβικής γραφής («κυπριακό συλλαβάριο»). Τον βοήθησε ακόμη και το υλικό από τις έρευνες που είχαν πραγματοποιήσει άλλοι ερευνητές (Alice Kober, Emmett Bennett κ.ά.). Ετσι δοκίμασε δειλά και τελείως
υποθετικά την ανάγνωση των πινακίδων τής γραμμικής Β' με βάση την ελληνική γλώσσα. Ο Chadwick αναφέρει: «Ο Ventris ξεκίνησε να δοκιμάσει
την υπόθεση ότι η γλώσσα ήταν ελληνική, χωρίς να προσδοκά ότι θα οδηγούσε πουθενά. Αλλά καθώς εφάρμοζε τις αξίες του σε περισσότερες και
περισσότερες λέξεις, συνέχιζαν να εμφανίζονται ελληνικές λέξεις».
Ο Βέντρις δεν ήταν φιλόλογος και δεν μπορούσε να συνεχίσει την ανακάλυψή του χωρίς την επικουρία ενός κλασικού φιλολόγου που θα μπορούσε να
τον βοηθήσει να ταυτίσει τις αναγνώσεις του με αρχαιοελληνικές λέξεις και
μάλιστα αρχαιότατες, ενίοτε και μη παραδεδομένες στη μετέπειτα Ελληνική.
Αυτό επετεύχθη στο πρόσωπο τού Τζων Τσάντγουικ (John Chadwick), υφηγητή των κλασικών γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο τού Καίμπριτζ. Μαζί επεξεργάστηκαν την επίσημη παρουσίαση τής αποκρυπτογράφησης τής γραμμικής γραφής Β', σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε στο έγκυρο επιστημονικό
περιοδικό «Journal of Hellenic Studies» το 1953 με τίτλο «Μαρτυρίες για
ελληνική διάλεκτο στα μυκηναϊκά αρχεία» (Evidence for Greek Dialect in
Mycenaean Archives). Αντίγραφο τού άρθρου αυτού, προτού δημοσιευθεί,
δόθηκε στον αρχαιολόγο Carl Blegen, ο οποίος μπόρεσε να διαβάσει την περίφημη «οιονεί δίγλωσση» πινακίδα τής Πύλου, την «πινακίδα των τριπόδων», εφαρμόζοντας τις αξίες των συλλαβογραμμάτων που είχαν επισημάνει οι Βέντρις - Τσάντγουικ. Αυτό έπεισε τους περισσότερους επιστήμονες να
δεχθούν ότι η ανάγνωση ήταν ορθή και ότι έχρηζε περαιτέρω βελτιώσεων.
* Μία διάκριση που δεν ήρθε
Ως προς την υφή τής γραμμικής γραφής Β', πρόκειται για «συλλαβογραφική
γραφή», κάθε σημείο (γράμμα) δηλαδή δηλώνει συλλαβή και όχι μεμονωμένο φθόγγο.

Επιστροφή
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Αν λάβει κανείς υπ' όψιν ότι ο αριθμός των συλλαβών σε μια γλώσσα είναι
τεράστιος, καταλαβαίνει ότι μια συλλαβογραφική γραφή - για λόγους οικονομίας - χρησιμοποιεί έναν μικρό μόνο αριθμό συλλαβογραμμάτων (γύρω
στα 90), για να δηλώσει όλες τις συλλαβές. Ετσι λ.χ. το συλλαβόγραμμα πε
δηλώνει επίσης και το βε και το φε. Δηλώνει ακόμη τις μακρόφωνες συλλαβές: πη, βη, φη. Και δηλώνει και τις συλλαβές με -ει και -ηι: πει-πηι, βει-βηι,
φει-φηι. Το ίδιο συλλαβόγραμμα δηλαδή έχει 12 δυνατές αναγνώσεις! Πρόκειται δηλαδή για ένα ατελές σύστημα γραφής, το οποίο οι Ελληνες αντικατέστησαν με μια καθαρώς αλφαβητική γραφή, το γνωστό και μέχρι σήμερα
χρησιμοποιούμενο ελληνικό αλφάβητο, το οποίο οι ίδιοι οι Ελληνες εδημιούργησαν, επινοήσαντες χωριστά γράμματα να δηλώνουν τα φωνήεντα και
χωριστά γράμματα να δηλώνουν τα σύμφωνα.
Οπωσδήποτε, οφείλουμε στη μεγαλοφυΐα τού Βέντρις το γεγονός ότι η ιστορία τής ελληνικής γλώσσας δεν αρχίζει πλέον όπως γνωρίζαμε μέχρι το 1952
τον 8ο αιώνα με την αλφαβητική γραφή τής οινοχόης τού Διπύλου (ή, κατ'
άλλους, τού «ποτηρίου τού Νέστορος» που ανήκει στην ίδια περίοδο) αλλά
από τα μέσα τού 15ου αιώνα με την ανάγνωση των πινακίδων τής γραμμικής
γραφής Β' (Κνωσός, Φαιστός, Πύλος, Μυκήνες, Θήβα).
Αλήθεια, υπάρχει κανένας δρόμος τής Ελλάδος που να φέρει το όνομα αυτού
τού μεγάλου επιστημονικού ευεργέτη τού Ελληνισμού; Ας σημειωθεί ότι η Μ.
Βρετανία ετίμησε εν ζωή τον Βέντρις με το παράσημο τής Βρετανικής Αυτοκρατορίας, το Πανεπιστήμιο τού Λονδίνου τον ανακήρυξε επίτιμο ερευνητή
και το Πανεπιστήμιο τής Ουψάλα τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα, προφταίνοντας να τον τιμήσουν, προτού χαθεί πρόωρα από τη ζωή (το 1956) σε ηλικία 34 ετών.
Ο κ. Γιώργιος Μπαμπινιώτης είναι καθηγητής Γλωσσολογίας, πρύτανης του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ένα δισκίο με το ιδεογραφικό
σενάριο. (Από το αρχείο της
Κνωσού)

Πέτρινη κουτάλα ένα δοχείο λατρείας μορφής καρδιάς με ημιδιαφανές αλάβαστρο
Γραμμικό Α σύμβολα εγχάρακτη στο χείλος.
(Από την περιοχή Τρούλος στης Αρχάνες).
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ΛΟΝΔΙΝΟ - Ο John Chadwick, ένας αυτοαπολειτουργικός γλωσσολόγος, ο
οποίος διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην αποκρυπτογράφηση των αρχαίων ελληνικών γραφών που είναι γνωστά ως Linear B και μετά ξόδεψε το υπόλοιπο
της ζωής του, αποδίδοντας την πίστη στον συνεργάτη του, έχει πεθάνει. Ο κ.
Chadwick πέθανε στην Αγγλία στις 24 Νοεμβρίου στην ηλικία των 78 ετών.
Τότε ο κ. Chadwick και ο συνάδελφός του Michael Ventris ανακοίνωσαν ότι
είχαν αποκλείσει τα μυστικά σε ένα παζλ που είχε συγχυσθεί μελετητές για
περισσότερο από μισό αιώνα και ακόμη και διαπίστωσε ότι το γραμμικό B
ήταν ένα ύφος της ελληνικής που χρησιμοποιείται 500 χρόνια πριν Ηλικία
του Ομήρου.
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Πήλινη σφραγίδα που δείχνει την τάξη του
υπαλλήλου, τα 4 σύμβολα Χ, Ξ, Ε, Υ
Η προτεινόμενη αποκρυπτογράφηση μου:

Oι δραστηριότητες έργων που περιλαμβάνουν:
Χ = χωματουργικές εργασίες
Ξ = συσσώρευση στοίβαξη
E = Για παραγωγή εργασίας
Υ Κεραμικοί σωλήνες για νερό και αποχέτευση
(Από το παλάτι της Κνωσού)

[Γραμμική Α & Γραμμική Β πολλά από τα σύμβολα αυτά περιλαμβάνονται
στο σημερινό αλφάβητο]
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Τα Γράμματα είναι γραμμές που τις δημιούργησαν άνθρωποι, επομένως η
δημιουργία τους έχει κάποια νοηματική ένια (lines = γραμμές και linear =
γραμμικά σχήματα)
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Γραμμική Α και Γραμμική Β
Πολλά σύμβολα είναι
εξοικειωμένα με το
παρόν αλφάβητο

Επιστροφή
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Κατάλογος με διαφορετικά ελληνικά αλφάβητα, ο δεύτερος από αριστερά είναι το πελασγικό αλφάβητο.
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Ο Κάδμος και οι Φοίνικες
Ομήρος (Οδύσσεια Ε. 299-333-335) «Τον δέ ίδεν Κάδμου θυγάτηρ, καλλίσφυρος Ινώ, λευκοθέη, ή πρίν μέν έην βροτός αυδήεσσα ν΄ν δ' αλός εν πελάγεσσι θεών εξέμμορε τμής»
[Ο Οδυσσέας στην απόγνωση του που αγωνίζεται στη θάλασσα και Σχεδόν
να πνιγεί, η κόρη του Κάδμου Ινώ εμφανίστηκε από τη θάλασσα, πολύ πριν
γίνει θνητή με ανθρώπινη φωνή, αλλά τώρα στις θάλασσες της τιμάται ως
θεά].
Όμηρος (Ιλιάδα Ζ. 169-170)
«Γράψας ἐν πίνακι πτυκτῶ θυμοφθόρα πολλά»
[Ο Πριτος με την επιθετική σκέψη να εκδικηθεί τον Βελεροφόντη για την
αχαριστία στην φιλοξενία του στον Βελεροφόντη, για τη μοιχεία που έπραξε,
γράφει φοβερά γεγονότα, σε διπλές ξύλινες πλάκες και τις διπλώνει, τις
στέλνει με τον ίδιο τον Βελεροφόντη στον πενθερό του Πρίτου για τα κακά
πράγματα του Βελεροφόντη, Ο Πρίτος ήξερε ότι ο Βελεροφόνης δεν μπορούσε να διαβάσει !!! Και θα τον τιμωρούσε ο πενθερός του Πρίτου.]

Ο Κάδμος τιμάται από τους θεούς Αθηνά και Άρη στο γάμο του
(450 π.Χ. μητροπολιτικό μουσείο Νέας Υόρκης)
Εδώ βλέπουμε στον Όμηρο ότι επιβεβαιώνει μια μεγάλη απόσταση της χρονολογικής περιόδου, τοποθετώντας την κόρη του Κάδμου «Ινώ» την ίδια εποχή
με τον Δία.
(Κάδμος ο Έλλην πατέρας του Φοίνικα και πατριάρχης των Φοινίκων)

23

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ
Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν εμφανιστεί πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια σε όλη τη γη, η σημαντική πρόταση είναι να κατανοήσουμε την επίδραση
της μεγάλης ποιότητας των διαφορών των πολιτισμών. Αν και ο πολιτισμός
δεν υπάρχει χωρίς γλώσσα. Χρειάζεται μια μακρά διαδικασία για να ωριμάσει
ένας πολιτισμός για το λόγο ότι μια γλωσσολογία είναι σχετική με τους οικοτόπους και τις γεωλογικές συνθήκες αυτής της περιοχής και τη μακρά σταδιακή ανάπτυξη των ανθρώπων της.
Εξετάζοντας την ελληνική περιοχή καταλαβαίνουμε τη μοναδικότητα από
άλλες περιοχές, τις φιλικές συνθήκες του περιβάλλοντος και την ποικιλία των
συλλογών τροφίμων, αλλά και την ανακάλυψη της τεχνικής καλλιέργειας
των αγρών και της εκτροφής ζώων, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης ενός κατάλληλου οικισμού στην περιοχή. Οι Παλαιολιθικοί Έλληνες δεν έζησαν ποτέ
όπως νομάδες, τα βουνά η πεδιάδες και η θάλασσα τους έδωσε όλα όσα
χρειάζονταν. Κανένας πολιτισμός και γλώσσα δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν οι
άνθρωποι δεν έχουν μόνιμα σπίτια. Στο σπίτι η Εστία το τζάκι ήταν θεότητα,
όπου δεν επιτρέπεται ποτέ να σβήνει η φωτιά.

Οι Κύκλωπες θεωρούνται από τους
πρώτους που έχτισαν τα σπίτια τους
μέσα σε ισχυρούς τοίχους. "Τα κυκλώπεια τείχη είναι ένα από τα πιο
εντυπωσιακά λείψανα από τους αρχαϊκούς πολιτισμούς. Βρίσκονται σε
πολλά μέρη της Ελλάδας,

Τα πολλά ονόματα των πρωτόγονων Ελλήνων
ΣΕΛΛΟΙ, ΕΛΛΟΠΕΣ, ΚΥΚΛΩΠΕΣ, ΠΕΛΑΣΓΟΙ,
ΓΡΑΙΚΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ, ΛΕΛΕΓΕΣ, ΛΟΚΡΟΙ,
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Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, κάθε σύμβολο έχει
έννοιες «ήχων, οπτικών, ανθρώπινης συμπεριφοράς και καιρικών
συνθηκών» και κάθε χαρακτήρας συμβόλων έχει συντομευμένη σημασία.
Ήχοι και οπτικές σκηνές σε τρεις κατηγορίες ήταν η βασική δομή της
ελληνικής γλώσσας
Α) Κατηγορία, ήχοι και εικόνες που προέρχονται από φυσικά ανθρώπινα περιβάλλοντα, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στους ανθρώπους, μιμούμενοι
ήχους της φύσης που αποτελούσαν τη βασική δομή της ελληνικής γλώσσας.
Β) Κατηγορία, ήχοι και εικόνες που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες (εργασία, κοινωνικές επικοινωνίες, αισθήματα εχθρότητας)
Γ) Κατηγορία, οι ήχοι και οι εικόνες προέρχονται από την ανθρώπινη υπόσταση, από διάφορες εκφράσεις ευτυχία, θλίψη, πόνο, θυμό, έκπληξη,
φόβο, αγάπη, θαύμα, κ.λπ.
Η ελληνική γραφή είναι παλαιότερη από ή πριν από την εμφάνιση του Δία
και των μουσών, πολύ πριν την εμφάνιση των Φοίνικων. Η ΜΟΥΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (= ΚΑΛΛΙΟΠΗ) ΚΑΛΛΙ (= καλές, σωστές, λαμπρές κ.λπ., ΟΠΕ = ανοιχτό
μάτι, ευρεία όραση.) Η μούσα = Το μουσείο ΚΑΛΛΙΠΗ θεωρείται ως η μεγαλύτερη προσφορά, διαλέγοντας τα λόγια των ναυτικών να γίνονται κατανοητά από τους ανθρώπους των βουνών και αντίστροφα και σε όλες τις περιοχές και τις εμπορικές περιοχές και να δημιουργηθεί ένα κοινό λεξικό.
(ΓΛΩΣΣΑ = γνώσεις) η γνώση πολλών λέξεων για να αυξηθεί το επίπεδο του
πολιτισμού.
Αυτή η ξύλινη πλάκα στα
δεξιά, που βρέθηκε στην
Καστοριά, ηλικίας 7,250
ετών, σύμφωνα με την εξέταση των 14c (C14) με ακτινοβολία άνθρακα, αποδεικνύοντας την προϊστορική ύπαρξη της ελληνικής
γραφής, αναμφισβήτητη
για το μύθο ότι οι Έλληνες
δεν ήτανε αυτόχθονες
(ιθαγενείς) από τη δική
τους χώρα.

http://www.stipsi.gr/hellas/pdf/oxi-finikes.pdf
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Χαρακτήρες γραμμικού Α, πολλά σύμβολα του σημερινού
αλφαβήτου εμφανίζονται σε αυτήν την πλάκα

Ποίηση σε πάπυρο του 8ου αιώνα π.χ.

Μινωική ενδυμασία και στιλ
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Πίνακας, ελληνικό αρχαϊκό παρόμοιο ιωνικό αλφάβητο, ανακαλύφθηκε στο
Sodo Italy.
(Αρχαιολογικό μουσείο Φλωρεντία)

Επιστροφή
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Ηρόδοτος, Ἱστορίαι V 58-59:
Κάδμος και Φοινικήια ή Καδμήια γράμματα
Κι οι Φοίνικες αυτοί που ήρθαν μαζί με τον Κάδμο (κι οι Γεφυραίοι κατάγονταν απ’ αυτούς), με το να εγκατασταθούν σ’ αυτή τη χώρα δίδαξαν στους
Έλληνες κι άλλες πολλές γνώσεις και προπάντων τα γράμματα, που, όπως
νομίζω, ήταν άγνωστα ώς τότε στους Έλληνες· αρχικά ήταν αυτά που χρησιμοποιούσαν όλοι οι Φοίνικες, αργότερα όμως, με το πέρασμα του καιρού,
μαζί με τη γλώσσα άλλαξαν και τη μορφή των γραμμάτων. Λοιπόν εκείνο
τον καιρό η ελληνική φυλή που, στις πιο πολλές περιοχές, γειτόνευε μ’ αυτούς, ήταν οι Ίωνες, κι αυτοί πήραν ως μαθητές τα γράμματα από τους Φοίνικες, κι αφού άλλαξαν ελαφρά τη μορφή τους, τα χρησιμοποιούσαν, και
χρησιμοποιώντας τα τους έδωσαν όνομα· κι όπως το ’θελε και το δίκιο, μια
και τα είχαν φέρει στην Ελλάδα οι Φοίνικες, τους έδωσαν το όνομα
«φοινικήϊα». Επίσης οι Ίωνες απ’ τον παλιό καιρό τα βιβλία τα λένε διφθέρες, γιατί κάποτε, που σπάνιζε ο πάπυρος, έγραφαν πάνω σε κατεργασμένα
δέρματα κατσικιών και προβάτων — ακόμα και στη δική μου εποχή πολλοί
από τους βαρβάρους γράφουν πάνω σε τέτοιες διφθέρες.
Κι είδα με τα μάτια μου γράμματα «καδμεῖα» χαραγμένα πάνω σε
τρεις τρίποδες στη Θήβα, στο ναό του Ισμηνίου Απόλλωνα, που έχουν μεγάλη ομοιότητα με τα ιωνικά.
[πηγή: Ηροδότου Ιστορίαι: Μελπομένη-Τερψιχόρη, μετάφραση-σχόλια Ηλία
Σ. Σπυρόπουλου, Γκοβόστης, Αθήνα 1992]
34. Ο Γεφυραίο = (Γεφυραίοι = Οι Εβραίοι) Ο Ηρόδοτος υποδεικνύει ότι οι
Εβραίοι ήταν φοινικικοί απόγονοι.
(Οι Γεφυραίοι σε μια αιολική διάλεκτο: = Γοι Εφραίοι = Οι Εβραίοι (Οι
Εβραίοι)
Όπως πολλοί προϋποθέτουν ότι ο Ηρόδοτος ήταν φιλόβαρβαρος (φιλικός
προς άλλους λαούς εκτός από το δικό του,
(χαρακτηριστικό μειονέκτημα των ελλήνων να υποβαθμίζονται, ξεχνώντας
ότι όλος ο πολιτισμός ξεκίνησε από αυτούς)
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36. Ο Ηρόδοτος δεν είναι σίγουρος αλλά νομίζει γιατί δεν γνώριζε τα
γεγονότα ότι το 1900 η ανακάλυψη του μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού και η γραφή των γραμμικών Α και Β αγνοεί το μύθο ότι το
αλφάβητο ήταν φοινικικό

Επιστροφή
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Ο Ηρόδοτος για τα πολλά λάθη του, ένας από τους οποίους αξίζει να
αναφερθεί είναι ο ποταμός Νείλος στην Αίγυπτο, προτείνει ότι έχει
πηγές δυτικά στη Λιβύη αγνοώντας την έρημο. Αγνοεί κάθε πληροφορία που αφορά την Ευρώπη και προτείνει ότι η Ευρώπη έχει το ίδιο
μέγεθος με την Ασία
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Στο Κρατύλο του Πλάτωνα Οι ετυμολογίες (390e-427d)
Η προτεινόμενη απάντηση του Σωκράτη συμπληρώνει το πολύ εκτεταμένο
κεντρικό τμήμα του διαλόγου. Εν ολίγοις (για να το πούμε σε μεγάλο βαθμό
θα υπερέβαιναν την ικανότητα αυτού του άρθρου), τα ονόματα είναι κατάλληλα για τα αντικείμενά τους, στο βαθμό που περιγράφουν τι είναι.
Σύμφωνα με μια μακρά σειρά ετυμολογιών που πρότεινε ο Σωκράτης, το ίδιο
το ελληνικό λεξιλόγιο, όταν είναι κατάλληλα αποκωδικοποιημένο, είναι ένα
περίπλοκο σύνολο περιγραφών που είναι κάθε στοιχείο που ονομάζεται.
Για να συνεχίσουμε με το παράδειγμα που αναφέρθηκε ήδη, η ελληνική λέξη
για τον 'άνθρωπο', σύμφωνα με τον Σωκράτη, φαίνεται να αναλύει και την
αναπαράσταση ως (αναθρών α οπόπε), 'αυτός που καταλαβαίνει αυτό
που βλέπει'. Δηλαδή, το είδος που διαθέτει μοναδικά τόσο όραση όσο και
νοημοσύνη έχει δοθεί ένα όνομα που αναγνωρίζει ακριβώς αυτό το διακριτικό
συνδυασμό.
Το επιχείρημα με τον Σωκράτη και τον Κρατύλο ότι η ορθότητα σε ένα όνομα
είναι η έννοια των στοιχείων που δημιουργεί τη λέξη και να την περιγράψουμε με ακρίβεια όπως μπορεί να είναι, όπως μια ζωγραφική που χρησιμοποιεί
τα σωστά χρώματα και το σωστό συνδυασμό στοιχείων για να δημιουργήσει
Μια λογική εικόνα που μπορεί να προκύψει από αυτήν τη ζωγραφική, χρησιμοποιώντας τα σωστά σύμβολα-γράμματα ή έναν συνδυασμό μικρών προτάσεων όπως μουσικές νότες για να δημιουργήσουν και να χτίσουν τη λέξη.
(Μια λέξη πρέπει να δημιουργηθεί από ένα συνδυασμό συμβόλων εργαλείων,
ήχων, εικαστικών, ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συνθηκών)
Από την άλλη πλευρά, πολλές λέξεις δεν είναι τόσο σωστές όσο έπρεπε, διότι
αυτά τα λόγια, από τη δημιουργία όπου είναι δύσκολο να προφέρουμε
(γλωσσικά στροβιλίσματα) ως αποτέλεσμα να προσθέσουμε ένα επιπλέον φωνήεν ή σύμφωνο και άλλες φορές να αφαιρέσουμε , Αυτά τα λόγια (λέξεις)
είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν σωστά ώστε να χάσουν οι λέξεις αυτές την πραγματική τους έννοια, οι πιο δεδουλευμένες λέξεις είναι οι πολύ
αρχαίες λέξεις που έχουν κρατήσει την αρχική τους νόηση όσο δύσκολες και
αν είναι στην προφορά τους.
Οι βαρβαρικές λέξεις είναι λέξεις που οι χαρακτήρες των συμβόλων είναι
άσχετοι με το όνομα του υποκειμένου.
(ωστόσο οι σωστές λέξεις τουλάχιστον τα πρώτα δύο ή τρία σύμβολα της λέξης αυτής πρέπει να αποκαλύπτουν το νόημα της λέξης αυτής).
Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα στη λέξη = υβρίς = ΥΒΡΙΣ
(καταχρηστική, προσβλητική) ΥΒΡΙΣ Υ = υγρή υγρά σάλιο, Β = βίαιη κακοποίηση, Ρ = ροή αισχρολογία. Όπως μπορούμε να δούμε με όλο αυτό το σπάσιμο του κώδικα, πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και να ορίσουμε
τη λέξη ως ΥΒΡΙΣ (μη αναμειγνύοντας τη σειρά των συμβόλων, αν ώμος αλλάξουμε τη σύνθεση τους δηλαδή τα ανακατέψουμε πάλι θα έχουμε το ίδιο
νόημα το οποίο βεβαία δεν θα συμφωνεί με το λεξικό). (αυτός είναι ο τρόπος
όπου έχουν δημιουργηθεί και κατατεθεί στα ελληνικά λεξικά).
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Επιστροφή
Παράδειγμα:
Η διαφορά μεταξύ των δύο τοίχων, του τείχους της Κίνας, και ενός κοινού
τοίχου όπως περιγράφεται φωτογραφίας 1) = ΤΕΙΧΟΣ
και φωτογραφία 2) γράφεται =ΤΟΙΧΟΣ
(εδώ παρατηρούμε τις δυο έννοιες όπου το Ε αντιπρόσωποι την εκτεταμένη
εργασία ενώ το Ο τον περιορισμένο χώρο)

ΤΕΙΧΟΣ

ΤΟΙΧΟΣ

ΧΩΡΟΣ- χώρος = χώρος Ω απεριόριστο μέγεθος περιοχής --- (Ω = OO)
ΧΟΡΟΣ- χορός = χορός O μικρή περιοχή, περιοχή χορού
Οι Έλληνες φιλόσοφοι θεωρούν οποιαδήποτε μη ελληνική γλώσσα ως
βάρβαρη γλώσσα.
1) Οι Έλληνες που έζησαν κάποια περίοδο σε άλλες χώρες έφεραν πολλές
λέξεις οι οποίες θεωρούνται βαρβαρικές, (βάρβαροι θεωρούνται αυτοί
που η γλωσσική τους σύνθεση γραμμάτων δεν αντιστοιχεί στην αποκωδικοποίηση των λέξεων δηλαδή το κάθε γράμμα και μία έννοια).
2) Η ορθότητα των ονομάτων είναι να αναβιώσει τις ουσίες των αντικειμένων,
3) Τα ονόματα είναι αντίγραφα ακριβώς όπως μια ζωγραφική,
4) Η δημιουργία ονομάτων-λέξεων που έχουν δοθεί με συμφωνία, (Η συμφωνία βασίζεται στη δομή της λέξης χρησιμοποιώντας την ίδια τάξη
ανά πάσα στιγμή τα σύμβολα και όχι την ανάμειξή τους, για πιο συγκεκριμένα, ας πάρουμε τη λέξη «ΥΒΡΙΣ» Y είναι η πρώτη Β, η δεύτερη Ρ, η τρίτη κλπ., Η σειρά αυτή δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει γιατί
θα καταστρέψει Τη συμφωνία της λέξης στο λεξικό. (Εντούτοις αναμιγνύοντας τα σύμβολα αυτά πιθανότατα θα έχουμε λίγο πολύ το ίδιο
αποτέλεσμα της κατανόησης χωρίς ωστόσο να ταιριάζει η λέξη αυτή
στο λεξικό).
5) Για κάποιον που κατανοεί τα ονόματα θα καταλάβει τα σύμβολα αντικειμένων που δημιούργησαν τα ονόματα-λέξεις. (Socrates & Cratelus)
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Επιστροφή

Παρατηρούμε ότι στην αρχαιότητα τα γράμματα τοποθετούνταν στις λέξεις σε
ακανόνιστη θέση, αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούσαν γράμματα που ήταν
ήδη γραμμένα σε βότσαλα η σε κεραμικά θραύσματα (ήταν πολύ πιθανόν
να τα τοποθετούσαν σε ακανόνιστη θέση στις λέξεις τους).
Με αυτό το σκεπτικό οι Φοίνικες θεώρησαν ότι το «Α» είχε σχήμα κεφαλής
βοδιού
τα Φοινικικά σύμβολα στην σελίδα 71

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
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Κ

Π
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ΓΧ

Β

Θ

Φ
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Ν

Λ

Ρ
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Ξ

Ψ

www.stipsi.gr/alphabet/Grammatiki/

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΗΤΑΝ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΤΟ 6.000 ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ
http://www.stipsi.gr/hellas/pdf/glossa.pdf
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Η αποκωδικοποίηση του Ελληνικού Αλφαβήτου
Κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει κάποιο σύμβολο
Εργαλείο, γεγονός, πράξη, επιθυμία.

A α

Φωνήεν
= αριθμός

Άλφα
= αριθμός 1000

=Α «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» «ΑΝ - ΘΡΩ - ΠΟΣ» η σημασία της λέξεως:
ΑΝ=όρθιος, ΘΡΩ=θορώ βλέπω και κατανοώ, ΠΟΣ=περπατώ όρθιος
στα δύο πόδια.
Το ηχητικό ερέθισμα του «Α» Αααα!!!! είναι η έκφραση του θαυμασμού
στον άνθρωπο, ΑΑΑ το κλάμα του νεογέννητου, το Ααχχ! στον πόνο και
την λύπη, χαχαχα!!! στο γέλιο και χαρά, όλα αυτά μόνον στον άνθρωπο
συμβαίνουν τα ζώα δεν έχουν την νόηση.
Το φωνήεν «Α» είναι το πρώτο γράμμα στο αλφάβητο στην αρχή και δημιουργούνται λέξεις που αρχίζουν από Άνθρωπος, και από Αρχή. Ο
Άνθρωπος είναι το μόνο θηλαστικό που φωνάζει ΑΑΑ!!! μόλις γεννηθεί,
Η ανθρώπινη ύπαρξη να υπάρχει πρώτη σε όλα τα επιτεύγματα γι' αυτό καθιστά το «Α» πρώτο στο αλφάβητο.
Δεν έχει καμία σχέση με το Φοινικικό σύμβουλο της κεφαλής βοδιού,
(διότι όταν οι Φοίνικες έκλεψαν τα Ελληνικά γράμματα δεν γνώριζαν
τι συμβόλιζαν)
Ο μύθος περί της λέξεως ΑΛΦΑ, ότι είναι Φοινικικής προελεύσεως
είναι λάθος.
Η λέξη ΑΛΦΑ είναι Ελληνική όπως θα την αναλύσουμε στη συνέχεια,

[Α= αρχή δηλαδή στην αρχή του αλφαβήτου], [Λ= λόγος δημι-

ουργία λόγου με ανθρώπινη νόηση], [Φ= φώτιση στη μάθηση και
γνώση], [Α= για τον άνθρωπο].

[Στην Φοινικική μετάφραση το ΑΛΦΑ:

Α= βόδι , Λ= κεντρί, Φ= πίθη-

κος, A= βόδι ] .
(όπως φαίνετε, εφόσον το σύμβολο Α μοιάζει με κεφαλή βοδιού υπέθεσαν
ότι και η ελληνική λέξη ΑΛΦΑ για τους έλληνες εννοεί βόδι εφόσον δεν γνώριζαν ελληνικά)
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:

Α: ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΧΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ
Νοηματικές προεκτάσεις του Α: θαυμασμός, έκπληξη, οργή, χαρά,
Κωδικές σημασίες του
άθροιση, αφαίρεση.
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Β

Σύμφωνο

β

= αριθμός 2

Β:

= αριθμός 2000

Αυτό το σύμφωνο σχετίζετε με καιρικές συνθήκες όπως ο βόρειος

άνεμος, και με ηχητικά ερεθίσματα φόβου, τρόμου, κλπ. Ο τρομακτικός
άνεμος του βορά «ΒΟΥΟΥΟΥ» καθηλώνει ανθρώπους και ζώα από τις δραστηριότητες τους.
Ο παλαιολιθικός βοσκός και θηρευτής Έλλοψ=(Έλληνας) παρατηρώντας τα
κλαδιά των δέντρων να λυγίζουν πότε από τη μια και πότε από την
άλλη ονόμασε το συμβάν «ΒΟ-ΡΕΑΝ» βοριάς, η βοή που ρέει.
Στον Όμηρο παρατηρούμε τις λέξεις: «και Βορέης αιθρηγενέτης μέγα
κύμα κυλίνδων» (Οδύσ. Ε 296). και ο
βοριάς δημιουργεί τεράστια κυλινδρικά
κύματα στη θάλασσα.
Από το ηχητικό ερέθισμα «ΒΟΥΟΥΟΥ» δημιουργείται η λέξη
ΒΟΡΙΑΣ - Βορέας, Βοή ανέμου.
[αν το «B» στην Φοινικική εννοεί σπίτι τότε
ολόκληρη η Ελληνική γλώσσα δεν θα είχε
κανένα νόημα
Ένας από τους μύθους του Αισώπου είναι το στοίχημα
του Ήλιου και του Βοριά, ποιος θα αναγκάσει τον
άνθρωπο να βγάλει το παλτό του, όσο φυσούσε ο βοριάς τόσο κουμπώνετε ο άνθρωπος, τελικά κέρδισε ο
ήλιος με τη ζέστη του. ].

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Β:
Βία - Βούληση, βαρύς, βριθύς.
Νοηματικές προεκτάσεις του Β:
ορμή, ταραχή, έκρηξη, βόμβα, αρπαγή, πλημμύρα, πυρκαγιά, ξερίζωμα, πόλεμος. (λέξεις που προκαλούν φόβο-τρόμο, κτλ)
Βαρύς, βία σωματική ισχύς ρόμη, βουλεύω= σκεπτομαι προς λήψιν μετρων αποφασιζω)
Περισσότερα για το βήτα www.stipsi.gr/hellas/pdf/bita.pdf
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Γγ

Σύμφωνο

Γάμα

= νούμερο 3

Γ: Το «Γ» ως εργαλείο για το ξύσιμο δερμάτων αφήνει τον ήχο του γα-γαγα αλλά και η γραφή σε βράχο και στη Γή, ο ήχος αυτός δημιουργεί τη λέξη
ΓΑ=ΓΗ, και στη συνέχεια δημιουργούνται πολλές άλλες λέξεις.
Γράφω (γράφω ως συνήθως στο βράχο, στη Γη, αλλά και τα ζώα σκάβουν
οι χοίροι οργώνουν τη Γά = Γή - Γαίαν.
Όταν ο παλαιολιθικός Έλλοψ-Έλλην άρχισε να επεξεργάζεται την πέτρα,
ανακάλυψε το εργαλείο ΓΩΝΙΑ.
ΓΕΩΡΓΟΣ
Η λέξη «ΓΥΝΑ» Γυναίκα προέρχεται από την
πράξη ώστε να δημιουργηθεί εγκυμοσύνη.
Ανάλυση της λέξης: Γ-Υ-Ν-Α = Γ=διείσδυση ,
Υ=υγρό σπέρμα, Ν=νέα ζωή, A=ανθρώπου.
λέξεις όπως: γάμος, μονόγαμος, πολύγαμος, κτλ, έχει άμεση σχέση
με την ερωτική επαφή, τη διείσδυση, όπως ο γεωργός το αλέτρι.

Παλαιολιθικό εργαλείο:
Πυρόλιθος ξύστρα και λόγχη
Βρέθηκε στη Θεσσαλία Ηλικία
από 100.000 έως 40.000 ετών

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασείες του Γ:
Χαράσσει, Γράφει, Γεννά, Διανοίγει.
Νοηματικές προεκτάσεις του Γ:
Γη, λαξεύω, ξέω, διανοίγω, γεωργώ
γονιός, γάμος, γραμματική, γλύφω.
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Δδ

Σύμφωνο

Δέλτα

=αριθμός 4

Δ: Ο παλαιολιθικός Έλλην κυνηγός και μετέπειτα βοσκός διδάσκεται από τα
ζώα παρατηρώντας το αρσενικό να δαγκώνει (ΔΟΝΤΙ -Δαμάζω) το θηλυκό
για να το υποτάξει στις ορέξεις του.
Αυτό το προϊστορικό εργαλείο που μοιάζει με «δόντι» βρέθηκε στη
Σιάτιστα, έχει μήκος 15εκ. και 10εκ. πλάτος (μουσείο της Βεροίας)
χρονολογείται στα 100.000 χρόνια.
Ο ήχος που κάνει ένας κορμός δέντρου που πέφτει δούπ, δούπ, δούπ,
δημιουργεί τη λέξη Δούπος και Δού ονόμασαν το κομμένο ξύλο.
(Οδύσ.Ε 162-164): δού-ρατα = Ξύλα). Στον Όμηρο το
«Δένδρο» είναι «Δρύς» «τώ μέν άρα προπάροιθε πυλάων
ύψηλλάων έστασαν ώς ότε δρύες ούρεσιν υψικάρηνοι αϊ τ' άνεμον
μίμνουσι και υετόν ήματα πάντα ρίζησιν μεγάλησι διηνεκέεσσ ' αραρυίαι».
Επίσης η πτώση ενός βράχου αφήνει παρόμοιο δούπο, αλλά και τα κύματα
όταν χτυπάνε μέσα σε σπηλιές.
Η σχετικότητα του ΔΕΝΤΡΟΥ και του
ΔΟΝΤΙΟΥ μας δίνουν το συμπέρασμα
της ΔΥΝΑΜΗΣ. (το θηρίο δαγκώνει με
δύναμη το θήραμα)

= linear (γραμμικό)

ΔΕΜΑΤΙ, δένω

Το γραμμικό σύμβολο που παρουσιάζει το Δ ως δέντρο
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:

Κωδικές σημασίες του Δ:
ΔΥΝΑΜΗ, ΔΕΣΜΟΣ, ΔΙΚΗ, ΔΗΜΟΣ=(ο δήμος κρατά).
Νοηματικές προεκτάσεις του Δ:
Ισχύς, ευθύς, σκληρότης, δράσεις, δεσμός.
περισσότερα για το Δέλτα www.stipsi.gr/alphabet/delta.htm
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Φωνήεν

Εε

Έψιλον

=αριθμός 5
(Από τον δίσκο της Φαιστού εικονίζει ενέργεια
εργασία η εργαλείο)
Το φωνήεν «E» αντιπροσωπεύει ΕΡΓΑΣΙΑ που εκτελώ (Εγώ) ατομική
μου επιθυμία-πράξη (επομένως το «E» αντιπροσωπεύει και πάλι τον εργαζόμενο άνθρωπο).
Αναλύουμε τη λέξη ΕΓΩ:
Ε=άνθρωπος, Γ=καλλιεργώ τη γή, Ω=και είμαι κυρίαρχος της γής.
Ο παλαιολιθικός Έλλοψ=Έλλην καλώντας τα ζώα του Ελλ,Ελλ,Ελλ... Έλα,
Έλα, τους ονόμασαν Έλλοπες Έλλοψ, Σελλός (τΣέλιγκας), Ελ-λας,
Λας=φωτεινός «Λ» Έλληνες. Ελαύνης=ωθής, Ελελίζω=φοβίζω
(Ελάφι=φοβισμένο ζώο), ελλοχηστής=ενέδρα, κτλ.
Οι Έλληνες ποτέ δεν αυτοαποκαλούνται ΓΡΑΙΚΟΙ αλλά
«Έλληνες» μπορούμε να αναλύσομε τη συντετμημένη λέξη
«ΓΡΑΙΚΟΣ»(=GREEK).
Οι παλαιολιθικοί Έλληνες είχαν πολλά ονόματα:
Πελασγοί, (κοντά στη θάλασσα), Έλλοπες και Σελλοί (βοσκοί), και
μετέπειτα Έλληνες.
Τοπικά υπήρξαν και άλλα ονόματα:

Λέλεγες, Λοκροί, Γρεκοί.

Το Γραικός - Greek (=Grajus) μας το φόρτωσαν οι Ρωμαίοι ως κατακτητές για
να μας πλήξουν ταπεινωτικά, η δεν γνώριζαν τη σημασία της λέξεως. Σύμφωνα με πυγές πληροφόρησης (στην Πάρο βρέθηκε μια πλάκα από ανασκαφές
που έγραφε) [αφ `ού 'Αμφικτύων ο Δευκαλίωνος εβασίλευσεν εν Θερμοπύλαις... βασιλεύοντος Αθηνών Αμφικτύονος... και 'Ελληνες ών ομάσθησαν τό πρότερον ΓΡΑΙΚΟΙ καλούμενοι].
Επίσης:
[και γάρ ούτος (ο κατακλυσμός επί Δευκαλίωνος) περί τόν Ελληνικόν
εγένετο μάλιστα τόπον αύτη δ` εστίν η περί την Δωδώνην και τον Αχελώον ούτος γάρ πολλαχού το ρέυμα μεταβέβληκεν. Ωίκουν γάρ οι
Σελλοί εντάυθα και οι καλούμενοι τότε μέν Γραικοί νύν δ` 'Ελληνες]
(Αριστοτέλης («Μετεωρολογικά» Α 14).
Και στις διό περιπτώσεις βλέπουμε ότι πρώτα ήταν οι Έλλοπες η Σελλοί, μετά
την λήξει του κατακλυσμού εμφανίστηκαν οι ΓΡΑΙΚΟΙ και μετά ονομάσθηκαν
ΈΛΛΗΝΕΣ σύμφωνα με την Αποκωδικοποίηση του Ελληνικού Αλφαβήτου
«ΓΡΑΙΚΟΣ» εννοεί πλημμυροπαθείς, ταλαίπωροι, η συχνά ασχολημένοι με τις
τακτικές υπερχειλίσεις του Αχελώου αλά και τους καταποντισμούς εδαφών.
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ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Ε: «Ε!» καλώ, κατευθύνω, ωθώ,
Νοηματικές προεκτάσεις του Ε: οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα
(οργώνω, πηδώ, χορεύω, δημιουργώ, εργάζομαι. κ.α.
Ο αρχαίος Ελλαδικός χώρος είχε πολλές ονομασίες όπως Ελλοπία
(=βοσκοί), Πελασγία (=θαλασσινοί), Αιγαιΐς «Αιγαίον
όρος» (=κατσικοβούνια τα βουνά της Πίνδου, επειδή σ` αυτό έβοσκαν χιλιάδες αίγες (Θεογονία 484).

Επιστροφή
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Ζζ

Σύμφωνο

Ζ Ζ,ζ - (Ζήτα

=αριθμός 7

Z: = Σ+Δ η ζεύξεις Δύο βόδια για να οργώσει, δίνουν μια άνιση εικόνα όταν
το ένα βόδι πηγαίνει πότε μπροστά και πότε πίσω από το άλλο σε σχήμα Z.
Στον ήχο ακούμε το ζζζζ στο τηγάνι, η όταν ρίχνουμε νερό στη φωτιά.

Ο Ζεύς= Δίας =(Δυάδα) ζευγαρώνει με
την ΗΡΑ να γεννήσουν τους άλλους θεούς,
το όπλο του είναι ο κεραυνός (=σχήματος
Ζ αλλά και ήχου ΖΖΖΖ).

Ο κεραυνός όχι μόνο μας δίνει ήχο αλλά
και εικόνα.

Η ζυγαριά επίσης μας δίνει την ίδια
εικόνα.

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Ζ:
Ζεύξις, Σύνδεσις, Δυνάμεων-Ζεύξις, Ζωή.
Νοηματικές προεκτάσεις του Ζ:
Συνδέω, συγκροτώ, δεσμεύω, συνθέτω, ζεστός
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Ηη

φωνήεν

Ήτα

=αριθμός 8

Η: Αυτό το φωνήεν μαζί με το Ύψιλον, και το Ιώτα, μας δίνουν το ίδιο ηχητικό ερέθισμα, αυτό είναι επίσης άλλη μια απόδειξη της γνησιότητας του Ελληνικού αλφαβήτου.
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα το «H» εκφράζει μεγαλειότητα, λαμπρότητα, όπως
Ήλιος, Ήρα, Ηρακλής. σε πολλές διαλέκτους το «H» μετατρέπετε σε Α, και
σε Ε, όπως αμέρα=(ημέρα) (ήβη-ήβα και άβα), (ηχή σε αχά)
το H είναι και το θηλυκό γένος.
ΗΛΙΚΙΑ - - (ΗΛΙ=ήλιος) + (KΥA=κυσός-κύκλος) = πόσες φορές έχεις
περιέλθει γύρο από τον Ήλιο)
Το γεγονός ότι οι Έλληνες δημιούργησαν 3 όμοια ηχητικά αλά διαφορετικά
οπτικά φωνηέντα σύμβολα «H,I,Y», που υποδεικνύουν τη γνησιότητα τους,
και όχι την Φοινικική τους προέλευση .
(www.stipsi.gr/hellas/pdf/H-I-Y .pdf

1,3 mb

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Η:
Φωτεινότης, φώς, Ήρως=(αρετή)
Νοηματικές προεκτάσεις του Η:
Ήλιος, Ημέρα, Ήλεκτρον, Ηδονή, Ήμερος, Ήρως
ΑΓΟΡΑΣ ΗΟΡΟΣ = Αγοράς Όρος
το H=ήτα, ως δασεία
Όρος =Ηόρος δημιουργεί δασύ
τόνο:
ΕΛΛΑΣ = HELLAS, ΙΣΤΟΡΙΑ =
HISTORY, ΕΛΕΝ = HELEN

Η δασεία

=H

Η προφορά των ελλήνων προς την αγγλικήν γίνετε ως επί των πλείστων
λανθασμένα χρησιμοποιώντας την δασεία, η λέξη χυδαία και η λέξη χάδι διαφέρουν στο χυ από το χα δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε το χυ αλά το χα όπως
ένα ελαφρύ βήξιμο.
Παράδειγμα = http://www.stipsi.gr/alphabet/ellas.htm
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Επιστροφή

σύμφωνο

Θθ

Θ,θ - (Θήτα

=αριθμός 9

Θ: Το «Θ» είναι το σύμβολο που υποδηλώνει τον εγωκεντρισμό του ανθρώπου ο κύκλος είναι ο χώρος, και στο κέντρο του χώρου είναι ο
άνθρωπος (απευθυνθείτε στο γράμμα Ο) δηλαδή το «Ο» συμβολίζει το χώρο, το σπίτι μου, τον ορίζοντα, το βουνό, την ανοιχτή θάλασσα, (το σύμπαν
=ΟΟ=Ω).
Ο παλαιολιθικός Έλλοψ =Έλλην αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του ότι είναι ο
κυρίαρχος του ζωικού βασιλείου δημιουργεί την αρχαιότατη λέξη «ΘΑΩ»
που σημαίνει βλέπω και κατανοώ, κανένα ζώο δεν έχει αυτή την ικανότητα, και αποκαλεί τον ίδιο του τον εαυτό ΘΕΩ,
(Η διαφορά μεταξύ του Έλληνα Θεού και του Ασιάτη Θεού των Εβραίων είναι ότι οι Θεοί του Ολύμπου δεν δημιούργησαν το σύμπαν αλλά
συμβούλευαν τους ανθρώπους να καλυτερεύσουν τον εαυτών τους, με
την μόρφωση, τη γνώση, την τέχνη, τη γεωμετρία, τη γεωργία, τη δημοκρατία, ώστε να πλησιάσουν το ΘΕΙΩΝ δηλαδή να γίνουν ΘΕΟΙ). (Μόνο οι Έλληνες είχαν Θεούς) www.stipsi.gr/Theology/thao.htm
Αρχαιολογικά ευρήματα σε κεραμικά θραύσματα το σύμβολο

συμβολίζει

το Θ και άλλες φορές τροχό.
Το Θ επίσης συμβολίζει το γυναικείο στήθος =(θηλή) και το θηλυκό
γένος =(θήλυ-θηλάζω),

ως εικονικά το Θ= είναι το
κατανοώ αυτό που βλέπω.
Ηχητικά το Θ στον παλαιολιθικό Έλληνα όταν κυνηγούσε κριμένος στους θάμνους άφηνε έναν ήχο θθθθθθς ώπου και δημιουργηθήκαν οι λέξεις, θάμνος,
θόρυβος, θηρευτής, θήραμα, θέσεις, θυσία, θηλιά-παγίδα, κ.α.
Ο θ-οός θ-εάται η θαυμάζει, γίνεται «θ-εός»

Η στάσι του ειδωλίου αυτού, ύψους 50 εκ., που βρέθηκε σε προϊστορικό συνοικισμό της Θεσσαλίας προκαλεί τον θαυμασμό των αρχαιολόγων.
Όταν το ζώο με τέσσερα πόδια, έγινε ΆΝΘΡΩΠΟΣ =
ΆΝΩ-ΘΩΡΟ όρθιος στα δύο πόδια άρχισε να αναπτύσσει λογική και σκέψη να βλέπει να κατανοεί.
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Το θαύμα των Ελληνικών λέξεων και η σημασία των: (Θεοί)
η λέξι «θείος-θεία» όταν ένα παιδί αποκαλεί κάποιον μεγαλύτερο του θείο
τον αποκαλεί θεϊκό, είναι χρέος στον μεγαλύτερο άνθρωπο να προστατεύει
και να συμβουλεύει το νεότερο, και για αυτό ο νεότερος τον αποκαλεί θείοθεϊκό δηλαδή τον κατατάσσει με τους θεούς του Ολύμπου, το ωραιότερο
χαρακτηριστικό για έναν άνθρωπο.
Η λέξι θηλιά προέρχεται από τη λέξι θηλυκό που σημαίνει ενκολπισμός,
παγίδευση του αρσενικού οργάνου.
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Θ:
Θρόος, Θάειν(βλέπειν) Θεός
ΘΑΩ (=κατανοώ αυτό που βλέπω)
Νοηματικές προεκτάσεις του Θ:
θάμνος, θόρυβος, θηρευτής, θήραμα,
θέσεις, θυσία, θηλιά

άμαξα:
Προϊστορική ζωγραφική
σε πέτρα

46

Επιστροφή

Ιι

Φωνήεν

Ι, ι - Ιώτα

= αριθμός 10

Ι: Το «Ι» αντιπροσωπεύει αδύνατα Ισχνά στενά και αδύναμα αντικείμενα.
Ηχητικά Ιααα, Ιααα, φωνάζουνε στα ζώα τους και την ονόμασαν Ιαχή, όταν
βύθιζαν το βέλος σε δηλητήριο δημιούργησαν τη λέξι Ιός και (ιατρός) επίσης η ταχύτητα που φεύγει το βέλος από το τόξο αφήνει τον ήχο Ι,ι,ι,....
ΙΣΧΝΟΣ, ΙΣΤΟΣ=(ιστιοφόρο) , ΙΣΤΟΣ=(στύλος σπιτιού).
Το εγκαταλελειμμένο Ελληνικό J αντιπροσώπευε ΙΑ-ια - (JΑΠΕΤΟΣ = ΙΑΠΕΤΟΣ, Jάκωβος = Ιάκωβος - Αιγυπτίης = Αιγυπτίjης (=Αιγύπτιος)
(Τα λατινικά γράμματα είναι επίσης Ελληνικά που έχουν δημιουργηθεί στην Εύβοια κοντά στην Κύμη)

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Ι:
«Ι» Οξύς ήχος,
Ιθύνείν=(κατευθύνειν, καθοδηγεί, ευθυγραμμεί), Ισχύει.
Νοηματικές προεκτάσεις του Ι:
Ια, Ιός, Ιαίνω, Ιθύς, Ιατρός Ιστός, κτλ.
Το εγκαταλελειμμένο σύμβολο

J

χρησιμοποιείτο ΙΑ-IO-JΑΠΕΤΟΣ -

ΙΑΠΕΤΟΣ Ιάκωβος (=Jακοβος) - Αιγυπτίης - Αιγυπτίjης
( Ιεχωβά =Jεχοβα) (Jωσηφ =Ιωσήφ , Jωανης =Ιωάννης)
λεπτά, ισχνά, και αδύνατα αντικείμενα

ΙΣΤΟΣ (=κατάρτι, κολώνα,
στύλος )
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Η λέξη Ιεχωβά, γιαχβέ Jehovah προέρχονται από την ελληνική λέξη
Όπως αναφέρετε στο λεξικό του Liddell & Scott (Κωνσταντινίδη)
Ια=ja, Ιε=Jε, Ιο=jo =Ιάσων=Jason,
Ιεχωβά=Jehovah = Ιαχή
Που εννοεί: προσταγή, διαταγή, επιβολή, κτλ.
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Επιστροφή

Κκ

Σύμφωνο

Κ,κ - (Κάππα

= αριθμός 20
Το «Κ» διαχωρίζει συνήθως ξύλο, πέτρα, και οτιδήποτε έχει σχέση με κοπή. Ηχητικά ΚΑΓΚ, ΚΑΓΚ, το
πελέκι δίνει μορφή σε πέτρα και ξύλο. Λέξεις (Κράτος
(πολλά κομμάτια γης ενωμένα), κάρα(=κεφαλή σε
πόλεμο κομμένη).
Η λέξη ΚΥΚΛΟΣ, ΚΙΡΚΟΣ, ΚΡΙΚΟΣ
παίρνει το όνομα από το γεράκι
(κιρκινέζι) που πετάει κυκλικά για
να εντοπίσει τη λεία του φωνάζοντας
κιρκ, κιρκ, κιρκ.
Οι Κύκλωπες πήραν το όνομα τους από τα τείχη (κυκλώπεια τείχη) που
έχτιζαν κυκλικά προστατεύοντας τα υπάρχοντα τους.Οι Κένταυροι (μισοί
άνθρωποι μισοί άλογο)(=Κένταυρος) κεντά τον ταύρο) ήτανε οι πανάρχαιοι Έλληνες cowboys. Το γράμμα C χρησιμοποιούταν μέχρι την εποχή του
Βυζαντίου.
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Κ:
ΚΟΠΤΩ, ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ, ΚΡΑΤΟΣ
Νοηματικές προεκτάσεις του Κ:
ΚΑΘΑΡΣΗΣ, καλός, κακός, κάλα(=ξύλα)

Κιρκινέζι που πετάει κυκλικά για να εντοπίσει τη λεία του φωνάζοντας
κιρκ, κιρκ, κιρκ
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Qq

Q= K

Κουρήτες νοσοκόμοι νεαροί που υπηρετούσαν ηλικιωμένους
Qόμη- κόμη

=Q
Η κορδέλα που κρατά τα
μαλλιά είναι το σύμβολο

Q

Linear B

Ο Κροίσος Κούρος είναι ένας μαρμάρινος κούρος από την Ανάβυσσο Αττικής που λειτουργούσε ως ένας σοβαρός δείκτης για
έναν νεκρό πολεμιστή που ονομάστηκε Κρόσιος. Το ελεύθερο
γλυπτό βγαίνει μπροστά με το "αρχαϊκό χαμόγελο" παίζοντας
ελαφρώς στο πρόσωπό του. Το γλυπτό χρονολογείται στο c.
540-515 π.Χ. και έχει ύψος 1,95 μέτρα. Τώρα βρίσκεται στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας

Qόραξ, Qοσμία, ΓλάυQος, ΈQτορ, ΠάτροQλος, etc.
Τα Λατινικά σύμβολα είναι ελληνικά, προέρχονται από την Εύβοια κοντά στην
πόλη της Κύμης. Το

Q αντικαταστάθηκε από το Κ και άλλα λατινικά σύμβολα

που εξαιρέθηκαν από το ελληνικό αλφάβητο. Το ελληνικό σύμβολο C χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη Βυζαντινή εποχή, αντικαταστάθηκε από το Κ
Κόμη, Κουρέας, Κομμωτής
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Επιστροφή

Λλ

Σύμφωνο

Λ,λ - (Λάβδα

= αριθμός 30

Λ: Είναι η ανθρώπινη γλώσσα όταν κινούμε τη γλώσσα με
ανοιχτό το στόμα ακούμε τον ήχο ΛH-ΛΕ-ΛΑ, όταν στάζει νερό
μέσα σε σπηλιά ακούμε τον ίδιο ήχο, σε εικόνα η γλώσσα είναι
γλιστερή, κολλώδες, γυαλιστερή, υγρή. Σύμφωνα με τον
Πλάτωνα το σύμφωνο «Λ» αντιπροσωπεύει λάμψη όπως το
νερό λάμπει στις ακτίνες του Ήλιου.
Η λέξη ΕΛΛΑΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΛΑΜΠΡΟ ΗΛΙΟ) Η λέξη ΛΑΣ=ΠΕΤΡΑ
ΛΑΟΣ=(λαμπροί άνθρωποι κοντά σε βράχο που ρέει νερό, άνθρωποι
που ζούνε σε σπίτια από πέτρα τους ονόμασαν ΛΑΟΣ. Η λέξη
«Λάλλαι»,
Σύμφωνα με το λεξικό Liddell and Scott τα βότσαλα που παρασύρονται μέσα
και έξω από τα κύματα στην παραλία ακούγεται ο ήχος λα, λα, λε, λε, δημιουργήθηκε η λέξη ΛΑΛΙΑ.
ΛΑΛΙΑ (=ακατανόητη λέξη, λα, λα, μπλα, μπλα).
Ο ΛΟΓΟΣ (=νοηματική γλώσσα).
http://www.stipsi.gr/alphabet/dialektos.htm
Το καλέμι έχει σχήμα Λ για να λαξεύουν την ΛΑΣ πέτρα, ΓΛΥΦΩ το
μάρμαρο
Όταν ένα μωρό λίγων μηνών προγυμνάζει το στόμα του για να μιλήσει οι
ήχοι που βγάζει είναι λαλιές χωρίς νόημα, ενώ ο λόγος (921 kb pdf) είναι
λαλιά με νόημα και σκέψη.

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Λ:
ΛΟΓΟΣ- λαμπρός, ΛΑΛΙΑ
Νοηματικές προεκτάσεις του Λ:
Λείος, Λευκός, Λεπτός, Λιπαρός, Λίθος, λαμπερός
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Μμ

σύμφωνο

Μ,μ - (Μύ

= αριθμός 40

Μ: Ο πόνος στη τη γέννα, MMMM φωνάζει η μάνα ΑΑΑΑ φωνάζει το νεογέννητο, και γεννήθηκε η λέξη MA MA (=Μητέρα).
Είναι φανερό το σύμβολο «M» τι εννοεί βλέποντας την
εικόνα;.
Λέξεις: ΜΗΤΡΙΚΗ, η μητέρα ήταν και είναι η παιδαγωγός και δημιουργείτε η λέξη ΜΑΝΘΑΝΩ, ΜΑΘΗΤΗΣ,
από τη Μητέρα το βρέφος ακούει το πρώτο τραγούδι και γεννιέται η λέξη
ΜΟΥΣΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΜΗΝΑΣ (=η περίοδο της γυναικός),
Μογέω (=υποφέρω στη γέννα).
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Μ:
MAΤΗΡ=(MΗΤΗΡ), ΜΑΘΟΣ=(μάθησης)
ΜΑΝΘΑΝΩ (=διδάσκομε)
Νοηματικές προεκτάσεις του Μ:
Μαστός, Μογέω (=υποφέρω στη γέννα),
ΜΗΝΑΣ, μαντική, μετρώ, μέλος, κ.α.
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Ένας από τους άθλους του Ηρακλή ήταν να φέρει τα χρυσά Μήλα των Εσπερίδων, σύμφωνα με το λεξικό Ld & Sc. Μήλα είναι η Κτηνοτροφία όπως
μπορούμε να δούμε στην εικόνα, στην πραγματικότητα ο Ηρακλής έκλεψε
χρυσά νομίσματα που απεικόνιζαν ζωικά κεφάλια.

Αρχαία νομίσματα που απεικονίζουν Μήλα
(Μήλα) = ζώα πρόβατα γελάδια
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Επιστροφή

Νν

σύμφωνο

Ν,ν (Νύ

= αριθμός 50

Ν: Το νεογέννητο βρέφος στον ύπνο του έχει σχήμα «Ν» δημιουργεί τη
λέξι NEO, ΝΗΠΙΟΝ.
ΝΑΙΩ (=κατοικώ στο σπίτι όπου κοιμάμαι, και όπου έχω γεννηθεί).
ΝΕΜΩ (=διαμένω), ΝΑΙΩ (=κατοικώ), ΝΟΜΗ (=ιδιοκτησία),
ΝΥΞ =ΝΥΧΤΑ.
Οι παλαιολιθικοί Έλλοπες (Έλληνες) έθαβαν τους νεκρούς τους σε βρεφική
θέση πιστεύοντας ίσως στην αναγέννηση τους, μας δίνουν λέξεις, ΝΕΚΡΟΣ,
ΝΑΡΚΗ, ΝΑΟΣ.
Χρησιμοποιούσαν ξηρά νεύρα για τα τόξα τους όπου ο ήχος όταν έριχναν το
βέλος άφηνε τον ήχο NNNNN, δημιουργήθηκε η λέξι ΝΕΒΡΟΣ.
[Σύμφωνα με τον Εβραίο καθηγητή JOSEPH YAHUDA, Hebrew is
Greek ,Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά]
Αναλύουμε τι λέξη ΝΩΕ (Ν =ναίω, Ω =στον απέραντο χώρο
(=ωκεανός), Ε =δραστηριότητα (=εργασία), δηλαδή Ναύς (=ναύτηςκαπετάνιος).

Οι παλαιολιθικοί Έλλοπες (Έλληνες) έθαβαν
τους νεκρούς τους σε βρεφική θέση σχήματος Ν πιστεύοντας ίσως στην αναγέννηση
τους.

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Ν:
ΝΑΙΩ (κατοικώ), NEO (νεογέννητο), ΝΕΜΩ (διαμένω)
Νοηματικές προεκτάσεις του Ν:
ΝΟΜΟΣ, ΝΟΥΣ, ΝΕΚΥΣ, ΝΕΚΡΟΣ, NHNIO (=παιδί),
ΝΟΜΗ (=ιδιοκτησία)
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Ξξ

Σύμφωνο

Ξ,ξ - (Ξί - κσι)

= αριθμός 60

Ξ: Ηχητικά είναι ΚΣ, ΧΣ, ΓΣ (διπλός χαρακτήρας). Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι οι προϊστορικοί Έλληνες ήτανε βοσκοί και
γεωργοί, το δέρμα και το μαλλί των ζωών ήτανε η βαριά βιομηχανία
τους.
Η τεχνική που χρησιμοποιούσαν για να ΞΥΣΟΥΝ το μαλλί από το δέρμα
άφηνε τον ήχο Ξ Ξ Ξ,
και γεννήθηκε η λέξη Ξύνω, όταν καθάριζαν τα δέρματα τα στοίβαζαν το
ένα πάνω στο άλλο δημιουργώντας
την εικόνα, επίσης όταν στοίβαζαν
ξύλα, και τλπ ΞΞΞΞΞ
ΞΞΞΞΞ
Η συσσώρευση του πλούτου δερμάτων, μαλλιού αλλά και άλλων προϊόντων από τη μια, και η έλλειψη άλλων
από την άλλη δημιούργησε το δαιμόνιο του εμπορείου, ήταν τόσο αναγκαίο όπου ο Δίας ανέλαβε την προστασία όπου και ονομαστικέ
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΞΕΝΟΣ (Φιλός+Ξενος =φιλόξενος).
«Πρός γάρ Διός εισιν άπαντες ξεινοί τε πτωχοί τε»,
[διότι ξένοι και πτωχοί είναι προστατευμένοι από τον ΔΙΑ].

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Ξ:
ΞΑΙΝΩ, ΞΕΝΟΣ
Νοηματικές προεκτάσεις του Ξ:
ΞΑΝΘΟΣ, ΞΥΕΙΝ, ΞΥΛΟΝ, ΞΥΡΟΝ, ΞΥΕΙΝ
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Επιστροφή

Οο

Φωνήεν

Ο,ο (Ό μικρόν)

= αριθμός 70

Ο: Στο γράμμα «K» βλέπουμε τη σημασία κύκλος και τη σχετικότητα του
με το «Ο». Η λέξη κύκλος παίρνει το όνομα, από το γεράκι (κιρκινέζι) που
πετάει κυκλικά για να εντοπίσει τη λεία του φωνάζοντας κιρκ, κιρκ, κιρκ.
Το «Ο» είναι ο τόπος, η περιοχή, η συγκεκριμένη έκταση όπου κατοικεί το γεράκι, Επομένως το «Ο» είναι ο μικρός χώρος, OIKOΣ (=το
σπίτι μου), ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, ΟΡΟΣ, ΟΡΝΕΟ.
Για να εκφωνήσουμε ΟΟΟ στρογγυλεύουμε τα χείλη μας (έκφραση).
ΧΟΡΟΣ =Χορός (=ο χορός γίνετε σε μικρό-κλειστό χώρο),
ΧΩΡΟΣ =Χώρος (=είναι ο μεγάλος χώρος).
(Ω = ΟΡΙΖΟΝ, ΩΚΕΑΝΟΣ, ΣΥΜΠΑΝ, ΧΩΡΟΣ, το Ω=ΟΟ (χώρος μέσα σε
μεγαλύτερο χώρο).
Η συντετμημένη λέξη:
ΟΔΟΣ (Ο =τόπος 1 +σύν-Δεση +Ο =τόπο 2 +Σ =συνέχεια (ΟΔΟΣ=
η ένωσης-δέσιμο δύο περιοχών).
συντετμημένη= ΕΟΚ, USA, ΔΝΤ, ΕΛΤΑ, κτλ.
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Ο:
ΧΩΡΟΣ, ΕΚΤΑΣΙ
Νοηματικές προεκτάσεις του Ο:
Ο=έκφραση, κατοικία, οδός, κτήμα
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ΧΟΡΟΣ =Χορός =Ο
Διάφοροι χοροί από την αρχαιότητα

Reading music art-gallery
Munich

Ζεϊμπέκικος (Ζεύς + Βάκχος)
Η ιστορία του πανάρχαιου Ζεϋ-μπέκι-κου, Χορός των Ελλήνων
Το πασίγνωστο «ζεϊμπέκικο» των
Νεοελλήνων, που επανάκαμψε
στη γενέθλια γη των με τους Μικρασιάτες πρόσφυγες, ιδιαιτέρως
αυτούς, πού προήλθαν από την
περιοχή του Αϊδινίου, όπού ιδιαιτέρως αγαπιόταν.
Όπως καταφαίνεται από την απεικόνισή του σε αγγεία χορευόταν
από άνδρες ή γυναίκες, κατά μονάς ή ζεύγη, και χαρακτηριζόταν
από μεγάλη αυτοσυγκέντρωση,
αν μη έκσταση των χορευτών, και
με κινήσεις χεριών και ποδιών,
όπως και κάμψεις του σώματος
βαριές και σεμνοπρεπείς. 'Ήταν
«χορός ψυχής».
«`Ο Ζεϊμπέκικος χορός είναι παλαιότατος ελληνικός ρυθμός και
χορός. `Η ονομασία του σχετίζεται με δυο από τους πλέον σεβαστούς αρχαίο ελληνικούς θεούς, τον Διά και τον Βάκχο... Τα ρεμπέτικα τραγούδια κατά το σκέλος των στίχων, σε πλήρη αρμονία με την
μουσική και τον ρυθμό, περιγράφουν τις καταστάσεις εκείνες, που απαλύνονται, ανακουφίζονται ή υπερνικώνται διά τής ρέμβης ερωτική απογοήτευση, αχαριστία, κοινωνική αδικία. Ποτέ, όμως, δεν εκφυλίζονται σε θρηνωδία και κακομοιριά, ενώ, αντιθέτως, τονίζουν την υπερηφάνεια, το φυσικό μεγαλεiο και τη μεγαλοφροσύνη του ρεμπέτη».
Περιοδικό Δαυλός
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Επιστροφή

Ππ

σύμφωνο

Π, π - (Πί)

= αριθμός 80

Π: Από τη κοιλότητα του στόματος το πρώτο πράγμα το νεογέννητο βρέφος
που θα κάνει είναι να αναπνεύσει.
Όταν προσπαθήσουμε να εκπνεύσουμε με το στόμα μάς ελαφρά κλειστό ακούμε τον ήχο που, πουρφ, και δημιουργήθηκε η λέξι πνοή, (ο ασθενής
εξέπνευσε).
Το «Π» το χρησιμοποιούμε σε λέξεις όπως άπας, περί, παρά, πας, πρωί,
προϊστορία, κτλ.
Προ:πρόθεσι επί τόπου έμπροσθεν, εμπρός, ενώποιον. Προς δήλωσην χρόνου
Ως εικόνα το «Π» = ΠΥΛΗ-ΠΟΡΤΑ, ΠΕΡΑΣΜΑ
είσοδο, προ-ιστορία, πρ-ωί, πηγή-πηγάζω, κτλ.

προ-πύλη, πριν την

Η λέξη ΠΟΛΗ
Π (=πύλη η είσοδος στα τείχη της πόλεως), - Ο (=ο οίκος που κατοικώ (το
σπίτι μου), - Λ (=λαμπρά πέτρινα σπίτια καθαρό νερό, λόγος και, ΛΑΟΣ, Η
(=που στηρίζετε με νόμους ισότητα και δικαιοσύνη.
Το γράμμα «Β» μας δίνει σφοδρό και βίαιο συναίσθημα, το «Π» μας δίνει
μαλακό και ευχάριστο συναίσθημα, π.χ. ο αέρας πνέει. Όταν τα κύματα σπάνε
πάνω στους βράχους ακούμε τον ήχο ΠΛΑΓ και δημιουργήθηκε η λέξη ΠΛΗΓΗ, επίσης ονόμασαν τη θάλασσα ΠΕΛΑΓΟΣ και τους κατοίκους ΠΕΛΑΣΓΟΙ
(θαλασσινοί πανάρχαιο Ελληνικό όνομα),
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Π:
ΠΝΟΗ, ΠΡΟ, ΠΕΛΑΓΟΣ
Νοηματικές προεκτάσεις του Π:
ΠΩΛΩ, ΠΟΛΗ,
ΠΩΛΟΣ (πουλάρι προς πώληση στη πόλη),

Ππ
Πύλη
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Ρρ

Σύμφωνο

Ρ,ρ = (Ρώ)

= αριθμός 100

Ρ: Το «Ρ» πάντα τρέχει, το νερό τρέχει, το φως τρέχει, ο ήχος τρέχει, κτλ.
Ως εικόνα το «Ρ» μας δίνει το οπτικό ερέθισμα όπως το νερό τρέχει
για να καταλήξει σε κάποιο λάκκο.
και ο ήχος φυσικά είναι ΡΡΡΡ όπως ακούμε νερό που τρέχει
Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ' αυτό μένειν (Ηράκλειτος)
Λέξεις: ΡΟΗ, Βροχή, Ρυάκι, Ρήτορ, ΡΑΒΔΟΣ, ΡΥΘΜΟΣ, Ρήξις, κτλ.

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Ρ:
Κίνησι, Ρήμα, Ρυθμός, κατεύθυνση
Νοηματικές προεκτάσεις του Ρ:
ΡΑΒΔΟΣ, ΡΕΩ, ΦΟΡΑ, Ριπή, Ρίπτο
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Επιστροφή

Σσ

Σύμφωνο

Σ,σ,ς - (Σίγμα) ς

= αριθμός 200

Σ,σ,ς: Παλίνδρομος κίνησι.
Όταν φυσάει ο άνεμος τα κλαδιά στα δέντρα, τα σπαρτά, και οι θάμνοι κινούνται μπρος και πίσω ασταμάτητα αφήνοντας έναν ήχο ΣΣΣΣΣΣ. ΣΣΣΣ!!!
όπως άκουγαν τα δέντρα και τους θάμνους δημιούργησαν τη λέξη σείει, το
ίδιο έλεγαν όταν έκανε σεισμό και έγινε η λέξη σεισμός.
Τα μικρά κύματα στη θάλασσα επίσης αφήνουν παρόμοιο ήχο, αλλά το ποιο
εντυπωσιακό ήχο τον ακούμε από τα πεύκα.
Σεισμοί, 20 ηφαίστεια υπήρχαν στο Ελλαδικό χώρο πριν χιλιάδες
χρόνια.
Σταθμός (=τρένα πηγαινοέρχονται συνεχεία).
Περισσότερα για το ΣΙΓΜΑ: www.stipsi.gr/hellas/pdf/sigma.htm
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Σ:
Σείει, Σεισμοί, Παλίνδρομος κίνησι.
Νοηματικές προεκτάσεις του Σ:
Σειρήν, Σήθω (=κωσκινίζω)
STIGMA =«S» Το εξαφανισθέν έκτον γράμμα του αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου. Περισσότερα για το ΣTΙΓΜΑ: www.stipsi.gr/hellas/pdf/stigma.htm

Απόσπασμα ελληνικού παπύρου του
τελευταίου τετάρτου του 3ου αιώνα
π.Χ. που διακρίνετε ο έκτος αριθμός
του αλφαβήτου στίγμα στ =s =6
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Ττ

Σύμφωνο

Τ,τ - (Ταύ)

= αριθμός 300

Τ: Το εργαλείο Σφυρί!!! ΤΕΧΝΗ, τύκον, τέκτον, αρχιτέκτον, τίκτω.
Τυρός (=η τέχνη του τυριού)
[Ομήρου - Ιλιάδα «επί δ` αίγειον κνή τύρον» (=έξυσε πάνω κατσικίσιο τυρί)].
Οι παλαιολιθικοί Έλληνες έπλεκαν ΤΑΛΛΑΡΟΥΣ (=πανέρια) και άλλα σκευή,
από καλάμια, ειδικά το πανέρι (ΤΑΛΛΑΡΟΣ), το χρησιμοποιούσαν για ανταλλαγή προϊόντων, σήμερα ο τάλλαρος έγινε δολλάριο «DOLLAR».
ΤΟΙΧΟΣ (=περιορισμένος τοίχος σπιτιού)+ΤΕΙΧΟΣ (=μεγάλος τείχος της
πόλης-σινικό τείχος) κοίταξε τη διαφορά της λέξης ΤΟΙΧΟΣ και ΤΕΙΧΟΣ, αναλύομε την λέξη ( Τ= το εργαλείο για να σπάσουνε τη πέτρα), (O = το σπίτι
που θα χτίσουμε), (I =τα θεμέλια και ο στύλος-κολόνα στήριξης), X =χθών=
η γη το χώμα), (O = ο τόπος ο δήμος η πόλη),
(Το πρώτο Ο αντιπροσωπεύει το σπίτι), (και το Ε αντιπροσωπεύει απεριόριστο μήκος εργασίας τείχους ), [ΤΟΙΧΟΣ =μικρός τοίχοςΤΕΙΧΟΣ =μακρύς τείχος].
το Ε προσδιορίζει την εργασία απεριόριστης εμβέλειας
το Ο προσδιορίζει την εργασία περιορισμένης εμβέλειας

"από το λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας"
www.stipsi.gr/dictionary/

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Τ:
ΤΕΧΝΗ, ΤΙΚΤΩ
Νοηματικές προεκτάσεις του Τ:
ΤΟΙΧΟΣ, ΤΕΙΧΟΣ, τάλλαρος, τέχνη
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Περισσότερα για το

Τ

Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Επιστροφή
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Υυ

Φωνήεν

Υ,υ - (Ύ ψιλόν)

= αριθμός 400
Υ: Θα παρατηρήσουμε, πώς μόνο ελληνικές λέξεις πού περιέχουν το γράμμα "Υ" συνάπτονται καθοιονδήποτε τρόπο είτε με το κοίλο σχήμα είτε με το
κυρτό είτε με τα υγρά. [ Ας έχουμε πάντα υπόψη μας, πώς το γράμμα "Υ"
σημαίνει κυριολεκτικώς ή μεταφορικώς την κοιλότητα (ενίοτε και κατ' αναστροφήν την κυρτότητα), οπού συγκρατούνται τα υγρά].
Λέξεις κύμα, βυθός , άυλαξ, ΥΔΩΡ, ΥΓΡΟΣ, ΥΙΟΣ (=γεννημένος από υγρή κοιλιά),
ΥΜΗΝ, ΥΛΗ, ΥΨΟΣ (=υψόμετρο), ΥΔΡΟ, κτλ.
ΥΒΡΙΣ: «ΥΒΡΙΣ» Υ (=από το υγρό στόμα) Β (=βίαιες άγριες λέξεις), Ρ
(=κατευθύνονται κάπου),
Ι (=σαν δηλητηριασμένα βέλη λέξεις), Σ (=ασταμάτητα).
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Υ:
ΚΟΙΛΟΤΗΣ, ΥΓΡΟ
Νοηματικές προεκτάσεις του Υ:
υαλός =(γιαλός), ύδωρ, υιός, κτλ.
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Θα παρατηρήσουμε, πώς μόνο ελληνικές

λέξεις πού περιέχουν το

γράμμα "Υ" συνάπτονται καθοιονδήποτε τρόπο είτε με το κοίλο σχήμα είτε με το κυρτό είτε με τα υγρά. [ Ας έχουμε πάντα υπόψη μας,
πώς το γράμμα "Υ" σημαίνει κυριολεκτικώς ή μεταφορικώς την κοιλότητα (ενίοτε και κατ' αναστροφήν την κυρτότητα), οπού συγκρατούνται τα υγρά].
Αλλ' ας δούμε κάποια παραδείγματα: "Υ-δωρ, Ύ-γρόν, Ύ-άδες, Ύ-ετός, "Υ-δρα είναι μερικά ονόματα πού σημαίνουν "υγρό" και πού
έχουν — σύ-μπτωσις;! αρχικό φωνήεν το "Υ". κ-Υ-λιξ, κ-Υ-πελλον, κΥ-αθος, χ-Υ-τρα, ρ-Υ-τόν, Λήκ-Υ-θος, Ύ-δρία είναι μερικά ουσιαστικά,
πού σημαίνουν δοχεία (με κοιλότητα προφανώς), πού δέχεται υγρά
και — πάλιν σύμπτωσις;! περιέχουν το γράμμα "Υ” στο θέμα τους.
"Όμως δεν είναι μόνον ή «κοιλότης» ή ή «υγρότης» των πραγμάτων
πού επιφέρουν την αναφορά του "Υ". Υπάρχουν και ονόματα πού αντιστρόφως σημαίνουν «κυρτότητα» και σηματοδοτούνται με το
γράμμα "Υ" ΠΧ. 'Υ-ψος, ιλ-Υ-ς, ' Υ'-πέρ, "Υ-βρις άλλα και μεταφορικά
"Υ-μνος,
Ύ-παρ (=οπτασία), "Υ-πατος, κ-Υρτος, κ.λπ. ( Τρίτη σύμπτωσης(!;):
Και ή πρόθεση "Υ-.πο" που προϋποθέτει κοιλότητα και ή πρόθεση "Υπέρ" πού προϋποθέτει κυρτότητα (είπα κ-Υ-ρτότητα) χρησιμοποιούν
το γράμμα "Υ" ως σηματωρό εννοιολογίας].
Αύτη ή σημασιολογία των γραμμάτων δεν νομίζουμε να υπάρξει στις
λέξεις καμίας άλλης γλώσσας πάνω στη γη. Κι είναι ή βοώσα μαρτυρία για την Ελληνική Προέλευση των γραμμάτων και των φθόγγων του
Αλφαβήτου. ' Αλήθεια, πόσα πράγματα ακόμα δεν ξέρουμε για την
γλώσσα μας;!

http://www.stipsi.gr/hellas/pdf/H-I-Y.pdf
Το γεγονός ότι οι Έλληνες δημιούργησαν 3 διαφορετικά ηχητικά φωνηέντα σύμβολα «H,I,Y», υποδεικνύουν τη γνησιότητα τους, και όχι
την Φοινικική τους προέλευση .

1,3 mb
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Επιστροφή

Φφ

Σύμφωνο

Φ,φ - (Φί)

= αριθμός 500

Φ: Το Φανάρι

Το «Φ» δημιουργήθηκε από το σύμβολο Π, το λεξικό H.
Liddell & R. Scot, γράφει σε πολλούς διαλέκτους της Ελλάδος το Φ, αλλάζει
σε π - Β και Θ.
Ηχητικά όταν φυσάμε στη φωτιά ακούμε τον ήχο ΦΟΥ, να σβήσομε το
κερί ακούμε πάλι τον ήχο φού.
Λέξεις με «Φ» φωτιά, Φάρος, Φως, φανάρι, φώτο, κτλ.
Ο θεός Απόλλων θεός του φωτός λατρευτικέ από τους Έλληνες για το δώρο
που τους έδωσε το ΦΩΣ δηλαδή τη λάμψη με τη λάμψη του φωτός έγιναν οι
Έλληνες σοφοί, παρατηρητές, ερευνητές σε όλα τα επίπεδα γνώσης.
Στη θεογονία του Ησιόδου ο Προμηθέας πατέρας του Ελληνικού γένους τους
χαρίζει τη φωτιά δηλαδή τη ιδέα της τεχνογνωσίας, «Αλλά μιν εξαπάτησεν
εύς πάις Ιαπετοίο κλέψας ακαμάτοιο πυρός τηλέσκοπον αυγήν εν
κοίλω νάρθηκι».
Λέξεις: ΦΑΩ=φωτίζω, φέγγω, ΦΩΝΗ, ΦΥΓΗ, ΦΕΡΩ.
Στην αρχαιότητα οι Έλληνες χρησιμοποιούσανε και το γράμμα F το
αποκαλούσαν δίγαμα διπλό γάμμα και προφερότανε μεταξύ β και
φ = V, Fοίνος= Οίνος=(vinum, Vino (Ital.+Span.), Vin (Fr.), Wein
(Ger.), Wine (Eng.) (Και τα λατινικά είναι Ελληνικά προέρχονται από την
Εύβοια κοντά στην Κύμη)

ωτιά
άρος
ανός
ανάρι
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Φ:
ΦΩΣ, ΦΥΣΙΣ
Νοηματικές προεκτάσεις του Φ:
ΦΑΩ=φωτίζω, φέγγω,
ΦΕΡΩ, ΦΩΤΙΑ, ΦΑΡΟΣ
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Χχ

Σύμφωνο

Χ,χ - (Χί)

= αριθμός 600

Χ: Χαρά, χα χα χα (χα-ρα= το χα που ρέει), το χάσμα του στόματος, το
«Χ» συμβολίζει το κενό το χάους το κενό-χώρο, κρατάει τοιχώματα σε
γαλαρίες, πηγάδια και σε άλλα ανοίγματα.
ΧΕΙΡ το κοίλωμα η χούφτα όταν κρυώνουμε κάνουμε χού χού για να ζεσταθούμε βγαίνει από το στόμα «ά-χ-νη» (ομί-χ-λη)
Λέξεις ΧΑΟΣ, ΧΑΣΜΑ, ΧΘΩΝ, ΧΡΟΝΟΣ, ΧΕΙΜΩΝ, ΧΙΩΝ, ΧΕΙΜΑ, ΧΕΙΡ=
(το κοίλωμα η χούφτα) ,
Σε πολλούς διαλέκτους το Χ αλλάζει σε Κ.
«έργον δ` ουδέν όνειδος, αεργίη δε τ` όνειδος» (Ησίοδος)
(=με όποια εργασία και αν ασχολείσε δεν είναι ντροπή, ντροπή είναι
όταν δεν ασχολείσε).

Κρόνος = χρόνος

X=

ΧΡΟΝΟΣ =ΚΡΟΝΟΣ

(hourglass=X)

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Χ:
ΧΑΟΣ, ΧΑΣΜΑ, ΧΕΙΡ
Νοηματικές προεκτάσεις του Χ:
ΧΑ, ΧΕΙΡ, ΧΘΩΝ =(υποχθόνια), χαράδρα, χοάνη, κτλ.
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Επιστροφή

Ψψ

Σύμφωνο

Ψ,ψ - (Ψί)

= αριθμός 700

Ψ: είναι διπλό σύμβολο ΠΣ και ΦΣ, στα πρώτα χρόνια όπως, ΠΕΛΟΠΣ,
ΑΡΑΠΣ. Το Π και το Φ είναι χειλικά σύμφωνα.
ΦΣΥΧΗ=ΨΥΧΗ (=φύσιν-έχει), ΨΑΜΑΘΟΣ(=άμμος) , ΨΕΥΔΟΣ, ΨΑΡ
(=πετούμενα σε ομάδες),
ΑΥΩ (=ψάω=εγγίζω).
Το Ψ ηχητικά αφήνει την αίσθηση της φυγής όπως φυσά ο άνεμος.
Σε εικόνα το Ψ φαίνεται όπως το Φανάρι χωρίς κάλυψη και είναι εύκολο με
ένα φσςςς να σβήσει η φλόγα, όπως και η ψυχή βγαίνει από το στόμα.
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Ψ:
ΨΙ=ΨΑΥΕΙΝ, ΨΥΧΗ, ΨΥΧΡΟΣ, ΨΑΩ
Νοηματικές προεκτάσεις του Ψ:
ΨΑΛΛΩ, ΨΑΜΜΟΣ, ΨΕΥΔΟΣ, ΨΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Αριστερά βλέπουμε το Ψ
ανοιχτό ευάλωτο προς φυγή,
Και το Φ κλειστό προστατευτικό που δεν
αφήνει το φώς
να σβήσει.
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Ωω

Φωνήεν

ΟΟ=Ω

= αριθμός 800

Ω: Το Ω είναι διπλός χαρακτήρας «OO» πρωτοεμφανίστηκε το 403 π.χ.
στην Αθήνα. Σε διαλέκτους Αιολική και
Δωρική το O και OO προφερότανε ως OY (ΟΟΡΑΝΟΣ (ΟΥΡΑΝΟΣ), ΜΟΟΣΑ (ΜΟΥΣΑ), ΚΟΟΡΟΣ (ΚΟΥΡΟΣ), στην Ιωνική διάλεκτο το O μετατρέπετε σε A.
Λέξεις Ωδε(=από εδώ) όπως αναφερθήκαμε προηγουμένως το σύμβολο
«O» υπονοεί το ΧΩΡΟ, OIKOΣ,
(Ω=ΟΟ χώρος εντός μεγαλύτερου χώρου, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΣ,
ΓΑΛΑΞΙΑΣ.
Η λέξη ΩΡΑ - Ω-Ρ-Α
Ω (=μέσα στο συμπάν), Ρ (=η ταχύτητα του φωτός τρέχει), Α (=από την
Αρχή της δημιουργίας του χρόνου).

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
Κωδικές σημασίες του Ω:
Μέγας χώρος - Άπειρον - συμπάν
Νοηματικές προεκτάσεις του Ω:
ΩΡΑ, ΩΚΕΑΝΟΣ, ΩΚΥΣ=ταχύς
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Πηγή: Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου
Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν αριθμούς χρησιμοποιούσαν το αλφάβητο όπου το «Α» αντικαθιστά τον αριθμό 1, τους αριθμούς ως γνωστό τους αποκτήσαμε από

;;;

τους Άραβες
, οι Άραβες ήτανε γνώστες των αρχαίων Ελληνικών, οι οποίοι μετέδωσαν τα Ελληνικά
στους Ευρωπαίους ως μεταφραστές, Είναι γνωστό ότι
το μηδέν (0) το επινόησε ο μεγάλος Έλληνας μαθηματικός και αστρονόμος Κλαύδιος Πτολεμαίος όπου το
μηδέν (0) εννοεί «ΟΥΔΕΝ», τελικά είναι πιθανόν να
χρησιμοποίησε το όμικρον (ο) από το Ελληνικό αλφάβητο αντικαθιστώντας το, ως 0 (μηδέν).
Σύμφωνα με την αποκωδικοποίηση του Ελληνικού
αλφαβήτου το όμικρον (ο) αντιπροσωπεύει τον χώρο και το "ω" τον ευρύτερο χώρο. "ο+ο=ω το άπειρο , και το Α=1 μονάς".
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Επιστροφή

Οι Αριθμοί
Ελληνικοί αριθμοί

Αραβικοί αριθμοί

α'
β'
γ'
δ'
ε'
ς'
ζ'
η'
θ'
ι'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ια'

11

ιβ'
ιγ'
ιδ'
ιε'
ις'
ιζ'
ιη'
ιθ'

12
13
14
15
16
17
18
19

Ελληνικοί αριθμοί

Αραβικοί αριθμοί

κ'
λ'
μ'
ν'
ξ'
ο'
π'

20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
10.000
20.000

ρ'
σ'
τ'
υ'
φ'
χ'
ψ'
ω'
,α
,β
,ι
,κ
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Φοινικικά Σύμβολα

Σύμβολο

Φοινικικά ονό- Νοητική σημαματα
σία

Φωνητικά

Aleph

Βόδι

A laryngeal consonent

Beth, Bait

Σπίτι

B
consonant

Gimel, Gamel

Καμήλα

G
consonant

Daleth, Dal

Πόρτα

D
consonant

He

Παράθυρο

H
consonant

Zayin

Σπαθί

Z
consonant

Waw

Άγκιστρο

W semiconsonant

Heth, Hait

Τοίχος

H
laryngeal
consonent

Yodh, Yad

Χέρι

Y semiconsonant

Ελληνικά
Αρχαϊκά
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Επιστροφή

Φοινικικά Σύμβολα συνέχεια

Kaph

Χέρι

K
consonant

Lamedh, Lam

Βουκέντρα

L
consonant

Mem, Mai

Νερό

M
consonant

Nun

Ψάρι

N
consonant

Samekh, Sheen

Ψάρι

S
consonant

Ayin

Οφθαλμός

3
laryngeal
consonant

Pe

Στόμα

P
consonant

Resh, Ras

Κεφάλι

R
consonant

Sin

Δόντι

Sh
consonant

Taw, Tah

Σημάδι

T
consonant

Waw

Άγκιστρο

W semiconsonant

Qoph

Πίθηκος

Q
voiceless
velar
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αρχική

Ποικίλη συλλογή και (θεωρίες)
Άτλας και ο Ατλαντικός ωκεανός

Σελίδα
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ΚΡΟΝΟΣ = ΧΡΟΝΟΣ

Σελίδα
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ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ ΤΕΛΕΤΗ

Σελίδα

75

ΘΕΩΡΙΑ «ΤΟ 0 (ΜΗΔΕΝ) =ΧΩΡΟΣ»

Σελίδα

80

Μόνον οι Έλληνες είχαν Θεούς

Σελίδα

83

Πήγασος Μέδουσα και ο Ατλαντικός

Σελίδα

85

Η ΜΟΔΑ ΤΩΝ GREEKLISH ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Σελίδα

92
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Επιστροφή

ΑΤΛΑΣ
ατλάω = το αντίθετο του τλάω (ΤΛΑΩ ανέχομαι,
τολμώ, υπομένω)
Ά-τλας είναι ο ωκεανός όταν όλος ο ορίζοντας του
ωκεανού κράτα τον ουρανό, ο Ά-τλας ανήμπορος,
ασταθής, ρευστός, ατολμία για τους ανθρώπους να
τον διασχίσουν.
(μόνο ο Ηρακλής μπόρεσε να τον περάσει ξεγελώντας τον ΑΤΛΑ δηλαδή τον ωκεανό)

(ancient Greek dictionary Liddell & Scot)

ΚΡΟΝΟΣ = ΧΡΟΝΟΣ + η σύζυγός του ΡΕΑ = ΡΟΗ (μπορεί κανείς να
παρατηρήσει τον γάμο του Κρόνου και της Ρέας που συμβολίζουν τη διπλή
ένια του (Κρόνου =Χρόνου) και της Ρέας =(ροής του χρόνου!!!).
Επίσης παρατηρούμε ότι ο χρόνος τρώει τα παιδιά του, δηλαδή ότι γεννιέται
το τρώει ο Κρόνος-Χρόνος, γι’ αυτό έπρεπε ο Δίας να είναι αθάνατος να κυβερνά τους Ανθρώπους παντοτινά και δίκαια.
Η Ρέα μυστικά γέννησε τον Δία στην
Κρήτη και έδωσε στον Κρόνο μια πέτρα
τυλιγμένη σε σπάργανα , γνωστή και
ως Πέτρα Ομφαλός, την οποία κατάπιε
αμέσως, νομίζοντας ότι ήταν ο γιος
του. Η Ρέα κρατούσε τον Δία κρυμμένο
σε μια σπηλιά στο όρος Ίδη της Κρήτης. Σύμφωνα με μερικές εκδοχές της
ιστορίας, τράφηκε τότε από μια κατσίκα
με το όνομα Αμάλθεια, ενώ μια εταιρεία
Κουρητών, ερμηνευτών αρσενικών χορευτών, φώναζαν και χτύπαγαν τα
χέρια τους για να κάνει αρκετό θόρυβο
για να καλύψει τις κραυγές του μωρού
από τον Κρόνο.
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Η γαμήλια τελετή:
Ο μήνας, κατά την οποίο γίνονταν οι γάμοι, ήταν ο εκ του γεγονότος αυτού
ονομαζόμενος ο Γαμηλιών (ο δικός μας Ιανουάριος ).
Η μελλόνυμφη αφιέρωνε την προηγούμενη μέρα του γάμου της ένα βόστρυχο (μπούκλα) από τα μαλλιά της στο ναό της Αρτέμιδος, παρθένα αυτή στην
αειπάρθενη θεά. Την ίδια ημέρα έκανε το νυφικό της λουτρό με νερό από την
πηγή της Καλλιρρόης, διότι εθεωρείτο κατά παράδοση ως γονιμοποιό. Το
πρωί της ημέρας του γάμου φίλες της της φορούσαν λευκό πέπλο και στόλιζαν τα μαλλιά της με λουλούδια, που τα
μάζευαν οι ίδιες, τραγουδώντας της και γαμήλια άσματα, τους «υμέναιους».
Ο πατέρας της, ενώπιον αυτών και συγγενών και φίλων, στη συνέχεια, την
έφερνε μπροστά στον βωμό της οικογενειακής Εστίας, όπου την περίμενε ο
γαμπρός. Ένας ιερέας του Διός Τελείου, προστάτη του γάμου, αφού είχε θυσιάσει μικρό μοσχαράκι, και του είχε αφαιρέσει τη χολή- για να μην πικράνη
τίποτα το γάμο, ψάλλοντας καθιερωμένες ευχές, της έδινε να φάη μισό μήλο
(το αγαπημένο φρούτο της Αφροδίτης) και το άλλο μισό στον μνηστήρα της.
Μετά απ` αυτό ο πατέρας της νύφης παίρνοντας το χέρι της το απίθωνε στο χέρι του γαμπρού λέγοντας του:
«Σου δίνω την κόρη μου για να την αγαπάς και να κάνης μαζί της νόμιμα παιδιά».
_Ο γαμπρός απαντούσε: «Τη δέχομαι».
_Ο πατέρας τότε δήλωνε: «Σου δίνω ως προίκα το τάδε ποσό και τα δείνα
έπιπλα και σκεύη κουζίνας».
_Ο γαμπρός απαντούσε: «Και εγώ σου ανταποδίδω «τας εγγύας» (τις υποθήκες επί ακινήτων μού, ίσης αξίας με την προίκα, ως εμπράγματη ασφάλειά της, σε περίπτωση διαλύσεως του γάμου). Αυτός ο καθιερωμένος διάλογος, διεξαγόμενος ενώπιον του ιερέως και των συγγενών και φίλων, ήταν η
πανηγυρική διακήρυξη και ληξιαρχική πράξη του γάμου, ο οποίος χωρίς αυτή
την τελετή, εθεωρείτο ανυπόστατος.
Μετά παρακάθονταν όλοι σε γεύμα, έτρωγαν ψωμί ευλογημένο από τον ιερέα και ως επιδόρπιο γλυκό με μέλι και σουσάμι, σύμβολο εφορίας, και
έπιναν κεκραμένο οίνο ευχόμενοι στους νεόγαμους αγαπημένο βίο, πολυγονία και αρρενογονία.
[Η γαμήλια τελετή πανάρχαιος Ελληνικός ηθικός θεσμός που μόνον σε πολιτισμένους λαούς ήτανε εφικτός, ενώ οι βάρβαροι θεωρούσαν τη γυναίκα ως
αντικείμενο συναλλαγής], (το νυφικό πέπλο και αυτό Ελληνικό εφεύρημα
είναι!!!).

76

Η Βάπτιση:
«Αφ' Εστίας άρχεσθαι»
Πανελληνίως το ιερώτερο μέρος της οικίας, όπως και της πόλεωςκράτους, ήταν ο εγκαθιδρυμένος βωμός της παρθένου θεάς Εστίας,
της οποίας το εξαγνιστικό πύρ έπρεπε να παραμένη άσβεστο.
Εθεωρείτο, μαζί με τους λοιπούς εφέστιους θεούς του ευρύτερου οίκου της
φράτρας (σώι) ως η άγρυπνη προστάτιδα της ηθικής συνοχής και του αδιάσπαστου συνδέσμου τών μελών της οικογένειας. Όλες οι σημαντικές για την
οικογένεια στιγμές, από την είσοδο της νύφης στον οίκο του συζύγου μέχρι
και του θανάτου τών γεναρχών, «αφ' Εστίας» άρχιζαν.
Στον βωμό της απετίθεντο οι πρώτες ευκτήριες προσφορές και θυσίες της
οικογένειας, σ' αυτήν τα γεννώμενα τέκνα και με περιφορά τους περί αυτόν,
με την τελετή των «αμφιδρομίων» τη δέκατη ημέρα απο τη γέννηση τους τα
ονομάτιζαν (Τα αρχαία Ελληνικά ονόματα) θέτοντας τα υπό την προστασία
της πρεσβυγενούς θεάς, κόρης του Κρόνου και της Ρέας και αδελφής του
Διός.
Η ονομασία (βάπτιση) του βλαστού (αγοριού η κοριτσιού) ελάμβανε πανηγυρικό χαρακτήρα. Προσκαλούνταν συγγενείς και φίλοι με δώρα και λευκές
λαμπάδες, λευκοφορούντες, όπως και οι γονείς.
Ενώπιον τω ιερέως του Διός του Τελείου, που έψαλλε καθιερωμένες ευχές,
ενώ ο πατέρας αλείφοντας το νεοελθόν στο φώς του ήλιου τέκνο του με λάδι απο «ελαίαν μορίαν» -δηλαδή προερχόμενο απο τις ιερές εληές της
Αθηνάς, το περιέφερε τρείς φορές γύρω από τον βωμό της Εστίας εκφωνώντας το όνομα του, και αφού έρριχνε μικρό βόστρυχο απο τα μαλλάκια του παιδιού στο εξαγνιστικό και ζωοποιό, (από τον ουρανό μεταφερθέν
κατά την πιστή τους) ιερό πύρ της Εστίας το «εκάθαρε» εμβαπτίζοντας το
μέσα σε ειδικό αμφορέα (κολυμπήθρα), που περιείχε χλιαρό νερό, φερμένο
από την «Κρήνη της Καλλιρρόης». Ακολουθούσε εορταστικό γεύμα
στο «αίθριο» της οικίας πλησίον του βωμού του Έρκειου Διός (έρκος
=προστάτης).
[Το βάπτισμα πανάρχαιος Ελληνικός συμβολικός θεσμός δεν έχει αναφερθεί σε άλλους λαούς, οι Εβραίοι είχαν και έχουν την περιτομή
όπου έχουν υιοθετήσει και στο Ισλάμ.
Είναι αξιοσημείωτο να θέσω το ερώτημα γιατί και ο Χριστός βαπτίστηκε;
δεν γνωρίζω αν ασχολήθηκε κάνεις με αυτό το θέμα, ως τόσο θα τονίσω ότι ο Χριστός ήτανε συνεχιστής του Ελληνικού πνεύματος και
για αυτό βαπτιστικέ.]
«Ήσαν δέ τινες Έλληνες έκ τών αναβαινόντων...
Ο δέ Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων· ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.)
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Νεκρώσιμη Τελετή:
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν παιδιά οι στενότεροι συγγενείς
υποχρεούνται να τελέσουν τα νενομισμένα στους νεκρούς συγγενείς.
Ο νεκρός εκτίθεται πάνω σε νεκροκρέβατο μέσα στην αυλή του σπιτιού του
για να τον κλάψουν και μοιρολογήσουν οι οικείοι του, ευπρεπώς, όχι με ολοφυρμούς και κοπετούς, διότι ο Σόλων απαγόρευσε τις εκδηλώσεις αυτές ως
μη αρμόζουσες στο Ελληνικό ήθος αλλά και να τον χαιρετήσουν οι φίλοι του
και αφού παρέλθει μια ολόκληρη νύχτα και ημέρα, μετά το θάνατό του, την
επόμενη το πρωί, προ της ανατολής του ήλιου γίνεται η εκφορά. Αφού η σορός του τοποθετηθεί μέσα σε ξύλινη λάρνακα-φέρετρο, σκεπασμένη με μυρτιές η άνθη, μεταφέρεται είτε επάνω στους ώμους των στενότερων συγγενών του-είτε πάνω σε άμαξές, αν είναι τιμώμενοι από την πολιτεία άνδρες,
όπως οι πεσόντες σε πόλεμο και με την ακολουθία πρώτα των ανδρών και
ύστερα των συγγενισσών γυναικών, που συνοδεύουν εν σιωπή τον νεκρό,
καταλήγει στα Σήματα , δηλαδή το κοιμητήριο. Επί του τάφου εκφωνούνται λόγοι, επαινετικοί για τον νεκρό και παραμυθητικοί προς τούς περιλειπομένους συγγενείς. Αγαπημένα αντικείμενα του νεκρού όπως π.χ. κράνος η
ξίφος κλπ. συναπετίθεντο
μετ'αυτού στον τάφο, οπωσδήποτε όμως ένα νόμισμα ανάμεσα στα χείλη
του, ο οβολός καλούμενος και κόλλυβον, το οποίο ο νεκρός έπρεπε να καταβάλη στον πορθμέα των ψυχών, τον Ερμή (αργότερα τον Χάροντα) που με
τον διάπλου της Αχερουσίας λίμνης τους οδηγούσε είς τον Ά-ϊδην (Άδη). Επάνω στον τάφο έκαναν καθαρμούς «με προσφορές από άκρατη σμύρνα
(η μύρα)κι από λιβάνι ευωδιαστό ρίχνοντας του ξανθού μελιού σπονδές πάνω στο χώμα».
Στους παρευρισκομένους μοίραζαν τα «κόλλυβα» , δηλαδή πλακούντες (πλατύ ζυμαρικό, αρτίδιο). Πάνω στον τάφο, οι συγγενείς μπορούσαν να ανεγείρουν επιτύμβιες στήλες η και ταφικά μνημεία, ανδριάντες κλπ. Επί των στηλών αναγραφόταν το όνομα του η της νεκρής με αφιερώσεις τρυφερές, επαινετικές του ήθους κλπ.
Τα εναγίσματα:
Μετά την τελετή της κηδείας ακολουθούσε το περίδειπνον, δηλαδή η παράθεση δείπνου για τους συμμετάσχοντες.
Τρείς ημέρες (τριήμερα) μετά την εκφορά επισκέπτονταν οι στενοί συγγενείς τον τάφο, πάνω στον οποίο τελούσαν τα εναγιάσματα, ακολουθούσαν
δε τα έννατα (εννιάμερα), οι τριακοντάδες (30 ήμερα), τα γενέσια (κατά
τα γενέθλια του νεκρού), και τέλος τα νεκύσια (τα χρονιάτικα από την
ημέρα του θανάτου τού). (πηγή: αρχαίο ελληνικό δίκαιο, Δρ.Παναγιώτης
Ι. Κυριακόπουλος)
[Σε πολλά μέρη της Ελλάδος οι συγγενείς του νεκρού βάζουν κάποιο
νόμισμα στην τσέπη του για να πάρει μαζί του, ίσως αυτή η συνήθεια
να συνεχίζετε από την αρχαιότητα].
Το αρχαίο κείμενο αναφέρετε αποκλειστικά και μόνο στον αρχαίο
Ελληνικό πολιτισμό, το οποίο αντανακλά στην διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού, ισότητας των δύο φύλων, αξιοπρεπή σεβασμό
στο νεκρό, και δίνοντας στο νεογέννητο να έχει στον ήλιο μοίρα , ασχέτως θρησκευτικού δόγματος.
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Τα αρχαία Ελληνικά ονόματα
Τα ονόματα, που επέλεγαν για τα παιδιά τους οι γονείς, εξέφραζαν είτε τη
συνέχεια της οικογενειακής παραδόσεως (π.χ. Ξάνθιππος, πατέρας και γιός
του Περικλή) είτε την ευλάβεια και ευγνωμοσύνη τους προς τους θεούς (με
κατάληξη -δώρος, -δότος, -γένης, κλής, -κυδίδης) είτε την ευχή και την
προσδοκία τους να γίνουν στη ζωή τους αυτό, που υποδήλωνε η και υπαινισσόταν το όνομα (π.χ. Πολύβιος, Αλκιβιάδης, Αλέξανδρος=ανίκητος)
Αρσενικά:
-Διό: Διόδωρος, Αθηνόδωρος, Θεώδορος, Ερμόδωρος, Απολλόδωρος, Διόδοτος, Ζινόδοτος, Κηφισόδοτος, Αθηνόδοτος, Διογένης, Ερμογένης, Αθηνογένης, -Ηρα: Ηρακλής, Διοκλής, Θεοκλής, Θεμιστοκλής, Αριστοκλής,
-Αριστο: Αριστοτέλης, Αριστοφάνης, Αριστόβουλος, Αρίσταρχος, -Αρχω: Αρχέστρατος, Αρχέλαος, Αρχιμήδης, Αρχίδαμος, -Ανάσσω: Αναξαγόρας, Αναξιμένης, Αναξίμανδρος, Αστυάναξ, -Αλκη: Αλκιβιάδης, Αλκίφρων, Αλκιδάμας,
Αλκίνοος, Αλκαμένης, Αλκμαίων, -Άγω: Αγησίλαος, Αγησίπολις, Αγησίστρατος, Αστυάγης, Θεάγης, Αγήνωρ, -Ανήρ: Ανδροκλής, Ανδρόνικος, Τέρπανδρος, Λύσανδρος, Ανδρέας, -Αγορά: Αγοράκριτος, Αρισταγόρας, Πρωταγόρας, Διαγόρας, Πυθαγόρας, -Δήμος: Δημοσθένης, Δημόκριτος, Δημοφών,
Δημόνικος, Δημόφαντος, Δημόδοκος, Δαμοκλής, -Ευθύς: Ευθύφρων, Ευθύδημος,
-Ευ: Ευθύβουλος, Ευθυκλής, Εύβουλος, Εύδοξος, Εύμολπος, Εύπολις, Ευκράτης, Ευήμερος, Ευδαίμων, Ευστράτιος, -Θεός: Θεόφιλος, Θεόκριτος,
Θεαίτιτος, Θεόδοτος, Θεόπομπος, Θεόδωρος, -Ίππος: Ιππόλυτος, Ιπποκράτης, Φίλιππος, Ξάνθιππος, Μελάνιππος, -Είδος: Αριστείδης, Ανδροκλείδης,
Λεωνίδας, Πελοπίδας, Ευμολπίδης, -Κρατώ: Σωκράτης, Λαοκράτης, Αριστοκράτης, Ερμοκράτης, -Κρίνω: Κριτόβουλος, Κριτόλαος, Κρίτων, Θεόκριτος, Κλέος: Κλεόβουλος, Κλεόνικος, Κλέων, Περικλής, Φιλοκλής, Αριστοκλής,
Κλεανδρίδας, Πάτροκλος, -Κύδος: Θουκυδίδης, Φερεκύδης, Κυδαθηναίος, Λαος: Λαομέδων, Λαόνικος, Χαρίλαος, Αγησίλαος, Μενέλαος, -Λύκη: Λυκάων, Λυκούργος, Λυκόφρων, Λυκομήδης, -Λύω: Λύσανδρος, Λυσίμαχος, Λυσίστρατος, -Μεδέω: Αλκιμέδων, Λυκομήδης, Λαομέδων, Παλαμήδης, -Νικώ:
Νικόλαος, Νικίας, Νίκανδρος, Νικάνωρ, Νικόστρατος, -Ξένος: Ξενοφών, Ξενοκράτης, Ξενοφάνης, Αριστόξενος, -Τιμώ: Τιμολέων, Τιμόθεος, Τιμαγένης,
Τιμοκράτης, -Φιλώ: Φιλόλαος, Φιλοποίμην, Φιλοκλής, Φιλάρετος, Φιλοστρατος, Φιλόδημος.
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Θηλυκά:
Ζηνοβία, Ηροφίλη, Θεοδόρα, Θεανώ, Κλεονίκη, Διοτίμα, Μαρέα, Μελισσάνθη, Οινώνη, Χαρίκλεια, Λαοδίκη, Αίγλη, Αίθρα, Άλκηστις, Αρετή, Αρίστη, Αμυμώνη, Αυρα, Άντεια, Ανθή, Αυγή, Ασπασία, Δαναη, Διώνη, Ζηναϊς, Ζηνόθεμις, Ελένη, Ερασμία, Εριφύλη, Ευάνδη, Ευανθία, Ζωή, Ήβη, Ηλιάνα, Ηλέκτρα, Ησιόνη, Θελξίνοη, Θάλεια, Θέμις, Θάμυρις, Θεώνη, Ιόλη, Ιάνθη, Ιλάειρα, Ίρις, Ισμήνη, Ιφιγένεια, Καλλισθένη, Κλειώ, Λήδα, Λητώ, Λιγύα, Λυκία,
Λιδύα, Μύρρα, Μυρτίς, Μελίσσα, Μυρσίνη, Νεφέλη, Νιόβη, Ναυσικά, Οινάνθη, Ολυμπιάς, Ρόδη, Σαπφώ, Σεμέλη, Υακίνθη, Φαίδρα, Φιλία, Φιλησία, Φοίβη, Χάρις κλπ.
Ήρα (=η Αέρινη),
Αφροδίτη(=η αναδυθείσα από τους αφρούς),
Αθηνά (=η θεία νοεί),
Άρτεμις (=η κρατερή),
Δημήτηρ (Δη=Γή μητέρα),
Εστία (=η κομίσασα το ιερό ουράνιο φώς στη γη),
Μαρέα (=μητέρα Ρέα) όχι Μαρία
Ελένη (=η κόρη του Ήλιου)
[Με την επιλογή του ονόματος εξέφραζαν και την ευχή για κάτι σπουδαίο και
υψηλό!].
Περισσότερα ονόματα: www.stipsi.gr/alphabet/onomata.htm
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ΘΕΩΡΙΑ «ΤΟ 0 (ΜΗΔΕΝ) =ΧΩΡΟΣ»
Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:
Πολλοί έχουν ασχοληθεί με το σύμπαν χωρίς να αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο για τον χώρο που το περικλείει. Ο Παρμενίδης περιγράφει τον χώρο και όχι την
ύλη «χωρίς αρχή χωρίς τέλος, αγέννητο άφθαρτο, υπήρχε, υπάρχει, και θα υπάρχει» εννοώντας αποκλειστικά και
μόνο τον χώρο.
Από τον Ηράκλειτο μαθαίνουμε τα πάντα αλλάζουν «τα
πάντα ρεί» εννοώντας την ύλη, χρόνο, ταχύτητα, επομένως και οι δύο φιλόσοφοι είχαν σωστή σκέψη αφού αναφέρονται για δύο διαφορετικές θεωρίες.
Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν αριθμούς χρησιμοποιούσαν
το αλφάβητο όπου το «Α» αντικαθιστά τον αριθμό 1, τους
αριθμούς ως τους αποκτήσαμε από ανατολικές χώρες, οι
Άραβες ήτανε γνώστες των αρχαίων Ελληνικών, οι οποίοι
μετέδωσαν τα Ελληνικά στους Ευρωπαίους ως μεταφραστές, Είναι γνωστό ότι το μηδέν (0) το επινόησε ο μεγάλος Έλληνας μαθηματικός και αστρονόμος Κλαύδιος Πτολεμαίος όπου το μηδέν (0) εννοεί «ΟΥΔΕΝ», τελικά είναι
πιθανόν να χρησιμοποίησε το όμικρον (ο) από το Ελληνικό αλφάβητο αντικαθιστώντας το, ως 0 (μηδέν).
Σύμφωνα με την αποκωδικοποίηση του Ελληνικού αλφαβήτου το όμικρον
(ο) αντιπροσωπεύει τον χώρο και το "ω" τον ευρύτερο χώρο. "ο+ο =ω το
άπειρο , και το Α =1 μονάς".
ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΩΣ ΧΩΡΟΣ:
Το μηδέν «0» δεν προστίθεται, δεν αφαιρείτε, δεν πολλαπλασιάζετε, η διαιρείτε 0+0=0, 0-0=0 κ.τ.λ., το οποίο ως χώρος συμπίπτει με την θεωρία του
Παρμενίδη.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες το σύμπαν συνεχώς διευρύνετε, και το παράξενο είναι ότι διευρύνετε με αυξανόμενη ταχύτητα καταλαμβάνοντας περισσότερο χώρο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι
αν η ύλη Α =1 + χώρος =Όμικρον (μηδέν) ή αλλιώς «Θ= ύλη εντός χώρου =1+0», =10+0=100+0=1000+0=10000+0=100000+0… παρατηρούμε ότι πράγματι το σύμπαν διευρύνετε με αυξανόμενη ταχύτητα αποκτώντας
μεγαλύτερο χώρο, το αποτέλεσμα θα πρέπει, όλη η ύλη και οι γαλαξίες καταλήγοντας να απομακρυνθούν και να διαλυθούν σε πρωταρχική ελάχιστη σε
βαρύτητα κατάσταση λόγου της μειωμένης και όχι τελείως ανύπαρκτης συμπαντικής βαρύτητας.
(η πύκνωση της βαρύτητας δημιουργεί την ύλη)
Συμπέρασμα: Ω + Β = Θ - Θ + Β + B = Υ
(Ω =χώρος, Β = βαρύτητα, Θ = βαρύτητα εντός χώρου, Υ = ύλη)
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Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ:
Ένα μικροσκοπικό σταγονίδιο έχει σφαιρικό σχήμα ένας πλανήτης ένα αστέρι έχουν σφαιρικό σχήμα οι γαλαξίες έχουν σφαιρικό σχήμα ολόκληρο το
σύμπαν έχει σφαιρικό σχήμα, επομένως το σύμπαν αποτελείτε από πολλαπλά βαρυτικά πεδία και ολόκληρο το σύμπαν προστατεύεται από αυτή την
συμπαντική βαρύτητα, όσο διευρύνετε το σύμπαν τόσο μειώνετε η συμπαντική βαρύτητα, αν κάποιο σώμα ύλης βρεθεί εκτός σύμπαντος στο χώρο θα
πρέπει να διαλυθεί στα απειροελάχιστα δια παντός μειούμενα σωματίδια.
Αν το 0 είναι χώρος κενός χωρίς ύλη, θα πρέπει τα μαθηματικά, η ταχύτητα
και ο χρόνος, να είναι ανύπαρκτα, π.χ. αν κάποιος ξεκινήσει από κάποιο σημείο του χώρου διανύοντας με μεγάλη ταχύτητα κάποια μεγάλη απόσταση
θα διαπιστώσει ότι ξεκίνησε από το 0 μηδέν με μεγάλη ταχύτητα και έφτασε
στην 0 μηδέν απόσταση σε 0 μηδέν χρόνο, αφού ο χρόνος μετράει μόνο αν
υπάρχει ύλη (δηλαδή αν δύο δίδυμα αδέλφια το ένα στη Γη και το άλλο στο
διαστημόπλοιο θα διαπιστώσουμε ότι αυτός στο διαστημόπλοιο θα παραμένει
πάντοτε αγέραστος, στην ίδια ηλικία, σε αντίθεση με τον άλλο στην Γη).
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝ:
Ερώτημα γιατί υπάρχει το μηδέν 0 =(χώρος); αν το μηδέν είναι χώρος κενός ίσως να μην έπρεπε να υπάρχει; γνωρίζουμε ωστόσο την ύπαρξή του,
αν μπορούσαμε να ζυγίσουμε τον χώρο "ω" (ύπαρξη και ανυπαρξία) θα παρατηρούσαμε ότι η ζυγαριά θα έκλινε εκεί που έχουμε τοποθετήσει τον χώρο
-ύπαρξη, για να ισορροπήσουμε την ζυγαριά θα πρέπει να τοποθετήσουμε
την βαρύτητα στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς, επομένως χώρος = βαρύτητα
και βαρύτητα = χώρος.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν το μηδέν είναι χώρος, πρέπει να είναι υπαρκτός; απάντηση ΝΑΙ !!!, δεν υπάρχει τίποτα υπαρκτό που να μην έχει κάποια αξία και
αυτή η αξία είναι η βαρύτητα επομένως ο χώρος είναι βαρύτητα όπου το απειροελάχιστο της βαρύτητας είναι η αρχή του παντός, από το απειροελάχιστο άϋλο βαρυτηκό σωματίδιο είναι η αρχή της δημιουργίας της ύλης. Η
βαρύτητα είναι τόση όσος είναι ο χώρος όπου καταλαμβάνει, επομένως η
ύλη είναι αιωνία και αστείρευτη όσο υπάρχει ο χώρος-βαρύτητα, συμπέρασμα ο χώρος=άϋλη βαρύτητα(=0) είναι δημιουργός της ύλης (=1), 0=1 και
1 =Θ (ύλη εντός χώρου).
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ: είναι η πύκνωση της βαρύτητας στο αρχικό στάδιο της
δημιουργίας της ύλης
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
Ποιό είναι το ιδανικό μέγεθος; το Ανθρώπινο σώμα; όταν λέμε μέγεθος τη
εννοούμε; απάντηση δεν υπάρχει, διότι το μέγεθος καταλαμβάνει χώρο και
όπως γνωρίζουμε ο χώρος δεν έχει μέγεθος, μπορούμε να διεισδύουμε στο
άπειρων του μικρόκοσμου ασταμάτητα, αλλά και να επεκταθούμε στον μακρόκοσμο στο άπειρων του χώρου χωρίς τέλος.
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Η ΥΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ:
Το παράξενο είναι ότι η ύλη δημιουργήθηκε μαζί με το σύμπαν με συνεχόμενη αριθμητική ακρίβεια από το υδρογόνο (H 1) στο ουράνιο (U 92) και
πέρα, χωρίς να υπάρχουν κενά μεταξύ τους δηλαδή δεν θα ήταν εφικτή η
δημιουργία της ομάδας «β», αν δεν υπήρχε η ομάδα «α =Η1», και η ομάδα
«γ» αν δεν υπήρχε η ομάδα «β» πρώτα η ελαφρότερη ύλη και τελευταία η
βαρύτερη, η βαρύτητα και η έλξη προς το κέντρο δημιούργησαν την σύγκρουση όπου διασκορπίστηκε η ύλη στο νεογέννητο σύμπαν. (επομένως το
σύμπαν γεννιέται και πεθαίνει στο διηνεκές)
BIG BANG Η όχι BIG BANG?
Είναι πολύ πιθανόν να μην συνέβη ποτέ ως μαζική έκρηξη (big bang), αλά
συνεχόμενες εκρήξεις στο διηνεκές όπως τα σούπερ νόβα τα οποία συνεχίζουν να διευρύνουν το σύμπαν, όταν το σύμπαν δηλαδή, η ύλη με τον χρόνο πεθαίνει και ξανά γεννιέται.
Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
Η ταχύτητα του φωτός είναι 299,792,458 μέτρα το δευτερόλεπτο (σύμφωνα
με ότι γνωρίζουμε σήμερα επειδή το φως θεωρείτε άυλο δεν θα έπρεπε να
υπάρχει τίποτα που να αλλάξει αυτή την ταχύτητα του), το ερώτημα ώμος
είναι γιατί το φως επηρεάζετε όταν περνά κοντά από μια μαύρη οπή (black
hole) η από κάποιο μεγάλο άστρο με αποτέλεσμα να ακολουθεί τεθλασμένη
κατεύθυνση; δεν έπρεπε να υπάρχει καθυστέρηση και αστάθεια στην ταχύτητα του φωτός;. Οι μαύρες οπές παγιδεύουν το φως το καθυστερούν, το
ακινητοποιούν και δεν το αφήνουν να φύγει, επομένως ποια είναι η πραγματική ταχύτητα του φωτός; ο Ήλιος η ένα μεγαλύτερο άστρο δεν ελκύει τις
ίδιες τις ακτίνες του καθυστερώντας τις πριν φτάσουν κάπου; σε αυτή την
περίπτωση ευθύνεται η βαρύτητα όταν δηλαδή η ύλη τα ηλεκτρόνια στα
άτομα κινούνται πιο αργά ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του χρόνου.

Αλκυόνη, Ηλέκτρα,
Κελαινώ, Μαία,
Μερόπη, Ταϋγέτη,
Στερόπη

Οι πανάρχαιοι έλληνες γνώστες του σύμπαντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Μόνο οι Έλληνες είχαν Θεούς

Θεός λέξη Ελληνική μοναδική εννοώντας την θέαση των πραγμάτων προέρχεται από την πανάρχαια Ελληνική λέξη ΘΕΑΩ που σημαίνει βλέπω και κατανοώ.
Θεός και θεότητες σημαίνει να είμαι θεατής των πραγμάτων να τα θαυμάζω
να τα επεξεργάζομαι να πειραματίζομαι να ερευνώ και να γίνομαι σοφός, και
αυτό μπορεί να γίνει μόνο στον Ελληνικό χώρο κάτω από το λαμπερό φώς
του Ελληνικού Ήλιου και όχι στο μονότονο χρώμα της άμμου της ερήμου η
το σκοτάδι του βορά.
Αυτά έβλεπαν οι αρχαίοι Έλληνες, δηλαδή το πλήθος των χρωμάτων την μυρωδιά των λουλουδιών το ευχάριστο και γλυκό περιβάλλων στο απόλυτο αποκορύφωμα των αισθήσεων, και κατάλαβαν την λειτουργία της φύσις διδάχθηκαν την καλλιέργεια των αγρών την σπορά την συγκομιδή την αγροτική
ζωή, την αγάπησαν την λάτρεψαν, διότι βγαίνει από την μητέρα Γή και την
ονόμασαν Γή-μητέρα (Γή-μήτωρ=Δή-μητρα=Δήμητρα) και όπως ήθελαν να
βλέπουν και να θαυμάζουν όλα τα αξιοθαύμαστα αγαθά της φύσις έτσι ήθελαν
να θαυμάζουν την όψη της σε κατάλευκο γλυπτό μάρμαρο. Για αυτό η λέξη
ΘΕΟΣ εννοεί βλέπω και θαυμάζω, σε
αντίθεση με τις άλλες θρησκείες Ιουδαϊσμός και Ισλάμ του Ιεχωβά-Αλλάχ
"απρόσωπο" άχρωμο άγνωστο, σπέρνοντας τον φόβο του αβέβαιου της τιμωρίας, όταν το σωματικό κάλλος θεωρείτε αμάρτημα, και της εμφανίσεως του
σατανά, οι Έλληνες δεν γνώριζαν τον
σατανά, γνώριζαν ώμος ότι το κακό βρίσκετε στη ψυχή και στην σκέψη των ανθρώπων που έπρεπε να ελευθερωθούν από τα κακά συναισθήματα χρησιμοποιώντας γνώση και σοφία το "ΓΝΩΘΙ Σ' ΑΥΤΟΝ"
δηλαδή να γνωρίζεις τον εαυτό σου, τα ελαττώματα σου και να τα διορθώνεις.
Ποτέ οι Έλληνες δεν πίστευαν σε είδωλα αλλά σε ιδέες δηλαδή ήταν ιδεολάτρες και όχι ειδωλολάτρες. Αυτό τους οδήγησε στην δημιουργία και των
άλλων θεοτήτων με την ίδια ένια. (ποτέ όμως δεν τους προσκύνησαν γονατιστοί, σκύψιμο της κεφαλής τους, η πέφτοντας κατά Γής, πάντοτε
τους κοίταζαν κατάματα ισός προς ίσον προσπαθώντας να γίνουν
όμοιοι των).
Παρόμοια είναι και η ένια τις Ορθοδοξίας όταν ο Έλληνας θέλει να είναι θεατής των εικόνων ώστε να ξυπνούν γεγονότα και αναμνήσεις του παρελθόντος
και να διεγείρουν ευλαβικά συναισθήματα.
Για αυτό η λέξη ΘΕΟΣ εννοεί βλέπω και θαυμάζω, σε αντίθεση με τις
άλλες θρησκείες Ιουδαϊσμός και Ισλάμ του Ιεχωβά-Αλλάχ
"απρόσωπο" άχρωμο άγνωστο, σπέρνοντας τον φόβο του σατανά του
αβέβαιου και της τιμωρίας, όταν το σωματικό κάλλος θεωρείτε αμάρτημα.
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Δημόσια τιμωρία γυναίκας που
ούτε σε ζώο δεν είναι επιτρεπτό (σήμερα 21ος Αιώνας μΧ
η εποχή του μεσαίωνα συνεχίζετε)

ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

(3.500-1.900 πχ)
Οι κυρίες αυτής της εποχής, ο θαυμασμός της ομορφιάς
(από το παλάτι της Κνωσού)

φυσικά ομοιώματα όπως ο κοχλίας σαλιγκαριού, φίλα ακάνθου και
βελανιδιάς, γεωμετρικά σχήματα, κτλ.

Όπως ήθελαν να βλέπουν και να θαυμάζουν όλα τα αγαθά της φύσις
έτσι ήθελαν να θαυμάζουν την όψη τους σε κατάλευκο γλυπτό μάρμαρο.
(θαυμαστές του κάλλους, της μουσικής αρμονίας, της γεωμετρίας,
στα γράμματα και στις τέχνες)
Αυτοί ήταν και θα πρέπει να είναι οι Έλληνες!!!.

Επιστροφή

Στρατής Χατζηβλάστης
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Θεογονία του Ησιόδου όπου αναφέρετε για τον
Πήγασο, την Μέδουσα, και τον Ατλαντικό ωκεανό

αποκωδικοποίηση: Θεογονία Ησιόδου όπου αναφέρετε για
τον Πήγασο, την Μέδουσα και τον Ατλαντικό ωκεανό
© Στρατής Χατζηβλάστης
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Πήγασος Μέδουσα
και ο Ατλαντικός
Στην Θεογονία του Ησιόδου πληροφορούμεθα
ότι οι πανάρχαιοι
Έλληνες γνώριζαν την
ύπαρξη γης πέραν του
Ατλαντικού
© (Στρατίς Χατζηβλάστης)

Στην Θεογονία του Ησιόδου πληροφορούμεθα ότι οι πανάρχαιοι Έλληνες
γνώριζαν την ύπαρξη γης πέραν του Ατλαντικού:
Ο Πήγασος (φτερωτό άλογο) συμβολίζει την ομίχλη και στη συνέχεια το
σύννεφο όταν έρχεται σε επαφή με την παγωμένη ατμόσφαιρα του βορίου
Ατλαντικού:
Είναι αποκαλυπτικό ότι ο Πήγασος είναι σύννεφο που φέρνει την βροντή και
αστραπή στον Θεό της βροχής τον Δία:
Ο Πήγασος ως σύννεφο έσβησε την φωτιά με βροχή:
Αποδεικτικά και αποκαλυπτικά για το τι συμβαίνει στην Καραϊβική και στης
ακτές της ανατολικής Αμερικής, ουδέποτε έχει αναφέρθη Καταστροφικός Τυφώνας στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο:
Ησίοδος θεογονία (αρχαία Ελληνικά : παράγραφος 270-280)
Φόρκυι δ ' αύ Κητώ Γραίας τέκε καλλιπάρήους εκ γενετής πολιάς. τάς δή
Γραίας καλέουσιν αθάνατοί τε θεοί χαμαί ερχόμενοί τ ' άνθρωποι, Πεμφρηδώ
τ ' εύπεπλον Ενυώ τε κροκόπεπλον, Γοργούς θ' , αί ναίουσι πέρην κλυτού
Ωκεανοίο εσχατιή πρός νυκτός, ίν ' Εσπερίδες λιγύφωνοι, Σθεννώ τ ' Ευρυάλη τε Μέδουσα τε λυγρά παθούσα` η μέν έην θνητή, αι δ ' αθάνατοι και αγήρω, αι δύο` τή δέ μιή παρελέξατο Κυανοχαίτης εν μαλακώ λειμώνι και
άνθεσιν ειαρινοίσι. της ότε δή Περσεύς κεφαλήν απεδειροτόμησεν, έκθορε
Χρυσάωρ τε μέγας και Πήγασος ίππος.
(μετάφραση Νεα Ελληνικά: παράγραφος 270-280)
[Και στο Φόρκυνα η Κητώ γέννησε τις Γραίες τις ομορφομάγουλες απ’ τη
γέννησή τους γκρίζες· αυτές τις λένε Γραίες κι οι αθάνατοι θεοί κι οι
άνθρωποι που έρχονται χάμω την ομορφόπεπλη Πεμφριδώ και την κροκόπεπλη Ενυώ και τις Γοργούς που κατοικούν περ’ απ’ τον ξακουστό Ωκεανό στην
άκρη κοντά στην Νύχτα, όπου είναι οι καθαρόφωνες Εσπερίδες, η Σθεννώ κι
η Ευρυάλη κι η Μέδουσα που βαριά έπαθε. Αυτή ήταν θνητή, οι άλλες αθάνατες κι αγέραστες, οι δύο· κοντά στη μια κοιμήθηκε ο Γαλοζομάλλης
(Ποσειδώνας) σε μαλακό λιβάδι κι ανοιξιάτικα λουλούδια.
Απ’ αυτήν όταν ο Περσέας της απόκοψε το κεφάλι ξεπήδησε ο μεγάλος Χρυσάορας και το άλογο Πήγασος].
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Εσπερίδες «Εσπέρα» (εκεί που δύει ο ήλιος)

Αποδεικτικό στοιχείο γλυπτικής
των Ίνκας η Αζτέκων
Η Μέδουσα κρατάει τον Πήγασο, διακρίνετε το
Ελληνικό έμβλημα μαίανδρος
στο κάτω μέρος του φορέματος

Γραφή των Μάγιας:

http://www.stipsi.gr/hellas/pdf/grafi.pdf

Επιστροφή
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Γιατί άραγε η Αθηνά να κρατεί μια ασπίδα η οποία στο κέντρο της να εμφανίζετε η μορφή που
υπάρχει στο κέντρο του ημερολογίου των Αζτέκων;

Ημερολόγιο των Αζτέκων

Πριν των Ίνκας Ελληνική παρουσία
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Ησίοδος θεογονία (αρχαία Ελληνικά : παράγραφος 280-281)
τής ότε δή Περσεύς κεφαλήν απεδειροτόμησεν, έκθορε Χρυσάωρ τε μέγας
καί Πήγασος ίππος.
(μετάφραση Νεα Ελληνικά: παράγραφος 280-281
[Απ’ αυτήν όταν ο Περσέας της απόκοψε το κεφάλι ξεπήδησε ο μεγάλος Χρυσάορας και το άλογο Πήγασος]
(Πήγασος) από τη λέξη Πηγή, πηγάζει, πηγάδι κλπ)
Οι 3 εσπερίδες είναι 3 νησιά από τα οποία το ένα χάθηκε, εξαφανίστηκε από
κάποιο καταποντισμό ηφαιστίου (πιθανόν να δημιουργήθηκε ηφαίστειο όπου
ρέει χρυσή λάβα (Χρυσάορας), στη συνέχεια ελευθερώνοντας την ροή του
θερμού υγρού ρεύματος από τον κόλπο του Μεξικού θερμαίνοντας της βορειοδυτικές ακτές της Ευρώπης.
(Ο Πήγασος (φτερωτό άλογο) συμβολίζει την ομίχλη και στη συνέχεια το
σύννεφο όταν έρχεται σε επαφή με την παγωμένη ατμόσφαιρα του βορίου
Ατλαντικού.
(Ησίοδος θεογονία (αρχαία Ελληνικά : παράγραφος 284-285-286)
χώ μέν αποπτάμενος, προλιπών χθόνα μητέρα μήλων, ίκετ ' ες αθανάτους·
Ζηνός δ ' εν δώμασι ναίει βροντήν τε στεροπήν τε φέρων Διί μητιόεντι·
(μετάφραση Νεα Ελληνικά: παράγραφος 284-285-286)
[Κι αυτός πετώντας τη γή, τη μητέρα τών κοπαδιών, έφτασε στους αθάνατους· και κατοικεί στα δώματα του Δία και τη βροντή και την αστραπή φέρνει
στο νοητή Δία].
(Είναι αποκαλυπτικό ότι ο Πήγασος είναι σύννεφο που φέρνει την βροντή και
αστραπή στον Θεό της βροχής τον Δία).
(Ησίοδος θεογονία (αρχαία Ελληνικά : παράγραφος 319-325)
Η δέ Χίμαιραν έτικτεπνέουσαν αμεμάκετον πύρ, δειννήν τε μεγάλην τε ποδώκεά τε κρατερήν τε. τής ήν τρεΐς κεφαλαί· μία μέν χαροποΐο λέοντος, η δέ
χιμαίρης, η δ'όφιος κρατεροΐο δράκοντος. [πρόσθε λέων, όπιθεν δέ δράκων,
μέσση δέ χίμαιρα, δεινόν αποπνείουσα πυρός μένος αιθομένοιο]. τήν μέν Πήγασος είλε καί εσθλός Βελλεροφόντης.
(μετάφραση Νεα Ελληνικά: παράγραφος 319-325
Κι αυτή γέννησε τη Χίμαιρα που πνέει ακατάσχετη φωτιά, φοβερή και μεγάλη
και γριγορόποδη και γερή κι αυτή είχε τρία κεφάλια· ένα λαμπερομάτη λέοντα, ένα γίδας, ένα φιδιού, γερού δράκοντα, μπροστά λιοντάρι, πίσω δράκοντας, στη μέση γίδα, αποπνέοντας φοβερή δύναμη φλογερής φωτιάς. Αυτή
νίκησε ο Πήγασος κι ο ευγενής Βελλεροφόντης.
[Ο Πήγασος ως σύννεφο έσβησε την φωτιά με βροχή],
[Βελλεροφόντης αυτός που δάμασε τον Πήγασο, “πιθανών ο
άνεμος;”]
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Ησίοδος θεογονία (αρχαία Ελληνικά : παράγραφος 820-825)
Αυτάρ επεί Τιτήνας απ' ουρανού εξέλασε Ζεύς, οπλότατον τέκε παίδα Τυφωέα Γαία πελώρη, ου χείρες μεν εασιν επ' ισχύι έργματ έχουσαι και πόδες ακάματοι κρατερού θεού, εκ δε οι ώμων ην εκατόν κεφαλαί όφιος δεινοίο δράκοντός ...
(μετάφραση Νεα Ελληνικά: παράγραφος 820-825
Λοιπόν μόλις απ' τον ουρανό τους
Τιτάνες έδιωξε ο Δίας, τελευταίο
γέννησε η πελώρια Γαία τον Τυφωέα =(τυφώνα), αυτού τα χέρια ήταν για τη δύναμη, όταν
έκαναν έργα, κι ακούραστα τα πόδια του δυνατού θεού, κι απ' τους
ώμους του ήταν εκατό κεφάλια
φιδιού, φοβερού δράκοντα, ...
[Αποδεικτικά και αποκαλυπτικά για το τι συμβαίνει στην Καραϊβική και στης
ακτές της ανατολικής Αμερικής, ουδέποτε έχει αναφέρθη Τυφώνας στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο]
Τα 3 νησιά η Κούβα, η Αϊτή, και τα νησιά των Μπαχάμες:
Στην εικόνα διακρίνονται τα νησιά των Μπαχάμες και γύρο τους φαίνετε ο
καταποντισμός όπου πριν περίπου 10.000 χρόνια ήταν ένα μεγάλο ενιαίο νησί το οποίο εμπόδιζε την ροή του θερμού ρεύματος.
Η ομάδα των νησιών Μπαχάμες (Ισπανικά bajamar," ρηχά νερά")
Καταλαμβάνουν μία ακανόνιστη υποβρύχια τραπεζοειδή ανάδυση στο Ατλαντικό ξεχωρίζοντας από τα άλλα νησιά με βαθιά ρήγματα.
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Το θερμό Ρεύμα του Κόλπου του Μεξικού το οποίο κατευθύνετε προς τον
βορά θερμαίνοντας την δυτική Ευρώπη την Σκανδιναβία μέχρι τον αρκτικό
ωκεανό, έχει ευεργετικά κλιματολογικά αποτελέσματα.

Αν υποθέσουμε ότι τοποθετούμε κάποιο νησί οπουδήποτε στο Ατλαντικό δεν
πρόκειται να εμπόδιση τη ροή του ρεύματος, παρά μόνο μεταξύ της Κούβας
και της Φλώριδας
Επιστημονική εξακρίβωση:
Σύμφωνα με γεωλογική έρευνα του πανεπιστημίου
Lamont university of Colombia διαπιστώθηκε ότι περίπου 10.000 π.χ. μεγάλο μέρος γης βούλιαξε και η θερμοκρασία στον Ατλαντικό ανέβηκε.
Ρώσος γεωφυσικός ανακάλυψε ότι το θερμό ρεύμα του κόλπου εμφανίστηκε
στον βόριο παγωμένο ωκεανό περίπου το 10-8.000 π.χ. πριν από αυτό κάποια γη εμπόδιζε τη ροή, υποθέτοντας ότι αυτή η γη ήταν η Ατλαντίδα
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Η ΜΟΔΑ ΤΩΝ GREEKLISH ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΟΥΝ
Η σημασία της γραπτής αποτύπωσης του Λόγου:
Μια γλώσσα υπάρχει ιστορικά, απλώνεται και καθιερώνεται από την στιγμή πού
αποκτά γραπτή έκφραση. Με την γραφή ή γλώσσα κατακτά ιστορική ενότητα και φυσιογνωμία. Μια τέτοια γλώσσα είναι ή Ελληνική όπου από τον 8ο π.Χ, αιώνα (πρώτες
σε αλφαβητική γραφή επιγραφές) γράφεται με τα ίδια γράμματα και επί 2400 χρόνια
με την Ίδια ορθογραφία (Μπαμπινι¬ώτης, 2000).
Ή γραφή υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες εφευρέσεις πού τροποποίησε ολοκληρωτικά την μνήμη μέσα στις εκκολαπτόμενες πόλεις του 8ου π.Χ. αιώνα. Συνετέλεσε
στο να συνταχθούν οι θησαυροί της Επικής ποίησης και να διαμορφωθούν γραπτά οι
νόμοι πού βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Στην ουσία ή γραφή
διατρανώνει την καίρια αποτελεσματικότητα της στο επίπεδο τής νόησης, συνοδεύει
και διευκολύνει την σύσταση του κράτους, των θεσμών και τής θρησκευτικής λατρείας. Γίνεται κίνητρο ακόμη μεγαλύτερης ανεξαρτησίας και στηρίζει την έννοια τής ελευθερίας του πολίτη μέσα στην νέα πόλη. Από την γραφή ξεκίνησε ή γέννηση τής
μαθηματικής και φιλοσοφικής σκέψης και κατάργησε τους περιορισμούς τής ανθρώπινης μνήμης.
Τι είναι λοιπόν αυτό πού ωθεί την νεολαία μας να γυρίζει την πλάτη στην σπουδαία
αυτή κληρονομιά;
Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα θα πρέπει αρχικά να δώσουμε έναν ορισμό κι έπειτα να εξετάσουμε πότε εισέβαλαν τα Greeklish και γιατί.
Σύντομος ορισμός:
Greeklish είναι ή γραφή πού σχηματίζεται με την αφαίρεση φωνηέντων από τις
λέξεις, την υπερβολική χρήση συντομογραφιών, την μείξη ελληνικών και αγγλικών
λέξεων και χαρακτήρων πού τείνει να αποτελεί πλέον έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας ή αλλιώς την γραφή των νέων δια μέσω του διαδικτύου και των συσκευών κινητών τηλεφώνων. Π.χ. τίποτα = tpt, μήνυμα =mnm, message = msg, (μήνυμα), δηλ.
=did, thanks =tnx (ευχαριστώ), τέλος πάντων =tespa,lough out loud = lol (γελάω
δυνατά), φιλάκια = flk, be right back = brb (επιστρέφω αμέσως), καλημέρα = klm,
I don’t know = idk (δεν ξέρω), for you = 4υ (για σένα) κ.ά. (www.emprosnet.gr).
Πώς ξεκίνησε ή μόδα των Greeklish
Θα έλεγε κάνεις ότι τα Greeklish εισέβαλαν επιτακτικά ως αναγκαστική επιλογή
στις αρχές της δεκαετίας του '90, με την εμφάνιση των κινητών τηλεφώνων, τα
όποια έγιναν φθηνότερα άρα και προσιτά στις μάζες. Το πρόβλημα ήταν ότι οι συσκευές αυτές των τηλεφώνων αρχικά δεν αναγνώριζαν τους ελληνικούς χαρακτήρες
κι έτσι τα Greeklish καθιερώθηκαν ως γλώσσα επικοινωνίας ειδικά ανάμεσα στους
νέους.
Το ερώτημα πού ανακύπτει είναι ότι εφ' όσον το πρόβλημα τής αναγνώρισης των
ελληνικών χαρακτήρων δέν υφίσταται πλέον, τότε γιατί οί νέοι επιλέγουν νά γραφουν σέ Greeklish στα κινητά τους και στο διαδίκτυο;
Οι κίνδυνοι:
Ό Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δρ. Ε. Παπάνης, αναφέρει: «το ζήτημα ήταν ότι είχε δημιουργηθεί μία κοινωνική αδράνεια ως
προς την χρησιμοποίηση των Greeklish ως μέσου επικοινωνίας. Επίσης, αντικατόπτριζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... την γλώσσα τής εφηβικής κουλτούρας.
"Όταν ένα παιδί θέλει να αποκτήσει ταυτότητα, αναζητεί τρόπους να διαφοροποιηθεί
από τους ενηλίκους...» (Επίκαιρα.gr).
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«Αυτή ή διάλεκτος συμβάλλει στην αίσθηση του ανήκειν', αποκτούν μία ταυτότητα οι νέοι άνθρωποι μέσα απ' αυτό... ξεχωρίζουν έτσι από τους υπόλοιπους πού δεν
αναγνωρίζουν το γλωσσικό τους κώδικα. Το καταστροφικό είναι ότι τους γίνεται συνήθεια αύτη ή διάλεκτος, με αποτέλεσμα να την μεταφέρουν στην πραγματική τους
ζωή... Τα Greeklish συμβάλλουν στον απόλυτο βιασμό της ελληνικής γλώσσας σε
όλα τα επίπεδα, σε γραμματική, σύνταξη και φυσικά σε ορθογραφία...»
Στο σημείο αυτό ανακύπτει άλλο ένα ακόμη καίριο ερώτημα: έχει κάποια βάση ή ανησυχία πολλών πού πιστεύουν ότι τα Greeklish μπορούν να παραγκωνίσουν την
ελληνική γραφή από τα σχολεία;
Σύμφωνα με έρευνα πού διενέργησε το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του
πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (κατά την σχολική χρονιά 2008-09) τόσο σε μαθητές όλων των βαθμίδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία τής Κοζάνης
(Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ) όσο και σε φιλολόγους, διαπιστώθηκε ότι ή διαδεδομένη
χρήση των Greeklish, πού ξεκινά ακόμη από το Δημοτικό, οδηγεί στην αύξηση των
ορθογραφικών τους λαθών στα γραπτά του σχολείου. Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 77,4% των μαθητών χρησιμοποιούν τα Greeklish, με αξιοσημείωτη αύξηση
χρηστών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Οι φιλόλογοι δήλωσαν ότι συνάντησαν λέξεις
γραμμένες σε Greeklish σε γραπτά του σχολείου σε ποσοστό 64,3% και ότι παρατηρήθηκαν και μη αναμενόμενα λάθη, όπως αλλαγή χρόνου ή προσώπου στα ρήματα,
αλλαγή πτώσης στα ουσιαστικά, αντικατάσταση τής λέξης με άλλη, με εντελώς διαφορετική σημασία.
Τα είδη των λαθών των μαθητών αφορούσαν κυρίως την παράλειψη τονισμού ή
σημείων στίξης, το συνδυασμό ελληνικών και «λατινικών» γραμμάτων σε μία λέξη,
ορθογραφικά λάθη, φωνητικά λάθη (κυρίως στους φθόγγους π.χ. κς αντί για ξ), καθώς επίσης και σύντμηση λέξεων, π.χ. tespa αντί τέλος πάντων, tpt αντί για τίποτα,
did αντί για δηλαδή κ.ά. (www.enet.gr).
Επιπροσθέτως, ό πρόεδρος τού ΟΔΕΓ κ. κ. Καρκανιάς αναφέρει ότι: «το χειρότερο είναι πώς πολλοί καθηγητές εκφράζουν την άποψη ότι δεν πειράζει εάν οι μαθητές τους στις εργασίες τις όποιες εκπονούν γράφουν με Greeklish... Ό ίδιος προσθέτει Αυτό πλέον είναι εμπέδωση ενός κώδικα επικοινωνίας. "Αν αύτη ή εμπέδωση
γίνει σε αυτές τις ηλικίες είναι δύσκολο μετά να βελτιωθεί.» (Επίκαιρα.gr).
Τέλος, ό καθηγητής Γλωσσολογίας Δρ. Γ. Μπαμπινιώτης επανειλημμένως επισημάνει τον κίνδυνο της «αποξένωσης των Ελλήνων από την εικόνα των ελληνικών
λέξεων, λόγω της αυξανόμενης χρήσης των Greeklish». "Ας παραθέσουμε ορισμένα
αποσπάσματα από τον λόγο στην ημερίδα του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου για
την Γλώσσα στα Χανιά:
«Εγώ θα έλεγα στον κόσμο πού μας ακούει: την γλώσσα και τα μάτια σαι. έλεγα
ότι σε ημέρες κρίσης θα πρέπει να σκύψουμε σε ότι καλύτερο διαθέτει α ό τόπος,
πού είναι ό πολιτισμός μας, η παράδοση μας και με τον πιο εύγλωττο ή γλώσσα
μας... Δεν είναι απλό εργαλείο ή γλώσσα. Είναι ό πολιτισμός μας, ει ιστορία μας, είναι ή σκέψη μας, είναι νοοτροπία μας, είναι ή ταυτότητα μας Πάνο απ όλα ή γλώσσα
είναι αξία... Τα Greeklish είναι ό καλύτερος δρόμος αποξένωσης από την εικόνα της
λέξης.
Αυτό μπορεί οι νέοι άνθρωποι να τα πληρώσουν ακριβά. "Έχουμε ελληνικές
γραμματοσειρές μπορούμε, αξιοποιώντας το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μέσα, να
χρησιμοποιούμε τις ελληνικές γραμματοσειρές πού έχουν το προτέρημα να δίνουν
την εικόνα της λέξης, το οπτικό ίνδαλμα, και να μάς συμφιλιώνουν με την ορθογραφία της λέξης και με την σημασία της.» (www.tanea.gr).
Πηγές:
Ελληνική Γλώσσα, παρελθόν, παρόν. μέλλον, Γ. Μπαμπινιώτης,
Εκδόσεις, Gutenberg, Αθήνα, 2000.
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