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ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ, Ο ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ!...
...ο δε Λόγος, το παν εν πάσι συνέστησεν!

Το ευφυές ον της γνωστής ∆ηµιουργίας, που είναι ο Άνθρωπος, στο πέρασµα των
αιώνων και πάντοτε, στρέφει την σκέψη του στο «µακρινό παρελθόν», προσπαθώντας,
µέσω της Επιστήµης, να ανακαλύψει τις «Μυστικές Αρχές της Αρχής», τους Μαθηµα-
τικούς και Γεωµετρικούς «Κώδικες», µε βάση τους οποίους δηµιουργήθηκε το Σύµπαν.

Υπάρχει µια µερίδα επιστηµόνων που ισχυρίζεται ότι, στο απώτατο παρελθόν, πριν
από 14.600.000.000 χρόνια υπήρξε το «Big-Bang», µία «έκρηξη» ενός απειροελάχι-
στου µικροµορίου της ύλης, µε άπειρη θερµότητα και άπειρη πυκνότητα και, από αυτή
την έκρηξη, ξεκίνησε η ∆ηµιουργία του Σύµπαντος.

Η Αρχαία Ελληνική σκέψη και ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης, πιστεύουν απόλυτα ότι:
«Εξ Ενός, τα πάντα γίγνεται και εις ταυτόν αναλύεσθαι...»!

Ότι δηλαδή, το Ένα, το Ον, ο Θεός, έπλασε «δια µιας» ολοτελώς έναν πλήρη κόσµο, ένα Αυτοτελές, Αρµονικό,
Πλήρες και Αείζωον Σύµπαν, το οποίο εισπνέει και εκπνέει τον εαυτό του, αναπαράγοντας το «είναι» του, µέσα
από τους απαράβατους Νόµους της Κοσµικής ∆ηµιουργίας. Αυτή την άποψη, ακολουθεί και ένα µεγάλο µέρος
από σύγχρονα Επιστηµονικά κέντρα.

Όµως, ο νους του Ανθρώπου αναζητά µία, επί πλέον, «Αρχή» που αφορά στην Λεκτική περιγραφή και απεικό-
νιση κάθε µορφής και κάθε εκδήλωσης της ∆ηµιουργίας.

Αναλυτικώτερα: Για να κατανοήσουµε το «Νόηµα της Αρχής», πρέπει κάθε τι να το ονοµατίζουµε και να το πε-
ριγράφουµε µε λέξεις, άλλως δεν είναι κατανοητό στον ανθρώπινο νου.

Από ποια Αιτία πίσω από κάθε ορατό ή αόρατο πράγµα..., πίσω από κάθε ιδιότητα, παλαιά ή νέα..., πίσω από
κάθε εφεύρεση ή ανακάλυψη..., πίσω από κάθε γνωστό ή άγνωστο δηµιούργηµα της φύσης και του κόσµου, στη
Γη, στο Ηλιακό Σύστηµα και στο Σύµπαν..., «είναι κρυµµένη µια Ελληνική λέξη», που εξηγεί επακριβώς το «νο-
ούµενον» για ο,τιδήποτε αντιλαµβανόµαστε;

- Πώς γνωρίζει η Ελληνική Γλώσσα και µε ποια προφητική ιδιότητα εξηγεί µε τις κατάλληλες λέξεις, αυτά που
συλλαµβάνει ο ανθρώπινος Νους για τις βασικές και θεµελιώδεις Αρχές δόµησης του κόσµου;

- Αν το «γίγνεσθαι» και το «είναι» του Παντός, υπάγονται σε ένα πλαίσιο απείρων Νόµων, πώς τα προλέγει η
Ελληνική γλώσσα µε ύπαρξη συγκεκριµένων λέξεων, οι οποίες µε το νοηµατικό τους περιεχόµενο, εξηγούν από
πάντα την ερµηνεία αυτών των Νόµων;

• Κι αν σκεφθούµε ότι, στο Σύµπαν «ο Νόµος προηγείται του γεγονότος», ότι δηλαδή, αν αφήσουµε ένα µήλο
να πέσει στη Γη, το µήλο πέφτει επειδή υπάρχει ο Νόµος της Βαρύτητας...

• Κι αν ακόµα σκεφθούµε ότι, η ύπαρξη, η δράση και ο σκοπός του Νόµου, περιγράφεται και αναλύεται ολο-
τελώς µόνο µε Ελληνικές λέξεις, τότε προκύπτει το λογικό συµπέρασµα ότι:

«Η Ελληνική Γλώσσα, οι Νόµοι και οι Αριθµοί, αποτελούν «πρότυπα εργαλεία του Θεού», που τα χρησιµοποιεί
για να οικοδοµήσει τη ∆ηµιουργία».

Επειδή όµως, η ∆ηµιουργία, δεν αποτελεί «έργον Θεού», αλλά «σκέψιν Θεού», της οποίας τα µεταφυσικά επί-
πεδα, στις εσωτερικές λειτουργίες του Νόµου «ποιούν Άνθρωπον Αθάνατον», τότε αντιλαµβανόµαστε για ποιες αι-
τίες:

• Η Ελληνική Γλώσσα, εµπεριέχει εκατοµµύρια λέξεις...
• Κάθε λέξις, έχει το «εµφανές και το αφανές» περιεχόµενό της...
• Από το περιεχόµενό της παράγει προτάσεις που συνιστούν «εξωτερικά» και «εσωτερικά νοήµατα»...
• Τα νοήµατα στο «βάθος» τους, κρύβουν «Λόγον Θεού»... και τελικά, µε την χρήση της Ελληνικής Γλώσ-

σας µπρος στα µάτια µας ξεδιπλώνεται το µεγαλείο της ∆ηµιουργίας..., διότι: «Ο Θεός, οµιλεί την Ελληνικήν και
δι’ αυτής, ποιεί κόσµον»!

ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι σύνθετες λέξεις της Ελληνικής Γλώσσας, ορίζουν την Κυβερνητική και Μαθηµατική επιρροή της στην δη-
µιουργία των Νόµων της Κοσµογονίας, της Κοσµολογίας, της Συµπαντικής και Γήινης Φύσης, εντός της οποίας
διαβιεί ο Άνθρωπος και όλα τα όντα του φυσικού κόσµου.

Παύλος Πισσάνος
www.paulpissanos.com



Το πρώτο Ερευνητικό πεδίο κάθε Επιστήµης πρέπει να αφορά στην ανάλυση της λέξης ή της πρότασης που συ-
νιστά το Επιστηµονικά ζητούµενον.

Η ανάλυση κάθε Ελληνικής λέξης αφορά στην ορθή οδό που πρέπει η σκέψις να ακολουθήσει, για να συστή-
σει το συµπέρασµα της «Έννοιας του ζητουµένου».

Ως «Έννοια», σε κάθε ζητούµενη εξήγηση, λογίζεται η διείσδυση µέσα στην Ουσία ενός ή πολλών πραγµάτων
ή φαινοµένων, που συνιστούν ένα «µέρος του Κόσµου», έστω και άπειρα µικρό, της οποίας ο σκοπός υπάρξεως
είναι κρυµµένος στην Ουσία που το συνιστά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Εν Αρχή ήν ο Έλλην Λόγος, ο δε Λόγος το παν εν πάσι συνέστησεν.

Παύλος Πισσάνος
Πρόεδρος του ∆.Σ

IN THE BEGINNING WAS THE GREEK WORD!...
And the Word of the Lord has made everything!

The intelligent being of the known Creation, which is Man, over the centuries and always, has been turning
his thought into the "distant past", trying through Science to discover the "Secret Principles of the Beginning",
the Mathematical and Geometric "Codes", on the basis of which the Universe was created.

There is a number of scientists who claim that in the distant past, 14.600.000.000 years ago, there was
the "Big Bang", an "explosion" of an infinitesimal micro-particle with infinite heat and infinite density, and
from that explosion began the Creation of the Universe.

Ancient Greek thought, and especially Aristotle, absolutely believe that: "From the One, everything is done
and analyzed at the same time..."!

That is, the One, the Being, created a complete world, a Self-subsistent, Harmonic, Full and Eternal Uni-
verse, which inhales and exhales itself, reproducing its "being", through the inviolate Laws of Cosmic Creation.
This view is shared by a large number of modern Science Centers.

But the Mind of Man seeks one further "Principle" concerning the Verbal description and depiction of every
form and every manifestation of Creation.

Analytically: In order to understand the meaning of the Principle, everything must be named and described
in words, otherwise it is not understood by the human mind.

From which Cause: Behind every visible or invisible thing... behind every property, old or new... behind
every invention or discovery... behind every known or unknown creation of nature and the world, on the Earth,
in the Solar System and in the Universe..., "a Greek word is hidden", which explains precisely the "meaning" of
everything we perceive.

- How does the Greek Language know and in what prophetic capacity does it explain with the proper words
what the Human Mind captures about the basic and fundamental principles of the world creation?

- If the "Becoming" and "Being" of the All fall within a framework of infinite Laws, how does the Greek lan-
guage foresees them with the existence of certain words, which in their meaningful content always explain the
interpretation of these Laws?

And if we think that in the Universe "the Law precedes the event", that is, if we let an apple fall on Earth, the
apple falls because there is the Law of Gravity...

- And if we further think that the existence, the action and the purpose of the Law are described and ana-
lyzed only in Greek words, then the logical conclusion is that:

"The Greek Language, the Laws and the Numbers, are" God's original tools "which He uses to build Creation."
But because Creation is not a "work of God," but a "thought of God", whose metaphysical levels, in the in-

ternal operations of the Law, "make Man Immortal", then we understand why



• The Greek Language contains millions of words...
• Every word has its "obvious and hidden" content...
• From its content it generates sentences that have "external" and "internal meanings»...
• The meanings in their "depth" hide the "Word of God" ... and finally, with the use of the Greek Language,

before our eyes unfolds the greatness of Creation... because: "God speaks Greek and through this creates the
world."

THE COMPLEX WORDS OF THE GREEK LANGUAGE

The compound words of the Greek Language define their Governmental and Mathematical influence on the
creation of the Laws of Cosmogony, Cosmology, of Universal, and Earthly Natural laws within which Man and
all the beings of the natural world exist.

The first Research field of each Science must relate to the analysis of the word or sentence recom-
mended by the Scientific Quest.

The analysis of each Greek word refers to the correct path that thought should follow so that it leads to the
conclusion of the "Concept of the Quest".

A "Concept", in every sought explanation, is considered the penetration into the Essence of one or many
things or phenomena, that consist a "part of the World", even an infinitely small one, whose purpose of exis-
tence is concealed in the Essence that constitutes it.

CONCLUSION: In the beginning was the Greek Word, and the Word has made everything.

Paul Pissanos
Chairman of the Board of Directors

«Εν Αρχή ήν ο Έλλην Λόγος, ο δε Λόγος το παν εν πάσι συνέστησεν»
«In the beginning was the Greek Word, and the Word has made everything»
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ξιότιµοι κυρίες και κύριοι.
Μετά από 35 περίπου χρόνια πνευµατι-

κής αφοσίωσης στους στόχους και τους σκοπούς
του Παγκόσµιου Πνευµατικού Κέντρου ΟΛΥ-
ΜΠΟΣ, έχω και πάλι σήµερα την τιµή να παρίστα-
µαι ως, ο πρώτος οµιλητής, εις τας εργασίας του
9ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ FORUM HUMANITAS µε τον
ειδικόν τίτλον: «Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ».

Με την πλήρη βεβαιότητα ότι, απευθύνοµαι εις
ένα, υψηλής αντιλήψεως και επιστηµονικής καταρ-
τίσεως κοινόν και την αρραγή πεποίθησιν ότι, κάθε
Έλλην ευπατρίδης οραµατίζεται µίαν Ελλάδα µα-
κράν των σηµερινών προβληµάτων, µε προνοµια-
κήν θέσιν εις τας ∆ιεθνείς Ακαδηµα�κάς δράσεις,
µε ιδιαιτέραν τιµήν θα αναφερθώ εις ένα όραµα,
το οποίον ήδη γίνεται πράξις ελληνική και παγκό-
σµιος: «Την αναβίωσιν της αρχαίας ελληνικής γραµ-
µατείας, µέσω του ∆ιαδικτύου, εις γλώσσαν αµιγώς
ελληνικήν» και µε υποτιτλισµόν εις πολλάς άλλας
γλώσσας, διά την, κατά το δυνατόν ευρυτέραν διά-
δοσιν του κλασσικού Πνεύµατος εις τους χρήστας
υπολογιστών και εις ολόκληρον τον κόσµον.

Με πρότασιν του Προέδρου του Σωµατείου µας
κ. Παύλου Πισσάνου, το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον
του Σωµατείου ΟΛΥΜΠΟΣ, απεφάσισε την ίδρυ-
σιν και την ενεργοποίησιν εις το ∆ιαδίκτυον και µε
τεχνολογίαν AVATAR, των «Μεγάλων Σχολών της
αρχαίας Ελλάδος», σε µίαν µοναδικού κάλλους
ενεργητικήν διδασκαλίαν εκάστου µαθήµατος από

adies and gentlemen,
After about 35 years of spiritual ded-

ication to the aims and objectives of the Univer-
sal Intellectual Center, OLYMPOS, I have the hon-
or to be the first speaker in the works of the 9th
INTERNATIONAL FORUM HUMANITAS
with the special subject: “The Uniqueness of the
Greek Language”.

With the full assurance that I am addressing an
audience of high perception and scientific training
and the firm conviction that every Greek patriot
envisions a Greece far from the present problems,
with a privileged position in international Academic
activities, I am especially honored to refer to a vi-
sion, which is already becoming a reality, which is
both Greek and global: “The Revival of the Ancient
Greek Literature, through the Internet” in purely
Greek language, subtitled in many other lan-
guages, for the widest dissemination of the Clas-
sical Spirit to computer users and to the whole
world.

With the suggestion of the President of our As-
sociation Mr. Paul Pissanos, the Board of Direc-
tors of OLYMPOS Association decided to es-
tablish and activate in the Internet, using
AVATAR Technology, the “Great Schools of
Ancient Greece” in an uniquely beautiful energetic
teaching of each lesson by a Sage of the Classical
World, who will converse with his student, the
computer user.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
EVANGELOS MOUTSOPOULOS

Ακαδηµαïκός - Οµότιµος Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Academician - Emeritus Professor of Philosophy, University
of Athens

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

THE GREAT SCHOOLS OF ANCIENT GREECE
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τον ίδιο τον σοφόν του κλασσικού κόσµου, που θα
συνοµιλή µε τον µαθητήν του, τον χρήστη του υπο-
λογιστού.

Η απόφασις συνίσταται ως ακολούθως: Η αρχαία
ελληνική φιλοσοφία πριν από 25 αιώνας, ανέλυσε
µέσω της καλλίστης των γλωσσών, της ελληνικής, τα
φαινόµενα της ζωής και του θανάτου, την φύσιν, τον
Θεόν, την δηµοκρατίαν, την ελευθερίαν, την παιδεί-
αν και πλείστας άλλας θεµελιώδεις και θεσµικάς αρ-
χάς.

Αυτή η φιλοσοφία, η οποία επαρκώς εξηγεί την
ουσίαν και τον σκοπόν υπάρξεως πασών των επι-
στηµών, θεωρείται απολύτως απαραίτητον, εις την
ηθικώς φθίνουσαν εποχήν µας, µέσω της χρήσεως
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, να εισέλθη εις την
ζωήν της φοιτητιώσης νεολαίας, εις την ζωήν των
καθηγητών και των διδασκάλων της δευτεροβαθ-
µίου και τριτοβαθµίου Εκπαιδεύσεως και δη εις
την ζωήν των πάσης ηλικίας πολιτών της Ελλάδος
και του κόσµου.

Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του Σωµατείου
ΟΛΥΜΠΟΣ, µε µεγίστην αίσθησιν ευθύνης, απε-
φάσισε να αντιµετωπίση τον οικονοµικώς και τε-
χνικώς δύσκολον αυτόν αγώνα, να αψηφήση τας
αντιξοότητας και να προβή εις την πραγµατοποίη-
σιν της υψηλής ιδέας, να λειτουργήσουν εντός της
ηλεκτρονικής HEPTAPOLIS, «οι Μεγάλες Σχολές
της Αρχαίας Ελλάδος».

Η πραγµάτωσις αυτού του πρωτοποριακού εγ-
χειρήµατος βασίζεται αποκλειστικώς εις την χρή-
σιν της συγχρόνου Τεχνολογίας του AVATAR.

Ο επισκέπτης του διαδικτύου θα εισέρχεται εις
την Heptapolis, θα επιλέγη από τον ειδικόν πίνακα,
την Σχολήν που επιθυµεί να επισκεφθή λ.χ. την
Σχολήν του Πλάτωνος, θα βλέπει τον εαυτόν του
πορευόµενον προς την Σχολήν και µε την άφιξίν
του θα επιλέγη εκ νέου από τον ηλεκτρονικόν πί-
νακα έµπροσθεν της Σχολής τας ειδικάς ερωτήσεις
τας οποίας θα υποβάλη εις τον ∆ιδάσκαλον της
Σχολής, ο οποίος θα του ανοίξη αυτοπροσώπως την
πόρταν εισόδου.

Ολοζώντανος ο Πλάτων θα υποδέχεται µε σοβα-
ρότητα και στοργικότητα τον υποψήφιον µαθητήν,
θα εισέρχεται εις την ειδικήν αίθουσαν διδασκα-
λίας και ο µαθητής θα υποβάλλει τας επιλεγείσας
ερωτήσεις, διά να λάβει, διά στόµατος του ιδίου
του Πλάτωνος τας απαραιτήτους απαντήσεις.

Με απόλυτον πεποίθησιν πιστοποιώ ότι, το επα-
ναστατικόν τούτο σύστηµα αποτελεί τοµήν εις την
ιστορίαν της παγκοσµίου εκπαιδεύσεως.

The decision concerns the following: Ancient
Greek Philosophy, 25 centuries ago, analyzed
through the Greatest of Languages, Greek, the phe-
nomena of Life and Death, Nature, God, Democ-
racy, Freedom, Education, and many other fun-
damental and institutional Principles.

This Philosophy, which adequately explains the
Essence and the Purpose of the Existence of All
Sciences, is considered absolutely essential, in our
morally declining era, should enter the life of the
student youth, through the use of computers, the
life of the Professors, and the Teachers of Sec-
ondary and Tertiary Education, as well as the
lives of all the inhabitants of Greece and the
whole world.

The Board of Directors of OLYMPOS ASSO-
CIATION, with the greatest sense of responsibil-
ity, decided to undertake the difficult economic
and technical struggle, to defy the adverse finan-
cial situation and to realize the noble idea, and to
operate within the electronic HEPTAPOLIS,
“The Great Schools of Ancient Greece”.

The realization of this pioneering project is
based solely on the use of AVATAR state-of-the-
art technology.

The visitor to the internet will enter Heptapolis,
choose from the special table, the School he
wishes to visit, for example, the School of Plato,
will see himself walking to the School and upon
his arrival will choose again from the electronic
panel in front of the School the specific questions
he will submit to the School Teacher, who will
open the entrance door himself.

A life-like virtual Plato will greet with serious-
ness and concern the candidate student, and they
will both enter the special classroom and the stu-
dent will submit the selected questions to receive
the necessary answers through Plato's mouth.

I am absolutely convinced that this revolution-
ary system is a breakthrough in the history of
world education.

The richness of the meanings, the imaginative
imagery at the time of the Teaching of the events,
concerning the meaning of the teaching, e.g. if
Plato refers to the riches of the Earth and Nature
and similar physical images are projected that will
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Τα νοήµατα και η ευφάνταστος απεικόνισις κατά
την ώραν της διδασκαλίας των γεγονότων αφορούν
εις το νόηµα της διδαχής, Εάν λ.χ. ο Πλάτων ανα-
φέρεται εις τον φυσικόν πλούτον και παρουσιάζο-
νται ανάλογες εικόνες, που θα ζωντανεύουν τον
λόγο του, τούτο θα αποτελή την υψηλοτέραν αί-
σθησιν και αντίληψιν υπό του διδασκοµένου, της
φιλοσοφικής Πλατωνικής διδαχής, ενώ η αιτού-
µενη γνώσις, που συνιστά τον θεµέλιον λίθον του
όλου εγχειρήµατος, θα επιτυγχάνεται απολύτως
από τον ζωντανόν οτικοακουστικόν διάλογον δι-
δασκάλου και διδασκοµένου.

Κυρίες και Κύριοι.
Ιστάµεθα έκθαµβοι προ του θαύµατος της Τε-

χνολογίας, η οποία εις την συνεχή ανοδικήν πο-
ρείαν της, ανοίγει τας Πύλας ενός νέου τρόπου
εκπαιδεύσεως, ικανού να µεγιστοποιήση τα απο-
τελέσµατα της γνώσεως, κατ’ αρχήν της φιλοσο-
φίας και κατ’ επέκτασιν, όλων των Επιστηµών.

Μεταφραζοµένη µε υπότιτλους εις πλείστας
γλώσσας η Ελληνική, θα µεταδίδη τα µηνύµατα,
τας υψηλάς εννοίας, τα πνευµατικά ιδεώδη και τας
θεµελιώδεις ηθικάς αξίας, τας οποίας µε παρρη-
σίαν και µεγαλοψυχίαν εκληροδότησεν η Αρχαία
Ελληνική Γραµµατεία εις την ανθρωπότητα.

Ας ευγνωµονούµε τας υψίστους δυνάµεις, αι
οποίαι, µέσω της διαρκώς εξελισσοµένης Τεχνο-
λογίας, µεριµνούν εις την διάδοσιν των µεγάλων
αληθειών, αι οποίαι, διά της Ελληνικής γλώσσης,
θα εξαλείψουν την οµίχλην της εποχής µας.

Σας ευχαριστώ

animate his discourse, this will create the highest
sensation and promote the highest perception by
the student of the philosophical teachings of
Plato while the Knowledge Requested, which is
the foundation stone of the whole venture, will be
fully achieved by the vivid audio-visual dialogue
of Teacher and Student.

Ladies and gentlemen.
We are stunned by the miracle of Technology,

which, in its continuous ascending course, opens
the Gates of a new way of education capable of
maximizing the effects of Knowledge, initially of
Philosophy and, more broadly, of all Sciences.

Translated with subtitles in most languages,
Greek will convey the messages, the high con-
cepts, the Spiritual Ideas and the fundamental
moral norms, which Ancient Greek Letters has
bequeathed to Humanity with generosity and
magnanimity.

Let us be grateful to the Higher Powers, who,
through ever-evolving Technology, secure the dis-
semination of great Truths, which through the
Greek Language will disperse the fogs of the
times.

Thank you

Ο Σωκράτης στο
AVATAR e-Learning

Sokrates in
AVATAR e-Learning
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τίτλος µας υποδηλώνει νέο όρο. Προ-
στίθεται και αυτός εις τα πολλά Γνώθι

που χρειάζεται να µάθοµε.
Ας µου επιτραπεί να δω το θέµα στην ιστορική

και φιλολογική του διάσταση και µε τον πιο απλό
τρόπο. Πατήρ από την ρίζα πα- και την παραγω-
γική κατάληξη –τηρ (που την βλέποµε και στις λέ-
ξεις µήτηρ, θυγάτηρ) σηµαίνει εκείνον που κατέχει
(ρ. πάοµαι). Πατήρ αρχικώς είναι ο κύριος του
οίκου. Έχει απόλυτη εξουσία πάνω σε όλα τα µέλη
του οίκου που σε διάφορες κοινωνίες µειώνεται
µέχρι βαθµού εξισώσεως ή ακόµα χαµηλότερα.

Η παντοδυναµία του πατρός φαίνεται εκδηλό-
τερα στους Κύκλωπες. Σε κοινωνία αµαζόνων αντι-
θέτως ο ρόλος του είναι δουλικός.

Ποία σχέση προκρίνεται; Ξέρετε; Το συζήν χα-
λεπόν. ∆εν είναι εύκολη η συµβίωση ανδρός και
γυναικός. Μπορεί να είναι ο οίκος παράδεισος ή
κόλαση. Το φάσµα είναι µέγα και όλοι, λίγο ή
πολύ, το γεύονται, ως οµοτράπεζοι και οµόκλινοι.

Θα τολµούσα να πω (υπεραπλουστεύων συνει-
δητά) ότι τα πάντα στην συζυγία, σε αυτή τη ζεύξη
δύο προσώπων, εξαρτώνται από την ερµηνεία που
δίδοµε (που αλλού;) στην λέξη ζυγός. Ανήρ και
γυνή είµεθα υπό ζυγόν.

∆ηλαδή;
Αν εκληφθεί ο ζυγός ως άροτρον ή άρµα, τότε οι

εζευγµένοι συνειδητοποιούν το ρόλο τους και προ-
χωρούν αποτελεσµατικά. Είναι στο άροτρον ως

ur topic suggests a new term. It is also
added to the many “Know” we need to

learn.
Allow me to examine the issue in its historical

and philological dimension in the simplest way.
Πατήρ comes from the root πα - and the ending
- τηρ (which we also see in the words µήτηρ, θυγά-
τηρ) and means the one who possesses (from the
verb πάοµαι). Πατήρ (father) is originally the
owner of the house. He has absolute authority
over all the members of the house who, in vari-
ous societies, can be reduced to a degree of equal-
ity or even lower.

The omnipotence of the Father appears more
prominent in the Cyclops. In an Amazon society,
on the contrary, his role is servile.

Which relationship is preferred? Do you know;
Το συζήν χαλεπόν (cohabitation is difficult). It is
not easy for a man and a woman to cohabit. The
house may be paradise or hell. The range is huge
and everyone, more or less, tastes it as they share
the same table or the same bed.

I would dare to say (consciously oversimplifying)
that everything in marriage, in this coupling of
two persons, depends on the interpretation that
we give to the word yoke. Men and women are
under the yoke. That is, if the yoke is perceived as
a plow or chariot, then the couples realize their
role and move forward effectively. They are like

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
EMMANUEL MIKROGIANNAKIS

Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας Πανεπιστηµίου Αθηνών,
τ. Κοσµήτωρ, Φιλοσοφικής Σχολής – Πρόεδρος Φιλολογικού Συλλόγου
Παρνασσός
Professor of Ancient Greek History, University of Athens. Former Dean
of Faculty of Philosophy. President of Parnassus Literary Society

Π Α Τ Ρ Ο Γ Ν Ω Σ Ι Α - Γλωσσική ∆ιασάφηση

P A Τ R O G N O S Ι Α - Linguistic Clarification
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δύο βόες ή δύο ίπποι. ∆εν υπάρχει θέµα προτιµή-
σεως των ζώων.

Ο ίππος βέβαια θεωρείται ευγενέστερος (και
φαίνεται ωραίο να είναι κανείς Ιπποκράτης ή Αρί-
στιππος), αλλά και οι βόες ήσαν σπουδαία µονάδα
µετρήσεως και κοστολογήσεως (υπήρχαν γυναίκες
τεσσαράβοιοι και εικοσάβοιοι). Ως αρµατηλάτες
λοιπόν οι σύζυγοι ευδοκιµούν.

Αν όµως ο ζυγός εκληφθεί ως ζυγαριά (και δη
φαρµακευτική), αν αρχίσοµε µε τα συγκριτικά, πό-
τερος βελτίων, αρείων, κρείττων, λώων, αµείνων,
αν αρχίσουν οι ποικίλες συγκρίσεις και διεκδική-
σεις δικαιωµάτων, τότε ο οίκος γίνεται κονίστρα
ανταγωνισµών λόγω και έργω.

Η κονίστρα µάλιστα του οίκου είναι περισσότε-
ρον επώδυνη, διότι εδώ οι πυγµάχοι γνωρίζουν αλ-
λήλους πλήρως και τα πλήγµατα γίνονται µε
µοχθηρία και σκληρότητα. Τα συναισθήµατα είναι
έντονα, είτε ως συµφιλείν είτε ως συνέχθειν.

Όλοι συµφωνούν ότι η αρµονία είναι απαραί-
τητη. Γιατί δεν επιτυγχάνεται; ∆ιότι στην αρµατο-
δροµία λείπει ο ηνίοχος. Λείπει ο ψυχής κυβερνή-
της νους. Η καλλιέργεια του νου (του νέµοντος τα
πάντα) πρέπει να είναι η βασική µέριµνα της παι-
δείας.

Στις ενδοοικογενειακές µας σχέσεις ο Αριστοτέ-
λης συνιστά µε κάποια επιρρήµατα πως πρέπει κυ-
ρίως να φέρεται ο πατήρ. Στην σύζυγό του συµπε-
ριφέρεται πολιτικώς, στα τέκνα βασιλικώς και
στους δούλους (που έχουν θέση κατοικιδίων ζώων)
φέρεται τυραννικώς.

Τί σηµαίνει πολιτικώς· ο σύζυγος ακούει την σύ-
ζυγο, την συµβουλεύεται, αλλά έχει προβάδισµα
(σε περίπτωση διαφωνίας). Βασιλικώς; ο πατήρ
νουθετεί τους παίδας· τους καθοδηγεί. Εξηγεί και
την απαγόρευση. ∆εν αποφεύγει την επίπληξη. ∆εν
αποδέχεται την ανεπιπληξίαν, αυτήν που ζητούν
µερικοί φοιτητές στο Πανεπιστήµιο.

Τί σηµαίνει τυραννικώς (ή στατραπικώς, δεσπο-
τικώς); Εδώ δίδεται ξηρά η εντολή. ∆εν χρειάζε-
ται το διότι. Κάποτε η εντολή δίδεται δια νεύµατος
ή µονολεκτικώς µε ένα ρήµα ή ένα ουσιαστικό. Με-
ρικοί σύζυγοι επεκτείνουν το δεσποτικώς και στην
σύζυγο και έχουν την απαίτηση αµέσου εκτελέ-
σεως κάθε προστάγµατος.

Ο σύζυγος µπορεί απλώς να εκφωνήσει: διψώ ή
νερό και πρέπει εν ριπή οφθαλµού να σπεύσει η
σύζυγος µε το κανάτι.

two oxen or two horses who pull the plow. There
is no preference what animals they are.

The horse, of course, is considered to be noble,
but oxen were also a great unit of measurement
and costing (there were women worth four and
twenty oxen). As charioteers, husbands and wives
thrive.

But if the yoke is considered as a scales (even
pharmaceutical), if we start with the comparative
adjectives βελτίων, αρείων, κρείττων, λώων,
αµείνων, if the various comparisons and claims of
rights begin, then the house becomes an arena of
competition, through deeds and words.

Indeed, the arena of the house is more painful,
for here the boxers know each other fully and the
blows are delivered with malice and cruelty. Emo-
tions are intense, either the feelings of reconcili-
ation or the feelings of hatred.

Everyone agrees that harmony is essential. Why
can it not be achieved? Because the charioteer is
absent from the chariot race. The mind, the ruler
of the soul, is absent. The cultivation of the mind
must be the basic concern of education.

In our family relations, Aristotle recommends,
using some adverbs, how the father must behave.
To his wife he behaves politically, to his children
royally and to his slaves (who have a pet position)
tyrannically.

What does politically mean? The husband lis-
tens to the wife, consults her, but he has a lead (in
case of disagreement). Royally means the father
advices his children, he guides them. He also ex-
plains the prohibition. He does not avoid the rep-
rimand. He does not accept the lack of reprimand
that some University students demand.

What is the meaning of tyrannically (or despot-
ically)? Here the command is given ruthlessly. An
explanation is not necessary. Sometimes the com-
mand is given with a nod or with one word, a verb
or noun. Some husbands extend tyrannically to
the spouse and they demand their order is carried
out immediately. The husband may just say: “I'm
thirsty” or “water”, and the wife has to rush in the
blink of an eye with the jar.

These apply in the domestic life in its narrowest
sense.

But since people in their historical life go be-
yond domestic life and they form wider groups as
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Αυτά στον ενδοοικογενειακό βίο στην στενώτερή
του έννοια..

Επειδή όµως οι άνθρωποι στον ιστορικό τους βίο
υπερβαίνουν τον οίκον και σωµατοποιούν ευρύτερα
σύνολα, ως εθνότητες, κράτη, ή φυλές, χρειάζονται
κάτι το ενούν, κάτι που να τούς ενώνει, κάτι που να
τους παρουσιάζει µε πειστικότητα ως αδελφούς.

∆ια να αποδεχθούµε όµως και να πιστεύσοµε
στην αδελφότητα πρέπει να αναχθούµε σε κοινόν
γονέα, κοινή µητέρα ή πατέρα. Πρέπει να γίνει
αναγωγή (µια αγωγή είναι και αυτή) προς κοινόν
πρόγονο, από τον οποίον (µε αντίστροφη φορά)
καταγόµεθα.

Τί προσφέρεται περισσότερο, ο πατήρ ή η µήτηρ.
Ως άµεσος πρόγονος αναντίλεκτος είναι η µήτηρ.
∆ια τον πατέρα µπορεί να εγερθεί αµφιβολία και
σε ένα λαό της Αφρικής, τους Αυσείς, για το γεν-
νηθέν τέκνον (σε µια κοινωνία πλήρους ελευθερο-
µειξίας) συνέρχονται οι προύχοντες και κατακυ-
ρώνουν το τεχθέν σε όποιον κρίνουν ότι του
οµοιάζει. Ο κύριος αυτός θεωρείται πλέον ως πα-
τήρ. Πατροθετείται.

Στην ιστορία του πολιτισµού η πατροθεσία είναι
πρωταρχική λειτουργία. Ένας λαός αποκτά ενό-
τητα και συνοχή αν αναχθεί σε κοινό πατέρα.
Αυτός αναγνωρίζεται υπό πάντων ηµών ως πατήρ
ηµών και µας αδελφοποιεί.

Ο πατήρ αυτός θεωρείται γεννήτωρ όλων ανε-
ξαρτήτως ηλικίας και γενεάς. ∆εν αναγόµεθα εις
κοινόν πάππον, διότι τότε θα εννοούσαµε απογό-
νους διαφόρων γενεών. Με τον κοινόν πατέρα (αν-
δρών τε θεών τε ή Πατέρα ηµών τον εν τοις ουρα-
νοίς) όλοι είµεθα αδελφοί.

Πατρίς είναι το σύνολο των ανθρώπων που σε
µεγάλη σειρά γενεών έχουν κοινόν πατέρα.

Αν ανήγοντο όλοι αυτοί σε µητέρα, όπως στην
αρχαία Κρήτη, θα είχαµε µητρίδα αντί πατρίδος.

Είναι τόσο αναγκαία η αποδοχή κοινού πατρός
για την αποτέλεση και συνοχή µιας εθνότητος,
ώστε κάποιος αναδεικνύεται πατήρ ακόµη και εκ
των ζώντων, όπως ο Στάλιν και ο Ατατούρκ. Πιο
σηµαντικό είναι µάλιστα ότι αυτός ο ζων πατήρ εν
µέσω ηµών θεωρείται πατήρ αναδροµικώς και των
προγεγενηµένων.

Έτσι παρουσιάζεται ως γεννήτωρ των γεννητό-
ρων του! Αυτό φαίνεται πολύ οξύµωρον αλλά έχει
µεγάλη ιστορία. Η αποδοχή του ∆ιός ως πατρός
πάντων, θεών και ανθρώπων (που έχουν κοινή ρίζα

communities, states, or tribes, they need some-
thing to unite them, which can convincingly make
them look like brothers.

But to accept and believe in the brotherhood
we must associate to a common parent, a com-
mon mother or father. There must be a common
ancestor, from whom (in the reverse direction) we
originate.

Who is more convenient, the father or the
mother? The immediate ancestor is, undoubt-
edly, the mother. As about the father, there may
be a doubt, and in an African tribe, the Afsis, the
elders meet and award the new-born child (in a
society of completely free sexual relations), to whom
they think it looks like. This man is now consid-
ered a father. He is made a father.

In the history of culture, being made a father is
a primary function. A people gains unity and con-
sistency if they become a common father. He is
recognized by us as our father and makes us
brothers.

This father is considered to be the genitor of all
regardless of age and generation. We are not as-
sociated with a common grandfather, because
then we would mean descendants of different
generations.

With the common father (of men and of Gods or
our Father in the heavens) we are all brothers.

Patris (fatherland) is the group of people who
have a common father through a long series of
generations. If all of them were associated with a
mother, as in ancient Crete, we would have a
motherland instead of a fatherland.

It is so necessary to accept a common father for
the creation and coherence of a nation, that one
becomes a father even if he is still living, as hap-
pened with Stalin and Atatürk. What is more im-
portant is that this living, in our midst, father is
considered a father also of the pre-born retro-
spectively.

So he is presented as the genitor of his ances-
tors! This seems oxymoron, but this is a long
story. The acceptance of Zeus as the father of all,
gods and people (of common roots and origin) is a
very typical case. The Roman patter patriae (fa-
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και προέλευση), είναι πολύ χαρακτηριστική περί-
πτωση. Το ρωµα�κό pater patriae (πατήρ πατρίδος)
θεωρεί τον Ρωµύλο ή τον Κικέρωνα και άλλους ως
πατέρες και των προγόνων. Ιδιαιτέρα µνεία ευλό-
γως πρέπει να γίνει δια τον Πατριάρχην, ο οποίος
άρχει της πατριάς, δηλαδή της πατρίδος µε την έν-
νοια που εδώσαµε στην λέξη.

Οι πατέρες γενικώς (και η όλη Πατρολογία µε
την διπλή σηµασία της λέξεως, δηλ. α) λόγο περί της
εννοίας του πατρός και β) το σύνολο των πατέρων
της Εκκλησίας και του έργου των), έχουν τη θέση
αρχών, που ηγεµονεύουν και στην πορεία µας γί-
νονται δεκτοί (δογµατικώς) ως ηνίοχοι.

Σηµ.: ∆υο λόγια στο τέλος για την περίφηµη ισό-
τητα, την λέξη που ως σύνθηµα κυριαρχεί σε κάθε
επαναστατική ενέργεια.

Οι επαναστάτες κάθε λογής κάνουν βήµατα προς
την ισότητα. πόση γοητεία και φλόγωση προκαλεί
το ισάζειν σε όλες του τις µορφές το ανέλυσε στην
αρχαιότητα ο Αριστοτέλης και διέκρινε αριθµητική
και γεωµετρική ισότητα που πρέπει να επιδιώκο-
νται καταλλήλως.

Αξιοσηµείωτο όµως είναι ότι ο µεγάλος φιλόσο-
φος και πολιτειολόγος συνέστησε ένα άλλο καταλ-
ληλότερο ρήµα για λύση των κοινωνικών προβλη-
µάτων. Αντί του ισάζειν τας ουσίας, δηλ. να επι-
διωχθεί ισοκτηµοσύνη στο υλικό επίπεδο, προτείνει
το οµαλίζειν τας επιθυµίας, που είναι θέµα παιδεί-
ας και αποβλέπει περισσότερο στο ψυχικό και
πνευµατικό πεδίο.

Οµαλισµός του θυµού και καλλιέργειά του οδη-
γεί εις ε υ θ υ µ ί α ν.

Σας ευχαριστώ.

ther of fatherland) considers Romulus or Cicero
and others as fathers of their ancestors. A special
reference must be made to the Patriarch, who
rules the homeland, in the sense that we gave the
word earlier.

Πατέρες (Fathers) in general (and in the whole
Patrology in the double meaning of the word, ie a)
a speech on the meaning of father and b) the team
of Fathers of the Church and their work, have the
position of principles that are also leading and in
the process they are accepted (dogmatically) as
charioteers.

Note: Finally, two words about the famous
equality, the word that as a slogan dominates
every revolutionary action.

Rebels of all kinds take steps towards equality.
How much charm and flame is caused by equality
in all its forms was analyzed in antiquity by Aris-
totle who distinguished the numeric and geomet-
ric equality that must be appropriately pursued.

It is noteworthy, however, that the great philoso-
pher and politician suggested another more ap-
propriate verb for solving social problems. In-
stead of ισάζειν τας ουσίας, ie seeking equality on
a material level, he proposes quenching the de-
sires, which is a matter of education and aims
more at the mental and spiritual field.

Smoothing and cultivating the anger (θυµός)
leads to cheerfulness (ευθυµία).

Thank you.

Η παντοδυναµία
του πατρός φαίνεται

εκδηλότερα στους
Κύκλωπες.

The omnipotence
of the Father
appears more
prominent in

the Cyclops.
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Ελληνική γλώσσα και κάθε γλώσσα
οφείλει την ανάπτυξή της και την τελει-

ότητά της σε τεράστιο βαθµό στην σηµαντικότερη
και ισχυρότερη θεά από όλες την Ανάγκη, την οποία
ο Πλάτων θεωρεί κοσµική δύναµη που κυριαρχεί
αρχικά στο Σύµπαν όπως και ο ∆ηµόκριτος που
ακόµη πιο εµφατικά θεωρεί ότι όλα οφείλονται στην
ανάγκη που καθορίζει τα πάντα στην Φύση.

Ο Προ�στορικός άνθρωπος στην Ελλάδα και πα-
ντού αναπτύσσει την αστρονοµία για να ταξιδεύει
και για την γεωργία κυρίως για την οποία χρειάζε-
ται ηµερολόγια.

Με την ανάπτυξη της αστρονοµίας και των ηµε-
ρολογίων χρειάζεται µαθηµατικά και συγχρόνως
µε αυτά γεννιέται η επιστήµη και αρχίζει και η
ανάγκη για ακριβείς εκφράσεις η εισαγωγή της
αφηρηµένης έννοιας του χρόνου που εξαρχής
εξαρτάται µε την µεταβολή, από την έννοια της κί-
νησης.

Η αστρονοµία και τα για αυτήν απαραίτητα µα-
θηµατικά απαιτούν νέες έννοιες φυσικής, οξύνουν
το πνεύµα, αναπτύσσουν και προάγουν την γλώσσα
διότι απαιτούν πολύ λεπτές έννοιες και νέα ορο-
λογία, µαζί µε ένα πολύ νέο και υψηλότατου επι-
πέδου τρόπο σκέψης που επιτρέπει και εντέλει
αναπόδραστα οδηγεί στην γέννηση και ανάπτυξη
της φιλοσοφίας.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΟΥΣΑΣ
XENOPHON MOUSAS

Καθηγητής Φυσικής ∆ιαστήµατος, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου
Αστροφυσικής
Professor of Space Physics, Manager of Astrophysics Laboratory

he Greek language and every lan-
guage owes its growth and its perfec-

tion to a great extent to the most important and
powerful goddess of all Need, which Plato con-
siders to be a cosmic power that originally domi-
nates the Universe, as does Demokritos, who
even more emphatically believes that everything
are due to the need that determines everything in
Nature.

The Prehistoric man in Greece and everywhere
develops astronomy for his travels and also for agri-
culture for which calendars are mainly needed.

The development of astronomy and calendars
requires mathematics and at the same time sci-
ence is born and the need for precise expressions
begins, and the introduction of the abstract con-
cept of time that from the beginning depends on
the change, from the concept of motion, begins.

Astronomy and the necessary mathematics re-
quires new concepts of physics, sharpens the
spirit, develops and promotes language because
they require very fine concepts and new termi-
nology, along with a very new thinking of the
highest level that allows and inevitably leads to
the birth and development of philosophy.

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

THE MECHANISM OF ANTIKITHIRA
AND THE LANGUAGE OF MATHEMATICS
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Η αστρονοµία, τα µαθηµατικά και η φυσική που
γεννιέται µε τον κλάδο της κοσµολογίας εµπλουτί-
ζουν την Ελληνική γλώσσα σε λεπτές ακριβείς έν-
νοιες και δηµιουργούν τον φιλοσοφικό τρόπο
σκέψης και δράσης, οδηγούν στην δηµιουργία σχο-
λείων και φιλοσοφικών σχολών, δηλαδή πανεπι-
στηµίων και µαζί µε αυτά τις βιβλιοθήκες και
ερευνητικά κέντρα.

Η Αστρονοµία κυριαρχεί στην ανάπτυξη των επι-
στηµών, αλλά και της γλώσσας.

Αυτό επιβεβαιώνει και ο Πλάτων. Αναπτύσσουµε
πολιτισµό, γινόµαστε άνθρωποι λέει ο Πλάτων στην
προσπάθειά µας να κατανοήσουµε τα αστρονοµικά
φαινόµενα που παρατηρούµε τον έναστρο ουρανό.

Η Αστρονοµία, δηλαδή είναι η µητέρα του πολι-
τισµού. Είναι σωστή αυτή η ιδέα του γίγαντα των
φιλοσόφων ή είναι απλώς ένα ευφυολόγηµα;
Ασφαλώς πρέπει να σωστή αυτή η τόσο σηµαντική
θεώρηση του Πλάτωνα για την γέννηση του πολιτι-
σµού.

Πράγµατι έτσι άρχισαν οι επιστήµες και η φιλο-
σοφία. Οι άνθρωποι παρατηρούν τις αρµονικές κι-
νήσεις των ουρανίων σωµάτων, την ετήσια και
ηµερήσια κίνηση του Ηλίου, τις φάσεις της Σελή-
νης, των άστρων, τον χορό των πλανητών, απορούν
για το φως τους, την φύση τους, και στην προσπά-
θειά τους να κατανοήσουµε τι είναι αυτά στον ου-
ρανό αναπτύσσουµε τις επιστήµες, τα µαθηµατικά,
την αστρονοµία και την αστροφυσική και αρχίζει,
αλλά και αναπτύσσεται ο πολιτισµός.

Από την Αστρονοµία ο άνθρωπος αντιλαµβάνε-
ται ότι υπάρχουν νόµοι της Φυσικής που εκφράζο-
νται µε Μαθηµατικά, όπως πρώτος ίσως διατύπωσε
ρητά ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι,
οι µαθητές του.

Όπως λέει ο Πλάτων «όταν ο Θεός είδε την πρώτη
κίνηση ευχαριστήθηκε και αγάπησε την οµορφιά
των φυσικών νόµων».

Ο άνθρωπος βαθµιαία ανακαλύπτει την Μουσική
των Σφαιρών, την αρµονία του Σύµπαντος και αρ-
χίζει να την µελετά.

Αρχίζει λοιπόν την τήρηση ηµερολογίων και τη
µέτρηση του χρόνου που έπαιξε σηµαίνοντα ρόλο
στην ανάπτυξη των επιστηµών, αλλά και της φιλο-
σοφίας και µαζί µε αυτήν, της γλώσσας.

Ασφαλώς αρχίζει µε το ηµερονύκτιο µε την πε-
ριστροφή της Γης (του ουρανού, φαινοµενικά),
ακολουθεί ο µήνας µε της περιφορά της Σελήνης
και κυρίως µε τις φάσεις της και το έτος, και τελικά

Astronomy, mathematics and physics born in
the cosmology sector enrich the Greek language
with fine precise concepts and create the philo-
sophical way of thinking and acting, leading to the
creation of schools and philosophical schools, ie
universities and with these libraries and research
centers .

Astronomy dominates the development of both
sciences and language.

This is confirmed by Plato. We develop culture,
we become people, Plato says, in our effort to un-
derstand the astronomical phenomena we ob-
serve in the starry sky.

In other words, Astronomy is the mother of civ-
ilization. Is this idea of the giant of philosophers
right or is it just witticism? Of course so impor-
tant vision of Plato of the birth of civilization
must be right.

Indeed, so did science and philosophy start.
People observe the harmonic movements of the
celestial bodies, the annual and daily movement
of the Sun, the phases of the Moon, the stars, the
dance of the planets, they wonder at their light,
their nature, and in their endeavor to understand
what they are they develop sciences, mathemat-
ics, astronomy and astrophysics in the sky and
begin and develop civilization.

From astronomy, man understands that there
are laws of physics that are expressed in mathe-
matics, as first of all maintained Pythagoras and
his disciples.

As Plato says, “when God saw the first movement
he was pleased and loved the beauty of the natural
laws”.

Man gradually discovers the Music of Spheres,
the harmony of the universe, and begins to study
it.

So he begins to keep calendars and measure the
time that played an important role in the devel-
opment of the sciences, but also in philosophy,
and through this, the development of language.

Surely it begins with the day/ night succession,
the rotation of the Earth (seemingly of the sky),
and is followed by the moon's rotation and espe-
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το σεληνοηλιακό έτος διότι απαιτείται συγκερα-
σµός των δυο ηµερολογίων του ενός που βασίζεται
περιστροφή της Γης και στην Σελήνη, τον µήνα, και
στην περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο, δηλαδή
το έτος.

Εδώ υπεισέρχεται ο σηµαντικότατος ρόλος της
Σελήνης στα µαθηµατικά, την επιστήµη και την
γλώσσα. ∆ιαπιστώνει ότι δεν µπορεί να τηρεί ένα
ηµερολόγιο µε έτος ακέραιο πολλαπλάσιο του
µήνα της Σελήνης.

Η περίοδος εναλλαγής των φάσεων της Σελήνης
δεν είναι περίπου 29,5 ηµέρες, δηλαδή δεν είναι
ακέραιος αριθµός ηµερών, ενώ επί πλέον δεν
υπάρχει ακέραιο πολλαπλάσιο µηνών της Σελήνης
που να δίνει την περίοδο του ηλιακού, ή πιο σωστά
τροπικού έτους (από ισηµερία σε ισηµερία, ή από
ηλιοστάσιο σε ηλιοστάσιο –τροπή- 365 ηµέρες, 5
ώρες, 48 πρώτα λεπτά και 47 δεύτερα).

Ο προ�στορικός άνθρωπος θέλει να φτιάξει ένα
ηµερολόγια που να ακολουθεί και τον Ήλιο και
την Σελήνη συγχρόνως, διότι η κίνηση των κοπα-
διών και η καρποφορία ακολουθούν φυσικά τους
ρυθµούς του έτους, τον χορό το Ηλίου στην διάρ-
κεια του έτους και αργότερα πάλι ο προ�στορικός
άνθρωπος όταν αρχίζει να σπέρνει σιτηρά ρυθµίζει
όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας του µε την
θέση του ηλίου στην διάρκεια του έτους, χωρίς
απόκλιση.

Η άνιση διάρκεια των εποχών των Ελλήνων, οι
πολλαπλασιασµοί των περιόδων των µηνών αποτε-
λούν ένα θαυµάσιο πολυδιάστατο καµβά πάνω
στον οποίο, ανά τους αιώνες, οι αστρονόµοι ανα-
πτύσσουν την επιστήµη τους και µαζί και τα µαθη-
µατικά, τη φυσική και την γλώσσα.

Ότι από την αστρονοµία και την αστροφυσική
προήλθαν πολλοί νόµοι της φυσικής, ιδίως οι πρώ-
τοι νόµοι της φυσικής, όπως οι νόµοι του Κέπλερ,
οι νόµοι της κίνησης των πλανητών οι νόµοι της κί-
νησης των σωµάτων που βρήκε ον Νεύτων.

Οι νόµοι του ηλεκτρισµού µιµήθηκαν τον νόµο
της παγκόσµιας έλξης. Μαζί µε αυτούς εµπλουτί-
ζεται τα µέγιστα και η γλώσσα. Αναδεικνύεται η
ανάγκη να δεχθούµε ότι οι νόµοι της φυσικής (ση-
µειώνω οι νόµοι της Αστρονοµίας, Αστροφυσικής,
Χηµείας, Βιολογίας είναι επίσης νόµοι της Φυσι-
κής) είναι αιώνιοι και παγκόσµιοι, ισχύουν δηλαδή
παντού στο σύµπαν και πάντοτε και έτσι προάγεται

cially its phases and the year, and finally the
moon-year because it requires a reconciliation of
the two calendars of the one based rotation of the
Earth and the second which is based on the rota-
tion of the Earth around the sun, that is the year.

Here comes the important role of the Moon in
mathematics, science and language. Man realizes
that he can not keep a calendar with a year based
on the moon month.

The period of alternation of the Moon phases is
not about 29.5 days, that is, it is not an integer
number of days, and there is no complete multi-
ple of the moon months giving the sun or tropical
year (from equinox to equinox , or from a solstice to
a solstice-convection - 365 days, 5 hours, 48 min-
utes and 47 seconds).

The prehistoric man wants to make a calendar
that follows both the Sun and the Moon at the
same time, because the movement of the flocks
and fruitage follow of course the dance of the Sun
during the year and then again the prehistoric
man, when he begins to sow grain, he regulates
all the activities of his society with the position of
the sun during the year without any deviation.

The unequal lengths of the seasons of the
Greeks, the multiplication of the periods of the
months is a wonderful multi-dimensional canvas
on which, over the centuries, astronomers de-
velop their science together with mathematics,
physics and language.

From astronomy and astrophysics came many
laws of physics, especially the first laws of physics,
such as Kepler's laws, the laws of motion of plan-
ets, the laws of movement of bodies found by
Newton.

The laws of electricity have imitated the law of
global attraction. Along with them, the language
is enriched greatly.

We have to accept that the laws of physics (the
laws of astronomy, astrophysics, chemistry, biology
are also laws of physics) are eternal and universal,
that is, exist everywhere and always in the uni-
verse and, and so philosophy and language are
promoted.

Because the laws are eternal and global, we can
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πάλι η φιλοσοφία και η γλώσσα. Επειδή είναι αιώ-
νιοι και παγκόσµιοι µπορούµε και βγάζουµε συ-
µπεράσµατα όχι µόνο για την Γη και το ηλιακό
σύστηµα, αλλά για όλο του σύµπαν και έτσι προά-
γεται η τεχνολογία από την αρχαιότητα µέχρι σή-
µερα.

Με βάση τους νόµους της φυσικής κατανοούµε,
ερµηνεύουµε και µερικές φορές προβλέπουµε τα
φαινόµενα της Φύσης σε κοσµική ή µικροσκοπική
κλίµακα, έτσι φτιάχνουµε νέες εφαρµογές, ηλε-
κτρονικά, υπολογιστές, φάρµακα, ροµποτική χει-
ρουργική, αυτόµατα αυτοκίνητα όπου κινούνται
χωρίς οδηγό ακόµη και µέσα στην πόλη κ.λπ.

Η διαδικασία της διατύπωσης ενός νόµου της
φύσης συχνά επαναλαµβάνεται ξανά και ξανά µε
νέα πειράµατα, µε επανάληψη των παλαιών πει-
ραµάτων µε καλύτερα µετρητικά µηχανήµατα, και
όποτε διαπιστωθεί ότι ο νόµος χρειάζεται βελ-
τίωση.

Βελτιώνεται µε καλύτερες µετρήσεις και καλύ-
τερα µαθηµατικά επίσης, όπως έγινε µε τους νό-
µους της κίνησης των πλανητών που στην αρχή οι
Έλληνες χρησιµοποίησαν απλές περιοδικότητες,
στην συνέχεια χρησιµοποίησαν οµόκεντρες σφαί-
ρες και στην συνέχεια οδηγήθηκαν στους νόµους
µε τους επικύκλους, οι µουσουλµάνοι και οι βυζα-
ντινοί αστρονόµοι πρόσθεσαν και άλλους επικύ-
κλους για µεγαλύτερη ακρίβεια µέχρι που ο
Κέπλερ µε καλύτερες µετρήσεις οδηγήθηκε στους
νόµους των ελλείψεων (κωνικών τοµών).

Ένα τεράστιο βήµα για την ανθρωπότητα µας
λέει ο µαθηµατικός και φιλόσοφος Ήρων, πιο γνω-
στός από τα αυτόµατα και το έργο του ως µηχανι-
κός είναι η εφεύρεση των Ελλήνων που ονοµά-
ζουµε θεωρητικά µαθηµατικά, που αποδεικνύουµε
τα θεωρήµατα χωρίς να χρησιοποιούµε τίποτε άλλα
εκτός από το µυαλό µας, την λογική, την επαγωγική
σκέψη και απόδειξη.

Γράφει ο Ήρων στους Ορισμούς του: μετὰ δὲ τὸν
Θαλῆν Μαμέρτιος ὁ Στησιχόρου ποιητοῦ ἀδελφὸς
καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος καὶ μετὰ ταῦτα ὁ Πυθαγόρας,
ἄνωθεν τὰς ἀρχὰς αὐτῆς ἐπισκοπούμενος καὶ ἀύ-
λως καὶ νοερῶς τὰ θεωρήματα διερευνώμενος καὶ
μετὰ τοῦτον Ἀναξαγόρας καὶ ὁ Πλάτων καὶ Οἰνο-
πίδης ὁ Χῖος καὶ Θεόδωρος ὁ Κυρηναῖος καὶ Ἱππο-
κράτης, πρὸ τοῦ Πλάτωνος.

Οι νόµοι της Φυσικής και η διατύπωσή τους µε

draw conclusions not only about the Earth and
the solar system, but about the whole universe,
and so the technology is being promoted from an-
tiquity to the present day.

Based on the laws of physics we understand and
interpret and some times predict the phenomena
of Nature on a cosmic or microscopic scale, so we
make new applications, electronics, computers,
drugs, robotic surgery, automated cars which
move without a driver even inside the city etc .

The process of formulating a law of nature is
often repeated again and again with new experi-
ments, with the repetition of old experiments with
better measuring machines, and when it is found
that the law needs improvement.

It is improved by better measurements and bet-
ter mathematics as well, as was done with the laws
of motion of the planets that in the beginning the
Greeks used simple periodicity, then used con-
centric spheres and then were led to the laws with
the encircles, the Muslims and the Byzantine as-
tronomers added other circles for greater accu-
racy until Kepler with better measurements was
led to the laws of deficiencies (conical incisions).

Mathematician and philosopher Heron, best
known for his automata and his work as an engi-
neer, says that a huge step for mankind is the in-
vention of Greeks that we call theoretical
mathematics, according to which we prove the
theorems without using anything else but our
mind, logic, inductive thinking and proof.

Heron writes in his Definitions: After Thales,
Mamertios, the brother of poet Stesichorus and
Ippias of Ilia and after them Pythagoras inten-
sively and from above studied the principles and
the theorems without a material approach but
only through the mind and after him Anaxagoras,
Enopides of Chios and Theodoros of Cyrene and
Hippocrates before Plato.

The laws of physics and their formulation with
mathematics is another enormous advance in sci-
ence by developing the language of mathematics.

Aristotle in his book On the Heavens writes:
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µαθηµατικά είναι µια άλλη τεράστια πρόοδος στην
επιστήµη µε την ανάπτυξη της γλώσσας των µαθη-
µατικών.

Ο Αριστοτέλης στο «Περί Ουρανού» γράφει: Τὸ δ'
αὐτὸ συμβαίνει καὶ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν συντιθεῖσι τὸν
οὐρανόν· ἔνιοι γὰρ τὴν φύσιν ἐξ ἀριθμῶν συνι-
στᾶσιν, ὥσπερ τῶν Πυθαγορείων τινές· τὰ μὲν γὰρ
φυσικὰ σώματα φαίνεται βάρος ἔχοντα καὶ κου-
φότητα, τὰς δὲ μονάδας οὔτε σώματα ποιεῖν οἷόν
τε συντιθεμένας, οὔτε βάρος ἔχειν. [μονάδες είναι
τα πρότυπα;].

O Πλούταρχος στους βίους Φιλοσόφων αναφε-
ρόµενος στην γλώσσα των αριθµών, των µαθηµατι-
κών, γράφει: ὁ γὰρ Πυθαγόρας τοὺς ἀριθμοὺς με-
γίστην δύναμιν ἔχειν ἡγούμενος καὶ πάντα εἰς ἀριθ-
μοὺς ἀναφέρων, τῶν τε ἄστρων τὰς περιόδους καὶ
τῶν ζῴων τὰς γενέσεις, δύο τὰς ἀνωτάτω ἀρχὰς
ἐλάμβανε, τὴν μὲν ὡρισμένην μονάδα, τὴν δὲ ἀό-
ριστον δυάδα καλῶν, τὴν μὲν ἀγαθῶν, τὴν δὲ κακῶν
οὖσαν ἀρχήν.

Οι νόµοι της κίνησης του ηλίου, της σελήνης και
στην συνέχεια των πλανητών που διατύπωσαν µε
ικανοποιητική ακρίβεια για πρώτη φορά οι Έλλη-
νες φιλόσοφοι, µε τις οµόκεντρες σφαίρες ή µε
τους επικύκλους ουσιαστικά έβαλαν τα θεµέλια της
επιστηµονικής σκέψης.

Το τηλέφωνό µας για παράδειγµα µετατρέπει την
φωνή µας σε bits και bytes µε τα ίδια µαθηµατικά
(επικύκλους που σήµερα τους λέµε σειρές φουριέ)
που οι Έλληνες και στην συνέχεια οι µουσουλµά-
νοι και οι δυτικοί αστρονόµοι χρησιµοποίησαν για
περισσότερο από δυο χιλιάδες χρόνια για την Σε-
λήνη, τους πλανήτες και τον Ήλιο.

Ακόµη και ο Κέπλερ, παρόλο που έβγαλε τους
σχετικούς νόµους χρησιµοποιούσε τους επίκυ-
κλους.

Έτσι ο άνθρωπος κατορθώνει να προβλέπει φυ-
σικά φαινόµενα και φτιάχνει µηχανικούς υπολογι-
στές όπως είναι ο Μηχανισµός ο οποίος είναι ένα
αστρονοµικό ρολόι που λειτουργεί µε γρανάζια και
µε δείκτες δίνει την θέση όλων των ουρανίων σω-
µάτων που ήταν γνωστά τότε, του Ήλιου και της
Σελήνης (της οποία δείχνει και την φάση), προβλέ-
πει τις εκλείψεις, και πιθανότατα και τις θέσεις των
πλανητών, των οποίων τις κινήσεις περιγράφει λε-
πτοµερέστατα το εγχειρίδιο χρήσης του Μηχανι-
σµού. Με βάση τα ευρήµατα και αρχαία κείµενα
(Ήρωνα, Πάππου, Πρόκλου) πιθανότατα είχε συ-

The same happens with those who composed
the heavens from the numbers, some of them be-
lieve that nature consists of numbers, as some
Pythagorians used to believe.

And as concerns the natural bodies, they say
that they seem to have some weight and cavities,
but the units are not composed to constitute some
bodies and do not have a weight.

Plutarch, in his “Parallel Lives” referring to the
language of numbers, he writes: Because
Pythagoras believed that the numbers have the
greatest power and he exalted everything to num-
bers, and the periods of the stars and the birth of
the animals, he considered as ultimate principles
the definite unit and the indefinite diad and he
considered the unit the beginning of good things
while the diad the beginning of bad things.

The laws of motion of the sun, of the moon, and
then of the planets formulated with satisfactory
accuracy for the first time by Greek philosophers,
with the concentric spheres or the epicycles, basi-
cally laid the foundations of scientific thought.

For example, our phone converts our voice into
bits and bytes with the same mathematics (epicy-
cles that we now call Fourier series) that the Greeks
and then the Muslims and Western astronomers
have used for more than two thousand years for
the Moon, the planets and the Sun.

Even Kepler, even though he discovered the
relevant laws, he used the epicycles.

So man can foresee natural phenomena and
constructs mechanical computers such as the
Mechanism which is an astronomical clock that
operates with gears and with pointers and gives
the position of all the heavenly bodies that were
known then, of the Sun and the Moon (whose also
shows the phase), predicts the eclipses, and most
likely also the positions of the planets, the move-
ments of which are described in detail in the In-
struction Manual of the Mechanism.

On the basis of the findings and ancient texts
(Heron, Pappos, Proclus), it probably had a con-
tinuous movement given by weights and counter-
weights and a float that rises steadily in a prismatic
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νεχή κίνηση που δίνεται από βάρη και αντίβαρα
και ένα πλωτήρα που ανεβαίνει µε σταθερό ρυθµό
σε πρισµατικό δοχείο µε νερό στο οποίο η στάθµη
ανέρχεται µε σταθερό ρυθµό.

Οι άνθρωποι συνέλαβαν την ιδέα και κατασκεύ-
ασαν ένα µηχανικό Κόσµο βασισµένοι στην αιτιο-
κρατία, ουσιαστικά στην Πυθαγόρεια αντίληψη ότι
το σύµπαν περιγράφεται σωστά µόνο µε τα κατάλ-
ληλα µαθηµατικά, δηλαδή µε τους νόµους της φυ-
σικής, οι οποίοι παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο
χρήσης του Μηχανισµού που είναι γραµµένο σε
χάλκινες σελίδες.

Φυσικά αυτά τα µαθηµατικά είναι επέκταση της
Ελληνικής γλώσσας ένα υποσύνολό της. Με την
Πυθαγόρεια θεώρηση του Κόσµου ο Μηχανισµός
σχεδιάστηκε και κατασκευάσθηκε µε προσεκτικά
κοµµένα γρανάζια που επιτελούν τις απαραίτητες
µαθηµατικές πράξεις φτιαγµένα µε κατάλληλα
κράµατα χαλκού, κασσίτερου και λίγου µολύβδου.

Ο Μηχανισµός για τον προσδιορισµό της θέσης
της Σελήνης ή του πλανήτη ∆ία χρησιµοποιεί την
ίδια µαθηµατική µέθοδο µε τριγωνοµετρικές σει-
ρές Fourierπου χρησιµοποιεί το τηλέφωνό σας για
να µετατρέψει την φωνή σας σε µπιτ και µπάιτ.

Η Επιστήµη, αλλά και η Τεχνολογία απαιτούν
ακρίβεια, σαφήνεια, κοµψότητα, λακωνικότητα, οι-
κονοµία. H οικονοµία είναι απαραίτητη ώστε να
είναι δυνατό το βέλτιστο αποτέλεσµα µε τα ελάχι-
στα απαραίτητα, η οποία στα λατινικά λέγεται Plu-
ralitas non est ponenda sine necessitate.

Αυτή η αρχή της ακρίβειας µέσω του µινιµαλι-
σµού που ονοµάζεται διεθνώς ξυράφι του Occam,
από το όνοµα του επιστήµονα που το ξαναπαρου-
σιάσε ο William of Ockham (1287–1347).

Αυτή η αρχή, που την ονοµάζουν αρχή των ελά-
χιστων υποθέσεων, εισήχθη αρχικά από τους Πυ-
θαγορείους πριν από 25 αιώνες, σύµφωνα µε τον
φιλόσοφο Πρόκλο, του οποίου το πανεπιστήµιο
εξακολουθεί να υπάρχει στην Αθήνα κοντά στην
Ακρόπολη, µπροστά στο θέατρο του ∆ιονύσου
(έστω κάτω από το πεζοδρόµιο της οδού ∆ιονυσίου
Αρεαπαγίτου).

Ο Πρόκλος στο βιβλίο του «Υποτύπωσις αστρο-
νοµικών υποθέσεων», δηλώνει ότι ένα από τα δόγ-
µατα των Πυθαγορείων είναι ότι πρέπει να χρησι-
µοποιήσουµε τις ελάχιστες υποθέσεις για να εξη-
γήσουµε τα φαινόµενα «τῶν μὲν γὰρ Πυθαγορείων
παρακέλευσμα ἦν...δι' ἐλαχίστων καὶ ἁπλουστάτων

pot with water at which the level rises at a constant
rate

People conceived the idea and constructed a
mechanical world based on determinism, essen-
tially on the Pythagorean notion that the universe
is correctly described only with the appropriate
mathematics, that is, the laws of physics, which
are presented in the Instruction Manual of the
Mechanism written on bronze pages.

Of course these mathematics is an extension of
the Greek language, a subset of it. With the
Pythagorean view of the World, the Mechanism
was designed and constructed with carefully cut
gears that perform the necessary mathematical
operations made of suitable copper, tin and lead
alloys.

The mechanism, in order to determine the po-
sition of the moon or planet Jupiter uses the same
mathematical method as the trigonometric
Fourier series that your phone uses to turn your
voice into bits and bytes.

Science, but also technology, requires precision,
clarity, elegance, brevity, economy. Economy is
necessary in order to achieve the best result with
the minimum necessary, which in Latin is called
Pluralitas non est ponenda sine necessitate.

This principle of precision through minimalism
called internationally Occam's razor, from the
name of the scientist that re-introduced it
William of Ockham (1287-1347).

This principle, which is called the principle of
minimal affairs, was originally introduced by the
Pythagoreans 25 centuries ago, according to
philosopher Proclus, whose university is still in
Athens near the Acropolis, in front of Dionysos
Theater (although under the pavement of Dionys-
iou Areοpagitou street).

In his book Hypotyposis of Astronomical Af-
fairs Proclus states that one of the Pythagorean
doctrines is that we must use the slightest as-
sumptions to explain the phenomena “Because
the call of the Pythagorians was: so that the seeming
abnormality of heaven turns into normality and
order the smallest and simplest assumptions are re-
quired”.
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ὑποθέσεων χρῆναι τὴν φαινομένην ἀνωμαλίαν τῶν
οὐρανίων ἀπευθύνειν εἰς ὁμαλότητα καὶ τάξιν».

Ο Έλληνας φιλόσοφος Χρύσιππος αναφέρεται
στους Στωικούς φιλόσοφους που δηλώνουν επίσης
ότι χρησιµοποιούν την ίδια αρχή «των ελάχιστων
υποθέσεων», µια αρχή που χρησιµοποιείται επίσης
από τον Εµπεδοκλή.

Η γλώσσα της Φυσικής που αναπτύχθηκε επίσης
από τους Έλληνες έχει τεράστια σηµασία.

Ως παράδειγµα αναφέροµαι στην χρήση της έν-
νοιας των πρωταρχικών στοιχειωδών συνιστωσών
της ύλης, από την οποία φτιάχτηκε το Σύµπαν.

Ψευδοπλούταρχος γράφει σχετικά: Πάλιν δ' ἀπ'
ἄλλης ἀρχῆς Πυθαγόρας Μνησάρχου Σάμιος, ὁ
πρῶτος φιλοσοφίαν τούτῳ τῷ ῥήματι προσαγο-
ρεύσας, ἀρχὰς τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὰς συμμετρίας
τὰς ἐν τούτοις, ἃς καὶ ἁρμονίας καλεῖ, τὰ δ'
ἐξἀμφοτέρων σύνθετα στοιχεῖα, καλούμενα δὲ γε-
ωμετρικά, ενώ ο Κλήµης συµπληρώνει: ὅτι δὲ ἐκ
πλειόνων τὸν Κόσμον καὶ τὴν ὕλην συνεστάναι λέ-
γουσιν οἱ πάντες Ἑλλήνων σοφοί, φανερόν ἐστιν·
αὐτίκαγοῦν ὁ μὲν Πυθαγόρας τῶν ἀρχῶν τὰ στοι-
χεῖα ἀριθμοὺς καλεῖ, Στράτων ποιότητας,
Ἀλκμαίων ἀντιθέσεις, Ἀναξίμανδρος ἄπειρον, Ἀνα-
ξαγόρας ὁμοιομερείας, Ἐπίκουρος ἀτόμους, Διό-
δωρος ἀμερῆ, Ἀσκληπιάδης ὄγκους.

Σας ευχαριστώ

The Greek philosopher Chrysippus refers to the
Stoic philosophers who also state that they use
the same principle of “minimal affairs” as a prin-
ciple also used by Empedocles.

The language of physics that has also been de-
veloped by the Greeks is of paramount impor-
tance.

As an example, I refer to the use of the concept
of the primary elemental components of matter
from which the universe was made.

Pseudo-Ploutarch writes:
From another principle Pythagoras of Samos, the

first to use the word Philosophy, he calls numbers and
symmetries in them “principles” or “harmonies” and
the composite elements that come from these two he
calls “geometric” while Clement adds all the Greek
sages say that it is obvious that the world and mat-
ter consist of more elements. Pythagoras calls the
elements of the principles “numbers”, Straton
calls them “qualities”, Alkmaion calls them “an-
titheses”, Anaximandros “infinite”, Anaxagoras
“uniformity”, Epicurus “atoms”, Diodorus “im-
partible” and Asclipiades “molecules”.

Thank you.

Ο Προ�στορικός
άνθρωπος στην

Ελλάδα και παντού
αναπτύσσει την

αστρονοµία για να
ταξιδεύει και για την
γεωργία κυρίως για

την οποία χρειάζεται
ηµερολόγια.

The Prehistoric man
in Greece and

everywhere develops
astronomy for his
travels and also for

agriculture for which
calendars are mainly

needed.
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Προοίµιον
ε έκπληξη χαράς και υπερηφάνειας

αλλά και θλίψης συνάµα µαθαίνουµε ότι σε πολλές
προηγµένες χώρες καθιερώνουν τη διδασκαλία της
Ελληνικής Γλώσσας ως υποχρεωτικό µάθηµα ενώ
εµείς εδώ στην Ελλάδα µε την καθολική, σχεδόν,
συµπεριφορά µας την παραµελούµε εάν δεν την
καταστρέφουµε.

Η εύκολη απάντηση: «φταίνε οι κυβερνώντες».
Φυσικά στη ∆ηµοκρατία την µεγαλύτερη ευθύνη
την έχουν αυτοί που ασκούν νόµιµα µε την έγκριση
των πολλών την ισχύ της εξουσίας. Αλλά εµείς όλοι
οι άλλοι είµαστε ανεύθυνοι;

∆ική µας πεποίθηση είναι ότι όλοι µας συµβάλ-
λουµε σε αυτή την δυσάρεστη κατάσταση. Είτε ως
γονείς, είτε ως πολίτες, είτε ως µεγαλύτεροι, είτε
ως κοινωνία. Και το γιατί είναι τόσο απλό αλλά
ταυτόχρονα και τόσο δύσκολο.

∆εν έχουµε πιστέψει την Ελληνική Γλώσσα ως
αξία. ∆εν τη θεωρούµε ως αναγκαία ποιότητα για
τη ζωή µας. ∆εν την εντάσσουµε στα προσόντα που
αξίζουν για τη δική µας υπόσταση και επιτυχία.

Θα προσπαθήσουµε, εάν και δεν είµαστε οι πιο
ειδικοί, να προσεγγίσουµε τη γλώσσα γενικά και
ειδικότερα την Ελληνική από µια απλοποιηµένη,
αλλά πιο ολιστική άποψη ευελπιστώντας ότι θα
προσεγγίσουµε το τεράστιο αυτό θέµα, για το
οποίο έχουν γραφεί όχι απλά τόµοι αλλά βιβλιο-
θήκες ολόκληρες από Έλληνες αλλά και ξένους
λάτρεις των ελληνικών.

Preamble
ith surprise of joy and pride and at the

same time sadness, we learn that in many ad-
vanced countries they establish the teaching of
the Greek language as a compulsory lesson, while
we here in Greece with our almost universal atti-
tude neglect it if we do not destroy it.

The easy answer: "the rulers are to blame". Of
course in a democracy the greatest responsibility
is given to those who legally, with the approval of
many, exercise power. But are not all the rest of
us responsible?

Our belief is that we all contribute to this un-
pleasant situation. Whether as parents, as citi-
zens, as elders, or as a society. And why it is so
simple but at the same time so difficult.

We have not believed in the Greek language as
a value. We do not see it as a necessary quality
for our lives. We do not include it in the qualifi-
cations that our existence and success deserve.

We will try, even if we are not the most expert
ones, to approach language in general and Greek
in particular from a simplified but more holistic
view, hoping that we will approach this enormous
issue, which has been written about not only in
volumes but in whole libraries by Greeks but also
foreign lovers of Greek.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
DIMITRIOS BAKAS

Αντιστράτηγος - Πολιτικός Μηχανικός - ∆ικηγόρος
Lieutenant General - Civil Engineer, Lawyer

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

THE GREEK LANGUAGE AS AN ETERNAL VALUE
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Εισαγωγή
Ζούµε σε µια εποχή που η γλώσσα µας δέχεται

επιθέσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Μια ισοπε-
δωτική παγκοσµιοποίηση που κυριαρχείται από
µια ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη που συνιστά
συνάµα και οπισθοδρόµηση σε πολλούς τοµείς, ευ-
εργετεί τον άνθρωπο παράγοντας πλούτο σε υλικά
αγαθά µειώνοντας τον µόχθο του, αλλά ταυτό-
χρονα αλλοιώνει την ανθρώπινη ταυτότητα ακόµη
και αυτή την ζωή µολύνοντας όχι µόνο το οικοσύ-
στηµα αλλά και την πιο ωραία ανάδυση του αν-
θρωπίνου πνεύµατος, τη γλώσσα.

Φυσιολογικό, µέχρις ενός σηµείου, είναι τον µε-
γαλύτερο κίνδυνο να αντιµετωπίζει η λεπτότερη σε
έκφραση γλώσσα, η ελληνική, που υπόκειται σε µια
διαρκώς αυξανόµενη εντροπία.

Η καθιέρωση παγκοσµίως της Αγγλικής γλώσσας
τείνει να µηδενίσει τις λεπτές εκείνες διαφορές
ποιότητας κάθε γλώσσας που εκφράζει τον πνευ-
µατικό πλούτο κάθε λαού.

Φυσικά εδώ υπάρχει και ένα ευτύχηµα: η Αγ-
γλική γλώσσα διαρκώς εµπλουτίζεται µε λέξεις Ελ-
ληνικής προελεύσεως αφενός γιατί µόνον η
γλώσσα µας έχει τον αστέρευτο πλούτο έκφρασης
των λεπτών εννοιών και αφετέρου οι διαµορφωτές
της αγγλικής δεν διστάζουν να υιοθετήσουν λέξεις
που εκφράζουν κυριολεκτικότερα µια έννοια.

Η Ελληνική γλώσσα συνιστά το ανεκτίµητο κα-
ταπίστευµα των προγόνων µας. Το αγαθό που απο-
τελεί τον µεγαλύτερο θησαυρό µας. Και όµως
εµείς, µάλλον, τού προκαλούµε το µεγαλύτερο
κακό. ∆εν τη σεβόµαστε και την καταστήσαµε ένα
εξειδικευµένο προτέρηµα των ελάχιστων, οι οποίοι
ασχολούνται αποκλειστικά είτε ως φιλόλογοι, λο-
γοτέχνες ή γλωσσολόγοι και είναι ικανοί να γεύο-
νται όλους τους εύγευστους καρπούς της.

Θαρρούµε ότι είναι καιρός να ανανήψουµε. Να
τη δούµε µε µάτι ολιστικό και όχι ως εργαλείο χρη-
στικό µόνον. Να τη πιστέψουµε ως αξία και αρετή
µας, αλλά και ως ύπατη αξία της Πατρίδας µας. Ως
εθνική µας κληρονοµιά.

Μη ξεχνάµε το « για τη µητέρα γλώσσα µας τα
λάβαρα κρατείστε» του Κ. Παλαµά και του Ψυχάρη
το «Γλώσσα και Πατρίδα είναι το ίδιο. Να πολεµά
κανείς για την Πατρίδα του ή για την εθνική του
γλώσσα είναι ένας αγώνας. Πάντα αµύνεται περί
Πάτρης».

Introduction:
We live at a time when our language is being at-

tacked from all directions.

A devastating globalization dominated by a
rapid technological development, which is also a
step back in many areas, benefits man by produc-
ing wealth in material goods, by reducing his
labor, but at the same time altering his human
identity and even his life by contaminating not
only the ecosystem but also the most beautiful
creation of the human spirit: language.

Normally, to a certain extent, there is the great-
est risk facing the finest language, Greek, that it
is subject to an ever increasing entropy.

The establishment of English as an interna-
tional language tends to negate the subtle differ-
ences in the quality of every language that express
the spiritual wealth of every people.

Of course there is also a blessing: the English
language is constantly enriched with words of
Greek origin on the one hand because only our
language has the inexhaustible richness to express
subtle concepts, and on the other hand the Eng-
lish do not hesitate to adopt words that express a
meaning literally.

The Greek language is the invaluable heritage
of our ancestors: the product that is our greatest
treasure. And yet we, harm it relentlessly.

We do not respect it, and we have turned it into
a specialized asset of the few who are exclusively
engaged in it as philologists, writers or linguists
and are able to taste all of its delicious fruits.

We thing it is time to recover.
Let us look at the Greek Language holistically

and not as a utility only.
Let us consider it our merit and virtue, but also

a high value of our Homeland. As our national
heritage.

Let us not forget "for our mother tongue hold up
the banners” of K. Palamas and Psycharis’ “Lan-
guage and Homeland is the same. To fight for your
homeland or for his native language is a struggle.
Always defend the Country".
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Φιλοσοφία της γλώσσας,
Φιλολογία και Γλωσσολογία.

Η γλώσσα αποτελεί ένα από τα αντικείµενα που
φέρνουν τη φιλοσοφία σε ανταγωνισµό µε τους
γνωστικούς κλάδους της φιλολογίας και ειδικά της
νεότερης γλωσσολογίας.

Ο ανταγωνισµός µεταξύ φιλοσοφίας της γλώσ-
σας και φιλολογίας είναι παλαιότερος αλλά δεν δη-
µιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες. Ο φίλος του λόγου
είναι επίσης φίλος της σοφίας, του συλλογισµού και
φυσικά της γλώσσας.

Καθήκον του φιλοσόφου είναι κατά τον Πλά-
τωνα να εκφέρει την «πλέον φιλαλήθη γλώσσα».
Την αλήθεια αναζητά ο φιλόσοφος και οφείλει να
χρησιµοποιεί τη γλώσσα προς αυτή την κατεύθυνση
και όχι µε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιού-
σαν οι σοφιστές µε στόχο να πείσουν τα πνεύµατα
και να κατακτήσουν την εξουσία.

Η φιλολογία ως ένας γνωστικός κλάδος µελετά
τα κείµενα και τα καθιστά πιο κατανοητά όπως αρ-
χικά έγινε στην Αλεξάνδρεια αλλά και την Ανα-
γέννηση της ∆ύσεως αργότερα.

Η διάσταση ανάµεσα στη φιλοσοφία της γλώσ-
σας θα λάβει ευρύτητα στο πλαίσιο της γλωσσολο-
γίας που αναπτύχθηκε κατά βάση στο πέρασµα
από 19ο στον 20ο αιώνα µέσω της ενεργοποιήσεως
σχεδίου επιστηµονικής γνώσης της πραγµατικότη-
τας. ∆ιαχωρίζεται η γλώσσα από την οµιλία.

Η γλωσσολογία, ως επιστήµη, ερευνά το γενικό
και το ουσιώδες εξαλείφοντας το επικουρικό και
συµπτωµατικό. Η οµιλία αναφέρεται στο «οµιλούν
υποκείµενο», η γλώσσα ανήκει στον κοινωνικό
χώρο.

Η γλώσσα ως προτέρηµα, αξία και αρετή
Το προτέρηµα είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα

προσόν αντίθετο του ελαττώµατος και µειονεκτή-
µατος. Μπορεί να γίνει αντικείµενο εξάσκησης και
να αναχθεί σε αρετή.

Η αξία προσδιορίζεται, ως νοητή και συναισθη-
µατική σχέση (συνάφεια, δεσµός) ενός υποκειµέ-
νου και ενός αντικειµένου, που όταν συµβεί
ικανοποιείται µια ανάγκη, επιθυµία, άρα ανακου-
φίζει και ικανοποιεί.

Οι αξίες, ως σχέσεις, γεννιούνται µόνον όταν η
συνείδηση έλθει σε επαφή µε πράγµατα ή γεγο-
νότα, µέσα σε µια αναπόφευκτα συγκινησιακή
ατµόσφαιρα. ∆εν προ�πάρχουν µέσα στη συνεί-

Philosophy of language,
philology and linguistics.

Language is one of the objects that bring phi-
losophy into competition with the cognitive disci-
plines of philology and especially of modern
linguistics. Competition between philosophy of
language and literature is older but does not cre-
ate particular difficulties. The friend of speech is
also a friend of wisdom, reasoning and of course
language.

The duty of the philosopher is, according to
Plato, to convey the “most truth-friendly lan-
guage”. The philosopher seeks truth, and he must
use language in this direction, not in the way the
sophists used it to persuade the minds of people
and acquire power.

Literature, as a cognitive branch, studies the
texts and makes them more comprehensible as it
originally happened in Alexandria but also in the
Renaissance of the West later on.

The conflict within the philosophies of language
will be broadened in the context of linguistics that
has basically developed from the 19th to the 20th
century through the activation of a plan of scien-
tific knowledge of reality.

Language is separated from speech. Linguistics,
as a science, investigates the general and the es-
sential by eliminating the auxiliary and sympto-
matic. Speech refers to the “speaking subject”,
language belongs to the social field.

Language as an asset, value and virtue
The asset is a characteristic contrary to defect

and disadvantage. It can be practiced and ele-
vated to virtue.

Value is defined as the imaginary and emo-
tional relationship (affinity, bond) of a subject and
an object, which when satisfied meets a need, a
desire, and thus relieves and satisfies.

Values, as relationships, are only born when
consciousness comes into contact with things or
events, in an inevitably emotional atmosphere.
They do not exist either in consciousness or in
things.

They vary according to the changes of the re-
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δηση ούτε µέσα στα πράγµατα. Μεταβάλλονται
ανάλογα µε τις µεταβολές των συσχετιζόµενων
υποκειµένου και αντικειµένου(αγαθού).

Η πιο δόκιµη διατύπωση της αξίας είναι το απα-
ρέµφατο και όχι το αφηρηµένο ουσιαστικό.

Το «φιλοσοφείν», το «φιλείν», το «αµύνεσθαι», το
«αγαπάν» κοκ εκφράζουν ακριβέστερα την ενερ-
γητική σχέση, τη διάρκεια αλλά και την προσπά-
θεια από τα αφηρηµένα ουσιαστικά φιλοσοφία,
φιλία, άµυνα, αγάπη κοκ που συνιστούν νοητικά
σχήµατα (έννοιες) µη άµεσα αντιληπτά µε τις αι-
σθήσεις µας.

Αρετή είναι µια δυνατότητα ενέργειας.
Ένα προτέρηµα του ανθρώπου για να αναχθεί

σε αρετή πρέπει να συνδυαστεί µε την λογική, την
επιθυµία, την παιδεία, τη συνήθεια τη µνήµη κλπ.
Τότε συνιστά ειδοποιό διαφορά ήτοι την ποιότητα
της ανθρωπινότητας. Είναι δύναµη, η οποία ανα-
δύεται από ένα σύστηµα αξιών µέσω της αγωγής.

Αποκτάται µε την έξη και γίνεται τρόπος ζωής.
Μια επίκτητη διάθεση να κάνουµε το καλό µέσα
στην αλήθεια. Μια ηθική στάση και τρόπος πράξης
ζωής. Είναι οι ενσαρκωµένες αξίες µας. (Ευγένεια,
φρόνηση, πίστη, εγκράτεια, θάρρος… µέχρι την
αγάπη της αγάπης.) Συνιστούν τη σπουδαιότερη
ισχύ για αυτοοργάνωση της προσωπικότητας, την
αυτοπραγµάτωση.

Το κατέχειν και χειρίζεσθαι αξιόπιστα τη
γλώσσα συνιστά αξία γιατί δίνει τη δυνατότητα
στον άνθρωπο να αναπτύξει όλα τα βασικά ενερ-
γήµατά του που τον συνδέουν µε άπειρο αριθµό
αγαθών. Καλύπτει τις βασικές ανάγκες του.

∆ιαµορφώνει σκέψεις, στοχασµούς, ιδέες, εικό-
νες που δεν συλλαµβάνονται µε τις βασικές αισθή-
σεις. ∆ιακρίνει πιο εύκολα το λογικό από το
εκλογικευµένο. ∆ηµιουργεί πεποιθήσεις, απόψεις
και πιστεύω αποφεύγοντας πλάνες και αυταπάτες.
Μπορεί να διακρίνει την αλήθεια, το ουσιώδες, το
αγαθό και το κάλλος από την επίφαση, το επου-
σιώδες, το κακό, και την προκλητικότητα. Ανα-
πτύσσει τις αρετές της ενσυναίσθησης και του
συνυπάρχειν.

Συµπεράσµατα
• Η γλώσσα ως ανάδυση του ανθρωπίνου πνεύ-

µατος συνιστά ειδοποιό διαφορά και ως εάν ζω-
ντανός οργανισµός αναπτύσσεται ή φθείρεται.

lated subject and object (good). The most au-
thoritative wording of value is the infinitive
rather than the abstract noun.

«Φιλοσοφείν», «φιλείν», «αµύνεσθαι», «αγαπάν»
express more accurately the energetic relation-
ship, the duration and the effort than the abstract
nouns «φιλοσοφία», «φιλία», «άµυνα», «αγάπη»,
which are cognitive meanings not immediately
perceived by our senses. (The Greek Language
participates and analyzes methodically all the above
mentioned values).

Virtue is a possibility of action. An asset of
man to be converted into virtue must be com-
bined with reason, desire, education, habit, mem-
ory, etc.

Then it constitutes a noticeable difference,
namely the quality of humanity. It is a power that
emerges from a system of values through treat-
ment.

It is acquired by the force of habit and becomes
a way of life. An acquired willingness to do good
in the truth. An ethical attitude and way of life.

They are our own incarnate values (courtesy,
wisdom, faith, temperance, courage... to the love of
love). They represent the most important power
for self-organization of personality, self-realiza-
tion.

Owning and manipulating the language reliably
is value because it enables the person to develop
all his essential energies that connect him with an
infinite number of goods.

It covers its basic needs. It creates thoughts, re-
flections, ideas, images that are not captured by
the basic senses.

It distinguishes logic from rationalization more
easily. It creates convictions, opinions and I be-
lieve avoids mistakes and illusions.

It can distinguish the truth, the essence, the
good and the beautiful from envy, insubordina-
tion, evil, and provocation.

It develops the virtues of empathy and coexis-
tence, and again the Greek Language provides us
with the necessary information on the high no-
tions, especially Socratic Virtue.

Conclusions
• Language, as the creation of the human

spirit, constitutes a distinct difference and as a liv-
ing organism it develops or decays.
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• Κατά την εξελικτική πορεία της γλώσσας ανα-
πτύχθηκαν εξειδικευµένοι κλάδοι όπως η φιλοσο-
φία της γλώσσας, η φιλολογία και η γλωσσολογία,
οι οποίοι όταν πρόκειται για τη συγκρότηση της αν-
θρώπινης ταυτότητας πρέπει να συνδυαστούν αρ-
µονικά, άλλως ως εξειδικεύσεις ωφελούν τους
ειδικούς αλλά αποµακρύνονται από τους πολλούς.
∆εν αρκεί η γλώσσα ως επικοινωνιακό µέσο, αλλά
απαιτείται και η συνιστώσα της ηθικότητας που
προ�ποθέτει υπευθυνότητα.

• Οι λεπτότατες προσεγγίσεις που αποτελούν τα
απαραίτητα στοιχεία αρχιτεκτονικής της ανθρώπι-
νης προσωπικότητας είναι δυνατές µόνο µέσω µιας
πλούσιας γλώσσας που αναδύεται από την φιλολο-
γία στερεώνεται µε τη γλωσσολογία αλλά εµποτί-
ζεται από τη φιλοσοφία της γλώσσας µε σκοπό την
ανάδυση της ανθρωπινότητας του ανθρώπου.

• Η γλώσσα αναβαθµίζεται σε αξία και δια της
πρακτικής εφαρµογής σε αρετή, όταν αναζητά την
αλήθεια, το κάλλος και το γενικό αγαθό, άλλως πα-
ραµένει µια απλή επιτηδειότητα, που µπορεί να
είναι καταστροφική. Ως αρετή, µόνον, συµβάλλει
στη συγκρότηση ανθρώπου υπευθύνου και ικανού
για αυτονοµία, ελευθερία, δικαιοσύνη. Ως προσώ-
που ικανού µέλους της ανθρώπινης κοινωνίας.

• Ως αξία η κατοχή και ο χειρισµός της γλώσσας
θεµελιώνεται στην αυτοσυνειδησία καλλιεργείται
κυρίως µε το παράδειγµα µέσα στο οικογενειακό
περιβάλλον, στο σχολείο και τελικά στην κοινωνική
κουλτούρα, (τα οποία είναι όλα αρνητικά σήµερα).

Επίλογος
Η Ελληνική Γλώσσα συνιστά τη µητέρα των

γλωσσών γι’ αυτό άλλωστε οι ξένοι την προτείνουν
ως παγκόσµια γλώσσα και προσφεύγουν πάντοτε
όταν θέλουν να εκφράσουν ιδέες και µορφές που
οι άλλες γλώσσες αδυνατούν. Η πληρέστερη µε-
λέτη της Ελληνικής Γλώσσας συνιστά πλέον κα-
θήκον όλων µας. Είναι υπόθεση εθνικής εµβέλειας
που ανάγεται στην παιδεία ολιστικού και όχι απλά
εξειδικευµένου χαρακτήρα.

Απαιτείται µια ανάκτηση της Ελληνικής Παι-
δείας που µπορεί να στηριχθεί σε όλες τις ζωντανές
εστίες του Ελληνισµού. Αποτελεί αυτό ιστορική
αναγνώριση και όχι σωβινισµό. ∆εν έχουµε το δι-
καίωµα στο όνοµα του οποιουδήποτε προοδευτι-
σµού να παραγνωρίσουµε αυτή την πολιτισµική και

• Specialist disciplines such as philosophy of
language, philology and linguistics have devel-
oped in the evolutionary language course, which,
when it comes to building up human identity,
must be combined in a harmonious way, other-
wise specializations benefit specialists but are re-
moved by many.

It is not enough for language to function as a
communication medium, for it also requires the
component of morality that requires accountabil-
ity.

• The finest approaches that are the necessary
elements of the architecture of the human per-
sonality are possible only through a rich language
that emerges from the literature, is supported by
linguistics and is impregnated by the philosophy
of the language in order for humanity to emerge.

• Language is upgraded to value and by its
practice to virtue when it seeks the truth, beauty
and the general good, otherwise it remains a sim-
ple mannerism, which can be devastating.

As a virtue alone, it contributes to the creation
of a person responsible and capable of autonomy,
freedom, justice – a person capable of being a
member of human society.

• As a value, the possession and use of the lan-
guage is based on self-consciousness, is being cul-
tivated mainly by the example in the family
environment, at school and ultimately in the so-
cial culture (which are all negative today).

Epilogue
The Greek language is the mother of languages,

that is why foreigners propose it as the interna-
tional language and always resort to it when they
want to express ideas and forms that other lan-
guages are unable to express.

The fullest study and use of the Greek lan-
guage is now a duty for all of us. It is a matter of
national scope that requires an education of a ho-
listic rather than merely specialized nature.

A recovery of Greek Education is required,
which can rely on all the lively Greek communi-
ties. This is historical recognition, not chauvinism.
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ιστορική αλήθεια. Η Ελληνική Παιδεία, το Ελλη-
νικό Έθνος και η Ελληνική Γλώσσα είναι ενιαίο
σύνολο.

Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραµµατεία
ως καταπίστευµα των προγόνων µας συνιστούν τον
ιστό της πολιτισµικής και ιστορικής µας συνέχειας
για τριάντα και πλέον αιώνες και συνάµα το αλά-
θητο παράδειγµα ανθρώπινης παιδείας.

Να εντάξουµε τη µάθηση και χειρισµό της Ελλη-
νικής Γλώσσας στις αξίες µας µέσα από µια πιο
ολιστικού χαρακτήρα παιδεία.

Πρέπει πρώτα εµείς οι ίδιοι να πιστέψουµε την
γλώσσα µας ως πρώτιστη αξία καθόσον µε αυτή γι-
νόµαστε ικανοί να γευθούµε τη δική µας αυταξία,
την αυτοπραγµάτωσή µας.

Στη συνέχεια µε το παράδειγµά µας να εµφυσή-
σουµε τον έρωτα στους δικούς µας ανθρώπους και
πρώτα στα παιδιά µας. Αυτό συνιστά προσωποπα-
γές χρέος µας.

Τότε θα ρίχνουµε λιγότερη ευθύνη στους άλλους
για το κακό που προκαλείται στη γλώσσα µας.

Τότε θα νιώσουµε την πληρότητα ότι εκτελέσαµε
το καθήκον µας και δηµιουργήσαµε µια οικοφω-
λεά, όπου αναπτύσσονται ολοκληρωµένοι άνθρω-
ποι-πρόσωπα µε δικαιώµατα και ευθύνες ως
ενεργοί πολίτες και όχι οπαδοί, πελάτες και αριθ-
µοί.

Για να λειτουργήσει η δηµοκρατία απαιτεί πο-
λίτη που να θεωρεί το κοινό καλό ως δικό του κα-
θήκον και την ατοµική ελευθερία ως υπόθεση
όλων.

Οι πιο πολλοί άνθρωποι συνήθως είναι ικανο-
ποιηµένοι όταν γνωρίζουν τα απολύτως απαραί-
τητα και το καλό τους το εξασφαλίζουν οι άλλοι.

Εδώ φαίνεται η τεράστια διαφορά µεταξύ παι-
δείας και εκπαίδευσης.

Το καθήκον των παλαιοτέρων γενεών και της
Κοινωνίας είναι η παιδεία-αγωγή (education). Σιγά
-σιγά µετατρέψαµε αυτό το ρόλο σε µια παροχή
γνώσης και τροφής.

Το παιδί µπουκώνεται µε το ζόρι για να ξέρει πε-
ρισσότερα για να µπορεί να ανταπεξέλθει στον
ανταγωνισµό, για να γίνει κερδισµένος και να κά-
µνει τους άλλους χαµένους. Υποβαθµίστηκε το e-
ducere που σηµαίνει «οδηγώ ένα παιδί έξω από τον

We have no right, in the name of any progressive
ideas, to ignore this cultural and historical truth.
Greek Education, the Greek Nation and the
Greek Language make a whole.

The Greek Language and Greek Literature as a
heritage of our ancestors constitute the fabric of
our cultural and historical continuity for more
than thirty centuries and, at the same time, the
infallible example of human education.

We must integrate the learning and use of the
Greek language in our values through an educa-
tion of a more holistic character.

We must first of all believe in our language as a
prime value because through it we can savor our
own self-esteem, our self-realization.

Then, with our example, we must breathe love
for our language into our own people and first of
all to our children. This is our personal debt.

Then we will be less responsible to others for
the harm done to our language.

Then we will feel the fullness that we have ac-
complished our task and created a refuge where
accomplished people-persons with rights and re-
sponsibilities develop as active citizens rather
than as followers, customers and numbers.

If democracy is to function, it requires citizens
who consider the public good their duty and indi-
vidual freedom a matter for all.

Most people are usually satisfied when they
know what is absolutely necessary and the good is
ensured by others.

Here is the huge difference between pedagogy
and education.

The duty of the older generations and society is
education-conduct.

Education. We have gradually transformed this
role into a provision of knowledge and nutrition.
Children are choked with knowledge so that they
can cope with the competition, to win and to
make the others losers.

The e-ducere which means “I lead a child out of
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εαυτό του και το παρακινώ να αυτοδοµηθεί» σε ed-
ucare που σηµαίνει «εκτρέφω».

Με βατήρα και εφαλτήριο την ωραιότερη
γλώσσα του Κόσµου, την Ελληνική, ας προσπα-
θήσουµε όλοι µαζί να ανακτήσουµε την αληθινή
παιδεία που αποβλέπει όχι στο έχειν αλλά σε αυτό
τούτο το είναι του ανθρώπου, όπως εφαρµόσθηκε
από τους προγόνους µας και την δέχτηκαν οι
προηγµένοι λαοί.

Ευχαριστώ

himself and I urge him to self-build” has been
downgraded to educare which means “I breed”.

Having as a platform and launching pad the
most beautiful language of the world, Greek, let
us all try to regain the true education that seeks
not to have, but to be human, as applied by our
ancestors and was accepted by the advanced
peoples of the world.

Thank you.

Η γλώσσα αναβαθµίζεται σε αξία και δια της πρακτικής εφαρµογής σε αρετή,
όταν αναζητά την Αλήθεια, το Κάλλος και το γενικό Αγαθό.

Language is upgraded to value and by its practice to virtue when it seeks the Truth, Beauty and the general Good.
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«Ω! φιλοσοφία, οδηγήτρια της ζωής.
Εσύ, που ανα-ζητάς την αρετή

και αποβάλλεις τα ελαττώµατα.
Ω! φιλοσοφία! Ω! γλώσσα των Θεών,
τι θα µπορούσε να είναι χωρίς εσένα

η ζωή όλων των ανθρώπων;»
Κικέρωνας

υρίες και κύριοι
Η οµιλία µου, στην πνευµατική αυτή συ-

νάντηση αναφέρεται στη διαµόρφωση της ∆υτικής
Σκέψης, µέσα από τις επιδράσεις της Ελληνικής
γλώσσας.

Και, βεβαίως, ο Κικέρωνας, όπως και όλοι οι
πνευµατικοί στοχαστές της εποχής του, αναφέρε-
ται στην Ελληνική Γλώσσα.

Η Ελληνική γλώσσα, λοιπόν, µεταφέρει την αντι-
κειµενική γνώση των πραγµάτων που σχηµατίζεται
από την ανάλυση της ουσίας του γνωστικού είδους.

Βεβαίως, η Γνώση, κατά την αισθησιαρχία είναι
σχεδόν πιστή εικόνα της πραγµατικότητας, όµως,
υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις, κυρίως που ανα-
φέρονται στον ορθολογισµό ότι, η Γνώση του αντι-
κειµένου µπορεί να είναι µία λογική ή νοητική
εικόνα που σχηµατίζεται για τον κόσµο, δηλαδή
είναι η σύλληψη από την νόηση των καταστάσεων
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

THE GREEK LANGUAGE
IN THE SHAPING OF THE WESTERN THOUGHT

“Oh! philosophy, guide of life.
You, who seek virtue and reject vice.

Oh! philosophy!
Oh! tongue of the Gods,

what would be without you
the life of all people?”

Cicero

adies and gentlemen:
My speech at this intellectual meeting

refers to the formation of the Western Thought
through the influences of the Greek Language.

And, of course, Cicero, like all the intellectual
thinkers of his time, refers to the Greek Lan-
guage.

The Greek language, therefore, conveys the ob-
jective knowledge of the things formed by the
analysis of the essence of the cognitive species.

Of course, Knowledge, according to sensation-
alism, is an almost faithful picture of reality, but
there are other explanations, mainly referring to
the rationality that Knowledge of the object may
be a logical or mental image that is formed for the
world, that is, the capturing by the mind of the
states and the association of the objects.
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και του συνειρµού των αντικειµένων. Καταλή-
γουµε, λοιπόν, ότι η Γνώση είναι συναρτηµένη µε
την Αλήθεια καθώς και την εκ πεποιθήσεως ορθό-
τητα και εγκυρότητα.

Άρα, η Γνώση είναι η αναζήτηση της Αλήθειας.
Για να εκφράσουµε, τώρα, αυτή την ανθρώπινη
κατάκτηση που σηµαίνει τα πάντα µόνο για τον άν-
θρωπο, χρειαζόµαστε την ορθότητα, τη µυθολε-
κτική µυθοπλασία, την µουσικότητα και έκφραση
και τη µαθηµατική οντολογική εξάρτηση της ελλη-
νικής γλώσσας.

Η γλώσσα είναι η πρακτική σχέση ανάµεσα στην
σκέψη και την πραγµατικότητα. Μόνον η γλώσσα
µπορεί ν' αποδείξει την έννοια της σκέψης, να κρύ-
ψει ή να αποκαλύψει, να εκφράσει αδυναµία ή δύ-
ναµη κ.λπ.

Η Ελληνική, όµως, γλώσσα, εµπεριέχει τη Γνώση
και το Λόγο, γι'αυτό και θεωρείται ∆ιδασκαλία για
τις πηγές της Γνώσης -τις αισθήσεις και το Λογικό-
και για τις µορφές που παίρνει η έννοια, το αί-
σθηµα, η κρίση και ο συλλογισµός της παράστασης
που παίζει καθοριστικό ρόλο στη φιλοσοφική
σκέψη και στην ανάπτυξη του λόγου στη Ρητορική,
το Θέατρο, την Ποίηση κ.ο.κ.

Αυτήν, λοιπόν, την ικανότητα του πνεύµατος να
κατανοήσει την πραγµατικότητα και το περιβάλλον
και να φτάσει την Αλήθεια, την ονοµάζουµε Γνω-
σιολογία και, ως γνωστικό αντικείµενο, τη σχέση
της Γνώσεώς µας µε τον περιβάλλοντα κόσµο και
τον ίδιο τον κόσµο.

Εδώ έρχεται η ιδεαλιστική Γνωσιολογία του
Πλάτωνα και του Χέγκελ να υποστηρίξει ότι η
Γνώση είναι αντανάκλαση ιδέας ή ο υποκειµενικός
ιδεαλισµός του Μπέρκλε� που υποστηρίζει ότι η
Γνώση συµπίπτει µε το είναι, που υπάρχει στην
αντίληψη των ανθρώπων ή ακόµη, ο Κάντ και ο
Χιούµ που αρνούνται την δυνατότητα να γνωρί-
σουµε τον κόσµο και διδάσκουν τον αγνωστικισµό.

Η φιλοσοφία της γλώσσας διατυπώνει διάφορες
εκδοχές και θεωρίες για την προέλευση, τη δοµή
και τη λειτουργική ουσία της γλώσσας.

Κάτω από µία πολύ στενή αντίληψη µιλάµε για
την δυνατότητα του ατόµου να αναλύσει τα οπτι-
κοακουστικά σύµβολα των οποίων κατανοούµε το
νοηµατικό περιεχόµενο.

We conclude, therefore, that Knowledge is tied
to Truth, as well as faithfulness and validity. So,
Knowledge is the quest for Truth.

To express now, this human conquest, which
means everything only to man, we need correct-
ness, mythical fiction, musicality and expression,
and the mathematical ontological dependence of
the Greek language.

Language is the practical relationship between
thought and reality. Only the Language can prove
the meaning of thought, hide or reveal, express
weakness or power, etc.

The Greek language, however, contains Knowl-
edge and the Word, which is why it is considered
Teaching for the sources of Knowledge - the
senses and the Logic and the forms that the con-
cept, feeling, judgment and reasoning take in
philosophical thinking that plays a key role in in
the development of Logos in Rhetoric, Theater,
Poetry, and so on.

This, as a matter of fact, ability of the spirit to
understand reality and the environment and
reach the Truth, we call gnosticism and, as a cog-
nitive subject, the relationship of our Knowledge
to the surrounding world and to the world itself.

Here comes the idealistic Gnosticism of Plato
and Hegel to argue that Knowledge is a reflection
of an idea or the subjective idealism of Berkeley
that claims that Knowledge coincides with Being,
that exists in people's perception, or even Kant
and Hume who refuse the ability to get to know
the world and teach agnosticism.

The philosophy of Language expresses various
versions and theories of the origin, structure and
functional essence of Language.

Under a very narrow concept we are talking
about the ability of the individual to analyze the
audio-visual symbols whose meaning content we
understand the.

But this trait of Language, which is its Logic, is
only the one part, because the other part is the
aesthetics of the Language, the Harmony of “ex-
pression”, the Freedom of the “Idea”. The Greek
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Αυτό όµως το γνώρισµα της γλώσσας που είναι η
Λογικότητά της, είναι το ένα µέρος, γιατί το άλλο
είναι η αισθητική της γλώσσας, η Αρµονία της «έκ-
φρασης», η Ελευθερία της «ιδέας».

Η Ελληνική Γλώσσα συνδυάζει τη Λογικότητα µε
τα άλλα εκφραστικά και αισθητικά γνωρίσµατα της
υψηλής πνευµατικής δηµιουργίας.

Η φιλοσοφική προβληµατική στρέφεται γύρω
από τις πηγές της γνώσης και η γλώσσα θέτει τα
όρια και το κύρος, αλλά οι γνωσιολογικές θεωρίες
ενίοτε δίνουν διαφορετικές απαντήσεις.

Τις απαντήσεις της διαφορετικότητας έρχεται ο
ορθολογισµός και η αισθησιαρχία να υποστηρίξει
ότι η πηγή της γνώσης είναι η ανθρώπινη νόηση, η
αντικειµενική πραγµατικότητα.

Ο θετικισµός, η αισθησιοκρατία, ο εµπειρισµός
και η Καντιανή γνωσιολογία περιορίζουν τα γνω-
στικά όρια σε ότι εκτείνεται πέρα από την προσιτή
εµπειρία ή είναι αδύνατο να γνωσθεί.

Κατά τον ορθολογισµό όλα µπορούν να γνω-
σθούν.

Εδώ έρχεται η γλώσσα να διατάσσει τα αδύνατα,
να µεταφέρει τα δυσνόητα, να εκφράσει τις αντι-
θέσεις -των ορίων- πέραν του νοητού και του συ-
νειδητού.

Eίπαµε ότι η γλώσσα παρεµβάλλεται της σκέ-
ψεως και της πραγµατικότητος.

∆εν υπάρχει άλλος τρόπος να αναφερθούµε στην
πραγµατικότητα, παρά µόνο η γλώσσα και όσα
γνωρίζουµε, η σκέψη κατευθύνει τη γλώσσα.

Τi θα µπορούσε να εξυµνήσει το υπέρτατο αγαθό
τη γνώση, εκτός από το λεκτικό πλάτος της γλώσ-
σας;

Μόνο η φιλοσοφική επιστήµη µελετά τη σφαίρα
του αισθητικού σαν ειδική εκδήλωση της αξιοκρα-
τικής σχέσης ανάµεσα στον άνθρωπο και τον
κόσµο της δηµιουργίας, παρά τις όποιες επιµέρους
διαφωνίες του Βαουµγάρτεν και τους διαφωτιστές
όπως ο Κάντ για την σταθεροποίηση της χρήσεως
γνώσης-γλώσσας στη φιλοσοφία του Χέγκελ.

Η χρήση της ελληνικής γλώσσας, που δεν χρειά-
ζεται να την διαφηµίσει η ταπεινότητά µου, βρί-
σκεται στη διαποτισµένη αντίληψη που µε πίστη
σχεδιάζει, µορφοποιεί και πραγµατώνει το µέλλον
µέσα από καταφατική αντίληψη για τον κόσµο που
µας περιβάλλει.

Language combines Logic with the other expres-
sive and aesthetic features of the high spiritual
creation.

The philosophical problem is centered on the
sources of Knowledge, and Language sets the lim-
its and the prestige, but the gnostic theories
sometimes give different answers.

Rationality and sensationalism come to provide
the answers to diversity and argue that the source
of Knowledge is human intellect and the objec-
tive reality.

Positivism, sensualism, empiricism, and Kant-
ian gnosticism restrict the cognitive limits to what
extends beyond the accessible experience or
being impossible to know.

According to rationality everything can be
known.

Here comes the language to order the impossi-
ble, to convey the obscure, to express the opposi-
tions of the limits beyond the conceivable and the
conscious.

We said that Language interferes between
thought and reality.

There is no other way to talk about reality, ex-
cept Language and what we know and thought di-
rects the Language.

What could glorify the supreme good,the
Knowledge, if not the verbal breadth of the Lan-
guage?

Only philosophical science studies the realm of
the aesthetic as a special manifestation of the
meritocratic relationship between man and the
world of creation, despite any individual dis-
agreements between Baumgartner and the En-
lighteners, such as Kant, to stabilize the use of
Knowledge-Language in Hegel's Philosophy.

The use of the Greek language, which does not
need to be advertised by my humility, is in the
perceived perception that faithfully draws, shapes
and realizes the future through affirmative per-
ception of the world that surrounds us..
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Τη φιλοσοφική κατηγορία της αιτιότητας, δηλαδή
τον καθορισµό της γενετικής σχέσης, -αναγκαίας
εξ άλλου- των φαινοµένων, ήτοι, όταν η αιτία κα-
θορίζει το αποτέλεσµα (δράση, πράξη κ.λπ.) που
αποτελεί µέγα κεφάλαιο του ∆ιαφωτισµού, το προ-
καθορίζει και το περιγράφει η γλώσσα της ελληνι-
κής γραµµατείας όταν ταυτοποιεί την αλήθεια µε
την σωστή αντανάκλαση της πραγµατικότητας στην
ανθρώπινη σχέση.

Αν κάτι είναι αληθινό, αφορά στις ανθρώπινες
σκέψεις και όχι τα ίδια τα πραγµατικά ή τα µέσα
γλωσσικής έκφρασης.

Το γεγονός ότι η σύγχρονη αστική φιλοσοφία
κατά κανόνα τάσσεται ενάντια στην αντικειµενι-
κότητα της αλήθειας και που οδηγείται στην υπο-
κειµενικοποίηση της επιστηµονικής γνώσης,
αφορά τη φιλοσοφική ερµηνεία, ίσως και να δυ-
σφηµεί στην επιστήµη, ο γλωσσικός πλουραλισµός
όµως παραµένει το γλωσσικό και εκφραστικό από-
λυτο και η βάσις της εξελικτικής πορείας της δια-
λεκτικής και της φιλοσοφικής επιστήµης.

Ο Αριστοτέλης, περί το 360 π.Χ γράφει ένα
σπουδαίο διάλογο περί Ρητορικής, τον «Γρύλο»
όπου ασκεί έντονη κριτική στον Ισοκράτη, µέγα
ρήτορα και παιδαγωγό.

Η αντιδικία επεκτείνεται πέραν της ρητορικής
και ο Κηφισόδωρος, µαθητής του Ισοκράτη, απα-
ντάει για να ανοίξει, έτσι, ο κύκλος των αρνητικών
κριτικών κατά του Αριστοτέλη.

Στην πολεµική αυτή, ο Αριστοτέλης, απαντάει
αργότερα µε τον «Προτρεπτικό» του για τα ιδεώδη
της Ακαδηµίας και εδώ απαντάει ο ίδιος ο Ισο-
κράτης µε τον λόγο του «Αντίδοσις».

Αυτή η λογοµαχία-υπεράσπισης των Σχολών
τους- που έγινε αφορµή για τη Ρητορική τέχνη του
Ισοκράτη, όχι µόνο δεν επηρεάζει τον Αριστοτέλη,
αλλά δείχνει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Ρητο-
ρική και δεν διστάζει να εκθειάσει τον Ισοκράτη
για το δικανικό και λογοτεχνικό ύφος του.

Όλοι αυτοί οι διάλογοι και οι αντίλογοι των
ιερών τεράτων της διανόησης, αναδεικνύει τον εκ-
φραστικό πλούτο της ελληνικής γλώσσας, αλλά και
την ανθρώπινη µεγαλοκαρδία και γενναιοδωρία
του πνεύµατος έναντι των φυσικών πραγµάτων και
αντικειµένων, καθώς και την ανθρωπιστική διά-
σταση των κοινωνικών και πνευµατικών αναλύ-

The philosophical class of causality, i.e., the de-
termination of the genetic relationship - that is
necessary, of course – of the phenomena, that is,
when the cause determines the result (action, act,
etc.) which is a major chapter of the Enlighten-
ment, is determined and described in the Lan-
guage of the Greek Literature when it identifies
the truth with the proper reflection of reality in
the human relationship.

If something is true, it concerns human
thoughts and not the real ones or the means of
linguistic expression.

The fact that modern bourgeois philosophy is
usually opposed to the objectivity of Truth and
leads to the subjectification of scientific knowl-
edge, refers to philosophical interpretation, per-
haps to discredit Science, but linguistic pluralism
remains the linguistic and expressive Absolute,
and the foundation evolutionary course of Di-
alectics and Philosophical Science.

Aristotle, circa 360 BC, writes a great dialogue
on Rhetoric, “Grylo”, where he criticized Isocrates,
a great orator and educator.

The dispute extends beyond the rhetoric, and
Kifisodorus, a student of Isocrates, responds to
open the circle of negative critics against Aris-
totle.

In this war, Aristotle later responds with his
“Protreptikos” about the ideals of the Academy,
and here Isocrates answers with his speech “An-
tidosis”.

This argument-defense of their schools-which
became the reason for the Isocratic Rhetoric art
not only does not affect Aristotle but shows a
great interest in Rhetoric and does not hesitate
to praise Isocrates for his legal and literary style.

All these dialogues and the controversies of the
sacred monsters of the Intelligence highlight the
expressive wealth of the Greek language, but also
the human grandeur and generosity of the spirit
over the natural things and objects, as well as the
humanitarian dimension of the social and spiri-
tual analyses, which will influence the evolution-
ary course of human thought and behavior.
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σεων, που θα επηρεάσουν την εξελικτική πορεία
της ανθρώπινης σκέψης και συµπεριφοράς.

Από τον Αυγουστίνο ως τον Θωµά τον Ακινάτη,
Αγίους της Καθολικής Εκκλησίας, εκφράζεται η
κληρονοµιά της ελληνικής γλώσσας. ∆εν νοµίζω ότι
σε καµία άλλη γλώσσα θα µπορούσε να αποδοθεί
η φύση του τραγικού δράµατος όπως την εκφράζει
ο Αριστοτέλης µε την «Ποιητική» του.

Ο Αριστοτέλης, άριστος χειριστής της γλώσσας
συνδυάζει την Ρητορική µε τη Λογική που διαιρεί
τη Γνώση σε τρεις τάξεις: «Όλη η σκέψη είναι, είτε
παραγωγική, είτε πρακτική, είτε θεωρητική», έτσι
σκέπτεται την ύπαρξη ενός συστήµατος µε αρχή «η
ανθρώπινη γνώση δεν είναι ενοποιηµένη, δεν απο-
τελεί όµως και ασύνδετη απλότητα».

Έτσι δηµιουργεί τις τρεις κατηγορίες, που εκ-
φράζεται ο πλούτος της γνώσης και η διαχείριση
της γλώσσας µέσα από την «Ρητορική» και την
«Ποιητική» του.

∆ιαβάστε µε προσοχή τα «Μετά τα Φυσικά» που
πραγµατεύεται το θέµα της θεώρησης το ον ως ον
και ό,τι ανήκει στο ον δυνάµει της καθαυτό φύσης
του όντος.

«Έστιν Επιστήµη τις ή θεωρεί το ον ή ον και τα
τούτω υπάρχοντα καθ' αυτό».

Το «ον ως ον» σύµφωνα µε το κείµενο «Μετά τα
Φυσικά» είναι το «ον ή ον». Παρατηρείστε πως χρη-
σιµοποιεί το «ον ως ον». Γλωσσικό προτέρηµα;
Όχι!!!.

Γλωσσικό Μεγαλείο, όπου η λέξη ως, όπως γνω-
ρίζετε, διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στη φιλοσο-
φία του Αριστοτέλη. ∆ε νοµίζω ότι υπάρχει καµία
γνωστή γλώσσα που να µπορεί να αποδώσει το
συµβολικό στοιχείο της ελληνικής µυθολογίας.

Ο Όλυµπος, µία Γραµµατική που ρυθµίζει τις
ιδιότητες των Θεών.

Οι γλωσσολόγοι γνωρίζουν, ότι οι θρύλοι σχη-
µατίζονται γύρω από τη γραµµατική διατύπωση ή
περί την µυθολογία-µυθοπλασία, επινοούν ένα
υπερβολικά εξεζητηµένο λεξιλόγιο για να απο-
γραφίσουν και να αναπλάσουν δύο και τρεις φορές
την ίδια ιστορία και τις παραλλαγές της.

Σηµαίνει ότι η ιστορία ερµηνεύεται και παρερ-
µηνεύεται πολλές φορές µε διάφορους τρόπους και
προοπτικές και προσαρµόζεται ανάλογα µε το
κοινό που απευθύνεται.

Η γλώσσα της ελληνικής γραµµατείας πλούσια

From Augustine to Thomas Aquinas, Saints of
the Catholic Church, the heritage of the Greek
language is expressed.

I do not think that in any other language the na-
ture of the tragic drama could be expressed as Ar-
istotle expresses it in his “Poetry”.

Aristotle, an excellent language manipulator,
combines Rhetoric with Logic that divides
Knowledge into three classes: “All thought is pro-
ductive, practical, or theoretical”, so he thinks of a
system based on “human knowledge is not unified,
but it is not unrelated simplicity”.

This creates the three categories that express
the wealth of Knowledge and the management of
Language through its “Rhetoric” and “Poetry”.

Carefully read the “Metaphysics” that deals with
the subject of the being as being and belongs to
being by virtue of the very nature of being.

“It is knowledge that considers being and things
that exist in themselves”.

Being qua Being according to the text “Meta-
physics” is “being as being”.

Observe how he uses “Being as Being”. As a lin-
guistic asset? No!!!.

Linguistic Greatness, where the words “as”, as
you know, plays an important role in the philoso-
phy of Aristotle.

I do not think there is any known Language that
can express the symbolic element of Greek
Mythology.

Olympus, a Grammar that regulates the attrib-
utes of the Gods.

Linguists know that legends are formed around
the grammatical formulation or around mythol-
ogy-fiction; they invent an overly sophisticated
vocabulary to invent and recreate two and three
times the same story and its variants.

It means that history is interpreted and misin-
terpreted many times in various ways and per-
spectives and is adapted according to the target
audience.

The language of Greek Literature, rich in plas-
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σε πλαστικότητα και σε εκφραστικές ερµηνείες και
κυρίως µε µουσικότητα και αρµονία εκφράζει µε
άνεση, κατανόηση και ερµηνευτικό τρόπο τους
προσωκρατικούς εξ ίσου καίρια και απόλυτα µε
τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη όσο και µε τους
τραγικούς και τον Αριστοφάνη, από τον Ισοκράτη
έως τον ∆ηµοσθένη, από τον Θουκυδίδη µέχρι τον
Περικλή, από το δυσνόητο στο απλό µε τον ίδιο
τρόπο, µε τον ίδιο γραµµατικό και συντακτικό
τρόπο και την ίδια ποιητική µελωδικότητα.

Η γλώσσα της γραµµατείας είναι µία διαρκής δι-
δαχή που δε γίνεται µέσω ενός γλωσσολογικού ή
φιλοσοφικού σεµιναρίου, αφού εκτρέφει και διδά-
σκει ένα µοναδικό κόσµο για να εκφράσει τις αρε-
τές και να αναγκάζει τον Σωκράτη, µετά τον
διάλογο µε τον Πρωταγόρα, να υποστηρίξει ότι και
η αρετή µπορεί και πρέπει να διδάσκεται.

Πώς να αναλυθούν τα ενδιαφέροντα µυστήρια
του Βάκχου που έχουν έναν χαρακτήρα εντελώς
αντίθετο από εκείνο των Ελευσινίων;

Εδώ υπάρχει µία αντίθεση πολύ έντονη και γε-
µάτη από ασάφειες και αντιθέσεις, µε µία εντελώς
ανοµοιότητα µεταξύ της άγριας ελευθεριότητας της
βακχικής λατρείας και τον αυστηρό χαρακτήρα και
τον υψηλό προορισµό της λατρείας της ∆ήµητρας.

Αν όµως αναλύσουµε προσεκτικά την αντίθεση
αυτή, θα διαπιστώσουµε ότι αυτή παραµένει µόνον
στην εξωτερική της µορφή παρά στο πνεύµα των
δύο λατρειών.

Αυτή είναι η γλώσσα, εκείνης της ελληνικής
γραµµατείας.

Και όχι µόνον εκφραστικά, αλλά και από πλευ-
ράς συµβολικού και φιλοσοφικού θεωρισµού,
παίρνοντας δύο πρόσωπα, σύµβολα µιας δύναµης
του Σύµπαντος που βλέπουµε να ταυτίζονται εις
τρόπον ώστε, να µην παρουσιάζουν πια αντίθεση
παρά µόνο στην εξωτερική τους µορφή και που,
εξαρτάται από τους ανθρώπους, τις συγκρίσεις, τις
περιστάσεις και τα πολιτικά ήθη των λαών.

Η χρήση της γλώσσας δηµιουργεί και πλάθει τον
Μύθο. Η χρήση της γλώσσας είναι ζωή στην περι-
γραφή ανύπαρκτων γεγονότων και είναι αυτή που
χρησιµεύει ως ιστορική απόδειξη.

Αναρωτηθήκατε, πως θα διαβαθµίζατε τις διά-
φορες παραµέτρους της µυσταγωγίας; Και πως θα

ticity and in expressive interpretations and mainly
with musicality and harmony, expresses in com-
fort, understanding and interpretation the preoc-
cupations equally crucial and absolutely with
Plato and Aristotle as well as with the tragedians
and Aristophanes, from Isocrates to Demos-
thenes, from Thucydides to Pericles, from the ob-
scure to the simple in the same way, in the same
grammatical and syntactic way and the same po-
etic melodicity.

The language of Greek literature is a constant
doctrine that can not be taught through a linguis-
tic or philosophical seminar, as it breeds and
teaches a unique world to express its virtues and
to force Socrates, after the dialogue with Pro-
tagoras, to argue that Virtue can and must be
taught.

How to analyze the interesting Mysteries of
Bacchus that have a character quite opposite to
that of Eleusis?

Here there is a very intense contrast full of am-
biguities and contradictions, with a total dissimi-
larity between the wild freedom of the cult of
Bacchus and the strict character and high desti-
nation of the cult of Demeter.

But if we carefully analyze this contrast, we will
see that it remains only in its external form rather
than in the spirit of the two cults.

This is the Languageof the Greek body of Lit-
erature.

Not only in terms of expression, but also in
terms of symbolic and philosophical theory, by
taking two faces, symbols of a power of the Uni-
verse that we see to be identical in such a way that
they no longer contrast only in their external form
and which, depend on the people, comparisons,
circumstances and political morals of the peoples.

The use of Language creates and builds Myth.
The use of Language is life in the description of
non-existent facts, and it is the one that serves as
historical evidence.

Were you wondering how you would grade the
various parameters of Mystagogy? And how will



36

φαίνονται οι διαφορές αυτές κάτω από τα σύµβολα
και πώς θα έφτανε η ουσία στο όχλο;

Η απάντηση είναι µία.
Η χρήση της γλώσσας, της γλώσσας του φιλοσο-

φικού στοχασµού, της γλώσσας των Θρησκειών,
της γλώσσας της διδασκαλίας των Πατέρων, της
γλώσσας της ανάλυσης, της λογικής, της δηµιουρ-
γίας, της ποίησης.

Της γλώσσας του µέτρου.
Της γλώσσας που δηµιουργεί και εν τούτοις ανα-

λύει την έννοια.
Της γλώσσας που προσδιορίζει το όλον, το

µέρος, το γενικό και το ειδικό.
Της γλώσσας του όν όντος.
Η γλώσσα της ελληνικής γραµµατείας που καθο-

ρίζει τι είναι επιστηµονικά έγκυρο και διακρίνει
την αλήθεια από τη γνώση, το θετικό από το αρνη-
τικό.

Αυτή η γλώσσα ταξιδεύοντας από την προσω-
κρατική Ελλάδα στην Ελλάδα του Πλάτωνα και
του Αριστοτέλη -αναφέρω δύο µεγάλα ονόµατα,
για να µην αδικήσω τα άλλα- στη Ρωµα�κή εποχή,
την Βυζαντινή περίοδο, τον νεοπλατωνισµό και τον
Μεσαίωνα να φτάνει στην Ευρώπη της Αναγέννη-
σης, της ροµαντικής εποχής, της εποχής των ανα-
ζητήσεων και συναντά τον Ευρωπα�κό διαφωτισµό
και ο διαφωτισµός την µελετά, την σπουδάζει µέσα
από τον Βησσαρίωνα, τον Πλωτίνο, το Γεµιστό, τον
Άγιο Αυγουστίνο και τον Άγιο Θωµά τον Ακινάτη,
διαπιστώνει ότι αυτή η γλώσσα υπηρετεί την ανα-
ζήτηση, την αλήθεια, την πραγµατικότητα.

Την περί του πράγµατος αντίληψη του ανθρώ-
που, την προβάλλουν οι στοχαστές της Αναγέννη-
σης και του διαφωτισµού, στο αίσθηµα της πηγής,
όπου συναντά την Αρχαιοελληνική έρευνα για µία
ενιαία εικόνα του υποκειµενικού και του αντικει-
µενικού, ανεξάρτητα αν, η εικόνα αυτή, είναι
πραγµατική και αν η έκφρασή της είναι πιστή του
αρχικού αισθήµατος.

Αυτή είναι η δύναµη της σωστής χρήσης της
γλώσσας, της ελληνικής γραµµατείας.

Τελειώνοντας, θέλω να σας θυµίσω ότι, όταν
οµιλώ για τη χρήση της γλώσσας, δεν εννοώ το σύ-
στηµα σηµείων που παίζει καθοριστικό ρόλο στις
καθηµερινές δραστηριότητες του ανθρώπου. Βε-
βαίως, η γλώσσα αποτελεί έκφραση σκέψεων και
µέσον επικοινωνίας των ανθρώπων.

these differences appear under the symbols, and
how would the substance reach the mob?

The answer is one:
The use of Language, the Language of Philoso-

phy, the Language of Religions, the Language of
Fathers Teaching, the Language of Analysis,
Logic, Creation, Poetry.

The Language of the Measure.
The Language that creates and still analyzes the

meaning.
The Language that defines the Whole, the Part,

the General and the Special.
The Language of Being as Being.
The Language of Greek Literature defining

what is scientifically valid and distinguishing
Truth from Knowledge, Positive from Negative.

This Language Traveling from the Pre-Socrat-
ics of Greece to Plato’s and Aristotle’s Greece - I
am only referring to two great names, in order not
to offend the others - to Roman times, the Byzan-
tine period, Neo-Platonism and the Middle Ages
to come to Europe of Renaissance, Romance, the
era of the quests and meets the European En-
lightenment and the Enlightenment studies it,
studying it through Bessarion, Plotinus, Gemis-
tus, Augustine and St. Thomas Aquinas, and finds
that this Language serves the search for truth, and
reality.

The perception of man is exoressed by the
thinkers of the Renaissance and the Enlighten-
ment, in the sense of the source, where it meets
the Ancient Greek research for a single image of
the subjective and the objective, irrespective of
whether this image is real, and whether its ex-
pression is faithful to the original feeling.

This is the power of the proper use of Lan-
guage, of the Greek Literature.

Finally, I want to remind you that when I speak
of the use of the Language, I do not mean the
point system that plays a key role in everyday
human activities.

Of course, language is an expression of thought
and a means of communication among people. I
do not mean also the language, for example, of
the mathematical theories, but the language that
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∆εν εννοώ, επίσης, ούτε τη γλώσσα π.χ. των µα-
θηµατικών θεωριών, αλλά τη γλώσσα που παίζει κοι-
νωνικό ρόλο, διαµορφώνει συνείδηση και ερευνά την
αλήθεια που µέσα από την φιλοσοφική εξέλιξη φτά-
νει στο ον και την οντολογία.

Τη γλώσσα που διδάσκει και αναπτύσσει τις χρη-
στικές της ιδιότητες στην κάθε γλώσσα του καθε-
νός, στη γλώσσα της συνειδησιακής ελευθερίας.

Τελειώνω και σας ερωτώ: Τί θα ήταν ακόµη στην
εποχή µας η γλώσσα µας, χωρίς τα διαβάσµατα του
Παπαδιαµάντη, του Κάλβου, του Σικελιανού, του
Παλαµά, του Καβάφη, του Σεφέρη, του Ελύτη.
Πόσο φτωχοί θα νοιώθαµε χωρίς τον Σολωµό;

Σας ευχαριστώ.

plays a social role, shapes consciousness and in-
vestigates the truth that reaches into the ontology
through philosophical evolution.

The language that teaches and develops its util-
itarian qualities in every language of all men, in
the language of conscious freedom.

Concluding, I am asking you: What would our
Language still be in our time without the readings
of Papadiamantis, Kalvos, Sikelianos, Palamas,
Cavafy, Seferis, Elytis. How poor would we feel
without Solomos?

Thank you.

Και, βεβαίως, ο Κικέρωνας, όπως και όλοι οι πνευµατικοί στοχαστές της εποχής του,
αναφέρεται στην Ελληνική Γλώσσα.

And, of course, Cicero, like all the intellectual thinkers of his time, refers to the Greek Language.
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τον διάλογο «Κρατύλος», ο Πλάτων
θέτει πρώτος το θέµα της γενέσεως της

γλώσσας και κυρίως της ελληνικής. Έτσι βάζει
τους συνοµιλητές να αναρωτιούνται εάν η γλώσσα
είναι φυσικό δηµιούργηµα ή εφεύρεση του ανθρω-
πίνου νού.

Στον διάλογο αυτό ο Ερµογένης (=αυτός που
κατάγεται από το γένος του Ερµού) ισχυρίζεται ότι
η γλώσσα είναι ένα σύνολο φωνητικών σηµείων
κατά συνθήκη ενώ ο Κρατύλος (= ο κατάλληλος να
εξουσιάζει) διαφωνεί υποστηρίζοντας ότι οι λέξεις
έχουν µία φυσική ορθότητα.

Για να βρούνε µία διέξοδο στην συζήτησή τους
αυτή απευθύνονται στον Σωκράτη, ο οποίος µέσα
από την γνωστή του διαλεκτική µέθοδο οδηγεί τους
συνδιαλεγόµενους στην κατανόηση ότι η ελληνική
γλώσσα έχει θεία καταγωγή και ότι µέσα στις λέ-
ξεις κρύβονται αθάνατα νοήµατα που απεικονί-
ζουν προβολές του κόσµου των Ιδεών.

Ερωτά λοιπόν εάν εναλλάξουµε – κατόπιν συµ-
φωνίας- την λέξη «άνθρωπος» µε την λέξη «άλογο»
δεν αλλάζει τίποτα;. Κάθε πράγµα, αναφέρει, πλά-
στηκε µε µία ιδιαίτερη φύση και οι ενέργειές του
εκτελούνται σύµφωνα µε αυτή.

Όνοµα διδασκαλικόν τι έστι όργανον και δια-
κριτικόν της ουσίας – Το «όνοµα» είναι ένα όργανο
δια του οποίου κατανοούµε και διακρίνουµε την

n his dialogue “Cratylos”, Plato first
poses the issue of the birth of the lan-

guages and, above all, the Greek language. This
makes the interlocutors wonder if the language is
a natural creation or an invention of the human
mind.

In this dialogue, Ermogenis (= one of Hermes’
offspring) claims that language is a set of condi-
tional vocal points, while Cratylos disagrees ar-
guing that words have a natural correctness.

In order to find a way out in their discussion,
they address Socrates, who, through his well-
known dialectical method, leads the knowledge-
able ones to understand that the Greek language
has a divine origin and that within the words are
hidden immortal meanings that depict projec-
tions of the world of Ideas.

He therefore asks “if we change - by agreement -
the word “man” with the word “horse” nothing
changes?”. All things, he says, were created with a
special nature and their actions are performed ac-
cording to it.

A “name” is an organ through which we under-
stand and discern the essence. 388 b-c. For ex-
ample, what tool do we use for drilling? The drill.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
LEONIDES GEORGIADIS
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ουσία. 388 b-c. Για παράδειγµα ποιο εργαλείο χρη-
σιµοποιούµε για το τρύπηµα; το τρυπάνι κλπ. Το
όνοµα είναι το όργανο για τον προσδιορισµό της
φύσης ενός πράγµατος και τίθεται από κάποιον ει-
δικό που µπορεί να ξεχωρίσει την Ιδέα που κρύβει
κάθε πράγµα µέσα του.

Το κάθισµα µεταφέρει την Ιδέα του «καθίζειν»,
ενώ ο οίκος µεταφέρει την Ιδέα του «κατοικείν».
Τις «Ιδέες» µπορεί να τις συλλάβει µόνον ένα άν-
θρωπος που έχει αναπτύξει τον λογιστικό (νοη-
τικό) εγκέφαλό του.

Τα ζώα όταν βλέπουν ένα σπίτι βλέπουν µόνο
τοίχους, δεν µπορούν να συλλάβουν την Ιδέα του
«κατοικείν» όπως ο άνθρωπος που χτίζει ένα σπίτι.
Έτσι όλοι οι ειδικοί σε κάτι είναι και τελικά και
ονοµατοθέτες.

Για παράδειγµα ο Όµηρος προσέχει πολύ τι ονό-
µατα ή τίτλους δίνει στους ήρωές του: η λέξη
«Έκτωρ» σηµαίνει τον διάδοχο, αυτόν που κρατά
σταθερά την συνέχιση της γενιάς.

Ο «Αγαµέµνων» (άγαν+µέµνων) είναι ο σταθε-
ρός, ο επίµονος. Επίσης «Αστυάναξ» λέγεται ο βα-
σιλιάς της πόλης. Έτσι ο Όµηρος δεν υπήρξε
µόνον ποιητής,αλλά και δηµιουργός της ελληνικής
γλώσσας. Επίσης οι θεοί έχουν συγκεκριµένα ονό-
µατα που φανερώνουν τις ιδιαίτερες δυνάµεις τους.

Έτσι ο «Ζεύς» (εκ του ζεύγνυµι) σηµαίνει αυτόν
πού ενώνει το πνεύµα και την ύλη, δηλ αντιπροσω-
πεύει την δύναµη του συνειδητού νού.

Η ίδια η λέξη «Θεός» παράγεται από το «θέω»
που σηµαίνει «τρέχω ασταµάτητα».

Η «Εστία» είναι η µετέχουσα της ουσίας («εστίν»),
γι αυτό και οι Έλληνες θυσίαζαν πρώτα σε αυτήν.

Ο «Κρόνος» είναι ο χρόνος και η «Ρέα» είναι η
ροή. Από την ροή το χρόνου γεννιέται ο Νούς
(∆ίας).

Ο «Πλούτων» είναι ο πλούσιος, ενώ ο «Άδης»
είναι ο αόρατος.

Η «∆ήµητρα» είναι η Μητέρα Γή (∆η-Μήτηρ),
ενώ η «Ήρα» είναι η ερατή δηλ η επιθυµητή.

Η «Άρτεµις» είναι η ακέραια, η άτµητη, ενώ ο
«Απόλλων» είναι αυτός που δεν έχει πόλους (δηλ
αντιθέσεις), αφού ο θεός είναι η προσωποποίηση
του καθαρού φωτός.

Η «Αφροδίτη» είναι αυτή που γεννήθηκε από τον
αφρό, ενώ η «Αθηνά» είναι η «νόηση του θεού».

Η «Αθηνά» (η Αθάνατη Γνώση) γεννήθηκε από το

The name is the instrument for determining the
nature of a thing and is coined by a specialist who
can distinguish the Idea that all things conceal in
them.

The word “seat” carries the Idea of “sitting”,
while the word “residence” carries the Idea of “re-
siding”. Ideas can only be captured by a man who
has developed his mind (brain).

Animals, when seeing a house, only see walls,
they cannot grasp the idea of “dwelling” like the
man who builds a house. So all experts in all fields
are creators of names.

For example, Homer takes great care of what
names or titles he gives to his heroes: the word
“Hektor” means the successor, the one who keeps
the continuation of the generation.

“Agamemnon” (άγαν+µέµνων) is the one who
is constant, persistent. Also “Astyanax” is called
the king of the city (άστυ). Therefore, Homer was
not only a poet, but also a creator of the Greek
language. Also gods have specific names that re-
veal their particular powers.

So “Zeus” (from ζεύγνυµι) means the one who
unites the spirit and the matter, that is, who rep-
resents the power of the conscious mind.

The very word “God” (Θεός) derives from the
word “θέω” which means “run ceaselessly”.

“Hestia” is the participant of the essence
(“Εστίν”), so the Greeks first sacrificed to it.

«Κρόνος» (Cronos) is χρόνος (time) and «Ρέα»
(Rhea) is ροή (flow). From the flow of time is
born Nous (Jupiter).

«Πλούτων» (Pluto) is wealthy and «Άδης»
(Hades) is invisible.

«Κρόνος» (Cronos) is χρόνος (time) and «Ρέα»
(Rhea) is ροή (flow).

«∆ήµητρα» (Dimitra) is Mother-Earth (∆η-
Μήτηρ) and «Ήρα» (Hera) is the desirable.

«Άρτεµις» (Artemis) is the intact while «Απόλ-
λων» (Apollo) is the one who has many poles (an-
titheses) since he is the personification of pure
light.

«Αφροδίτη» (Aphrodite) is the one born from
foam, while «Αθηνά» (Athena) is the Mind of
God.
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κεφάλι του ∆ιός (Νούς) όταν ο Ήφαιστος (ο ίστωρ
της φωτιάς) του το άνοιξε µε το σφυρί του. Ονοµά-
ζεται και «Παλλάδα» εκ του πάλλω = χτυπώ.

Ο «Άρης» είναι ο σκληρός («άρρατος» εξού και ο
«ανήρ»), ενώ ο «Ερµής» είναι ο διερµηνέας εκ του
«είρειν» που σηµαίνει «οµιλώ». Από το ίδιο ρήµα
άλλωστε βγαίνει και η «Ίρις» αλλά και η «Ειρήνη»
που κυριολεκτικώς σηµαίνει την ελευθερία του
λόγου.

Αργότερα οι Λατίνοι την ονόµασαν «Pax» εκ του
«πύξ» (= γροθιά) και σηµαίνει κυριολεκτικά «εγκα-
θιδρύω την πυγµή µου» και πέρασε στις λατινογε-
νής γλώσσες ως PEACE κλπ.

Άρα µέσα στα ονόµατα υπάρχει µία παράσταση
της Ιδέας τους ή της έννοιάς τους. Για παράδειγµα
η λέξη «κωφάλαλος» µας δίνει ακριβώς την εικόνα
της έννοιας που θέλουµε να απεικονίσουµε.

∆εν είναι όµως µόνον οι σύνθετες λέξεις που το
περιέχουν αυτό,αλλά και οι απλούστερες.

Έτσι οι «ώρες» είναι αυτές που ορίζουν, που θέ-
τουν τα όρια.

Ο «ωραίος» είναι αυτός που έρχεται στην ώρα
του, δηλ βρίσκεται µέσα στα όριά του.

Η «φρόνηση» είναι η κίνηση του νού («φρήν» είναι
ο νούς, εξ’ού και το «φρένο»).

Η λέξη «ψυχή» παράγεται από το ψύχω (=πνέω,
φυσώ) διότι όταν αυτή φεύγει από το σώµα αυτό
ψύχεται.

Το «σώµα» από την άλλη είναι το «σήµα» (= ο
τάφος) της ψυχής, διότι όταν η ψυχή βγαίνει από
αυτό,απελευθερώνεται.

Ο «άνθρωπος» είναι αυτός που βλέπει (όπωπε)
και συλλογίζεται (αναθρεί). Βεβαίως οι νεώτεροι
φιλόλογοι ετυµολογούν την λέξη αυτή από το «άνω
θρώσκω» (= κοιτώ ψηλά), όµως ο Σωκράτης επι-
µένει ότι υπάρχει µία φιλοσοφική χροιά σε κάθε
όνοµα, που είναι προφανές ότι έχει τεθεί από κά-
ποιον που γνωρίζει πολύ καλά τις ιδιαίτερες ουσίες
των πραγµάτων.

Άλλωστε και τα γράµµατα προσδίδουν µία συ-
γκεκριµένη ιδιότητα σε κάθε λέξη : Το «Ρ» αποδί-
δει τη κίνηση (ροή). Όταν κάτι «ρέει» είναι
«ρευστόν».

Άλλωστε και τα χρήµατα (=τα χρήσιµα πράγ-
µατα) ονοµάστηκαν έτσι γιατί πρέπει να «ρέουν».

Το «Ι» διαπερνά κάθε πράγµα διότι είναι ελα-
φρύ. Γι’αυτό και «ιέναι» σηµαίνει πορεύοµαι.

Τα «Β», «Φ», «Ψ», «Σ», «Ζ» είναι φυσητικά, δηλω-
τικά της βίαιης κινήσεως του πνεύµατος, της ψυ-
χρότητας και της ζέσεως.

Το «∆» είναι δηλωτικό του δεσµού.

Athena (the Immortal Knowledge) was born from
the head of Jupiter (Knowledge), which Hep-
haestus, the Master of Fire, opened with his ham-
mer.

Athena is also called «Παλλάδα» from the verb
πάλλω = strike.

Ares is tough and is the root of «ανήρ» (man)
and Hermes (Ερµής) is the interpreter (from the
word «είρειν» which means “speak”. From the
same verb derive Ίρις (Iris) and «Ειρήνη» which
literally means “freedom of speech”.

Later Romans translated «Ειρήνη» as “Pax”
from the word «πυξ» (punch) and was established
in romanic languages as “peace”.

Consequently, in the names exists a represen-
tation of their Idea and their meaning.

For example, the word «κωφάλαλος» (mute and
deaf) gives us the exact image of the meaning
which we wish to portray.

This does not apply only to the compound
Greek word but to the simple ones, as well.

Therefore, «ώρες» are those that «ορίζουν», set
limits.

«Ωραίος» is the one who arrives «στην ώρα του»
(on time), that is, he is within his limits.

«Φρόνηση» (Wisdom) is the motion of «νους»
(mind) («φρην» is the mind).

The word «ψυχή» (soul) derives from «ψύχω»
(= inhale, blow, cool) because when it leaves the
body, it gets cool.

«Σώµα» (body), on the other hand, is the “sign”
(the tomb) of the soul, because when the soul
leaves the body, the body is set free.

«Άνθρωπος» (man) is the one who sees (όπωπε)
and contemplates (αναθρεί). Of course, modern
linguists maintain that the word derives from
«άνω θρώσκω» (look upwards), but Socrates in-
sists that there is a philosophical colour in every
name which, obviously, has been set by someone
who knows well the particular essence of things.

Besides, the letters, also, give a certain quality
to every word:

Letter “P” suggests movement, flow (ροή).When
something flows (ρέει), it is «ρευστόν» (fluid).

“Money” is also called «ρευστόν» because it
must “ρέει” (flow).

Letter “I” permeats everything because it is
light. That is why «ιέναι» means “pass along”.

Letters «B», «Φ», «Ψ», «Σ» and «Ζ» are pro-
nounced by blowing and suggest the violent move-
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Το «Λ» δηλωτικό της λιπαρότητος και της λειότη-
τος.

Το «Τ» είναι δηλωτικό της στάσεως, ενώ τα «Γ»
είναι αυτό που συγκρατεί την γλώσσα όταν γλι-
στρά.

Το «Ν» είναι αυτό που προσδίδει την εσωτερικό-
τητα στην λέξη και έχει την δυνατότητα να δια-
περνά τα πάντα. Είχε ολέθρια αποτελέσµατα στην
σκέψη του σύγχρονου Έλληνα η κατάργηση του τε-
λικού «ν» από τις περισσότερες λέξεις, αφού αυτές
έχασαν την εσωτερικότητά τους.

Το «Α» δίνει το µέγεθος, ενώ το «Ο» εκφράζει την
ολότητα, την ολοκληρία.

Όταν θέλουµε να την υπερβούµε, χάριν κάποιας
καλαίσθητης υπερβολής χρησιµοποιούµε το «Ω»
δηλαδή το «ο –µέγα, το µεγαλο ο».

Όπως καταλαβαίνουµε ο σοφός ονοµατοθέτης
έχει δηµιουργήσει τα γράµµατα ως σηµεία δηλω-
τικά της ουσίας των όντων. Έτσι η «δόξα» είναι η
επιδίωξη, ενώ ο «έρως» είναι ο «ε(σ)ρος» δηλ η δυ-
νατή εσωτερική ροή.

Η «επιθυµία» είναι αυτή που βρίσκεται πάνω
στην ψυχή (θυµός).

Όταν δε, έχουµε αυτό που επιθυµούµε, η επιθυ-
µία αυτή ονοµάζεται «ίµερος», ενώ όταν αυτή είναι
απούσα ονοµάζεται «πόθος» από το «πουθενά».

Το «βλαβερόν» είναι αυτό που βλάπτει την ροήν,
ενώ η «χαρά» είναι η ευτυχής ροή (της ψυχής).

Το «συµφέρον» είναι αυτό που βρίσκεται στην
ίδια φορά, ενώ το «κέρδος» είναι το επιπλέον που
δηµιουργείται.

To «δίκαιον» είναι το παντού διερχόµενον αίτηµα
του ∆ιός, ενώ η «δικαιοσύνη» είναι συναίνεση του
δικαίου. «Γνώµη» είναι η γόνιµη σκέψη, ενώ η
«νόηση» είναι η ανώτερη κατάσταση του νού.

Η «σοφία» είναι επαφή µε κίνηση, ενώ το «αγα-
θόν» είναι το «αγαστόν» αυτό που προκαλεί τον
θαυµασµό.

Η «τέχνη» είναι η έξη του νού (εδώ το «ξ» έδωσε
την θέση του στο «χ»), ενώ η «µηχανή» είναι αυτό
που φθάνει µακριά (µήκος + άνω).

Τέλος το «άρρεν» είναι η άνω ροή, ενώ η «γυνή»
είναι η γέννα (γονή).

Το «θήλυ» βγαίνει από το «θάλλω» φροντίζω, αν-
θίζω, το οποίο µε την σειρά του βγαίνει από το θέω
(τρέχω) και «άλλοµαι» (πηδώ).

«Επιστήµη» είναι η εξέλιξη της πίστεως, ενώ η
«πίστη» είναι η γνώση, η απόδειξη. Σε αυτό το ση-
µείο ο Κρατύλος σηµειώνει ότι εάν όλες οι λέξεις
περιέχουν µία αλήθεια , τότε ο λόγος είναι πάντα

ment of the spirit, the cold and the heat.
Letter «∆» suggests “bondage”. «Λ» denotes

something fat and smooth.
Letter «T» suggests “halt”, while «Γ» restrains

the language when it slips.
“N” is the letter that gives depth to a word and

is able to permeate everything.
The abolition of «ν» at the end of certain words

had a disastrous effect on the way of thinking of
modern Greeks, since the words lost their inner
quality.

Letter «A» gives the size to every word, while
“O” denotes the entirety. When we want to ex-
ceed it, for the sake of a graceful exaggeration,
we use «Ω» ( ο-µέγα), that is, the big «O».

As we understand the wise name-giver created
the letters as signs that denote the essence of be-
ings.

Therefore, «δόξα» (glory) is the pursuit of knowl-
edge, while «έρως» is «ε(σ)ρος», the strong inter-
nal flow.

«Επιθυµία» is what exists in the soul («θυµός»).
When we do not have what we desire, this desire
is called «ίµερος», while, when it is absent, it is
called «πόθος» from the word «πουθενά».

«Βλαβερόν» (Harmful) is what harms the flow,
while «Χαρά» (joy) is the happy flow (of the soul).

«Συµφέρον» is what has the same sense of mo-
tion, while «κέρδος» (profit) is the surplus pro-
duce.

«∆ίκαιον» (just) is the all-pervading request of
Jupiter, while «δικαιοσύνη» (justice) is the assent
of the just. «Γνώµη» (thought) is the productive
thinking, while «νόησις» is the highest state of the
mind.

«Σοφία» (wisdom) is touching through motion,
while «αγαστόν» is something that provokes awe.

«Τέχνη» (Art) is the possession of mind (here let-
ter ξ was replaced by χ) while «µηχανή» (machine)
is what reaches far (µήκος+άνω).

Finally «άρρεν» (male) is the flow from above,
while «γυνή» is birth.

«Θήλυ» comes from «θάλλω» (flourish) which, in
turn, comes from «θέω» (run) and «άλλοµαι»
(jump).

«Επιστήµη» (science) is the evolution of faith,
while «πίστη» (faith) is the knowledge, the proof.

At this point Cratylus points out that if all the
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αληθής το δε «ψευδής λέγειν» είναι αδύνατον. Τότε
ο Σωκράτης απαντά ότι δεν είναι όλες οι ονοµατο-
δοσίες πετυχηµένες.

Το κάθε όνοµα είναι επιτυχηµένο όταν ενεργο-
ποιεί τον εσωτερικό µας οφθαλµό.

Οι λέξεις που χρησιµοποιούµε επιδρούν στον
τρόπο που σκεπτόµαστε και νοιώθουµε όπως και
το αντίστροφο, ο τρόπος που σκεφτόµαστε επιδρά
στις λέξεις που χρησιµοποιούµε.

Όταν η λέξη µεταφέρει την ουσία ενός πράγµα-
τος στρέφει την ψυχή µας προς την Ιδέα που αυτό
αντιπροσωπεύει.

Έτσι για λίγο, ατενίζουµε τον αθάνατο και στα-
θερό βασίλειο των Ιδεών, κόσµο στον οποίο η ψυχή
µας έχει σκοπό να επιστρέψει όταν ολοκληρώσει
το ταξίδι της στον κόσµο γενέσεως και φθοράς.

Όµως εάν η κάθε λέξη περιέχει µία Ιδέα, ο ονο-
µατοθέτης πώς ήταν δυνατόν να την γνωρίζει εκ
των προτέρων, αφού η λέξη αυτή δεν υπήρχε;
Μήπως ο ονοµατοθέτης ήταν ήδη κάτοχος της γνώ-
σης των πραγµάτων ;

Εάν αυτό ισχύει τότε ή οι ονοµατοθέτες είχαν
θε�κή προέλευση ή πρέπει να υπάρχει και κάποιος
άλλος τρόπος Γνώσης, εκτός από τον προφορικό
και τον γραπτό. Σε αυτήν τη περίπτωση µήπως
αυτός ο άλλος τρόπος µπορεί να µας δώσει µία πιο
ολοκληρωµένη εικόνα των Ιδεών;

Μήπως τα αιώνια όντα «φυλακίζονται» όταν ει-
σέλθουν στο σώµα µίας λέξης ; Τι είναι το Καλόν,
το Ωραίον και το Αγαθόν ;

Με τι µοιάζουν η Ελευθερία και η ∆ικαιοσύνη;
Πώς µπορούµε να τα απεικονίσουµε ; Στο έργο του
«Πολιτεία», ο Πλάτων αναλύει ότι η Γνώση δίνεται
στον άνθρωπο σε τέσσερα επίπεδα: «Εικασία» -
«Πίστις» - «∆ιάνοια» - «Νόησις». Στην αρχή ο άν-
θρωπος εικάζει ότι αυτό που βλέπει είναι η µόνη
πραγµατικότητα, ύστερα πιστεύει ότι υπάρχει κάτι
πέρα από αυτό, κατόπιν το οριοθετεί και το σχη-
µατοποιεί και τελικά το βιώνει.

Οι λέξεις µας βοηθούν στην ανάπτυξη της ∆ιά-
νοιας και της σύλληψης του αληθινού το οποίο αρ-
χίζει να µην είναι πια υπερβατικό. Εµποδίζουν
όµως την Νόηση γιατί µας ταυτίζουν µε το σχέδιο
και ξεχνούµε να βιώσουµε την ουσία.

Οι Ιδέες δεν ονοµατίζονται. Απεικονίζονται και
βιώνονται.

Όπως λέει ο Σωκράτης υπάρχει µία περιοχή στο
σύµπαν όπου δεν ισχύει η συνεχής ροή: Ο κόσµος
των Ιδεών. Η Ελληνική γλώσσα είναι το ιδανικό-
τερο σύστηµα αποτύπωσης και απεικονίσεως των

words include a truth, then the speech is always
true and lying is impossible. Socrates answers to
this that all names are not successful.

A name is successful when it activates our in-
ternal eye.

The words we use affect the way we think and
feel and vise versa, the way we think affects the
words we use.

When the word conveys the essence of a thing,
it turns our soul toward the idea the word repre-
sents.

So, for a short time, we gaze at the immortal
and stable kingdom of the Ideas, a world to which
our soul intends to return when it completes its
journey to the world of birth and decay.

But if every word includes an Idea, how is it
possible for the name-giver to have known it,
since the word did not exist?

Is it possible that the name-giver possessed al-
ready the knowledge of the things?

If this is true then either the name-giver had a
divine descendance or there is another way of ac-
quiring knowledge apart from the spoken and
written language.

In this case, is it possible that this other way could
give us a more complete image of the Ideas?

Is it possible that the eternal beings get “trapped”
when they enter the body of a word? What is Good,
what is Beauty?

What do Freedom and Justice look like? How
can we depict them? In his book “The Republic”
Plato explains that Knowledge is given to Man in
four levels: “Assumption”, “Belief”, “Mind” and “In-
tellect”.

In the beginning man assumes that what he sees
is the only reality, then he believes that there is
something beyond it, then he defines and formu-
lates it and finally he experiences it.

The words help us to develop the Mind and
capture reality which ceases to be transcendental.
But they hinder Intellect because they make us
identify with the design and we forget to experi-
ence the essence. Ideas cannot be named.

They are depicted and experiences.
As Socrates said there is a region in the universe
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Ιδεών διότι κάθε λέξη αποτυπώνει µία ουσία και
ωθεί τον άνθρωπο προς αυτήν.

Για παράδειγµα, το «αγαθόν» είναι το «αγαστόν»
δηλ αυτό που προκαλεί θαυµασµό. Η «αρετή» είναι
η «ερατή» δηλ η επιθυµητή.

Όταν στο µυαλό του ένας άνθρωπος µαθαίνει
καθηµερινά να επιθυµεί την «Αρετή» και να θαυ-
µάζει το «Αγαθόν» δεν µιλά µόνον, αλλά ταυτό-
χρονα αισθάνεται συγκεκριµένα συναισθήµατα
που τον οδηγούν σε µία εξελικτική συµπεριφορά,
που οδηγεί στην «Νόηση» δηλ. αυτό που αναζητά ο
Νούς.

Το επίπεδο αυτό είναι το ανώτερο στάδιο ευτυ-
χίας και ευδαιµονίας, µέσω του οποίο ο άνθρωπος
γίνεται κοινωνός του βασιλείου των Ιδεών.

Λέγεται ότι κάποτε οι εξελιγµένοι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές θα καταλαβαίνουν µόνον αρχαία ελ-
ληνικά, λόγω της εξαιρετικά οργανωµένης δοµής
τους.

Αυτό δεν προβλέπεται µε σιγουριά, αλλά ας θυ-
µηθούµε αυτό που γράφει ο Πλάτων στην «Επινο-
µίδα» του : «Η χώρα µας η Ελλάδα, είναι, ανάµεσα
σχεδόν σ’όλες τις άλλες, η πιο ευνο�κή για την ανά-
πτυξη της αρετής. […] Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλα
προήλθαν από εµάς, αλλά πρέπει να παραδεχθούµε
πως ότι παίρνουν οι Έλληνες από τους βαρβάρους
το οµορφαίνουν και το τελειοποιούν».

Σας ευχαριστώ.

where constant flow does not apply: the world of
the Ideas. The Greek language is the ideal system
for the depiction of Ideas because every word de-
picts an essence and urges Man toward it.

For example, «αγαθόν» is «αγαστόν» that is,
what provokes admiration. «Αρετή» is «ερατή»
that is, desirable.

When a man learns every day to desire «Αρετή»
and admire «Αγαθόν», he does not merely speak
but at the same time he feels certain feelings
which lead him to an evolutionary behavior which
lead to Intellect, that is, what the Mind seeks.

This level is the highest level of happiness and
eudemonia through which Man communicates
with the kingdom of the Ideas.

It is said that one day that advanced computers
will understand only ancient Greek, because of its
excellently organized structure.

This cannot be foreseen with certainty, bur let
us remember what Plato writes in his “Epino-
mida”. “Our country, Greece, is among all other
countries, the most blessed one regarding the devel-
opment of virtue … This does not mean that every-
thing came from us, but we must admit that what
the Greeks take from the barbarians they make it
beautiful and perfect”.

Thank you.

Ο «Ζεύς» σηµαίνει αυτόν πού ενώνει
το πνεύµα και την ύλη.

“Zeus” means the one who unites the
spirit and the matter.

Ο «Κρόνος» είναι ο χρόνος...

Cronos is χρόνος (time)...

...η «Ρέα» είναι η ροή.

...Rhea is ροή (flow).
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ον Οκτώβριο του 1971 βρέθηκα στο Μά-
ντσεστερ για να εξαντλήσω, ως άλλος

νεότερος Ζαρατούστρα, την δεκαετία του '70, ανε-
βαίνοντας το Όρος της Επιστήµης στην φιλόξενη
αυτή πόλη της Αγγλίας, της οποίας το εµβληµατικό
πρόταγµα το σχετικό µε την αδιαµφισβήτητη πρω-
τοπορία της στην βιοµηχανική επανάσταση ήταν:

What Manchester says today,
the rest of the world says tomorrow!!!

Ότι λέει το Μάντσεστερ σήµερα,
ο υπόλοιπος κόσµος το λέει αύριο!!!

Περίεργος κι εγώ ν’ ακούσω τι το τόσο πρωτο-
ποριακό λέει το Μάντσεστερ σήµερα, την πρώτη
µέρα της παρουσίας µου στο εκεί τµήµα Αστρονο-
µίας, µόλις πήγα στο γραφείο µου των µεταπτυχια-
κών φοιτητών, στο οποίο ήµουν µαζί µε δύο άλλους
εγγλέζους, έστησα αµέσως αυτί στην κουβέντα
τους για ένα κοινωνικό θέµα, όταν ο ένας εξ αυτών
περιγράφοντας κάποιον ως bigamous στράφηκε
προς εµένα µε την γνωστή βρετανική ευγένεια ρω-
τώντας µε αν γνώριζα την δύσκολη αυτή αγγλική
λέξη και αρχίζοντας µάλιστα να µου την εξηγεί.

«∆εν χρειάζεται συνάδελφε, του είπα, η δύσκολη
αυτή αγγλική λέξη είναι εύκολη για έναν Έλληνα
καθότι ελληνική, είναι η λέξη «δίγαµος» και αναφέ-
ρεται στο άτοµο που έχει συνάψει και δεύτερο

n October 1971, I was in Manchester
to exhaust, as another younger

Zarathustra, the 1970s, by going up the Science
Mountain in this hospitable city of England, whose
emblematic moto in its undisputed leading role in
the Industrial Revolution was:

What Manchester says today,
the rest of the world says tomorrow!!!

Curious to hear what innovative things says
Manchester today, on the first day of my presence
in the Astronomy Department, as soon as I en-
tered the postgraduate students' office, together
with two other British students, I immediately lis-
tened in on their conversation on a social subject,
when one of them describing someone as a biga-
mous turned to me with that well- known British
courtesy asking me if I knew this difficult English
word and even started explaining to me.

“I do not need an explanation colleague”, I said
“This difficult English word is easy for a Greek since
the word bigamous is Greek and refers to the per-
son who has a second marriage, while his first is still
valid”.

Robert, I still remember his name, Robert Wil-
son, greatly surprised, nearly fell over from his
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γάµο, ενώ ο πρώτος του είναι ακόµα σε ισχύ».
Ο Ρόµπερτ, θυµάµαι ακόµη το όνοµά του, Ρό-

µπερτ Ουlλσον (Robert Wilson) λέγονταν, µόνο που
δεν έπεσε κάτω από την έκπληξή του, οι µετοχές
µου φυσικά ανέβηκαν αλµατωδώς στο τοπικό χρη-
µατιστήριο των ιδεών και γνώσεων, και µαζί µε
αυτές και οι µετοχές της Ελλάδας µια και σχο-
λίασε: «εσείς οι Έλληνες είστε πάντα ψηλά, τα
πάντα τα βάζετε ψηλά, µια και σας αρέσουν να τα
τοποθετείτε επάνω στις αρχαίες κολώνες σας».

∆εν πέρασε µισή ώρα και είχα το πρώτο ραντε-
βού µου µε τον υπεύθυνο καθηγητή του διδακτορι-
κού που θα έκπονούσα εκεί, τον µετέπειτα πολύ
φίλο µου, διακεκριµένο πρωτοπόρο στην κατα-
σκευή προηγµένων οπτοηλεκτρονικών οργάνων
αστροφυσικής και λαµπρό αστροφυσικό Τζων Μή-
µπερν (John Meaburn).

Σαν πρώτο βήµα, µού ανέθεσε να κατασκευάσω
ένα πολύπλοκο astronomical photometer, όπως
µου είπε επί λέξει, και στάθηκε στη λέξη pho-
tometer αρχίζοντας να µου εξηγεί, οπότε τον διέ-
κοψα λέγοντάς του ότι τα ελληνικά µου είναι πολύ
καλά, πράγµα που τον έκανε να σαστίσει και να
διαπορήσει, καθώς του έλυνα τον γρίφο εξηγώντας
του ότι και οι δύο αυτές επιστηµονικές και τεχνο-
λογικές αντίστοιχα λέξεις είναι ελληνικές.

Ένα «αστρονοµικό φωτόµετρο» για έναν οποι-
ονδήποτε Έλληνα προσδιορίζει, δια της ετυµολο-
γίας και µόνον των λέξεών του, το τι ακριβώς είναι,
ένα όργανο που µετρά το φως που έρχεται από τα
άστρα.

∆εν πρόλαβε να συνέλθει από το πρώτο µάθηµα
ελληνικής το σχετικό µε τα πρωτοποριακά επιστη-
µονικά όργανα που αυτός κατασκεύαζε, όταν στην
πορεία των λεπτοµερειών του οργάνου µου υπέ-
δειξε ότι θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε για να
αποµονώσουµε το επιθυµητό προς µελέτη φως που
θα προσλαµβάνει το όργανο από τη παρατήρηση
των αστρικών αντικειµένων ένα dichroic filter λέ-
γοντάς µου ότι το dichroic είναι µια εξειδικευµένη
τεχνική λέξη στην optics η οποία σηµαίνει…

«Καλά, καλά», τον διέκοψα, «πέραν των filter και
optics που είναι εξόφθαλµα ως γραφή και κραυγα-
λέα ως ακουστική οι ελληνικές λέξεις «φίλτρο» και
«οπτική» αντίστοιχα, και η λέξη dichroic είναι επί-
σης ελληνικό δάνειο, µια τεχνολογική κατασκευα-
σµένη από την διεθνή επιστηµονική κοινότητα
ελληνική λέξη, για να περιγράψει αµέσως και επα-

chair. Of course, my shares jumped on the local
stock exchange of ideas and knowledge, and
along with them the shares of Greece, as he com-
mented: “You Greeks are always high, you put
everything high, as you like to place everything on
your ancient columns”.

Almost half an hour later I had my first ap-
pointment with the professor of the doctorate
which I was going to do there, later to be my very
good friend, a distinguished pioneer in the man-
ufacture of advancedvisual-electronic astrophysic
instruments, astrophysicist John Meaburn.

As a first step, I was commissioned to build a
complex astronomical photometer, as he told me,
and lingered at the word photometer, beginning
to explain its meaning to me.

So I interrupted him by telling him that my
Greek was very good, which took him aback as I
explained the puzzle, explaining that both these
scientific and technological words are Greek.

An “astronomical photometer” for any Greek, by
the etymology of these words, determines what it
is, an instrument that measures the light coming
from the stars.

He did not get a chance to recover from the first
Greek lesson about the pioneering scientific in-
struments he used to built when, in the course of
the details about the instrument he suggested that
we should use, to isolate the desired light to be
taken by the instrument from observation of the
stellar objects, a dichroic filter, telling me that
dichroic is a specialized technical word in optics
which means...

Well, I interrupted, beyond the filter and optics
that are obvious as a script and blatant as a sound
the Greek words “filter” and “optic” respectively,
and the word dichroic is also a Greek loan, a
Greek word developed by the international sci-
entific community, to describe immediately and
precisely what a “dichroic”, a two-color filter is,
allowing one of the colors to pass through it, so
we can study it, and discarding the rest, which it
achieves by reflectingthem, (if I am to satisfy your
curiosity).
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κριβώς αυτό που οφείλει να κάνει ένα «διχρω�κό»,
ένα δίχρωµο φίλτρο, να αφήνει δηλαδή να περνάει
από µέσα του το ένα χρώµα που θέλουµε να µελε-
τήσουµε, και να απορρίπτει τα υπόλοιπα», κάτι που
το επιτυγχάνει ανακλώντας τα, έτσι για να σας
φύγει η απορία.

Ο τύπος µε κοίταξε µε εµφανή τα σηµάδια του
σοκ της πρώτης επαφής µας, «εσείς οι Έλληνες δεν
µασάτε» µου είπε, «ξέρετε πράγµατα που για µας εί-
ναι δύσκολα να αντιληφθούµε τι σηµαίνουν, και τα
χρησιµοποιούµε περίπου σαν µαγικές λέξεις, είναι
αυτό ακριβώς που εµείς οι εγγλέζοι» – “we British”
όπως το έθεσε εµφατικά, διευρύνοντας εθνοτικά
τον πληθυσµό των κατοικούντων στο Ηνωµένο Βα-
σίλειο και αναλογιζόµενος µε κρυφό καµάρι το δη-
µοφιλές πατριωτικό-αυτοκρατορικό εµβατήριο
“Rule Britannia the waves” «Κυβέρνα τα κύµατα
Βρετανία» – «λέµε για να καταδείξουµε πόσο δύ-
σκολα είναι κατανοητό κάτι “it sounds greek to us”,
“ακούγεται ελληνικά σε µας”, τόσο δύσκολο είναι».

Και συνέχισε «όµως η πρωτογενής ευκρίνεια των
ελληνικών λέξεων είναι εκείνη που µας αναγκάζει
να τις χρησιµοποιούµε συνθέτοντάς και συνδυάζο-
ντας υπαρκτές ελληνικές λέξεις για να περιγρά-
ψουµε και νεότερα περίπλοκα επιστηµονικά θέ-
µατα και εφαρµογές τους, όπως για παράδειγµα το
νεόκοπο opto-electronics», οπτοηλεκτρονική στην
ελληνική µετάφραση ως αντιδάνειο των ελληνικών
δάνειων λέξεων της διεθνούς επιστηµονικής κοι-
νότητας για να περιγράψουν έναν τοµέα της επι-
στήµης σύζευξης ενός σύνθετου οπτικού οργάνου
µε ηλεκτρονικούς επεξεργαστές και καταγραφείς
της προσλαµβανόµενης οπτικής πληροφορίας.

Άπειρα τέτοια παραδείγµατα θα µπορούσε να
αναφέρει κάποιος προς επίρρωση της σηµειολογι-
κής αναγκαιότητας της χρήσης λέξεων της ελληνι-
κής γλώσσας, για να περιγράψει µε λιτό λακωνικό
τρόπο όχι µόνο ένα δεδοµένο τεχνολογικό επιφαι-
νόµενο αλλά και να υπονοήσει ταυτόχρονα, µέσα
από την κρυστάλλινη µοναδικότητα της ετυµολο-
γίας τους, την ουσία και την φιλοσοφία του φαινο-
µένου στο οποίο αναφέρεται ή της εφαρµογής που
απορρέει από αυτό.

Και αυτή ακριβώς είναι η παράξενη ελκτική δύ-
ναµη, η µαγεία αν θέλετε, της ελληνικής γλώσσας.

Η κάθε λέξη της δεν είναι απλά ένας επίπλαστος
επιπόλαιος ήχος, αντανάκλαση των πρωτογενών

The guy looked at me with the signs of the
shock of our first contact, “you Greeks do not mess
around”, he told me, “you know things that are
hard for us to understand what they mean, and we
use them like magical words”.

“It is what we Englishmen”-“we British” as he put
it emphatically, widening the number of the in-
habitants of the United Kingdom and humbly re-
flecting on the popular patriotic-imperial march
“Britannia Rules the Waves” say to demonstrate
we have hardly understood anything “it sounds
Greek to us”, meaning it is so difficult.

And he continued, “but the primary clarity of
Greek words is what forces us to use them by com-
posing and combining existing Greek words in order
to describe also newer complex scientific and ap-
plications such as new opto-electronics”, οπτοηλε-
κτρονική in Greek as a reborrowing of the Greek
words the international scientific community used
to describe an area of the science of coupling a
composite optical instrument with electronic
processors and recorders of the received visual in-
formation.

One could mention numerous similar examples
in support of the semantic necessity of using
Greek words to describe in a simple, laconic way
not only a given technological epiphenomenon,
but also to imply at the same time, through the
crystal uniqueness of their etymology, the essence
and philosophy of the phenomenon to which it
refers or the application that results from it.

And that's the strange pulling power, the magic
if you like, of the Greek language.

Each word is not just a factitious frivolous
sound, a reflection of the primary sounds of the
natural phenomena and of the living beings which
bombarded man with such annoyance from his
birth as a species.

Each word conceals a mental process, a small
latent lingual brain within it, a “speech, work,
meaning” as Solomos said.

Instead of listing many of these examples, which
would come as a collection of relevant studies, I
preferred to refer to my personal experience, my
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ήχων των φυσικών φαινοµένων και των έµβιων
όντων που βοµβάρδιζαν τον άνθρωπο µε τέτοιου
είδους ακούσµατα από γεννησιµιού του ως είδος.
Η κάθε λέξη της κρύβει µια νοητική διεργασία,
έναν µικρό λανθάνοντα γλωσσικό εγκέφαλο µέσα
της, το σολωµικό «λόγο, έργο, νόηµα».

Αντί της παράθεσης πολλών τέτοιων παραδειγ-
µάτων, που θα προέρχονταν ως συµπιλήµατα σχε-
τικών µελετών, προτίµησα να αναφερθώ στην
προσωπική βιωµατική εµπειρία της πρώ�µης συ-
νειδητοποίησής µου της διεισδυτικότητας της ελ-
ληνικής γλώσσας, και της συµπαροµαρτούσας
σκέψης πίσω από αυτή, στον χώρο των θετικών επι-
στηµών.

Είναι µία επαγωγική µέθοδος, γνωστή στον χώρο
των επιστηµών εν γένει, που διακρίνεται για την
πειστικότητά της όταν επιβεβαιώνει σε σένα βιω-
µατικά κάτι που είναι γενικά αποδεκτό, το έχεις
ακούσει να το λένε, το έχεις διαβάσει, αλλά ποτέ
όλα αυτά δεν έχουν τη δύναµη εκείνου που συµ-
βαίνει προσωπικά σε σένα και που εν προκειµένω
σε κάνει να πεισθείς ότι έτσι είναι, δεν είναι ούτε
παραµύθια της Χαλιµάς, ούτε επιπόλαια προπα-
γάνδα, ούτε µυωπικός εθνικισµός, ούτε λεκτικές
υπερβολές: η ελληνική γλώσσα είναι γεµάτη από
«λέξεις-καµάκια» που µόλις καρφωθούν αφήνουν
τα ανεξίτηλα ίχνη τους σε όλο το γλωσσικό πλανη-
τικό δίκτυο του ανθρώπου, λέξεις-πυλώνες που
πάνω τους κτίσθηκαν ιδέες που έγιναν πράξη και
εφαρµογή.

Όλα αυτά στον χώρο των θετικών επιστηµών
(της ιατρικής συµπεριλαµβανόµενης σε αυτές)
χωρίς ακόµα να έχω αναφερθεί στην εξίσου βιω-
µατική εµπειρία µου στον χώρο των ανθρωπιστι-
κών επιστηµών.

Θα συνέβαινε και αυτό, το ίδιο µεσηµέρι της
πρώτης µου µέρας στο πανεπιστήµιο του Μάντσε-
στερ εκείνο τον Οκτώβριο του 1971, όταν επισκέ-
φθηκα τα πανεπιστηµιακά βιβλιοπωλεία που τότε
ήταν διάσπαρτα εκεί τριγύρω.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι, τα βιβλιοπωλεία είναι
για µένα ορόσηµα γνωριµίας µιας πόλης, της
όποιας πόλης, ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

Ποτέ δεν µε ενδιαφέρει να µάθω τα ονόµατα των
δρόµων της, γνωρίζω πάντα τα βιβλιοπωλεία της,
και ο προσανατολισµός µου γίνεται πάντα µε ση-
µείο αναφοράς αυτά.

Μη µου λέτε οδό και αριθµό, πείτε µου σε ποιο
βιβλιοπωλείο κοντά είστε, και θα σας βρω.

early realization of the penetration of the Greek
language, and the coincidental thinking behind it
in the field of exact sciences.

It is an inductive method, known in the field of
science in general, that is distinguished by its per-
suasiveness when it confirms to you experientially
something that is generally accepted, you have
heard it said, you have read it but never all of
them have the power of that which happens to
you personally and which in this case makes you
believe that it is, it is neither a tall tale, nor frivo-
lous propaganda, neither myopic nationalism nor
verbal exaggeration: the Greek language is full of
“harpoon- words” which leave their indelible
traces throughout the linguistic planetary net-
work of man, pylon words ton which ideas have
been built practiced and applied.

All these in the field of the exact sciences (med-
icine included) without my having even men-
tioned my equally personal experience in the field
of humanities.

It happened also on the same first day at the
University of Manchester that October 1971,
when I visited the university bookshops that were
then all around the place.

I must say that bookstores are for me the mile-
stones of acquaintance with a city, ofany city, in
Greece or abroad.

I never care to know the names of its streets,
but I always know its bookstores, and find my ori-
entation always referring to their position.

Do not tell me a street number, tell me which
bookstore you are near, and I'll find you.

That's how I've been so far in my unbalanced
life, and it's probably too late to change.

The parenthesis closes and Greek Literature
opens.

As I stumbled across the bookshelves and stalls
of the bookshops of Manchester, to see the books
theydisplayed, I came across our ancient ances-
tors.

And it was my turn to suffer a cultural shock.
And to realize that eventually this moto of Man-
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Κάπως έτσι έχω πορευθεί µέχρι τώρα στην ανι-
σόρροπη ζωή µου, και µάλλον είναι αργά να αλ-
λάξω. Κλείνει η παρένθεση και ανοίγει η ελληνική
γραµµατεία.

Καθώς περνοδιάβαινα λοιπόν στα ράφια και
τους πάγκους των βιβλιοπωλείων του πανεπιστη-
µίου του Μάντσεστερ για να γνωρίσω τα βιβλία
που εκθέτανε, έπεσα επάνω στους αρχαίους προ-
γόνους µας.

Κι ήταν η δική µου σειρά να υποστώ πολιτισµικό
σοκ. Και να συνειδητοποιήσω ότι τελικά αυτό το
τσιτάτο της πρωτοπορίας του Μάντσεστερ θα
έπρεπε για λόγους δικαιοσύνης να συνυπάρξει µε
το εκ της εµπειρίας µου τροποποιηθέν πρόταγµα
που αναφέρεται σε αυτό το µοναδικό «ελληνικό
θαύµα»:

What the (Ancient) Greeks said one day,
the rest of the world said it the day next to that!!!
Ότι οι (αρχαίοι) Έλληνες είπαν κάποια µέρα,
ο υπόλοιπος κόσµος το είπε την επαύριο εκείνης

της µέρας!!!

Τόµοι επί τόµων, πρώτο τραπέζι πίστα και φάτσα
βιτρίνα, Πλάτων, Πλάτων, Πλάτων, Αριστοτέλης,
Αριστοτέλης, Αριστοτέλης, Όµηρος, Ησίοδος, Πυ-
θαγόρας, Ηράκλειτος, Εµπεδοκλής, όλοι οι προσω-
κρατικοί, Πίνδαρος, Αισχύλος, Σοφοκλής,
Ευριπίδης, Αριστοφάνης, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης,
Ξενοφών, Αρριανός, Ιπποκράτης, Πλούταρχος,
Πτολεµαίος, Πλωτίνος, και βάλε και βάλε, και
Μέγας Βασίλειος και Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, και
Ιωάννης της Κλίµακος, και Μέγας Αθανάσιος, και
βάλε και βάλε, για να ζήσω το συγκλονιστικό βίωµα
µιας στιγµής εθνικής υπερηφάνειας για τους προ-
γόνους, αυτούς που µιλάµε (ακόµη τουλάχιστον) την
γλώσσα τους, και παράλληλα µια στιγµής (ή µια αι-
ωνιότητας;) εθνικής απογοήτευσης για την αθλιό-
τητα ηµών των επιγόνων και απογόνων τους να
αναδείξουµε την βαριά αυτή πολιτισµική µας κλη-
ρονοµιά, σηκώνοντάς την, όπως οφείλαµε, στους νε-
οελληνικούς ώµους µας, που όµως αποδείχτηκαν
αδύνατοι, καχεκτικοί και ανήµποροι να το πράξουν,
όχι τόσο λόγω µυ�κής αδυναµίας, όσο λόγω της από-
λυτης εγκεφαλικής κυριαρχίας των ορνίθων και των
στρουθίων στην ελλαδική ενδοχώρα.

Και η σκηνή αυτή δεν ήταν χαρακτηριστική µόνο
των βιβλιοπωλείων του Μάντσεστερ και του Λον-
δίνου.

Την ίδια ακριβώς σκηνή της πλήρους επιβολής
στις ανθρωπιστικές επιστήµες της ελληνικής γραµ-

chester's avant-garde would have to coexist, for
justice’s sake, with the moto, modified by my per-
sonal experience, an which refers to this unique
“Greek miracle”:

What the (ancient) Greeks said one day, the
rest of the world said it the day next to that!!!

Volume upon volume, proudly displayed: Plato,
Plato, Plato, Aristotle, Aristotle, Aristotle, Homer,
Hesiod, Pythagoras, Heraclitus, all the Pre-So-
cratics, Pindar, Aeschylus, Sophocles, Euripides,
Aristophanes, Herodotus, Thucydides, Xenophon,
Arrian, Hippocrates, Plutarch, Ptolemy, Ploti-
nus, andmore.

Basil the Great and John the Chrysostom, and
John of the Ladder, and Athanasius the Great,
and more.

And I experienced the overwhelming moment
of national pride for our ancestors; the language
of whom we (still) speak, and at the same time a
moment (or an eternity) of national disappoint-
ment for the contemptible inability of their de-
scendants to bring out this heavy cultural heritage
as we ought, carrying it on our neo-Hellenic
shoulders, which proved too weak, and unable to
do so not because of the weakness of the muscles
but because of the absolute spiritual domination
of the brainless in the Greek mainland.

And this scene was not typical of only the Man-
chester and London bookstores.

The very same scene of the full dominance of
the Greek Letters on Human Sciences, seen on
the shelves, showcases and stalls of the major
bookshops, I experiencedand was shocked by in
Paris, Heidelberg, Frankfurt, Brussels, Madrid,
Lisbon, Sydney, Rio de Janeiro, Cape Town, and
wherever else there was a bookstore which I vis-
ited and which deserved its name.

And I conclude returning to my experiences
when my monograph I wrote in English at the
Max Planck Institute in Heidelberg: “The Orion
Complex: A Case Study of Interstellar Matter” was
first published by the Reidel International House
in 1982, and which by now incites me to empha-
size to you the absolute dominance of the Greek
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µατείας, στα ράφια, τις προθήκες και τους πάγκους
των µεγάλων βιβλιοπωλείων την έζησα, την βίωσα,
και µε συγκλόνισε, στο Παρίσι, την Χα�δελβέργη,
την Φρανκφούρτη, στις Βρυξέλλες, την Μαδρίτη,
την Λισσαβώνα, το Σίδνε�, το Ρίο ντε Ζανέ�ρο, το
Κέ�π Τάουν, και όπου γης υπήρχε βιβλιοπωλείο
που επισκέφθηκα και άξιζε το όνοµά του.

Και κλείνω επανερχόµενος στα βιώµατά µου
όταν πρωτοεκδόθηκε από τον διεθνή οίκο Reidel το
1982 η µονογραφία µου που συνέγραψα στα αγγλικά,
στο Ινστιτούτο Μαξ Πλάνκ στην Χα�δελβέργη:
“The Orion Complex: A Case Study of Intertellar Mat-
ter”, «Το Σύµπλεγµα του Ωρίωνα: µια τυπική περί-
πτωση µελέτης της Μεσοαστρικής Ύλης», και που συ-
νειρµικά µε υποδαυλίζει τώρα να σας επισηµάνω την
απόλυτη επίσης κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας
στην ονοµατοθεσία των αστερισµών και των αστέ-
ρων, φορέων και αυτών αιωνίως όχι µόνον του ελ-
ληνικού πνεύµατος, αλλά και της ελληνικής µυθο-
λογίας που διαδραµατίζεται κάθε νύχτα στην µεγάλη
οθόνη του υπαίθριου παντός καιρού ουράνιου κι-
νηµατογράφου, όπως ακόµη και της ελληνικής δια-
στηµικής µουσικής σύλληψης (τύπου «Μυθωδίας» του
Βαγγέλη Παπαθανασίου), που και αυτή είναι µέρος
της γλώσσας µας.

Στην διεθνή βιβλιοκριτική που ακολούθησε την έκ-
δοση του «Ωρίωνα», και ήταν επαινετική, ένας αυ-
στριακός αστροφυσικός, σχολίασε πως µόνον ένας
Έλληνας θα µπορούσε να συλλάβει κατά τέτοιο τρό-
πο αυτό το θέµα, επισηµαίνοντας µε νόηµα τον στί-
χο του Ελύτη που είχα παραθέσει στο βιβλίο µου στα
ελληνικά, µαζί µε την αγγλική του µετάφραση:
«Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοηµάτων», και
καταλήγοντας αναφερόµενος στο έργο µου και
χρησιµοποιώντας ελληνική γραφή: «Άξιον Εστί».

Σας ευχαριστώ.

language in the names of the stars and the celes-
tial bodies, eternal bearers not only of the Greek
spirit but also of the Greek mythology which plays
every night on the big screen of the outdoor all-
weather heavenly cinema, as well as the Greek
space music conception (such as “Mythodia” by
Vangelis Papathanassiou), which is also part of
our language.

In the international reviews that followed the
publication of “Orion” and which were favorable,
an Austrian astrophysicist commented that only a
Greek could capture this subject in such a way,
pointing out meaningfully the Elytis verse that I
had quoted in my book in Greek, along with its
English translation: “I see the sequence of hidden
meanings”, and ending with reference to my work
using the Greek script: «Άξιον Εστί» (Axion Esti).

Thank you.

...γνωρίζω πάντα τα βιβλιοπωλεία του Μάντσεστερ...

...Ι always khow the bookshops of Manchester...

Να σας επισηµάνω την απόλυτη επίσης κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας
στην ονοµατοθεσία των αστερισµών και των αστέρων.

Let me to emphasize to you the absolute dominance of the Greek language in the names of the stars.
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γαπητοί, εν Χριστώ, αδελφοί!
Κοµίζων τας θερµοτέρας ευλογίας της

Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αµερικής, εις πά-
ντας υµάς ευσεβάστως, σας χαιρετώ!

Η θεία προβλεπτικότης µε ευνόησε και µε κατέ-
στησε τυχερό, να αναπτύξω από του βήµατος του
9ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ FORUM HUMANITAS, µε θέµα
την «ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣ-
ΣΑΣ», οµιλία που αφορά στην γλώσσα των Ευαγ-
γελίων.

Οφείλουµε πάντες, να οµολογήσουµε ότι, το γνη-
σιότερο δείγµα της Ελληνικής στα χρόνια της Κοι-
νής, είναι η γλώσσα των Ευαγγελίων, η οποία
εξελίχθηκε δεόντως στον προφορικό λόγο ως συ-
νέχεια της Αττικής διαλέκτου µε αποτέλεσµα τε-
λικά, να επικρατήση της Κοινής.

Να σηµειώσουµε ακόµα ότι, το πιο αντιπροσω-
πευτικό δείγµα της πρώτης Κοινής Ελληνικής
Γλώσσας, αυτής δηλαδή που επικράτησε της Αττι-
κής, ενώ βαθµιαία υποχώρησαν και οι λοιπές διά-
λεκτοι, είναι η Γλώσσα των Ευαγγελίων.

Η απλούστερη προφορική γλώσσα, η ∆ηµοτική,
είναι αποτέλεσµα αυτής της Κοινής προφορικής, η
οποία διαρκώς µεταβαλλόµενη και αλλοιωµένη,
χρησιµοποιείται στις µέρες µας.

Να σηµειώσουµε ότι, από τον 1ο αιώνα, ο Αττι-
κισµός είχε κάνει την εµφάνισή του, σαν γλωσσική
µίµηση της Ελληνικής, όπως οµιλείτο στην κλασ-
σική περίοδο, η οποία σιγά-σιγά επικράτησε σαν,
η κυρία µορφή της γραπτής Ελληνικής, δηλαδή της
προφορικής έκφρασης.

Το γεγονός ότι, οι Πατέρες της Εκκλησίας υιο-

ear brothers in Christ!
Carrying the warmest blessings of the

Greek Orthodox Church of America, I greet all
of you with great respect!

Divine foresight favored me and made me for-
tunate to develop from the pontium of the 9th IN-
TERNATIONAL FORUM HUMANITAS, the
subject of “THE UNIQUENESS OF THE GREEK
LANGUAGE”, a speech about the language of the
Gospels.

We all have to admit that the most authentic ex-
ample of Greek in the years of the Common lan-
guage is the language of the Gospels, which has
evolved appropriately in the oral language as a
continuation of the Attic dialect, resulting ulti-
mately in its dominance on the Common Lan-
guage.

Let us also note that the most representative
sample of the first Common Greek language, the
one that prevailed in Attica, while the other di-
alects gradually subsided, is the Language of the
Gospels.

The simplest oral language, Demotic, is the re-
sult of this Common Oral language, which is used
nowadays, though constantly changing and al-
tered.

It should be noted that, since the 1st century,
Atticism had appeared as a linguistic imitation of
Greek, as it was spoken in the classical period,
which gradually prevailed as the main form of
written Greek, that is, of oral expression.

The fact that the Fathers of the Church adopted

ΠΑΤΗΡ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ - Η.Π.Α.
FR. THEODOROS KYRITSIS - U.S.A.

Κληρικός Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας Αµερικής
Priest of the Greek-Orthodox Church of America

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

GREEK LANGUAGE. THE LANGUAGE OF THE GOSPELS
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θέτησαν την Αττική διάλεκτο αντί της γλώσσας των
Ευαγγελίων, αποτέλεσε την καθοριστικήν αιτίαν
εγκατάλειψης της Κοινής γλώσσας των Ευαγγε-
λίων.

Στα χρόνια του Χριστού, χάθηκε µια σπουδαία
ευκαιρία να αποκτήσουν οι Έλληνες ενιαία µορφή
γλώσσας, τόσο γραπτής όσο και προφορικής.

Παρ’ όλα αυτά, η γλώσσα των Ευαγγελίων, σαν
γλώσσα αναφοράς της Χριστιανικής θρησκείας,
επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την Χριστιανική γλωσ-
σική παράδοση, σε κάθε της µορφή και έκταση, στη
θεία Λειτουργία, στη θεολογία των Πατέρων,
στους ύµνους, τις αγιογραφίες, στο κήρυγµα, στην
Κατήχηση, στην γενικότερη θεολογία...

Η επίδραση της στην Ελληνική Γλώσσα, τόσο στο
γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο, επικράτησε
σε όλα τα στάδια της εξέλιξής της.

Είναι σε όλους µας γνωστό ότι, στην απλή καθη-
µερινή γλώσσα, διασώζονται πλήθος Οµηρικών λέ-
ξεων και εκφράσεων, οι οποίες εµπεριέχονται
αυτούσιες και στα Ευαγγέλια.

Η Εκκλησιαστική Υµνολογία, µε τον απέραντο
ποιοτικό πλούτο της, έστω και µε απλουστευµένη
γλώσσα, διευκολύνει την ανθρώπινη επικοινωνία
µε τον Θεό και σε, κάθε περίπτωση συγκινεί και
συναρπάζει τον εκκλησιαζόµενο, έστω και αν,
ενιότε, µε αρχα�στικά στοιχεία, θα αναµέναµε
αντίθετα αποτελέσµατα.

Οι πιστοί, το πλήρωµα της Εκκλησίας, ασχέτως
ηλικίας και µορφώσεως, παραµένει κατανυκτικό
και συγκινηµένο ακούγοντας τους ύµνους της θείας
Λειτουργίας.

Ιδιαιτέρως τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδοµά-
δος, δεν υπηρετούν µόνον λειτουργικούς και λα-
τρευτικούς σκοπούς, αλλά σε µια πληρέστερη
άποψη αποτελούν µελωδικούς ύµνους, η µουσικό-
τητα και ο λόγος των οποίων ανυψώνει και ενώνει
τον πιστό µε τα Άγια των Αγίων, µε τον Άρτο και
τον Οίνο!...

Αναφέροµαι και στα τροπάρια που περιγράφουν
και σχολιάζουν µε τις «γλυκύτερες λέξεις» το Θείο
∆ράµα!

Ο πιστός, µετέχει βιωµατικά στο κατανυκτικό
µοιρολόι της Μάνας – Παναγιάς, για τον άδικα
εµπαιζόµενο, βασανιζόµενο πολύπαθο Υιό της, τον
οποίο ο Ουρανός όρισε ως Υιόν του Θεού, ως
µέλος της θείας Τριαδικότητας, ως ίσον µε τον Πα-
τέρα.

Παραθέτω µε απόλυτο σεβασµό ένα αθάνατο
θρησκευτικό έπος, στο οποίο ο Υµνογράφος, µε

the Attic dialect instead of the language of the
Gospels constituted the main reason for aban-
doning the common language of the Gospels.

In the years of Christ, a great opportunity was
lost for the Greeks to acquire a unified form of
language, both written and spoken.

Nevertheless, the language of the Gospels, as a
reference language of the Christian religion,
greatly influenced the Christian linguistic tradi-
tion, in every form and extent, in divine Mass, in
the theology of the Fathers, in hymns, in religious
texts, in preaching , in the Catechism, in general
theology...

The influence of the language of the Gospels
on the Greek language, both written and oral,
prevailed at all stages of the evolution of the
Greek language.

It is known to all of us that a host of Homeric
words and expressions are preserved in the simple
daily language, which are inherently included in
the Gospels as well.

Ecclesiastic Hymnology, with its immense qual-
itative wealth, even with a simplified language, fa-
cilitates human communication with God, and in
every case it moves and excites the church-goer,
even if one would expect the opposite because of
its archaic elements.

The faithful, the congragation, regardless of age
and education, remain attentive and excited while
listening to the hymns of the Divine Mass.

Particularly the Holy Week motets serve not
only functional and cult purposes, but in a fuller
sense they are melodic hymns, the musicality and
the words of which elevate and unite the faithful
with the Holy of Holies, with the Bread and the
Wine!

I refer to the motets that describe and comment
on the Divine Drama using the “sweetest words”!

The faithful participate experientially in the
emotive dirge of Mother-Virgin Mary for her un-
justly suffering beloved Son, whom Heaven ap-
pointed as the Son of God, as a member of the
Divine Trinity, as equal to the Father.

I quote with absolute respect an immortal reli-
gious epic in which the Hymnographer, with the
convenient use of the Divine Hellenic Logos,
unique in the world in the fullness of the descrip-
tion of the most shocking event in the history of
Man, the Crucifixion and Death of Christ and the
exiting event of the defeat of Hades... leaves a
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άνετη χρήση του θείου Ελληνικού Λόγου, µοναδι-
κού στον κόσµο στην πληρότητα της περιγραφής
του συγκλονιστικότερου γεγονότος στην ιστορία
της Ανθρωπότητος, της Σταύρωσης, του Θανάτου
και της Νίκης του Άδου... αφήνει γραπτή παρακα-
ταθήκη στον πιστό του µέλλοντος, το πραγµατικό
µήνυµα της Σωτηρίας της Ψυχής.

Αι γενεαί αι πάσαι, ύµνον τη Ταφή Σου
προσφέρουσι Χριστέ µου

Καθελών του Ξύλου, ο Αριµαθείας,
εν τάφω Σε κηδεύει

Μυροφόροι ήλθον, µύρα σοι,
Χριστέ µου, κοµίζουσαι προφόνως.

ους έθρεψε το µάννα, εκίνησαν την πτέρνα,
κατά του ευεργέτου.

Ιωσήφ κυδεύει, συν τω Νικοδήµω,
νεκροπρεπώς τον Κτίστην.

Ω γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατόν µου Τέκνον,
που έδυ σου το κάλλος;

Το «Τετέλεσται», ο θρήνος της Υπεραγίας Θεο-
τόκου και το «Χριστός Ανέστη», δοσµένα µέσα από
τα βύθια µηνύµατα της Ελληνικής Γλώσσας, απο-
τελούν την «Τριλογία της ανθρώπινης εξιλέωσης»
του δρόµου προς το Αιώνιο Φως!

Επιγραµµατικά και σε κάλυψη της ιστορικής
αναγκαιότητας, τονίζω ιδιαιτέρως ότι η Γλώσσα
των Ευαγγελίων, δεν υπέστη καµµία αλλαγή, πα-
ραµένουσα πάντοτε η ίδια, ως τις µέρες µας.

Εδώ και 2.000 χρόνια, οι πιστοί στους ναούς,
ακούνε περικοπές από το Ευαγγέλιο στο πρωτογε-
νές, στο πρωτότυπο κείµενό τους. Το ίδιο συµβαί-
νει και µε τα Αποστολικά Αναγνώσµατα του
Αποστόλου Παύλου.

Η µόνη αλλαγή που υπέστησαν τα Ευαγγέλια
είναι στον τρόπο γραφής τους, ο οποίος από µεγα-
λογράµµατος, δηλαδή όλα τα γράµµατα µε κεφα-
λαία, που συνηθίζεται να τα βλέπουµε στους
παπύρους των πρωτοχριστιανικών χρόνων, τα κεί-
µενα της Καινής ∆ιαθήκης µεταφέρονται σε µικρά,
σε µικρογράµµατη γραφή, η οποία από τις αρχές
του 9ου αιώνα µ.Χ., τυποποιήθηκε και επικράτησε.

Είναι γνωστό ότι, όλα τα σωζόµενα Ελληνικά βι-
βλία, από τον 4ο αιώνα π.Χ. ως τις αρχές του 9ου
αιώνα µ.Χ. είναι γραµµένα σε µεγαλογράµµατη
γραφή, η οποία προέρχεται από την γραφή των Αρ-
χαίων Επιγραφών.

Όµως, σήµερα, είναι επίσης γνωστόν ότι, το ίδιο
Σύνταγµα της Ελλάδος απαγορεύει τη µετάφραση
της Αγίας Γραφής, χωρίς την έγκριση της Εκκλη-

written testimony to the faithful of the future, the
true message of the Savior of the Soul.

All generations offer a hymn
to your burial my Christ.

The Arimathean took you down
from the cross and buried you in a tomb.

Women came with spices to give thee perfume
and prepare your burial.

Nourished from above with manna,
lifted heels of contempt against their benefactor.

Joesph is buried by Nikodemos,
body of the Creator.

Oh my sweet spring, my sweetest child, where
does your beauty fade?

“It is finished”, the mourning of the Most Holy
Mother of God and “Christ has Risen”, given
through the bottomless messages of the Greek
Language, constitute the “Trinity of human atone-
ment”, of the road to Eternal Light!

In short and in order to cover the historical ne-
cessity, I particularly emphasize that the Lan-
guage of the Gospels did not undergo any change,
always remaining the same, as it is today.

For 2,000 years, believers in church have heard
extracts from the Gospels in their original text.
The same is true with Paul the Apostle’s Writings.

The only change that the Gospels have suffered
is the form of the writing, in that instead of capi-
tal letters, as we usually see the texts in the papyri
of Early Christian times, the texts of the New Tes-
tament are written in small, micrographic script
which, from the beginning of the 9th century AD,
was standardized and has prevailed.

It is known that all the surviving Greek books
from the 4th century BC until the beginning of the
9th century AD are written in capital script, which
comes from the writing of Ancient Inscriptions.

Today, however, it is also known that the Con-
stitution of Greece prohibits the translation of the
Holy Bible, without the approval of the Church
of Greece and the Great Church of Christ, in
Constantinople.

Respected ladies and gentlemen.
In my capacity as a priest of the Church of

Almighty, I serve the Greek-Christian ideal in the
United States of America, and I feel thoughtful
and troubled when they inform me that some



σίας της Ελλάδος και της Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας, στην Κωνσταντινούπολη.

Σεβαστό κοινό, κυρίες και κύριοι.
Ως εκ της ιδιότητός µου, ιερέως εις τον Ναόν του

Υψίστου, υπηρετώ το Ελληνοχριστιανικό ιδεώδες
στη χώρα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής,,
στέκοµαι περίσκεπτος και προβληµατισµένος,
όποτε µε πληροφορούν ότι, ορισµένοι ιερείς, µε
προσωπική τους πρωτοβουλία, κατά την Ιεράν
Ακολουθίαν, ιδιαιτέρως της Κυριακής, ανακατεύ-
ουν την ∆ηµοτική και την Αττική διάλεκτο κατά την
ανάγνωση των ύµνων και των ευχών, ισχυριζόµε-
νοι ότι, ενδιαφέρονται για την µεγαλύτερη κατα-
νόηση του θείου Λόγου από τους πιστούς.

Αυτό, κατά την προσωπική µου γνώµη, αποτελεί
τεράστια άγνοια και επικίνδυνη θέση απέναντι
στην θεία, ζωοδότρα Αττική διάλεκτο, η οποία
µέσα από την Μαθηµατική, εννοιολογική δοµή της,
καθίσταται µοναδική για τους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές του µέλλοντος, οι οποίοι θα µετατραπούν
σε «φωνητικούς- ακουσµατικούς».

Η Γλώσσα των Ευαγγελίων, η Γλώσσα της Ελλη-
νορθοδόξου Εκκλησίας, δεν εγγίζεται, δεν τροπο-
ποιείται, δεν µεταλλάσσεται.

Η προέλευσή της, είναι θεία, Χρόνου Αγνώ-
στου...

Το µέλλον της, εκπροσωπεί την Παιδεία της Αν-
θρωπότητος εις τους Αιώνας.

Μιάς Παιδείας, που µόνον µέσω της Ελληνικής
Γλώσσας, της γλώσσας των Ευαγγελίων, της Γλώσ-
σας των αρχαίων µυστών που την συνέταξαν, κα-
τέχει την «Κρυµµένη Γνώση» του Ανθρώπου, της
Φύσεως, της Γης και του Ουρανού.

Το µεγαλείο αυτής της Γλώσσας, σήµερα τι-
µούµε!

Σας ευχαριστώ!

priests, on their own initiative, in the Holy Mass,
particularly on Sunday, mix the Demotic Greek
with the Attic dialect while reading hymns and
wishes, claiming that they are interested in the
greater understanding of the Divine Word by the
faithful.

This, in my personal opinion, is huge ignorance
and a dangerous position against the divine, life-
giving Attic dialect, which, through its mathe-
matical, conceptual structure, becomes unique
for the computers of the future, which will turn
to “vocal- acoustic”.

The Language of the Gospels, the language of
the Greek Orthodox Church, cannot be touched,
altered, or modified.

Its origin is divine, of Time Unknown...
Its future represents the Education of Man-

hood in Eternity.
The Education, which, through the Greek Lan-

guage, the language of the Gospels, the Language
of the ancient mystics who wrote it, possesses the
“Hidden Knowledge” of Man, Nature, Earth and
Heaven.

The greatness of this Language, today we
honor!

Thank you!
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Η Γλώσσα των Ευαγγελίων, η Γλώσσα της Ελληνορθοδόξου Εκκλη-
σίας, δεν εγγίζεται, δεν τροποποιείται, δεν µεταλλάσσεται.

The Language of the Gospels, the language of the Greek Orthodox
Church, cannot be touched, altered, or modified.
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he basis to portray in lexis the Cosmos of
Botany is the gnosis of the etymology of the

hellenic phytological glossary. The topos of genesis of
phytobiological onomatopoeia is classical Hellas.

Ό,τι ακολουθεί είναι ένα σύντοµο ταξίδι στον
θαυµαστό κόσµο των φυτών, τον οποίον η ευανθής
Ελληνίδα Γλώσσα κατανοεί, περιγράφει και ανα-
λύει µε νοηµατική ακρίβεια και σοφία.

Στον εξαιρετικά περιορισµένο χρόνο ενός Συνε-
δρίου και στο περιοριστικό ενός τόµου πρακτικών,
δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν και αναλυθούν
όλες οι επι µέρους συνιστώσες του παρόντος θέ-
µατος αλλά γίνεται ενδεικτική παράθεση ολίγων
στοιχείων.

Η Ελληνική Γλώσσα περιγράφει µε ακρίβεια την
εξαιρετικά πλούσια ελληνική χλωρίδα, αφού αν
και η Ελλάδα κατέχει µόνο το 6% της Μεσογείου,
έχει το 26% της Μεσογειακής χλωρίδας µε 5758
είδη και 1970 υποείδη, εκ των οποίων ενδηµικά
είναι 1274 είδη και 450 υποείδη.

Κατ’ αρχάς να παραθέσουµε µιά ετυµολογική προ-
σέγγιση της λέξεως «Φυτόν» (που η αντίστοιχη λέξη
στην επιστηµονική ορολογία ως πρόθεµα ή ως κα-
τάληξη είναι: «phyt-», «phytο-», «-phyton», «-phyte», «-
phyta», «-phytic»): Εκ του «φύω», όπου «ύω» σηµαί-
νει βρέχω και δια τροπής της δασείας σε φ γίνεται
«φύω», αφού τα φυτά για να φυτρώσουν έχουν ανά-
γκη βροχής.

he basis to portray in lexis the Cosmos of
Botany is the gnosis of the etymology of

the hellenic phytological glossary. The topos of gene-
sis of phytobiological onomatopoeia is classical Hel-
las.

What follows is a short journey to the wonder-
ful world of plants, which the vivid Greek lan-
guage understands, describes and analyzes with
meaningful precision and wisdom.

In the extremely limited time of a congress and
with the limitations of a volume of records, it is
not possible to report and analyze all the individ-
ual components of this subject, but I will try to
present a few indicative elements.

The Greek language accurately describes the
extremely rich Greek flora, since although
Greece holds only 6% of the Mediterranean, it
has 26% of the Mediterranean flora with 5758
species and 1970 subspecies, of which endemic
are 1274 species and 450 subspecies.

First of all, let me procceed to an etymological
approach to the word “Φυτόν” (Plant) (the corre-
sponding word of which in scientific terminology as
a prefix or as a suffix is: “phyt-”,“phyto-”, “-phyton”,
“-phyte” phyta, “-phytic”) from «φύω» in which «ύω»
means “rain”, because plants need rain to grow.

∆ρ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΠΕΡ∆ΕΤΖΟΓΛΟΥ
Dr DIMITRIOS K. PERDETZOGLOU

∆ιευθυντής Φαρµακοποιός Ε.Σ.Υ., Επιθεωρητής Υπουργείου
Υγείας
Director Hospital Pharmacist Health Inspector - Greek Ministry of
Health

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

THE GREEK LANGUAGE IN THE WORLD OF PLANTS



55

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Στην Προ�πποκρατική περίοδο (3000 π.Χ.-5ος αι-
ώνας π.Χ.) περιοριζόµαστε σε έµµεσες πληροφο-
ρίες από επιγραφές, αναθηµατικές πλάκες από τα
Οµηρικά και τα Ορφικά έπη.

Στη Θεογονία του Ησίοδου (8ος π.Χ. αιώνας)
υπάρχει η πρώτη γραπτή αναφορά για την µήκωνα
(παπαρούνα).

Στα Ορφικά έπη (6ος π.Χ. αιώνας) αναφέρεται
πλήθος φυτών: ο κέδρος, ο µανδραγόρας, η ανε-
µώνη, κλπ. Στα Οµηρικά έπη αναφέρονται αρκετά
φυτά, όµως µε ατελείς περιγραφές.

Στο έργο του Ιπποκράτη (460–377 ή 356 π.Χ.)
αριθµούνται 336 φυτικές δρόγεςχωρίς περιγραφή
(π.χ. σκόροδον, κρόµµυον, πράσον, πετροσέλινο,
κυδώνια, λίνον, µύρρα, κλπ.).

Ο Αριστοτέλης (384–322 π.Χ.) ήταν ο πρώτος
που µε επιστηµονική µεθοδολογία ταξινόµησε όλα
τα έµβια όντα (και τα φυτά).

Ο Θεόφραστος (372–περ. 287/5π.Χ.) περιέγραψε
τη χλωρίδα πολλών περιοχών της Ελλάδας. Στο
έργο του "De Historia Plantarum" αναφέρονται περί
τα 480 φυτικά είδη.

Ο Πεδάνιος ∆ιοσκουρίδης (1ος µ.Χ.) στο έργο
του «Περί ιατρικής ύλης» («De Materia Medica»)
αναφέρει περί τα 600 φυτικά φάρµακα (δρόγες).

Τα φυτά (όπως και τα ζώα) περιγράφονται επι-
στηµονικά µε επώνυµο (γένος), όνοµα (είδος) και
το όνοµα του συγγραφέως που τα περιέγραψε
πρώτος (διωνυµική ονοµατολογία). Η σύχρονη
αυτή ονοµατολογία οφείλεται κυρίως στουςCaspar
Bauhin (1560-1624) και Carl von Linné [Carl Lin-
naeus (1707–1778)].

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Οι διεθνώς αποδεκτές διαιρέσεις του Φυτικού
Βασιλείου όλων των φυτών της γης είναι ελληνικής
προελεύσεως: Φυτά Κρυπτόγαµα (CRYPTOGA-
MAE), Φανερόγαµα (PHANEROGAMAE), Θαλ-
λόφυτα (THALLOPHYTA), Βρυόφυτα (BRYO
PHYTA), Πτεριδόφυτα (PTERIDOPHYTA), Γυ-
µνόσπερµα (GYMNOSPERMAE), Αγγειόσπερµα
(ANGIOSPERMAE), Μονοκοτυλήδονα (MONO-
COT), ∆ικοτυλήδονα (DICOT).

Οι κυριότεροι κλάδοι και τοµείς της σύγχρονης
Βοτανικής επιστήµης, είναι ελληνικής προελεύ-
σεως και ετυµολογίας, π.χ.:

THE HELLENIC LANGUAGE IN
THE HISTORICAL REGISTRATION OF PLANTS

In the pre-Hippocrates period (3000 BC-5th
century BC) we are limited to indirect informa-
tion from inscriptions, votive plates from the Ho-
meric and Orphic epics.

In the Theogony of Hesiod (8th century BC)
there is the first written reference for poppy
(poppy).

In the Orphic epics (6th century BC) a number
of plants are mentioned: the cedar, the man-
drake, the anemone, etc. The Homeric epics
mention several plants, but with imperfect de-
scriptions.

In the work of Hippocrates (460-377 or 356
BC), there are 336 herbal substances without a
description (such as garlic, onion, leek, parsley,
quinces, flax, myrrh, etc.).

Aristotle (384-322 BC) was the first to classify
all living beings (and plants) by scientific method-
ology.

Theophrastus (372-c. 287/5 BC) described the
flora of many regions of Greece. In his work “De
Historia Plantarum” there are about 480 plant
species. Pedanios Dioskouridis (1st century) in his
work on “De Materia Medica” reports about 600
herbal medicines (dung).

The plants (as well as the animals) are described
scientifically by their genus, kind and the name of
the author who described them first (binomial
nomenclature). This recent nomenclature is
mainly due to Caspar Bauhin (1560-1624) and
Carl von Linné Carl Linnaeus (1707-1778).

THE GREEK LANGUAGE IN THE DIVISION
AND THE BRANCHES OF BOTANOLOGY

The internationally accepted divisions of the plant
kingdom of all plants of the earth are of Greek ori-
gin: CRYPTOGAMAE, PHANEROGAMAE, THALO-
PHYTA, BRYOPHYTA, PYRIDOPHYTA, GYM-
NOSPERMAE, ANGIOSPERMAE , MONOCOT, DI-
COT.

The main branches and sectors of modern
Botanical science are of Greek origin and ety-
mology, eg:
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• ∆ενδρολογία (Dendrology)
• Εθνοβοτανική (Ethnobotany)
• Οικολογία φυτών (Plant ecology)
• Οικονοµική Βοτανική (Economic botany)
• Παλαιοβοτανική (Paleobotany)
• Συστηµατική Βοτανική (Systematic Botany)
• Φυτογεωγραφία (Phytogeography)
• Φυτοκοινωνιολογία (Phytosociology)
• Φυτορµόνες (Phytohormones)
• Φυτοχηµεία (Phytochemistry), κλπ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΩΣ ΠΡΟΘΕΜΑ)
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

A-(στερητικό), Acanth-, Aero-, Amph-, Ana-,
Andro-, Angi-, Anti-, Auto-, Bio, Bot-,Bryo-,
Calic/yx-, Carp-, Cauli(e)-, Ceph-, Clado-, Crypt-,
Di-, Dia-, Eco-, En (t)do-,Epi, Gen-, Gymn-, Hyper,
Hypo-, Lob-, Karyo-, Mega-, Micro-, Mono-,
Morph-,Organ-, Orchi-, Pan-, Petro-, Photo-, Platy,
Phyllo-, Poly-, Pro-, Pseudo-, Sperm-,Styl-, Syn-,
Tricho-.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΦΥΤΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

Τα κυρίαρχα φυτά µε τις περισσότερες αναφο-
ρές στα έργα του Οµήρου είναι η δρυς (η βελανι-
διά, Quercus sp.) και ακολουθεί το πεύκο (Pinus
sp.). Γενικά, οι περισσότερες αναφορές σε φυτά
είναι στην Οδύσσεια, ενώ είναι λιγότερες στην
Ιλιάδα.

Η Κρανιά [Cornus mas L., κρανιά η κοινή (εκ του
κάρα, κραταιόν)] είναι δέντρο γνωστό από την
εποχή του Οµήρου και αναφέρεται µε το όνοµα
«Κράνειαν» (Ιλιάδα Π, 767). Από ξύλο Κρανιάς,
σύµφωνα µε τον Παυσανία, οι αρχαίοι Έλληνες
έφτιαξαν το ∆ούρειο Ίππο. Από Κρανιά ήταν επί-
σηςκατασκευασµένα τα µακεδονικά δόρατα, οι
γνωστές «σάρισες».

Ο Όµηρος αναφέρει ότι, καθώς ο Οδυσσέας πή-
γαινε προς το παλάτι της Κίρκης για να σώσει τους
συντρόφους του, τον συνάντησε ο Ερµής, ο οποίος
του έδωσε το φυτό «µώλυ», που ήταν το αντίδοτο -
αντιφάρµακο για το φίλτρο της Κίρκης, χάρη στο
οποίο οι σύντροφοι του Οδυσσέα θα ξαναγίνονταν
άνθρωποι.

• Dendrology
• Ethnobotany
• Plant ecology
• Economic botany
• Paleobotany
• Systematic Botany
• Phytogeography
• Phytosociology
• Phytohormones
• Phytochemistry etc.

THE HELLENIC LANGUAGE
(AS PREFIX)

IN SCIENTIFIC BOTANIC NOMENCLATURE,
AND IN ALL BRANCHES OF BOTANOLOGY

A- (privative), Acanth-, Aero-, Amph-, Ana-,
Andro-, Angi, Anti-, Auto-, Bio-, Bot-, Bryo-,
Calic- yx-, Carp-, -, Ceph-, Clado-, Crypt-, Di-,
Dia-, Eco-, En (t) do-, Epi, Gen-, Gymn-, Hyper-
, Hypo-, Lob-, Micro-, Mono-, Morph-, Organ-,
Orchi-, Pan-, Petro-, Photo-, Platy-, Phyllo-, Poly,
Pro-, Pseudo-, Sperm-, Styl-, Syn-, Tricho-.

THE HELLENIC LANGUAGE IN THE PLANTS
OF HOMER’S WORKS

The dominant plants with most references in
Homer's works are Oak (Quercus sp.), followed
by Pine (Pinus sp). In general, most plant refer-
ences are found in the Odyssey, while there are
less in the Iliad.

Krania [Cornus mas L.), (from κάρα, κραταιόν)
is a well-known tree since the time of Homer and
is referred to by the name “Kranian” (Iliad II,
767).

From Krania wood, according to Pausanias, the
ancient Greeks made the Trojan Horse. From
Krania were also made the Macedonian spears,
“Sarisses”.

Homer reports that, as Odysseus was going to
Circe's Palace to save his comrades, Hermes met
him, who gave him the “moly” plant, which was
the antidote for the Circe’s potion , thanks to the
which Odysseus' comrades would turn to human
again.
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Ο Όµηρος αναφέρει ότι το «µώλυ» έχει άσπρα
άνθη, µαύρη ρίζα και ξεριζώνεται δύσκολα. Σύµ-
φωνα µε αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι πολύ πι-
θανόν το «µώλυ» να ταυτίζεται µε το είδος Galan-
thus nivalis L. ή ο Helleborus niger L..

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Α. Συµβολικά φυτά
στους Αρχαίους Ολυµπιακούς Αγώνες

Homer states that the “moly” has white flowers,
black roots and is difficult to uproot. According to
these characteristics, it is very likely that the moly
is identified with Galanthus nivalis L. or Helle-
borus niger L ..

THE GREEK NAMES OF THE PLANTS
OF THE OLYMPIC GAMES

Α. Symbolic plants in
the Ancient Olympic Games

Λα�κή ονοµασία Επιστηµονική Χρήση και
φυτού ονοµασία συµβολισµός

∆άφνη Laurus nobilis L. ∆όξα, δικαιοσύνη,
τιµή, δύναµη,
αναγνώριση, νίκη,
σοφία

Ελάα, Ελιά Olea europaea Ειρήνη, νίκη
(αγριελιά) L.var. sylvestris

(Mill.)Lehr.

Μηλιά Malus domestica To µήλο ως
σύµβολο
οµορφιάς,
γνώσης, σοφίας

Μυρρίνη, Μυρτιά Myrtus Οµορφιά, αγάπη,
communis L. ειρήνη, προστασία

Φοίνικας Phoenix L. sp. Οι καρποφόροι
κλάδοι ως

σύµβολα νίκης

Common name Scientific name Use and
of plant symbolism

Laurel Laurus nobilis L. Glory, justice,
power,
recognition,
victory, wisdom

Olive tree, Oleaster Olea europaea Peace, victory
L.var. sylvestris
(Mill.)Lehr.

Apple tree Malus domestica The apple
Borkh. as symbol of

beauty, knowledge
and wisdom

Myrtle Myrtus communis L. Beauty, love,
peace, protection

Palm Tree Phoenix L. sp. The fruit bearing
branches as
symbols of victory



Β. Μερικά από τα φυτά που χρησιµοποιούσαν
στην καθηµερινή ζωή στην Αρχαία Ολυµπία,
κατά την διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΒΟΤΑΝΙΚΗ
Τα φυτά απαντώνται:

Α. Στα τραγούδια
• Ψηλό κυπαρισσάκι µου και πλατανοφυλλάτο,

χαρά του που θα κοιµηθεί στον ίσκιο σου από
κάτω.

Β. Στις παροιµίες
• Βάλε ελιά για τα παιδιά σου και µηλιά για την

κοιλιά σου.

Γ. Στη Λα�κή φυτοθεραπευτική-γιατροσόφια
(Κώδικας Μεγίστης Λαύρας)

«Εις δίψαν: ... ζοµόν οµής κολοκήνθης µεν ζάχαρι
πίνε ή γλυκόρηζον και µαρουλόσπορον βράσε µε
νερόν πίνε νήστης ή βάλε σταφήδας εις νερόν βρόχι-
νον να µουσκέψουν και πίνουν παύη η δίψα.» (sic)

B. Some of the plants used in everyday life
in Ancient Olympia during

the Olympic Games

THE GREEK LANGUAGE IN ETHNOBOTANY
Plants appear:

A. In songs
My tall young cypress with the large leaves, the

joy of the one who will sleep in your shade.

B. In proverbs
Apply olive leaves on your children and apple

leave on your belly.

C. In popular herb treatment (Codex in
Megisti Lavra)

When thirsty, drink the juice of pumpkin with sug-
ar or boil sweet beetroot and lettuce seed and drink
with empty stomach or soak raisins in rain water and
drink until your thirst is quenched.

Λα�κή ονοµασία Επιστηµονική Χρήση
φυτού ονοµασία

Άγνος, Λυγαριά Vitex agnus Για στεφάνι
-castus L. από άνθη

Άµπελος Vitis vinifera L. Κρασί

∆ιόσανθος, Dianthus L. sp. Άνθη για διακόσµιση
∆ίανθος,Γαρυφαλλιά των αγαλµάτων

∆ρύς, Βαλανιδιά Quercus coccifera L. Ξυλεία

Ίρις Iris germanica L. Άνθη για διακόσµιση

Κρίθη, Κριθάρι Hordeum vulgare L. Τροφή

Λίνον, Λινάρι Linum sp. Ενδύµατα για
τα αγάλµατα

Μήκων Papaver Σπέρµατα,
somniferum L. τροφή, έλαιο

Πεύκη Pinus maritima Ait. Ξυλεία

Ρόα, Ροδιά Punica granatum L. Ντεκόρ για ναούς
και αγάλµατα

Τριαντάφυλλα Rosa spp. Για διακόσµηση

Common name Scientific name Use
of plant

Osier Vitex agnus For wreaths
-castus L.

Grapevine Vitis vinifera L. Wine

Clove-pink Dianthus L. sp. Flowers for the
decoration of statues

Oak tree Quercus coccifera L. Timber

Iris Iris germanica L. Flowers for
decoration

Barley Hordeum vulgare L. Food

Flax Linum sp. Covers for statues

Poppy Papaver Seeds, food, oil
somniferum L.

Pine tree Pinus maritima Ait. Timber

Pomegranata Punica granatum L. Decoration for
temples and statues

Roses Rosa spp. For decoration
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

• Άνθος: εκ του ανω+θέω, αφού αυξανόµενο κα-
τευθύνεται προς τα άνω.

• Απιδέα (Pyrus communis L.): κοινώς αχλαδιά.
Έκ του «άπιος» (α+πίνω). Απιδέα εκ του ότι δεν «πί-
νει», δεν «τραβάει» πολλά νερά.

• Bαλανιδιά και Βελανιδιά (Quercus sp.): εκ τού
«βάλλω» (ρίχνω, πετάω) διότι οι καρποί της, πίπτουν
εκ τού βάρους των, «βάλλονται» (Βάλανος=ο καρ-
πός της βαλανιδιάς).

• Ελαία [Olea europaea L. var. sylvestris
(Mill.)Lehr.]: Από το αρχαίο «έλαιον» προήλθε το λα-
τινικό “oleum” και κατόπιν διάφορες λέξεις µε τη
σηµασία «λάδι» στις ευρωπα�κές γλώσσες, π.χ. γαλ-
λιστί huile, αγγλιστί oil, κ.ά.

• Ηλιοτρόπιον ή Ηλιανθές (Helianthus annuus L.):
Τρέπεται προς τον ήλιο (θετικός φωτοτροπισµός)

• Κάλυξ: ετυµολογείται εκ του «καλύπτω»
• Καρυά, καρυδέα (Juglans regia L.): Οι καρποί

της, τα κάρυα, όµοιάζουν προς κάραν =κεφαλή
• Μορέα (κοινώς «µουριά», Morus L. sp.): τα µόρα

(=µούρα), αποτελούνται από πολλούς κόκκους, από
"µόρια".

• Πέπων (πεπόνι, Cucumis melo L.): η αρχική ση-
µασία της λέξης είναι ακριβώς «ώριµος καρπός».
Προέρχεται από το ρήµα «πέσσω» που σηµαίνει
ψήνω, ωριµάζω, αλλά και χωνεύω (η πέψη από εδώ
προέρχεται!). Τα πεπόνια στα αγγλικά και στα γαλ-
λικά λέγονται “melon”, λέξη που ανάγεται στο λα-
τινικό "melo", σύντµηση του “melopepo”, το οποίο εί-
ναι δάνειο από το ελληνικό «µηλοπέπων».

• Πέταλο: εκ του «πετώ», «πετάννυµι»=άπλώνω.
• Ύπερος: ετυµολογείται εκ του «υπέρ».

Η Ελληνική Γλώσσα στη χρήση
των φυτών στην καθηµερινή ζωή

(Λα�κές ονοµασίες φυτών vs
Επιστηµονική ονοµατολογία)

Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η χρησιµοποίηση
λα�κών ονοµάτων στα (φαρµακευτικά) φυτά που
λαµβάνονται ως γιατροσόφια. ∆ιότι αρκετές φορές
το λα�κό όνοµα δεν αντιστοιχεί µε το επιστηµονικό
όνοµα του φυτού.

Για το λόγο αυτό, είναι δυνητικά επικίνδυνο για
την υγεία να χρησιµοποιείται µόνο η λα�κή ονο-
µασία του φυτού για τη συλλογή, προµήθεια, αγορά
ή/και χρήση αυτών, όταν µάλιστα το ίδιο φυτό έχει
διαφορετικές ονοµασίες ανά την Ελλάδα. Παρά-
δειγµα:

INDICATIVE ETYMOLOGICAL
APPROACHES OF BOTANY TERMS

• Ανθος (Flower): From “ανω+θέω” since it goes
upwards as it grows

• Απιδέα (Pyrus communis L.): common name:
αχλαδιά. From «άπιος» (α+πίνω). Meaning which
does not «πίνει» (drink) much water.

• Bαλανιδιά και Βελανιδιά (Quercus sp.): from
«βάλλω» (throw, cast) because its fruit fall because
of their weight. (Βάλανος = the fruit of Βαλανιδιά).

• Ελαία [Olea europaea L. var. sylvestris
(Mill.)Lehr.]: From the ancient word «έλαιον» (oil)
comes the latin “oleum” and later the words
“huile” (in French), “oil” (in English) and others in
European languages meaning “oil”

• Ηλιοτρόπιον ή Ηλιανθές (Sunflower) (He-
lianthus annuus L.): Because it turns to the sun.

• Κάλυξ: derives from «καλύπτω» (cover)
• Καρυά, καρυδέα (Walnut tree) (Juglans regia

L.): Because its fruit look like “κάρα» (head)
• Μορέα (κοινώς "µουριά", Morus L. sp.): Its

fruit, called µόρα or moura consist of many beans,
or «µόρια»

• Πέπων, πεπόνι (Water melon) Cucumis melo
L.): the initial meaning of the word is “ripe fruit”.
It comes from the verb «πέσσω» wich means
“ripen” but also “digest”. In English and in French
«πέπων» is “melon”, a word that derives from the
latin “melo”, short for the Greek «µηλοπέπων».

• Πέταλο: from «πετώ», «πετάννυµι» = άπλώ-
νω. (fly, spread)

• Ύπερος: derives from the word «υπέρ»
(above)

The Greek Language in the Use
of Plants in Everyday Life

(Folk Plant Names vs
Scientific Nomenclature)

Particular attention must be paid to the use of
popular names of medicinal plants used as drugs.
Because often the popular name does not corre-
spond to the scientific name of the plant.

For this reason, it is potentially dangerous to
use only the folk name of the plant for the col-
lection, procurement, purchase and / or use of the
plant, when the same plant has different names
throughout Greece. Example:

• Anemone L. sp.: αγριολάλες, αγριοπαπα-
ρούνα (= the same name also applies to Papaver
rhoeas L.)



• Anemone L. sp.: αγριολάλες, αγριοπαπαρούνα
(=ονοµάζεται και το είδοςPapaver rhoeas L.)

• Callendula officinalis L.: Μαργαρίτα, νεκρο-
λούλουδο (=ονοµάζoνται και είδη του γένους As-
phodelus sp.).

Ακόµα ο λαός µε την ίδια (λα�κή) ονοµασία ανα-
φέρεται σε διαφορετικά βοτανικά είδη, συνήθως
ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή. Παρά-
δειγµα:

• «Μαργαρίτες» ονοµάζονται τα διαφορετικά βο-
τανικά είδη: Anthemis chiaL., Anthemis maritima L.,
Bellis perennis L., Callendula officinalis L., κλπ.

• Χαµοµήλι: Αυτοφυή της Ελληνικής χλωρίδας εί-
ναι το Γερµανικό χαµοµήλι (Matricaria recutita
L.=Matricaria chamomilla L.) και το (διαφορετικό)
Ρωµα�κό χαµοµήλι (Anthemis nobilis L.). Ως εµπο-
ρικό είδος (Μαροκινό) απαντά η Anthemismixta L.
[=Ormenis mixta (L.) Dumort.].

• Γα�δουράγκαθα: Silybum marianum (L.)
Gaertn., Onopordum acanthium L., Carduus pyc-
nocephalus L., Cirsium Mill. sp., Eryngium sp.,
κλπ.

• Τσουκνίδες (τέσσερα είδη στην Ελλάδα): Urtica
dioica L., Urtica urens L., Urtica membranacea Poir.
και Urtica pilulifera L..

• Ραδίκια: Cichorium intybus L. και Taraxacum
officinale F.H.Wigg..

• ∆άφνη: Laurus nobilis L. και Daphne mezereum
L.

Στην Ελλάδα λανθασµένα, το κάθε έγχυµα ή / και
αφέψηµα φυτού ενός εκάστου των φαρµακευτικών
ειδών της ελληνικής χλωρίδας ονοµάζεται από τον
λαό «τσά�».

Εκ των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι υπάρχει κίν-
δυνος να χρησιµοποιηθεί διαφορετικό φυτό από το
επιθυµητό. Τα είδη των φυτών έχουν µεταξύ τους
διαφορετικές φαρµακολογικές ιδιότητες και κά-
ποια εξ’ αυτών είναι τοξικά, γι’ αυτό η επαφή µε τη
φύση προ�ποθέτει καλή γνώση της γλώσσας της.

Τελειώνουµε την παρούσα σύντοµη εργασία, βο-
τανικά και ποιητικά, µε µια φράση του Νίκου Κα-
ζαντάκη: «Είπα στη µυγδαλιά: “Αδερφή, µίλησέ µου
για το Θεό”. Κι η µυγδαλιά άνθισε!..».

Σας ευχαριστώ.

• Callendula officinalis L.: Μαργαρίτα, νε-
κρολούλουδο (=the same name also applies to
other kinds of the genus Asphodelus sp.).

People also refer to different herbs using the
same name, depending on the geographical region.

The following kinds of plants bear the name
• “Margarites”: Anthemis chiaL., Anthemis

maritima L., Bellis perennis L., Callendula offic-
inalis L., etc.

• Camomile: The German chamomile is agrar-
ian in Greece (Matricaria recutita L.=Matricaria
chamomilla L.) the (different) Roman chamomile
(Anthemis nobilis L.). The Morocan chamomile,
known as Anthemismixta L. [= Ormenis mixta (L.)
Dumort.].

• Thristle: Silybum marianum (L.) Gaertn.,
Onopordum acanthium L.,Carduus pycnocephalus
L., Cirsium Mill. sp., Eryngium sp., etc

• Nettle: (four kinds in Greece): Urtica dioica L.,
Urtica urens L., Urtica membranacea Poir. και Ur-
tica pilulifera L..

• Chicory: Cichorium intybus L. και Taraxacum
officinale F.H.Wigg..

• Laurel: Laurus nobilis L. και Daphne mez-
ereum L.

In Greece, the infusion and/or decoction of
each of the medicinal herbs of the Greek flora is
wrongly called «τσάι» ( tea).

It is clear from the above that there is a risk that
a different plant may be used instead of the one
desired. Plant species have different pharmaco-
logical properties and some of them are toxic, so
contact with nature requires good knowledge of
its language.

I conclude this short work, botanically and po-
etically, with a phrase by Nikos Kazantakis: “I
told the almond tree: “Sister, talk to me about
God”. And the almond tree blossomed!”.

Thank you.
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γλώσσα δεν είναι µόνο µέσο επικοινω-
νίας και συνεννόησης µεταξύ των αν-

θρώπων, µε τον επιφανειακό τρόπο που αντιλαµ-
βανόµαστε συνήθως αυτούς τους όρους.

Είναι µέσο επικοινωνίας και συνεννόησης µε-
ταξύ των ανθρώπων, µε την πλήρη έννοια αυτών
των λέξεων: να εννοούµε µαζί τα πράγµατα, συν-
εν-νόηση, επι-κοινωνίας ευρισκόµενοι.

Έτσι λοιπόν µε τη γλώσσα αποτυπώνεται όχι
µόνο ο τρόπος µε τον οποίον αντιλαµβανόµαστε τα
πράγµατα που µας περιβάλλουν, τα πράγµατα που
µε τέχνη κατασκευάζουµε, αλλά και ο τρόπος µε
τον οποίον αντιλαµβανόµαστε τον άλλον και ο τρό-
πος µε τον οποίον αντιλαµβανόµαστε την κοινωνία,
δηλαδή τη συνύπαρξή µας µε αυτόν, σε κοινωνία.

Η Ιστορία του ανθρώπου ταυτίζεται µε την αέναη
αναζήτηση της Αλήθειας.

Ο άνθρωπος πλανώµενος και περιπλανώµενος,
όπως θα έλεγε ο Αξελός, αλλά µε αναγκαία και ζω-
τική γι’αυτόν την πλάνη και περιπλάνηση, δεν µπο-
ρεί να υπάρξει χωρίς αυτήν την αίσθηση ή ψευδαί-
σθηση (στο βαθµό που διίστανται αυτοί οι όροι)
συναλλαγής του µε την Αλήθεια, έως και συνταύτι-
σής του µε αυτήν.

Άρθρωσή του µε αυτή την Αλήθεια υπήρξαν πά-
ντοτε οι Τέχνες του, µε την αρχαιοελληνική έννοια
του όρου.

anguage is not only a means of com-
munication and understanding among

people, in the superficial way we usually perceive
these terms.

It is a means of communication and under-
standing between people, in the full sense of these
words: to mean things together, being συν-εν-
νόηση, επί-κοινωνίας.

So, the language is not simply the way in which
we perceive the things that surround us, the
things that we construct with art, but also the way
we perceive the Other and the way we perceive
society, that is the coexistence with each other, in
society.

The history of man is identified with the per-
petual pursuit of Truth.

The man who has been wondering and wander-
ing, as Axelos would say, but this wondering and
wandering essential and vital to him, cannot exist
without this sense or illusion (to the extent that
these terms differ) of his dealings with the Truth,
even with his concordance with it.

His articulation with this Truth has always been
in his Arts, in the ancient Greek meaning of the
term.
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Με τις Τέχνες ο άνθρωπος προσπαθούσε όχι
µόνο να επιβιώσει στο περιβάλλον µέσα στο
οποίον βρέθηκε να ζεί, αλλά και να ενισχύσει την
αντιεντροπική του παρουσία.

Με τις Τέχνες προσπαθούσε να προφυλαχθεί
από τα εχθρικά στοιχεία του περιβάλλοντος, να
εκµεταλλευτεί τα φιλικά προς αυτόν και να µετα-
σχηµατίσει τα στοιχεία του επ’ ωφελεία του.

Αλλά και µε τις Τέχνες προσπαθούσε να επε-
κτείνει περαιτέρω την εµβέλειά του, έως κατανι-
κήσεως και του ιδίου του θανάτου και έως θεώρη-
σης της ίδιας του της ύπαρξης ως απόρροιας µια
αδήριτα συνδεδεµένης µε αυτόν Υπαρξιακής Αλή-
θειας, αρχής του παντός ή προαιώνιας αρχής.

Και φυσικά αρχή κάθε Τέχνης, ο Λόγος.

Αρκεί η µελέτη της ετυµολογίας των λέξεων για
να κατανοήσουµε το νόηµα και τον ρόλο κάθε τε-
χνήµατος, είτε φυσικού είτε ανθρωπογενούς, ιδι-
αιτέρως στην Αρχαία Ελλάδα.

Στη σηµερινή εποχή, η νεωτερική διανόηση εµ-
µένει στην αποστέρηση από τον άνθρωπο κάθε εµ-
βέλειας πέραν της ορατής και λεγόµενης φυσικής
ζωής του.

Τούτο οδήγησε τη σηµερινή ∆ύση σε οντολογικό
κενό, κενό το οποίο δηµιούργησε τα σηµερινά αδιέ-
ξοδα στα οποία βρίσκεται εγκλωβισµένη.

Το οντολογικό κενό της Νεωτερικής ∆ύσης, που
τουλάχιστον µέχρι τώρα επικρατεί ως πολιτισµικό
πρότυπο, έχει καθοριστικώς οδηγήσει και στην επι-
κρατούσα σε παγκόσµια κλίµακα ιδεολογική σύγ-
χυση, µε όλα τα τραγικά αποτελέσµατα που ήδη
βιώνει η ανθρωπότητα.

Η φιλοσοφική θεµελίωση των κοινωνιών και η
συνακόλουθη αναφορά τους στην όποια υπαρξιακή
Αλήθεια καθορίζει τον τρόπο ύπαρξης των κοινω-
νιών και των ανθρώπων, τις σχέσεις του ατόµου µε
τον Άλλο, τις προτεραιότητες του βίου, τους συλ-
λογικούς και ατοµικούς στόχους του ανθρώπου.

Η έλλειψή της µπορεί να οδηγήσει σε προ-ιστο-
ρικές νοοτροπίες και στα συνακόλουθα αδιέξοδα.
Οµοίως και η επικρατούσα σύγχυση.

Η ανάγκη νέας φιλοσοφικής θεµελίωσης της αν-
θρωπότητας αποδεικνύεται ολοένα και περισσό-
τερο επείγουσα.

Το οντολογικό κενό της ∆ύσης ήρθαν να καλύ-
ψουν, από τον 19ο αιώνα και εξής, από τη µια µε-

With the Arts man tried not only to survive in
the environment in which he was living, but also
to strengthen his anti-entropic presence.

With the Arts, he was trying to protect himself
from the enemy elements of the environment, ex-
ploit what was friendly to him and transform the
elements to his advantage.

But also with the Arts, he was trying to extend
his scope further to the victory over his own death
and to the view of his own existence as the result
of an indissolubly connected existential truth, the
principle of all or eternal authority.

And of course the beginning of every Art, the
Logos.

It is enough to study the etymology of words to
understand the meaning and role of every mat-
ter, whether natural or man-made, especially in
Ancient Greece.

In modern times, the modern intellect persists
in depriving man of every range beyond his visible
and so-called physical life.

This led the present West to an ontological gap,
a gap that created the current deadlocks in which
it is trapped.

The ontological gap of the Modern West which,
at least until now, has been a cultural model, has
also led to world-wide ideological confusion, with
all the tragic results that humanity is already ex-
periencing.

The philosophical foundations of societies and
their subsequent reference to any existential
Truth determines the way of existence of societies
and people, the relations of the individual with
the Other, the priorities of life, the collective and
individual goals of man.

Its lack can lead to pre-historic attitudes and the
resulting deadlocks. Likewise the prevailing con-
fusion.

The need for new philosophical foundations of
mankind is becoming more and more urgent.

The ontological gap of the West was covered,
from the 19th century onwards, by romanticism
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ριά ο ροµαντισµός και όλα τα καλλιτεχνικά κινή-
µατα του 20ού αιώνα, που αναζητούσαν µια νέα
Αλήθεια, πέραν της χιµαιρικής αυτοπραγµάτωσης
και αυτοθέσµισης του ανθρώπου της νεωτερικότη-
τας, από την άλλη διάφορα πολιτικά ιδεολογήµατα
στηριγµένα σε αυτήν την χιµαιρική αυτοπραγµά-
τωση του ανθρώπου.

Όλα απέτυχαν, δηλαδή δεν µπόρεσαν να δηµι-
ουργήσουν την απαραίτητη για την ύπαρξη των
κοινωνιών φιλοσοφική θεµελίωση.

Αγγλοσάξονες εθνολόγοι πρότειναν τη συνοµιλία
του επικρατούντος δυτικού πολιτισµού, δηλαδή της
νεωτερικότητας, µε τις παραδόσεις της περιφέ-
ρειάς του, προς αποκόµιση αµοιβαίων ωφεληµάτων
(acculturation), ενδεχοµένως προς µια µεγάλη πο-
λιτισµική σύνθεση.

Ούτε αυτό όµως δείχνει να έχει αποδώσει καρ-
πούς.

Φονταµενταλισµοί ένθεν κακείθεν της γηραιάς
Ηπείρου έχουν οδηγήσει σε παγκόσµια αδιέξοδα
µε τα τραγικά αποτελέσµατα που ήδη έχει αρχίσει
να βιώνει η παγκόσµια κοινότητα.

Η σηµερινή ∆ύση που για το λόγο αυτό αναζητά
επανακαθορισµό της ταυτότητάς της, έχει συµφέ-
ρον να επαναξιολογήσει τις ρίζες της, τη θεµελίωσή
της.

Αυτές δε οι ρίζες βρίσκονται σε κιβωτούς πολι-
τισµού, κιβωτούς που έχουν αποτυπώσει τον τρόπο
αντίληψης του Κόσµου και του Ανθρώπου, τρόπο
που θεµελίωσε το δυτικό πολιτισµό, κιβωτούς-ρίζες,
που «όταν τίποτα δεν θα έχουµε να προσµένουµε
από πουθενά και τα κλαριά ή τα φύλλα του δέ-
ντρου θα αποµένουνε φρυµένα και θα είναι µόνο για
λύπηση, οι ρίζες αυτές, που εµείς τις είχαµε για ξο-
φληµένες, να ανεβάσουνε από τα καταχθόνια τις λί-
γες σταλαµατιές που θα σώσουνε το δέντρο από το
µαράζωµα και τον αφανισµό».

Η ελληνική γλώσσα είναι µιά τέτοια κιβωτός.
Αυτό ενισχύεται άλλωστε από το γεγονός οτι έχει

παραµείνει ουσιαστικώς αναλλοίωτη από την αρ-
χαιότητα µέχρι τη σηµερινή καθοµιλουµένη στην
Ελλάδα.

Υπήρξε η γλώσσα που θεµελίωσε τη Λατινική, η
γλώσσα που στήριξε τη ρωµα�κή αυτοκρατορία στις
δύο φάσεις της, δηλαδή στην αρχική και θεµελιω-
µένη στην αρχαιοελληνική παράδοση, αλλά και
στην µετέπειτα χριστιανική, επίσης θεµελιωµένη
σε ελληνικές παρακαταθήκες (πλατωνισµό και νε-
οπλατωνισµό στην Ανατολή, αριστοτελισµό στη
∆ύση ).

and all 20th-century artistic movements that
sought a new Truth beyond the chimerical self-
realization and self-imposition of modern man
and by the other political ideas based on this
chimerical self-realization of man.

Everything has failed, that is, they have not
been able to create the philosophical foundations
necessary for the existence of societies.

Anglo-Saxon ethnologists suggested the con-
versation of the prevailing western culture,
namely the modern way of life, with the traditions
of its Region, in order to obtain mutual benefits
(acculturation), possibly to a great cultural com-
position. But this does not seem to have paid off.

Fundamentalism inherited from all over the
Old World have led to global deadlocks with the
tragic results that the world community has al-
ready begun to experience.

The current West, which, for this reason, seeks
to redefine its identity, has an interest in re-
assessing its roots, its foundations.

These roots lie in arcs of civilization, arcs that
have captured the way of perception of the World
and Man, a way that established Western civi-
lization, arcs- roots, which “when we have nothing
to expect from nowhere and the branches or leaves
of the tree will remain roasted and will be only for
sorrow, these roots, which we thought useless will
lift from the abyss the few drops that will save the
tree from withering and extinction.”

The Greek language is such an ark.
This is further reinforced by the fact that it has

remained virtually unchanged from antiquity to
today's spoken language in Greece.

Greek was the language that founded Latin, the
language that supported the Roman Empire in its
two phases, that is to say, the original and
founded on the ancient Greek tradition, but also
on the later Christian one, also based on Greek
heritage (Platonism and Neo-Platonism in the
East, Aristotle in the West).

It is a language that is indispensable for Eu-
rope's intellectuals until at least the 19th century,
a language on which all sciences have depended
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Αποτελεί γλώσσα απαραίτητη για τους διανοού-
µενους της Ευρώπης µέχρι τουλάχιστον τον 19ο αι-
ώνα, γλώσσα στην οποίαν έχουν στηριχτεί και προς
την οποίαν εξακολουθούν να προστρέχουν όλες οι
επιστήµες, γλώσσα που έχει επανειληµµένως επι-
σηµανθεί ως η καταλληλότερη «γλώσσα» των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών προηγµένης τεχνολογίας,
λόγω ακριβώς της κατασκευής της ως άνευ ορίων
εξελισσόµενης δοµής νοηµάτων.

Η ελληνική γλώσσα δεν είναι γλώσσα «συµφω-
νηµένων σηµείων».

Τέτοιες γλώσσες γρήγορα εγκαταλείπονται, ως
ανεπαρκείς να συµβαδίσουν µε την αέναη εξέλιξη
της σκέψης και να εκφράσουν τις πολλές και λε-
πτές, αλλά κατά κανόνα κρίσιµες αποχρώσεις της
έκφρασης, της αντίληψης και της ερµηνείας του
άµεσου, έµµεσου, αντιληπτού ως τέτοιου, αλλά και
επινοηµένου κόσµου του ανθρώπου, στην αέναη
προσπάθεια επέκτασης της εµβέλειάς του.

Η ελληνική γλώσσα είναι δοµηµένη µε «κύτ-
ταρα», που εξελίσσουν επ’ άπειρον τον λόγο.

Η ελληνική γλώσσα δεν έχει όρια, ούτε στη δό-
µηση λέξεων µε βάση τα αρχικά αυτά κύτταρα,
ούτε στην σύνταξη των προτάσεων, αλλά ούτε και
στον τρόπο εκφοράς των λέξεων και των προτά-
σεων.

Γιατί, επιπροσθέτως, τα σηµαινόµενα των λέξεων
νοούνται όχι µόνο ως δοµές που προέκυψαν από
εξέλιξη αρχικών εννοιών, αλλά και ως αισθητο-
ποιηµένες µορφές, µε την έννοια ως ήχου εκφοράς
τους από τον άνθρωπο.

Θα µπορούσαµε ακόµη να µιλήσουµε και για τη
γλώσσα ως ευαισθητοποιηµένο όριο του σωµατικού
σχήµατος. Αυτό ίσχυε άλλωστε και για όλες τις άλ-
λες µορφές της ελληνικής Τέχνης, την Αρχιτεκτο-
νική και τη Γλυπτική, µέσω των οποίων ο άνθρωπος
αναζητούσε την περαιτέρω επέκτασή του και υπαρ-
ξιακό νόηµα.

Η Ελληνική γλώσσα χρησιµοποιεί φωνήεντα µα-
κρά και φωνήεντα βραχέα καθώς και φθόγγους
που αναφέρονται στον τρόπο εκφοράς της γλώσσας
από τον άνθρωπο, αλλά και φωνητικές αποχρώσεις
που µε την πάροδο του χρόνου εξασφαλίστηκαν
µέσω των πνευµάτων και των τόνων.

Τα δε πνεύµατα των λέξεων που άρχιζαν από
φωνήεν, διαµόρφωσαν και τη προφορά και ορθο-
γραφία λέξεων των σηµερινών ευρωπα�κών γλωσ-

and are stilldepending, a language that has re-
peatedly been labeled as the most appropriate
language of advanced computer technology, be-
cause of its structure as a boundlessly evolving
system of meanings.

Greek is not a language of “agreed symbols”.

Such languages are quickly abandoned, inade-
quate to keep up with the perpetual evolution of
thought, and to express the many and subtle, but
generally critical, expressions, perceptions and in-
terpretations of the direct, indirect, perceived as
such but also of its invented worldof man, in the
constant effort to extend his reach.

The Greek language is structured with “cells”
that evolve indefinitely.

The Greek language has no limits, either to the
word structure based on these original cells, or to
the writing of sentences, nor to the way in which
words and sentences are spoken.

For, moreover, the meanings of words are un-
derstood not only as structures that originate
from the evolution of original concepts, but also
as sensitized forms, in the sense of sound as their
utterance by man.

We could even talk about the language as a sen-
sitized limit of body shape.

This was true of all other forms of Greek Art,
Architecture and Sculpture, through which man
sought to evolve further and discover the mean-
ing of his existence.

The Greek language uses long and short vow-
els as well as tones referring to the way words
sound, as well as vocal shades that over time have
been assured through breathes and tones.

And the breathings of words starting with a
vowel shaped the pronunciation and spelling of
the words of the current European languages
(e.g. the words in English and French that begin
with an h).

Many studies testify that English originates
from Greek, many of them referring to the im-
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σών (λ.χ. οι λέξεις στην αγγλική και γαλλική που αρ-
χίζουν µε h). Πολλές µελέτες έχουν αναφερθεί στη
προέλευση της αγγλικής από την ελληνική, πολλοί
αναφέρονται στο εντυπωσιακό ποσοστό ελληνικών
λέξεων στις σηµερινές ευρωπα�κές γλώσσες.

Ιστορικές έµειναν οι οµιλίες του Ξενοφώντα Ζο-
λώτα στα αγγλικά, το 1957 σε ετήσια συνάντηση της
Παγκόσµιας Τράπεζας, χρησιµοποιώντας µόνον
ελληνικές λέξεις που χρησιµοποιούνται σχεδόν αυ-
τούσιες από την αγγλική.

Περιττό να αναφερθούµε στους διεθνείς επιστη-
µονικούς όρους στην ιατρική και σε όλες σχεδόν τις
επιστήµες, που είτε χρησιµοποιούν αυτούσιες ελ-
ληνικές λέξεις, είτε πλάθουν νέες που απορρέουν
όµως από αυτές και µε δεδοµένη την ελληνική ως
άνευ ορίων γλώσσα.

Αλλά δεν είναι µόνο αυτή η λειτουργικότητα της
άνευ ορίων ελληνικής γλώσσας που ακολουθεί την
εξέλιξη της Σκέψης αλλά και την εξελίσσει ως ορ-
γανικό της στοιχείο.

Η γλώσσα αποτυπώνει και τον τρόπο θεώρησης
του Κόσµου -που δεν είναι ο περιορισµένος νεω-
τερικός κόσµος- δίδοντας τη δυνατότητα στη Σκέψη
να επεκτείνει την εµβέλειά της πέραν αυτού.

Στον νεωτερικό τρόπο θεώρησης της πραγµατι-
κότητας, ο Wittgenstein βεβαίωνε πως «τα όρια της
γλώσσας µας είναι τα όρια του κόσµου µας». Ισχύει
όµως αυτή η πρόταση για την ελληνική γλώσσα;

Στην ελληνική διαπιστώνουµε πως η γλώσσα µας
επεκτείνει τα όρια του κόσµου µας, ως δυνάµει επ’
άπειρον µαθηµατική ακολουθία.

Η Ελλάς εισήγαγε την ανθρωπότητα σε έναν
τρόπο θεώρησης του Ανθρώπου ως συµµέτοχου
της Ιστορίας.

Θεµελίωσε τη Ρώµη, που εισήγαγε την έννοια
του κράτους.

Θεµελίωσε εν συνεχεία τον Χριστιανισµό, που
είδε µε άλλον τρόπο την αρχαιοελληνική σχεσιο-
κρατική οντολογία, δηλαδή τον άνθρωπο σε οντο-
λογική σχέση µε τον Άλλον και τον Κόσµο, οντο-
λογία στην οποίαν στηρίχτηκε η ∆ύση, αλλά που
φαίνεται σήµερα να την έχει εγκαταλείψει.

Σε αυτήν την ιστορική πορεία, η γλώσσα απετέ-
λεσε βασικό λειτουργικό µέσον.

pressive rate of Greek words in contemporary
European languages.

Historical are the speeches of Xenophon
Zolotas in English, in 1957 at an annual meeting
of the World Bank, in which he used only Greek
words that exist in English in exactly the same
form.

It is needless to refer to the international scien-
tific terms in medicine and in almost all the sci-
ences, either using whole Greek words, or
creating new ones that derive from Greek, given
that the Greek language is unlimited.

But it is not only this functionality of the bound-
less Greek language that follows the evolution of
Thought but also evolves it as an organic element.

The language also reflects the way the world is
viewed - which is not the limited modern world -
enabling Thought to extend its scope beyondit.

In the modern way of looking at reality,
Wittgenstein affirmed that “the limits of our lan-
guage are the limits of our world.” But is this pro-
posal for the Greek language valid? In Greek, we
find that our language expands the boundaries
of our world as a potential infinite mathematical
sequence.

Greece has introduced mankind into a way of
seeing Man as a participant in history.

It founded Rome, which introduced the con-
cept of the state.

It then founded Christianity, which saw the an-
cient Greek relationalist ontology in another way,
that is, Man in an ontological relationship with
the Other and the World, an ontology on which
the West relied, but which today it seems to have
abandoned.

In this historical process, language has been a
key operating medium.

The Greek language has expressed and contin-
ues to express this relationship as the ability of
man to extend his scope to the visible and invisi-
ble reality.
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Η ελληνική γλώσσα εξέφραζε και εξακολουθεί
να εκφράζει αυτήν τη σχέση, ως δυνατότητα του αν-
θρώπου να επεκτείνει την εµβέλειά του στην ορατή
και αόρατη πραγµατικότητα.

Βρίσκεται, όπως είπαµε, σε οργανική και όχι
µόνο εργαλειακή σχέση µαζί του, στην αέναη ανα-
ζήτηση της Αλήθειας.

Σήµερα οι µεγάλοι Πολιτισµοί του παρελθόντος
τίθενται ξανά στο διεθνές προσκήνιο, ενδεχοµένως
προς αναζήτηση µια µεγάλης σύνθεσης, προς άρση
των σηµερινών αδιεξόδων των κοινωνιών και του
ανθρώπου.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε αναζήτηση ταυτότητας
ύστερα από την κρίση των θεµελιωδών αρχών της.
Η καθιέρωση της ελληνικής, ως δεύτερης έστω επί-
σηµης γλώσσας της Ευρώπης, τουλάχιστον στους
τοµείς των Γραµµάτων, των Τεχνών και των Επι-
στηµών, θα προσδώσει στη γηραιά µας Ήπειρο το
ξεχασµένο ιστορικό βάθος της.

Η ελληνική γλώσσα αποτελεί κιβωτό της ευρω-
πα�κής πρότασης και δοµικό στοιχείο της ταυτότη-
τάς της.

Θα είναι προς όφελος της Ευρώπης να επανα-
προτάξει την ελληνική γλώσσα, σε αυτήν τη νέα πα-
γκόσµια συγκυρία.

Σας ευχαριστώ.

It is, as we have said, in an organic and not just
instrumental relationship with him, in the per-
petual search for the Truth.

Today, the great Civilizations of the past are
once again brought to the forefront of the world,
perhaps in search of a great synthesis, in order to
remove the present impasse of societies and man.

Europe is in search of identity after the crisis of
its fundamental principles.

The establishment of Greek, as the second offi-
cial language of Europe, at least in the fields of
Letters, Arts and Sciences, will give our old con-
tinent its forgotten historical depth.

The Greek language is an ark of the European
proposal and a structural element of its identity.
It will be in the interests of Europe to re-promote
the Greek language in this new global context.

Thank you

Ιστορικές έµειναν
οι οµιλίες του
Ξενοφώντα Ζολώτα
στα αγγλικά, το 1957

Historical are the
speeches of Xenophon
Zolotas in English,
in 1957

Ελληνική γλώσσα:
η καταλληλότερη

γλώσσα
των ηλεκτρονικών

υπολογιστών

Greek language:
as the most
appropriate

language of advanced
computer technology.
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σηµασία του σχεδιασµού της δοµής,
σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη

Ο Αριστοτέλης στην Ποιητική αλλά και στα άλλα
έργα του συνέβαλλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του
ορθολογισµού στην σκέψη.

Ένα σηµαντικό στοιχείο που διαφαίνεται από την
µελέτη των έργων του είναι η σηµασία που δίνει στην
δοµή και στην σύνθεση.

Πιο συγκεκριµένα, στην Ποιητική του (1455a32),
ο Αριστοτέλης ορίζοντας τις ιδιότητες που χρειά-
ζονται σ’ ένα «ποιητή» δίνει έµφαση στην µέθοδο και
όχι στην «έµπνευση».

Εστιάζει στην χρησιµότητα του σχεδιαγράµµατος
(κεφ. 17).

Υποστηρίζει ότι στην πορεία του γραψίµατος, ο
δραµατουργός πρέπει πρώτα να καταστρώνει ένα
σχεδιάγραµµα της ιστορίας, ακόµη και αν την έχει
επινοήσει ο ίδιος, και κατόπιν να την συµπληρώνει
µε συµβαίνοντα.

Ορίζει , δε, την τραγωδία ως µια κατασκευή, ένα
ποίηµα, µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (κεφ. 6-
22) τα οποία φαίνονται καθαρά στον ορισµό που δί-
νει:

““ἐἐσσττίίνν  οοὖὖνν  ττρρααγγωωδδίίαα  μμίίμμηησσιιςς  ππρράάξξεεωωςς  σσπποουυδδααίί--
ααςς  κκααίί  ττεελλεείίααςς  μμέέγγεεθθοοςς  ἐἐχχοούύσσηηςς,,  ἡἡδδυυσσμμέέννῳῳ  λλόόγγῳῳ,,

he importance of the design of the
structure, according to Aristotle

Aristotle in the Poetics and his other works has con-
tributed decisively to the development of ration-
al thinking. 

An important element that emerges from the
study of his works is the importance he gives to
structure and composition.

More specifically, in his Poetics (1455a32), Ar-
istotle defining the qualities necessary in a “poet”
emphasizes the method and not the “inspiration”.

He focuses on the usefulness of the layout
(Chapter 17). 

He argues that in the course of writing, the dra-
maturgist must first draw up a plot of his story, even
if he has devised it himself, and then he must sup-
plement it with incidents.

He also defines tragedy as a construction, a poem,
with specific characteristics (Chapters 6-22) which
are clearly seen in the definition he gives:

“If the tragedy imitates an act of great and cer-
tain magnitude, without words, without any par-

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΚΑΣ
SPYROS SIAKAS

Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
Assistant Professor of Applied Sciences at T.E.I. of Athens.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ «ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

THE GREEK LANGUAGE IN THE ELEVATION 
OF ARISTOTLE'S "POETICS"



68

χχωωρρίίςς  ἑἑκκάάσσττῳῳ  ττῶῶνν  εεἰἰδδῶῶνν  ἐἐνν  ττοοῖῖςς  μμοορρίίοοιιςς,,  δδρρώώννττωωνν
κκααιι  οοὐὐδδιι''  ἀἀππααγγγγεελλίίααςς,,  δδιι''  ἐἐλλέέοουυ  κκααιι  φφόόββοουυ  ππεερρααίί--
ννοουυσσαα  ττήήνν  ττῶῶνν  ττοοιιοούύττωωνν  ππααθθηημμάάττωωνν  κκάάθθααρρσσιινν””

Αυτή η άποψη συµπίπτει µε θεωρίες που προτεί-
νουν ενεργητική προσέγγιση της διαδικασίας δη-
µιουργίας στην τέχνη (Bordwell&Thompson 2005,
Branigan 1992, Σιάκας 2011).

2. ∆οµή της τραγωδίας
Σε µια ανάλυση της δοµής της τραγωδίας διακρί-

νουµε τα παρακάτω µέρη:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: διακριτό τµήµα της τραγωδίας,
πριν από την πάροδο του χορού, που εισάγει κυρίως
τον θεατή στην υπόθεση του δράµατος.

ΠΑΡΟ∆ΟΣ: το πρώτο χορικό που τραγουδά ο χο-
ρός.

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ: διακριτό µέρος της τραγωδίας που
εκτυλίσσεται ανάµεσα σε δύο χορικά.

Στάσιµον: Τραγούδι του χορού, χωρίς όµως ανα-
παίστους και τροχαίους.

Έξοδος: διακριτό τµήµα της τραγωδίας, µετά το
οποίο δεν υπάρχει χορικό.

Κοµµός: θρήνος που εκτελείται από τον χορό και
τους υποκριτές µαζί.

Τα κύρια αφηγηµατικά χαρακτηριστικά που δια-
τρέχουν κάθετα τα παραπάνω µέρη, και που σύµ-
φωνα µε τον Αριστοτέλη ορίζονται ως σηµαντικά χα-
ρακτηριστικά της πλοκής (Κεφ. 8) είναι η Ενότητα
και η Οικονοµία.

Συγκεκριµένα, στην απόδοση ενός µύθου γίνεται
επιλογή των σηµαντικών περιστατικών για ένα
σκοπό. Για παράδειγµα αναφέρει την Οδύσσεια του
Οµήρου. 

Ο Όµηρος συνέθεσε την Οδύσσεια γύρω από µία
Ενιαία Πράξη µε αρχή, µέση, τέλος και λογική. 

Τα γεγονότα που επιλέχθηκαν υποστήριξαν την
συγκεκριµένη Πράξη.

Στα παραπάνω χαρακτηριστικά προστίθεται και
η σαφήνεια στην απόδοση των γεγονότων και στην
διασφάλιση της κατανόησής τους από τον θεατή. 

Πιο συγκεκριµένα οι αφηγηµατικές λειτουργίες που
διασφαλίζουν την σαφήνεια είναι οι παρακάτω:

ticulars of the moles, who act also by means of par-
aphrases, by means of pity and fear, passing
through such catharsis”

This view coincides with theories that propose
an energetic approach to the creation process in
art (Bordwell & Thompson 2005, Branigan 1992,
Siakas 2011).

2. Structure of tragedy
In an analysis of the structure of tragedy, we dis-

tinguish the following parts:

PROLOGUE: a distinct part of the tragedy be-
fore the chorus, which mainly introduces the
viewer to the drama.

PARODOS: the first choral singing of the cho-
rus.

EPISODIO: a distinct part of the tragedy that
unfolds between two choruses.

Standing: Song of the chorus, but without
repercussions and rolling.

Exit: a distinct part of the tragedy, after which
there is no choral.

Kommos: lamentation performed by chorus
and actors together.

The main narrative features which pervade all
the above parts, which according to Aristotle are
defined as important features of the plot (Chap-
ter 8) are Unity and Economy. 

In particular, in the narration of a myth the se-
lection of important incidents is made for a pur-
pose. 

As an example, he refers to Homer's Odyssey.
Homer composed Odyssey around a Single Act
with a beginning, a middle part, an end, and logic.

The events selected supported this particular
Act.

The above features add clarity to the perform-
ance of events and ensure their understanding by
the viewer.

More specifically, the narrative functions that
ensure clarity are the following:
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ, Απαγγελία από ένα η δύο χαρα-
κτήρες.

Παρέχεται το µυθολογικό πλαίσιο για την κατα-
νόηση του έργου.

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΑ (ο χορός εγκατα-
λείπει τη σκηνή τραγουδώντας ένα χορικό µε συ-
νοπτικό περιεχόµενο άµεσα συνδεδεµένο µε την πλο-
κή και την κατάληξη του δράµατος) 

ΧΟΡΟΣ - Ω∆Η διευρύνει το µυθολογικό πλαίσιο,
καθώς ωθεί τον θεατή να σκεφτεί πάνω σε πράγµατα
που λέχθηκαν ή έγιναν κατά τη διάρκεια των επει-
σοδίων. 

ΚΑΘΑΡΣΗ - ΛΥΣΗ
Αιτιολογηµένη κατάληξη των γεγονότων

3. ΚΑΤΑ ΠΟΙΟΝ ΜΕΡΗ - ΠΛΟΚΗ
Τα µέσα που χρησιµοποιεί ο τραγικός ποιητής,

ώστε να πετύχει µε το έργο του τη µίµηση (ἔστι νοὖν
τραγῳδία μίμησις πράξεως…)· σύµφωνα µε τον
Αριστοτέλη είναι: 

• ο ΜΥΘΟΣ, δηλαδή η ίδια η ιστορία στην
οποία στηρίζεται και παρουσιάζει η τραγωδία

• το ΗΘΟΣ: ο χαρακτήρας και η στάση ζωής των
ηρώων, όπως εκδηλώνεται µε τους λόγους, τις πρά-
ξεις και τις επιλογές τους, όταν βρίσκονται σε δί-
ληµµα ή κινδυνεύουν. Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι
τα ήθη πρέπει να:

Συµφωνούν µε την ηλικία, το φύλο και την κοι-
νωνική τάξη των ηρώων

Είναι όµοια και οµαλά, δηλ. οι ήρωες να µην πα-
ρουσιάζουν απότοµες και αδικαιολόγητες µετα-
πτώσεις.

Έχουν λογική (Λογή). Η σχέση ανάµεσα στη ∆ΡΑ-
ΣΗ του ήρωα και σε αυτό που ΛΕΕΙ ή ΑΝΤΙΠΡΟ-
ΣΩΠΕΥΕΙ να είναι “ΠΙΣΤΕΥΤΗ Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ”

• η ΛΕΞΙΣ - ΜΕΛΟΠΟΙΙΑ - ΟΨΙΣ, δηλαδή ο λό-
γος και τα µορφικά στοιχεία που θα πρέπει να εί-
ναι συντακτικά σαφή, ρυθµικά και ευχάριστα. 

Ο Αριστοτέλης ορίζει αυτά τα δοµικά στοιχείο µε
αφηγηµατικούς όρους σε σχέση µε την ευχάριστη και
πιστή απόδοση των στοιχείων του περιεχοµένου. 

Για παράδειγµα: Ο ρυθµός και τα χορικά παίζουν
ρόλο στην κατανόηση από τους θεατές καθώς βοη-
θούν στην αποµνηµόνευση.

PROLOGUE. Reciting by one or two charac-
ters.

The mythological framework for understanding
the work is provided.

EPISODIA AND STASIMA (chorus leaves the
stage singing a choral with concise content directly
linked to the plot and the end of the drama)

CHORUS-ODE It broadens the mythological
context as it urges the viewer to think about
things that were said or done during the episodes.

CATHARSIS SOLUTION: Reasoned conclu-
sion of the facts

3. PARTS - PLOT
The means used by the tragic poet to achieve

imitation with his work (because tragedy is the im-
itation of an act ...) according to Aristotle are the
following:

• THE MYTH, i.e. the very story on which the
tragedy is based on and which the tragedy pres-
ents

• ETHICS: the character and the attitude of
the heroes, as manifested by their words , actions
and choices when they are in a dilemma or in dan-
ger. 

Aristotle believes that ethics must: Agree with
the heroes' age, sex and social class

Be similar and smooth, i.e. the heroes do not
show sudden and unreasonable transitions.

Have logic (Logos) The relationship between
the hero's action and what he says or represents
must be «CREDIBLE OR NECESSARY»

• DICTION - WORDING - FORM, i.e. the
speech and the form elements that should be syn-
tactically clear, rhythmical and pleasant. 

Aristotle defines these structural blocks with
narrative terms in relation to the pleasant and
faithful rendering of the elements of the content.

For example, rhythm and chorus play an im-
portant role in the understanding of the viewers
as they help in memorizing.
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• η ∆ΙΑΝΟΙΑ: Ένα από τα κατά ποιόν µέρη της
τραγωδίας, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη· οι ιδέες των
ηρώων και του Xορού, όπως εµφανίζονται, όταν επι-
χειρηµατολογούν ή όταν εκφράζουν γενικές σκέψεις
µε αφορµή κάποια συγκεκριµένα περιστατικά.τα επι-
χειρήµατα δεν είναι ξεκοµµένα από την υπόθεση
αλλά υποστηρίζονται από την δράση τους ήρωες και
την πλοκή

Μέρος της διάνοιας είναι και οι ΑΠΟΦΘΕΓ-
ΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ, δηλ. ιδέες διατυπωµένες σύ-
ντοµα, µε καθολική συνήθως ισχύ. 

4. Αντιστοιχία δοµής τραγωδίας και ακαδηµα�κού
κειµένου

Η Αντιστοιχία της δοµής της τραγωδίας µε τα αντί-
στοιχα δοµικά στοιχεία ενός ακαδηµα�κού κειµένου
αναπαριστάται στον παρακάτω πίνακα.

• INTELLECT: One of the parts of tragedy,
according to Aristotle - the ideas of the heroes
and Chorus, as they appear, when they argue or
express general thoughts on some specific inci-
dents. The arguments are not disconnected from
the plot but are supported by the heroes and the
plot.

Part of the intellect are also the APHORISMS,
i.e. ideas formulated in few words, with universal
power.

4. Correspondence between tragedy and schol-
arly text

The Correspondence of the structure of the
tragedy with the corresponding structural ele-
ments of an academic text is represented in the
table below.

ΑΡΧΑΙΑΑΡΧΑΙΑ
ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΤΡΑΓΩ∆ΙΑ

ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ, Απαγ-
γελία από ένα η δύο
χαρακτήρες
Παρέχεται το µυθολο-
γικό πλαίσιο για την
κατανόηση του έργου.

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΑ 
(ο χορός εγκαταλείπει
τη σκηνή τραγουδώ-
ντας ένα χορικό µε συ-
νοπτικό περιεχόµενο
άµεσα συνδεδεµένο µε
την πλοκή και την κα-
τάληξη του δράµατος) 

ΧΟΡΟΣ - Ω∆Η διευ-
ρύνει το µυθολογικό
πλαίσιο, καθώς ωθεί
τον θεατή να σκεφτεί
πάνω σε πράγµατα
που λέχθηκαν ή έγιναν
κατά τη διάρκεια των
επεισοδίων. 

1. ΚΑΘΑΡΣΗ ΛΥΣΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΩΝ ΓΕ-
ΓΟΝΟΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆Ο-
ΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ANCIENTANCIENT
TRAGEDYTRAGEDY

SCHOLARLY SCHOLARLY 
TEXTTEXT

PROLOGUE Reciting
by one or two charac-
ters. The mythological
framework of the
tragedy is provided for
better understanding
of the tragedy.

EPISODES 
AND STASIMA 
(chorus leaves the stage
singing a choral with a
concise content  directly
linked to the plot and
the end of the drama) 

CHORUS - ODE It
broadens the mytho -
¬logical context as it
urges the viewer to
think about things that
were said or done dur-
ing the episodes.

CATHARSIS – 
SOLUTION -  
REASONED END 
OF THE INCIDENTS

INTRODUCTION
– FRAMEWORK
OF THEORY

CRITICAL 
REVIEW - 
ARGUMENTS

REVIEW - 
FEEDBACK

CONCLUSION
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Ποιοτικά χαρακτηριστικά Ακαδηµα�κού κειµένου
µε βάση την Ποιητική

Σαφήνεια.
• Οι στόχοι και η προς λύση προβληµατική κατά-

σταση δίνονται ξεκάθαρα από την αρχή. 
• Οι επί µέρους καταστάσεις, ο χώρος και ο χρό-

νος και οι χαρακτήρες των ηρώων, τα επιχειρή-
µατα, οι παραποµπές δίνονται µε απόλυτη σαφή-
νεια.

• Συχνές ανασκοπήσεις, κατά την διάρκεια της αφή-
γησης ή του ακαδηµα�κού κειµένου ανατροφο-
δοτούν και διευρύνουν το πλαίσιο ανάπτυξης
του
Αιτιοκρατική δοµή – Εγκυρότητα 

• Η εξέλιξη της ιστορίας και η επιχειρηµατολογία
ανάπτυξης ενός θέµατος, αντίστοιχα, κινούνται σε
µια τροχιά αινίγµατος και επίλυσης του.

• Οι δράσεις και τα επιχειρήµατα έχουν µια ορ-
θολογιστική και τεκµηριωµένη αλληλουχία αιτί-
ου και αποτελέσµατος.
Οικονοµία.
Χρησιµοποιούνται µόνο τα απαραίτητα: 
• Επιχειρήµατα
• Βιβλιογραφικές Παραποµπές 
• Εκφραστικά µέσα 
ανάλογα µε το είδος των πληροφοριών που πρέ-

πει να αναδειχτούν. 
Ενότητα.
όλα τα µέσα που χρησιµοποιούνται έχουν άµεση

σχέση µε το προς ανάπτυξη θέµα, τους στόχους και
τα ερευνητικά ερωτήµατα (σε αντίστιξη µε τον
µύθο και την πλοκή στην Τραγωδία). Στις τεχνικές
που συντελούν στην ενότητα περιλαµβάνονται:

• Η συνέπεια στις µορφολογικές και αφηγηµα-
τικές επιλογές

• Η ροη των πληροφοριών µε τρόπο που να µη γί-
νεται αντιληπτή η τεχνητή σύνδεση, αλλά να δηµι-
ουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει µια αδιάσπαστη
συνέχεια
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τάφραση Μενάρδου Σ., Αθήνα:Εστία. 
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Σιάκας, Σ., (2011). Αξιοποίηση του Animation και της Κινη-
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Quality characteristics of an academic text
based on Poetic Adequacy 

• The objectives and the problematic situa-
tion to be solved are clearly stated from the be-
ginning. 

• The individual situations, the space and the
time, the characters of the heroes, the argu-
ments, the references are given with absolute
clarity 

• Frequent reviews, during the narrative or
the academic text, provide information and
broaden the framework of development 

Determining structure - Validity 
• The development of the story and the argu-

mentation of a subject, respectively, move in the
trajectory of an enigma and its resolution.

• The actions and the arguments have a ra-
tional and documented sequence of cause and
result.

Economy. 
Only the necessary are used: 
• Arguments 
• Bibliographical References 
• Expressions 
depending on the type of information to be

brought out. Unity. 
All the instruments used are directly related

to the goals to be developed and the research
questions (in opposition to the myth and plot in
Tragedy). The techniques that contribute to the
unity include: 

• The consistency in morphological and nar-
rative choices.

• The flow of information in a way that the
artificial link is not obvious, so that there is an
impression of unbroken continuity. 
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Exploitation of Animation and Cinematic Narrative in the
Formation of Multimedia Educational Material for Teaching /
Learning Goals. Unpublished doctoral dissertation, Hellenic
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ξιότιµοι Σύνεδροι
Θα µπορούσα να ξεκινήσω και να ολο-

κληρώσω το θέµα της σηµερινής µου οµιλίας, δη-
λαδή την επίδραση της Ελληνικής Γλώσσας στην
Παγκόσµια Ιατρική Επιστήµη σε ένα επιγραµµα-
τικό κείµενο, λέγοντας  ότι, στην Ιατρική Ορολογία
της Αγγλικής γλώσσας σε σύνολο 46.251 λέξεων, οι
20.346 είναι Ελληνικές, ποσοστό, δηλαδή, περίπου
45% και όταν το πρώτο ή το δεύτερο συνθετικό µιάς
λέξεως είναι Ελληνικό, τότε το ποσοστό αυτό αυ-
ξάνει στο εντυπωσιακό 68 %.

Η γλώσσα των αριθµών, είναι τόσο αποστοµω-
τική και τόσο ξεκάθαρη, που δικαίως, καµιά φορά,
κοµπάζουν οι Μαθηµατικοί για την Επιστήµη τους.

Είναι αλήθεια ότι, η κυριαρχία του αρχαίου Ελ-
ληνικού Πολιτισµού και Πνεύµατος, είναι τόσο κα-
ταλυτική που σε όποιο µέρος του κόσµου και να τα-
ξιδέψεις υπάρχει πάντα µια Ελληνική τοπωνύµια ή
µια πόλη χτισµένη από Έλληνες, ένα άγαλµα Ελ-
ληνικής τεχνοτροπίας ή προέλευσης, ένα Μουσείο
που στεγάζει απαράµιλλου κάλλους Ελληνικές Αρ-
χαιότητες, ενώ όποια γλώσσα και αν ακούσεις
υπάρχει πάντα µια Ελληνική λέξη που εξηγεί κάθε
επιστηµονικό η κοινωνικό γεγονός .

Η Ελληνική Γλώσσα, η γλώσσα της Φιλοσοφίας,
της Ρητορικής, των θεωρητικών Επιστηµών, της Ια-

onorable Members
I could begin and finish the subject of

my present speech, namely the effect of Greek
Language on World Medical Science in a epi-
grammatic text, saying that in the Medical Ter-
minology of English in a total of 46,251 words,
20,346 of them are Greek, that is, about 45%, and
when the first or second composite of a word is
Greek, that percentage increases to the impres-
sive 68%. 

The language of the numbers is so clear that
mathematicians are sometimes right to boast
about their science.

It is true that the sovereignty of ancient Greek
Culture and Spirit is so catalytic that in any part
of the world one may travel there is always a
Greek place name or a city built by Greeks, a
statue of Greek style or origin, a museum that
houses unparalleled beauty Greek Antiquities,
while in every language of the world there is al-
ways a Greek word that explains every scientific
or social fact.

The Greek language, the language of Philoso-
phy, Rhetoric, Human Sciences, Medicine, has
significantly influenced the way of thinking and
the mentality of the populations of Europe and
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τρικής επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο
σκέψης και την νοοτροπία των πληθυσµών της Ευ-
ρώπης και όλου του πολιτισµένου κόσµου κατά τις
ιστορικές περιόδους στις οποίες οµιλείτο από τον
∆ούναβη µέχρι τις Ινδίες,στην Μέση Ανατολή, Ιτα-
λία, Μικρά Ασία, Κριµαία, Οδησσό, Ρουµανία και
όπου αλλού ανθούσε η Ελληνική παρουσία.

Τα αρχαία Ασκληπιεία δέσποζαν σε όλη την Ελ-
ληνική Επικράτεια και σε αυτά συνέρρεαν ασθε-
νείς από κάθε µέρος του κόσµου, ικετεύοντας τον
θεό Απόλλωνα και τον Ισόθεο Ασκληπιό υπέρ
υγείας.

Η Ιατρική Τέχνη των αρχαίων Ελλήνων βασι-
σµένη στον σεβασµό και στην ολιστική αντιµετώ-
πιση του ασθενούς απαιτούσε συνεχή παρατήρηση,
καταγραφή των συµπτωµάτων, έρευνα, καλή γνώση
των θεραπευτικών και τοξικών ιδιοτήτων των φυ-
τών και των παρασκεαυζόµενων ιαµάτων.

Η Ελληνική Γλώσσα ήταν η διεθνής γλώσσα της
εποχής και ήταν η γλώσσα των Ιατρικών Συγγραµ-
µάτων, της Ιατρικής Ορολογίας, της Ιατρικής Ηθι-
κής, του Όρκου του Ιπποκράτη.

Όλοι οι µεγάλοι άνδρες των Γραµµάτων, των Τε-
χνών, των Επιστηµών και της Πολιτικής επαίνεσαν,
µελέτησαν την Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία και
πάνω στα νάµατα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσο-
φίας, Παιδείας και κάθε Επιστήµης στήριξαν το
µετέπειτα επιστηµονικό έργο τους.

Σηµασία έχει όµως, στην σηµερινή µου οµιλία να
καταλήξουµε αν η επίδραση της Αρχαίας Ελλά-
δας, µέσα από την Ιπποκρατική Ιατρική, στην πα-
γκόσµια Ιατρική Επιστήµη είναι τόσο σηµαντική,
που υποχρεωτικά χρησιµοποιήθηκε η Ελληνική
γλώσσα για όλους αυτούς τους επιστηµονικούς
όρους, η δύναµη της Ελληνικής γλώσσας, ο πλούτος
του λεξιλογίου ο συµβολισµός της αρχαίας Ελληνι-
κής Γραµµατείας ανάγκασε την παγκόσµια Ιατρικη
Ορολογία να υιοθετήσει αυτούς τους όρους .

Η απάντηση, κατά την άποψη µου,είναι ότι συµ-
βαίνουν και τα δύο !

Είναι αλήθεια ότι η προσφορά της Ιπποκρατικής
Ιατρικής στην παγκόσµια Ίατρική 'Επιστήµη ειναι
ανεκτίµητη. 

Το περιεχόµενο της ειναι µαζί ιστορικό, φιλοσο-
φικό, ανθρωπιστικό και µεθοδολογικό.

the entire civilized world during the historical pe-
riods in which it was spoken from the Danube to
India, the Middle East, Italy, Asia Minor, Crimea,
Odessa, Romania, and where the Greek presence
once flourished.

The ancient Asclepia (Healing shrines) dominated
all over the Greek Territory, and patients from
every part of the world flocked there, begging Apol-
lo and Isotheos Asclepius for health.

The medical art of ancient Greeks based on re-
spect and holistic treatment of the patient required
constant observation, recording of symptoms, re-
search, good knowledge of the therapeutic and tox-
ic properties of plants and the prepared therapies.

The Greek Language was the international lan-
guage of the time and was the language of Med-
ical Books, Medical Terminology, Medical Ethics
and the Hippocratic Oath.

All the great men of the Letters, Arts, Sciences
and Politics praised, studied the Ancient Greek
Literature and over the sources of Ancient Greek
Philosophy, Education and Science, they estab-
lished their subsequent scientific work.

It is important, however, in my present speech
to agree if the influence of Ancient Greece,
through Hippocratic Medicine, on the world
medical science is so important that the Greek
language has necessarily been used for all these
scientific terms, if the power of the Greek lan-
guage, the wealth of the vocabulary and the
strong symbolism of the ancient Greek Literature
forced the World Medical Terminology to adopt
these terms.

The answer, in my view, is that both happened!

It is true that the contribution of Hippocratic
Medicine to Global Mental Science is invaluable.

Its content is historical, philosophical, human-
istic and methodological.

Hippocrates, while separating medicine from
philosophy, has not neglected to attach impor-
tance to moral-ethical values to the philosophical
contemplation “ιητρός γαρ φιλόσοφος ισόθεος”
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Ο Ιπποκράτης, αν και διαχώρισε την ιατρική από
τη φιλοσοφία, δεν παραµέλησε να προσδώσει βα-
ρύνουσα σηµασία στις ηθικο-δεοντολογικές αξίες
και στο φιλοσοφικό στοχασµό «ιητρός γαρ φιλόσο-
φος ισόθεος».

Και δεν παρέλειψε να τονίσει τον ανθρωποκε-
ντρικό χαρακτήρα της ιατρικής, τη ρευστότητα των
γνώσεων, τη σχετικότητα των διαγνώσεων και το
περιορισµένο των ιατρικών δυνατοτήτων, επιση-
µαίνοντας ότι: «Ο βίος βραχύς, η τέχνη µακρά, ο
καιρός οξύς, η πείρα σφαλερή και η κρίσις χαλεπή»
(η ανθρώπινη ζωή είναι σύντοµη, η επιστήµη ατέ-
λειωτη, ο χρόνος λίγος, η πείρα λαθεµένη και η από-
φαση γεµάτη ευθύνες). 

Το γνωµικό αυτό συνοψίζει τη φιλοσοφία του Ιπ-
ποκράτη, ο οποίος προσπαθούσε να ανακουφίσει
τον άνθρωπο από τον πόνο, την αρρώστια και τον
φόβο.

Η παγκόσµια αναγνώριση του Κώου σοφού ως
«πατέρα της ορθολογικής Ιατρικής» αποτελεί περί-
τρανη απόδειξη της ανεκτίµητης αξίας του πρωτο-
ποριακού του έργου, που επηρέασε βαθύτατα τη
διαχρονική εξέλιξη της επιστηµονικής ιατρικής
σκέψης, στα χρόνια που ακολούθησαν από τότε ως
τις ηµέρες µας .

Η Ελληνική γλώσσα είναι µία από τις ελάχιστες
στον κόσµο που παρουσιάζει οµοιογενή εξέλιξη
και αποτελεί φαινόµενο σπάνιο στη γλωσσολογική
ιστορία του ανθρώπινου γένους διότι οµιλείται επί
χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή. 

Η σύγχρονη Ελληνική γλώσσα διατηρεί την αρ-
χαία γραφή και ορθογραφία των λέξεων και το
75% του λεξιλογίου της βασίζεται στην αρχαία Ελ-
ληνική γλώσσα. 

Είναι µια γλώσσα µε µοναδικές αρετές, διαθέτει
εκφραστικότητα, ευλυγισία, δύναµη συνθετική και
ικανότητα παραγωγική ώστε ανάλογα µε τις ανά-
γκες να παράγει και να συνθέτει νέες λέξεις

Η δύναµη της Ελληνικής γλώσσας βρίσκεται στην
ικανότητά της να πλάθεται όχι µόνο προθεµατικά ή
καταληκτικά, αλλά διαφοροποιώντας σε µερικές
περιπτώσεις µέχρι και την ρίζα της λέξης (π.χ.
«τρέχω» και «τροχός» παρ’ ότι είναι από την ίδια οι-
κογένεια αποκλίνουν ελαφρώς στην ρίζα).

Η Ελληνική γλώσσα είναι ειδική στο να δηµι-
ουργεί σύνθετες λέξεις µε απίστευτων δυνατοτήτων
χρήσεις, πολλαπλασιάζοντας το λεξιλόγιο.

Το διεθνές λεξικό Webster’s (Webster’s New In-
ternational Dictionary) αναφέρει: «Η Λατινική και

(a doctor is a philosopher equal to a god). 
And he did not fail to emphasize the anthro-

pocentric nature of medicine, the fluidity of
knowledge, the relativity of diagnoses, and the
limited medical potential, noting that: “human life
is short, science is endless, time is short, experience
is mistaken, and decision is full of responsibilities”. 

This narrative summarizes the philosophy of
Hippocrates, who was trying to relieve man pain,
illness and fear.

The universal recognition of the sage of Kos as
the “father of rational medicine” is an incontro-
vertible proof of the invaluable value of his pio-
neering work, which profoundly influenced the
evolution of scientific medical history over the
years up to our days.

The Greek language is one of the few in the
world that presents homogeneous evolution and
is a rare phenomenon in the linguistic history of
the human race because it has been spoken for
thousands of years without interruption. 

Modern Greek retains ancient writing and
spelling of words and 75% of its vocabulary is
based on ancient Greek. 

It is a language with unique virtues, it has ex-
pressiveness, flexibility, synthetic power and pro-
ductive capacity to produce and compose new
words as needed

The strength of the Greek language lies in its
ability to form words not only by using a prefix or
a suffix but also by differentiating in some cases
even the root of the word (eg «τρέχω» (run) and
«τροχός» (wheel) although they come from the
same family, they deviate slightly in the root). 

The Greek language is expert in creating com-
plex words with incredible uses, multiplying the
vocabulary.

Webster's New International Dictionary
states: “Latin and Greek, especially Greek, are an
inexhaustible source of materials for the creation
of scientific terms”, while French lecturers Jean
Bouffartigue and Anne-Marie Delrieu highlight:
“Science discovers new objects or concepts all
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η Ελληνική, ιδίως η Ελληνική, αποτελούν ανεξά-
ντλητη πηγή υλικών για την δηµιουργία επιστηµο-
νικών όρων», ενώ οι Γάλλοι λεξικογράφοι Jean
Bouffartigue και Anne-Marie Delrieu τονίζουν: «Η
επιστήµη βρίσκει ασταµάτητα νέα αντικείµενα ή έν-
νοιες. Πρέπει να τα ονοµάσει. 

Ο θησαυρός των Ελληνικών ριζών βρίσκεται
µπροστά της, αρκεί να αντλήσει από εκεί. Θα ήταν
πολύ περίεργο να µην βρει αυτές που χρειάζεται».

Τα παραδείγµατα των Ελληνικών λέξεων στην
Ιατρική, ατελείωτα .

κρίση crise
πνευµονία pneumonia
καρωτίδα karotis
διαβήτης diabetis
τραχεία trachea
στοµάχι stomach
επιδερµίδα epidermis
νεύρο nerve
θυρεοειδής thyreoid
χοληστερόλη cholisterol
πρωτεlνη protein
οφθαλµίατρος ophthalmologist
νευρολογία neurology
ανατοµία anatomy
κλινική clinic
οπτικός optical
θερµόµετρο thermometer
αιµόπτυση hemoptysis
αιµοστατικός hemostatic
αλλεργία allergy
αµµωνία ammonia
άµυλο amylum
αναιµία anemia
χολέρα cholera
αµνησία amnesia
αναισθησία anesthesia
βιοψυχολογία biopsychology
βιοθεραπεία biotherapy
αγκύλωση ankylosis

Ενδεικτικά µερικοί από τους φαρµακευτικούς
όρους που εισήγαγαν οι Έλληνες: 

Βάλσαµον: βάλλω εις (π.χ. την πληγήν)
Κολλύριον: είδος αλοιφής, κόλλιξ.
Ξηρίον: αποξηραντική κρέµα. Το όνοµα αυτό τα-

ξίδεψε στην Ανατολή και από την αραβική παρα-
φθορά «αλ ξήριον» επέστρεψε ως αντιδάνειο ο
όρος «ελιξήριο»!

Αιµοστατικόν: Σταµατά την αιµορραγία. 

the time. It has to give them names. 

The treasure of the Greek roots lies in front of it,
providing it draws from them. 

It would be very strange if it did not find the words
needed.”

Examples of Greek words in Medicine are end-
less.

κρίση crise
πνευµονία pneumonia
καρωτίδα karotis
διαβήτης diabetis
τραχεία trachea
στοµάχι stomach
επιδερµίδα epidermis
νεύρο nerve
θυρεοειδής thyreoid
χοληστερόλη cholisterol
πρωτεlνη protein
οφθαλµίατρος ophthalmologist
νευρολογία neurology
ανατοµία anatomy
κλινική clinic
οπτικός optical
θερµόµετρο thermometer
αιµόπτυση hemoptysis
αιµοστατικός hemostatic
αλλεργία allergy
αµµωνία ammonia
άµυλο amylum
αναιµία anemia
χολέρα cholera
αµνησία amnesia
αναισθησία anesthesia
βιοψυχολογία biopsychology
βιοθεραπεία biotherapy
αγκύλωση ankylosis

Indicatively, some of the pharmaceutical terms
introduced by the Greeks:

Βάλσαµον (Valsamon): apply (on the wound)

Κολλύριον (Collyrion): kind of ointment.

Ξηρίον: drying cream. This name traveled to the
East and from the Arabic corruption of the word
“al xyreon” it came back as a reborrowing “elixir”!



Κηρωτή: Την αναφέρει ο Ιπποκράτης στο «Περί
Αγµών». Η λέξη ταξίδεψε στην ∆ύση και ως αντι-
δάνειο επέστρεψε µε την λέξη «τσιρότο»!

Πούς-πόδι πεδίο, στο οποίο ακουµπά.
Οι Άραβες ιατροί βασίστηκαν στα ιατρικά κεί-

µενα των Αρχαίων Ελλήνω ιατρών. 
Το Αραβικό έργο «Αντάµπ αλ-Ταµπίµπ (Adab al-

Tabib)» του Ισάκ ιµπν αλί αλ-Ρουχάβι, το οποίο
αναφέρεται στην Πρακτική Ηθική του Γιατρού, βα-
σίστηκε στα έργα του Ιπποκράτη και του Γαληνού,
όπως επισηµαίνει ο Ιταλός γιατρός Plinio Pri-
oreschi στο έργο του: «A History of Medicine: Byzan-
tine and Islamic medicine».

Οι πρωτοπόροι Έλληνες και στον κλάδο της Ια-
τρικής φρόντιζαν, να µεταδώσουν το Φως της γνώ-
σης, σε όσους ήταν διατεθειµένοι να την δεχθούν
και να την υπηρετήσουν σωστά και µέσω αυτής
προέτασσαν την αξία της ανθρώπινης ζωής και της
Επιστήµης. 

Γιά τους Έλληνες ίσχυε και θα ισχύει “η Γνώση
απελευθερώνει”.

Κλείνοντας την οµιλία µου, αναρωτιέµαι αν οι
Έλληνες γιατροί που λόγω της οικονοµικής αλλα
και κοινωνικής και ηθικής κρίσεως πληµµύρισαν
τα τελευταία χρόνια την Υφήλιο, ανερχόµενοι σε
υψηλές Πανεπιστηµιακές και κοινωνικές βαθµίδες,
αναβαθµίζοντας τα συστηµατα υγείας άλλων Ευ-
ρωπα�κών κρατών, αισθάνονται και διαχέουν
αυτήν την υπεροχή που δίνει στην επιστήµη τους η
Ελληνική Γλώσσα.

Είµαι όµως βέβαιος, οτι αντιλαµβάνονται πλή-
ρως το βαρύ πολιτιστικό φορτίο που έχουν κληρο-
νοµήσει για αυτό και συνεχίζουν αδιάλειπτα να
µεγαλουργούν σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της
Γης.

Σας ευχαριστώ πολύ

Αιµοστατικόν: It stops bleeding. Hippocrates
mentions it in his work «Περί Αγµών». The word
traveled to the West and, and as a reborrowing, it
returned as «τσιρότο»!

Πούς-πόδι πεδίο, on which one leans
The Arab doctors relied on the medical texts of

the Ancient Greek Doctors. 
The Arab work “Adab al-Tabib” by Isak ibn al-

Rahabi, which refers to Doctor's Practical Ethics,
was based on the works of Hippocrates and
Galen, as Italian physician Plinio Prioreschi
points out his work: “A History of Medicine:
Byzantine and Islamic Medicine”.

The Greeks, pioneers also in the medical pro-
fession were looking forward to transmiting the
Light of Knowledge to those who were willing to
accept it and serve it correctly, and through it they
set the value of human life and science first. 

For the Greeks, “Knowledge sets you free”.

Concluding my speech, I wonder whether the
Greek physicians who, over the last few years,
have been flooding the globe because of the eco-
nomic, social and moral crisis, rising to higher
university and social levels, upgrading the health
systems of other European countries, feel and dis-
seminate this supremacy that the Greek Lan-
guage gives their science.

I am sure, however, that they fully understand
the heavy cultural burden they have inherited,
and this is why they continue to excel steadily in
all parts of the Earth.

Thank you very much

Τα αρχαία Ασκληπιεία 
δέσποζαν σε όλη 

την Ελληνική 
Επικράτεια.

The ancient Asclepia 
dominated all over 

the Greek Territory.
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∆ηµοκρατία, η Φιλοσοφία, το Μέτρο, ο
Ορθός Λόγος και η Ελληνική γλώσσα

συνιστούν τις πέντε µεγαλύτερες κατά µείζονα πα-
ραδοχή προσφορές του Ελληνικού πολιτισµού στην
ανθρωπότητα και κυρίως στον ∆υτικό Πολιτισµό ο
οποίος θεµελιώθηκε πάνω σ’ αυτές τις διαχρονικές
αξίες.

Τα τελευταία 30 χρόνια ωστόσο η Ελληνική
γλώσσα χειµάζεται έντονα από την κακοποίησή
της τόσο από τα περισσότερα ΜΜΕ όσο και από
την ευρεία µάζα της Ελληνικής κοινωνίας, κυρίως
της νεολαίας. 

Η τελευταία, γινόµενη καθηµερινώς δέκτης ανα-
ρίθµητων κακέκτυπων µορφών διατύπωσης από
ποικίλες πηγές πληροφόρησης χρησιµοποιεί συχνά
ένα ερµαφρόδιτο µοντέλο γλωσσικής επικοινωνίας,
αποτελούµενο σε µεγάλο βαθµό από ένα φάσµα οι-
ονεί ελληνολατινογενών όρων χωρίς κανένα γλωσ-
σικό έρµα, ή από ελληνικές λέξεις γραµµένες µε λα-
τινικούς χαρακτήρες. 

Πρέπει να ξέρουµε ότι άλλο είναι να χειριζό-
µαστε επαρκώς µία γλώσσα για επικοινωνιακούς,
µεταφραστικούς, επιστηµονικούς ή λογοτεχνι-
κούς λόγους και τελείως άλλο να µεταφέρουµε
νοήµατα σε µία γλώσσα, ιδιαιτέρως δε την µη-
τρική µας, χρησιµοποιώντας, κατά παράβαση
γραµµατικών και συντακτικών κανόνων, «εµφυ-
τεύµατα» ξένης γλωσσικής προέλευσης. Αυτό και
την µητρική µας γλώσσα κακοποιεί, και εµάς εκ-

emocracy, Philosophy, Rational Rea-
soning, Moderation and Greek lan-

guage are the five greatest, by all accounts,
contributions of Greek civilization to Humanity
and especially the Western World which has been
founded on these eternal values.

During the last 30 odd years however the Greek
language has been sorely tried due to its being un-
remittingly abused by most of Greece’s Mass
Communication Media and the major part of
Greek society, especially of the young generation;
the latter group, being on the receiving end, on a
daily basis, of a flow of patterns of miscarried
wordings from various sources of information,
employs a model of hybridic, nearly pidgin Greek
when speaking or writing ,consisting to a great ex-
tent, of a pattern of Greek-and–Latin blended
terms without any linguistic ballast, or of Greek
words spelled with Latin characters.

We must all, especially the young people, get
wise to the fact that there is a big difference be-
tween speaking and writing fluently a foreign lan-
guage for communication as well as scientif-
ic/scholarly, literary and translation purposes
on one hand, and conveying concepts through a
language on the other, especially our mother one,
by means of using implants from another lan-
guage, in total violation of all grammar and syn-
tax rules; communicating in this way both con-
stitutes an abuse of our language and it also com-
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θέτει σαν χρήστες της, συντελεί δε συχνά στην
λανθασµένη χρήση της γλώσσας στοιχεία της
οποίας δανειζόµαστε για την δήθεν απλούστευση
της επικοινωνίας µας.

Η Ελληνική γλώσσα, η πληρέστερη που έχει να
επιδείξει η ανθρώπινη Ιστορία, κατέχει απόλυτη λε-
ξιλογική, γραµµατική και συντακτική επάρκεια για
την σαφή απόδοση ακόµα και των πυκνότερων νοη-
µάτων. 

Πρέπει να την σεβόµαστε, αποφεύγοντας την χρη-
σιµοποίηση µη πολιτογραφηµένων ξενικών όρων κα-
θώς και ξένους αλφαβητικούς χαρακτήρες όταν επι-
κοινωνούµε µ’ αυτήν αλλά και στις πνευµατικές µας
δηµιουργίες

Η παρακάτω λίστα µάς θυµίζει τι κατά καιρούς
έχει λεχθεί για την Ελληνική γλώσσα από σηµα-
ντικούς προσωπικότητες του πνεύµατος και της τέ-
χνης.

Κικέρων (ο ενδοξότερος ρήτορας της αρχαίας
Ρώµης): «Όταν οι θεοί συζητούν χρησιµοποιούν την
Ελληνική γλώσσα».

Huan Azio (Βάσκος γερουσιαστής): «∆ιά την διε-
θνοποίησιν της Ελληνικής γλώσσης µεγάλην έχοµεν
ευθύνην, ως ουκ ούσης άλλης γλώσσης αυτής ανω-
τέρας».

Wandruska (καθηγητής Γλωσσολογίας Παν/µίου
Βιέννης): «Οι ευρωπα�κές γλώσσες φαίνονται ως
διάλεκτοι της Ελληνικής». 

U. Wilamowitz (Γερµανός φιλόλογος): «Η Ελλη-
νική φυλή, ανωτέρα κάθε άλλης, είναι και µητέρα
κάθε πολιτισµού». 

Βολταίρος (Γάλλος διανοητής): «Είθε η Ελληνική
γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών». 

Goethe (ο κορυφαίος Γερµανός ποιητής): «Η Ελ-
λάδα είναι ο νους και η καρδιά της οικουµένης». 

Ακαδηµία Επιστηµών της ΕΣΣ∆, "Παγκόσµια
Ιστορία": «Χωρίς τα θεµέλια που έθεσαν οι Έλλη-
νες δεν θα υπήρχε ο νεώτερος ευρωπα�κός πολιτι-
σµός. Η Ελληνική λογοτεχνία είναι η αρχαιότερη
της Ευρώπης». 

promises those using it in this way, as well as mak-
ing for the wrong use of the foreign language from
which we borrow forms allegedly to simplify our
communication.

Greek language, definitely the most accom-
plished in human History, is in possession of total
lexical, grammatical and syntactical adequacy in
regard to rendering correctly even the most ob-
scure concepts; 

we must respect it, avoiding the use of non-of-
ficially-admitted foreign terms as well as foreign
alphabetical characters when using it in our daily
communication and intellectual pursuits.

Following is a checklist of quotations about the
Greek language of many an internationally cele-
brated figure in the domains of Letters, Sciences,
Arts and Politics.

Cicero (the most illustrious orator of ancient
Rome): “Should gods engage in conversation, they
do so in the Greek language”.

Huan Azio (Bask senator): “We are all responsi-
ble for rendering Greek language international as
no other lanaguge is a match to it”.

Wandruska (Professor of Linguistics in Vienna
university): “European languages seem to be simply
dialects of the Greek language”.

U. Wilamowitz (the great German philologist);
“The Greek race, superior to all others, has given
birth to all civilizations”.

Voltaire (the great French philosopher): “May the
Greek language become common language for all
races”.

Goethe (the greatest German poet and prominent
philosopher): “Greece is the mind and the heart of
all Humanity”.

The USSR Academy of Sciences, World His-
tory: “Without the foundations laid by the Greeks,
there would be no European Civilization in modern
times; Greek Literature is the oldest in all Europe”.

Helen Keller (the world renowned blind Amer-
ican author): “Just like the fiddle is the most ver-
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Hellen Keler (η διάσηµη τυφλή Αµερικανίδα συγ-
γραφέας): «Όπως το βιολί είναι το τελειότερο µου-
σικό όργανο, έτσι και η Ελληνική γλώσσα είναι η
πληρέστερη όλων». 

H.F. Kitto (Αγγλος καθηγητής Πανεπιστηµίου):
«Όλοι οι κλάδοι της λογοτεχνίας και της επιστήµης
αρχίζουν µε τους Έλληνες. Η Ελληνική γλώσσα
είναι η πιο καθαρή και η πιο πλούσια στον κόσµο». 

Furtvengler (καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Βιέν-
νης): «Η Ρώµη στάθηκε µία αιώνια πόλη, αλλά η
Αθήνα είναι κόσµος ολόκληρος».

Karl Marx (ο θεµελιωτής του Μαρξισµού): «Οι
αξίες του Ελληνικού Πολιτισµού παραµένουν
άφθαστα πρότυπα».

Bernard Shaw (Ιρλανδός συγγραφέας): «Αν στη
βιβλιοθήκη σας δεν έχετε έργα των αρχαίων Ελλή-
νων συγγραφέων, τότε µένετε σ' ένα σπίτι χωρίς
φως». 

Martin Heideger (φιλόσοφος): «Για τους Έλλη-
νες η ύψιστη προίκα τους είναι η γλώσσα τους, στην
οποία η παρουσία ως τοιαύτη φθάνει στην εκκά-
λυψη και στην κάλυψη. 

Όποιος δε µπορεί να δει τη δωρεά ενός τέτοιου
δώρου προς τον άνθρωπο και όποιος δε µπορεί ν'
αντιληφθεί τον προορισµό ενός τέτοιου πεπρωµέ-
νου, καθόλου δε θ' αντιληφθεί τον λόγο περί του
προορισµού του «είναι», όπως ο φυσικός τυφλός δε
µπορεί ν' αντιληφθεί τι είναι το φως και το χρώµα.
Τα αρχαία Ελληνικά δεν είναι µία γλώσσα, αλλά “Η
Γλώσσα”». 

Werner Heisenberg (Γερµανός φυσικοµαθηµατι-
κός-φιλόσοφος): «Η θητεία µου στην Ελληνική
γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευµατική µου
άσκησις. Στη γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη
αντιστοιχία µεταξύ της λέξεως και του εννοιολογι-
κού της περιεχόµενου». 

Marriane McDonald (η πρωτεργάτις του TLG):
«Η Γλώσσα της Ελευθερίας, ο Ένδοξος θησαυρός
της Ελλάδος, η ∆όξα της Ελλάδος, ανήκει σε όλους
µας και έχει διαµορφώσει την επιστηµονική και λο-
γοτεχνική κληρονοµιά του ∆υτικού Κόσµου. [...] Η
ιστορία της Ελληνικής γλώσσας αποτελεί την ιστο-
ρία της φιλοσοφικής και πολιτιστικής εξέλιξης του
ανθρώπου της ∆ύσης. Από όλα τα ανθρώπινα δηµι-

satile musical instrument, so the Greek language
is the most accomplished of them all”.

H.F.Kitto (British University Professor of His-
tory): “All branches of Sciences and Literature have
been initiated by the Greeks ; the Greek language is
the purest and richest in the World”.

Furtvengler (Professor of Vienna University):
“Rome has been the Eternal City, yet Athens is all
the World”.

Carl Marx (the founder of Marxism): “The val-
ues of Greek civilization remain unrivalled
paragons”.

G. Bernard Shaw (the famous Irish playwright):
“If you have no works of ancient Greeks in your li-
brary, you live in a house without light”.

Martin Heideger (philosopher): “For the Greeks
the greatest heritage is their language, in which the
presence of concepts and ideas ranges from revela-
tion and explanation of all notions to their full
demonstration; anyone who fails to perceive the im-
portance of such a gift to Man and the objective it is
destined to accomplish is totally unable to conceive
the reason underlying the destination of “being” just
like anyone physically blind is unable to discern light
and colours; the Greek language is not just a lan-
guage, it is The Language par’excellence”.

Werner Heisenberg (German expert in Physics
and Mathematics-philosopher): “My apprenticeship
to the Greek language has been my greatest intel-
lectual exercise; in this language there exists the most
complete correspondence between words and the
notions borne by them”.

Marriane Macdonald (TLG pioneer): “The lan-
guage of freedom, Greece’s prominent treasure, the
glory of Greece, belongs to all of us and has forged
the scientific and literary legacy of the western world
; the history of the Greek language constitutes the
history of the philosophical and cultural evolution
of the Western Man; 

of all the human achievements , Greek language
is the most amazing; no other language is so beau-
tiful; the Greek language has sustained its beauty
through the centuries not only in its format and
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ουργήµατα, η Ελληνική γλώσσα είναι το καταπλη-
κτικότερο. [..]. ∆εν υπάρχει πιο όµορφη γλώσσα
από την Ελληνική. Έχει διατηρήσει την οµορφιά
της µέσα στους αιώνες, όχι µόνο µε τη µορφή και
τους ήχους της, αλλά και µε τις ηθικές ιδέες που εκ-
φράζει. [...] Πρέπει να ξεκινήσουµε µία νέα σταυ-
ροφορία για την υπεράσπιση της Ελληνικής
γλώσσας και τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης
του παρελθόντος. Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα
γερό κτίσµα όσο ο Παρθενώνας. [...] Ας εργα-
στούµε όλοι µαζί για να λαµπρύνουµε το θησαυρό
της Ελληνικής Γλώσσας και να τον κάνουµε κτήµα
προσιτό σε όλον τον κόσµο». 

G. Murray (καθηγητής της Ελληνικής Γλώσσας
στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης): «Η Ελληνική
είναι η τελειότερη γλώσσα. Συχνά διαπιστώνει κα-
νείς ότι µία σκέψη µπορεί να διατυπωθεί µε άνεση
και χάρη στην Ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και
βαριά στην Λατινική, Αγγλική, Γαλλική ή Γερµα-
νική. Είναι η τελειότερη γλώσσα επειδή εκφράζει
τις σκέψεις των τελειότερων ανθρώπων». 

T.L. Heath (Βρετανός µαθηµατικός): «Η Ελλη-
νική γλώσσα προσφερόταν κατά εξαιρετικό τρόπο
ως όχηµα της επιστηµονικής σκέψεως. Ένα από τα
κύρια χαρακτηριστικά της γλώσσας του Ευκλείδη
είναι η θαυµαστή ακρίβεια. Η γλώσσα των Ελλήνων
είναι επίσης θαυµασίως περιεκτική. Στον Αρχιµήδη,
στον Ήρωνα, στον Πτολεµαίο και στον Πάππο θα
βρούµε πραγµατικά πρότυπα περιεκτικών δηλώ-
σεων». 

M. Ventris (Ο Βρετανός που αποκρυπτογράφησε
την Γραµµική Γραφή Β): «Η αρχαία Ελληνική
γλώσσα είχε ανωτερότητα και εξακολουθεί να έχει
απέναντι σε όλες τις νεώτερες γλώσσες και, γιατί
όχι, απέναντι σε όλες τις λατινικές, γερµανικές ή
σλαβικές. Αυτό το εργαλείο είναι το τελειότερο
πνευµατικό εργαλείο που σφυρηλάτησε ποτέ η αν-
θρώπινη νόησις».

Jean Bouffartigue και Anne-Marie Delrieu (Γάλ-
λοι λεξικογράφοι): «Οι βάσεις και ο εξοπλισµός του
επιστηµονικού λεξιλογίου ήρθαν από την Ελλάδα,
ακόµα και στην αρχαιότητα. Τα δάνεια όµως εξα-
κολούθησαν, και όχι µόνο από συνήθεια. Συνέχι-
σαν, διότι η Ελληνική γλώσσα προσφέρεται µε αξιο-
θαύµαστο τρόπο, πολύ περισσότερο από ό,τι η
Λατινική, για την δηµιουργία των λέξεων ανάλογα
µε τις ανάγκες. Η Ελληνική γλώσσα δεν παρείχε

sounds but also in the ethical values it so aptly car-
ries; we must all embark upon a new crusade to de-
fend the Greek language and preserve the historic
memory of the past; the Greek language is as strong
a cultural edifice as the Parthenon; 

let us all join forces to strengthen the brilliance of
the treasure showcased by the Greek language even
further and render it accessible to every individual”.

G.Murray ( Professor of Greek in Oxford Uni-
versity): “The Greek language is the most accom-
plished in existence; it is often realized that a thought
can be expressed comfortably and gracefully in
Greek whereas it becomes cumbersome and ob-
scure in English, the Latin languages, French and
German; Greek is the most perfect language be-
cause it reflects the thought of the most perfect
race”.

T.L.Heath (British mathematician): “The Greek
language used to serve in an exceptional way as a
vehicle for the scientific thought; additionally ad-
mirable precision is one of the main features of the
Efklidis’ language; 

Greek language is also amazingly comprehensive;
in such writers as Archimides, Hero, Ptolemy and
Pappo real models of comprehensive statements
can be found”.

M.Ventris (The Briton who deciphered the Lin-
ear B script): “Ancient Greek was and still is supe-
rior to all modern languages, even to Latin –derived,
German and Slavic ones; this tool is the most per-
fect intellectual tool to have ever been forged by the
human mind”.

Jean Bouffartigue-Ann Marie Delrieu ( French
dictionary authors): “The basis and the overall
equipment of the modern scientific terminology
have come from Greek, even as early as the ancient
times; loan words from Greek, however, continued
through the ages, and not only due to customary
practice; they continued because Greek has always
offered itself, in an admirable way, for the forging of
new words ,depending on the occasional need, and
much more than Latin does; when, with the relent-
less passage of time, Greek could no longer provide
lexical material to account for the new concepts
consequent upon the creation of new sciences and
technological advances, the idea prevailed to pat-
tern word-formation processes upon those employed
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πια αρκετές λέξεις για τον αυξανόµενο αριθµό νέων
εννοιών. Παρουσιάστηκε τότε η ιδέα να χρησιµο-
ποιηθούν οι µέθοδοι που εφάρµοζαν οι Έλληνες
για να αυξάνουν το λεξιλόγιό τους. 

Τους µιµήθηκαν και κατασκεύασαν µία νέα λέξη,
την οποία µετέτρεψαν στη γλώσσα τους (γαλλικά,
αγγλικά, γερµανικά, ιταλικά). Η µίµηση τις πιο πολ-
λές φορές είναι πετυχηµένη, διότι οι κατασκευαστές
Ελληνικών λέξεων είναι εξαίρετοι Ελληνιστές».

Mary Shelley (συγγραφέας, αδελφή του ποιητή
Persy Shelley): «Η γλώσσα των Ελλήνων, σε ποικι-
λία, απλότητα, ευλυγισία και πιστότητα ξεπερνά
κάθε άλλη». 

Friedrich Nietzsche (“Η Γένεση της Τραγωδίας”,
κεφ. XV, 1872): “Αποδεδειγµένα σε κάθε περίοδο
της εξέλιξής του ο δυτικοευρωπα�κός πολιτισµός
προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από
τους Έλληνες. 

Η προσπάθεια αυτή είναι διαποτισµένη µε βαθύ-
τατη δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν (οι δυτι-
κοευρωπαίοι) δηµιουργούσαν, φαινοµενικά
πρωτότυπο και άξιο θαυµασµού, έχανε χρώµα και
ζωή στη σύγκρισή του µε το Ελληνικό πρότυπο,
συρρικνωνότανε, κατέληγε να µοιάζει µε φθηνό
αντίγραφο, µε καρικατούρα. 

Έτσι ξανά και ξανά µια οργή ποτισµένη µε µίσος
ξεσπάει εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του
µικρού και αλαζονικού έθνους που είχε το νεύρο να
ονοµάσει βαρβαρικό (για κάθε εποχή) ό,τι δεν είχε
δηµιουργηθεί στο έδαφός του.

Μα ποιοί, επιτέλους, είναι αυτοί των οποίων η
ιστορική αίγλη υπήρξε τόσο εφήµερη, οι θεσµοί
τους τόσο περιορισµένοι, τα ήθη τους αµφίβολα έως
απαράδεκτα, και οι οποίοι απαιτούν µια εξαίρετη
θέση ανάµεσα στα έθνη, µια θέση πάνω από το πλή-
θος; 

Κανένας από τους επανεµφανιζόµενους εχθρούς
τους δεν είχε την τύχη να ανακαλύψει το κώνειο, µε
το οποίο θα µπορούσαµε µια για πάντα να απαλ-
λαγούµε από αυτούς. 

Όλα τα δηλητήρια του φθόνου, της ύβρεως, του
µίσους έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή να διαταράξουν
την υπέροχη οµορφιά τους. 

Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή
και φόβο απέναντι στους Έλληνες. Βέβαια, πού και

by the Greeks to create words accounting for the
modern times requirements; 

by imitating the Greeks in this respect, scholars
shaped new terms which then fitted into the respec-
tive nomenclature as well as in modern languages
daily life vernaculars; this method has worked out
pretty well in many a western language owing the
deep knowledge of Greek possessed by the scholars
who carry out the modern-words forming task in the
above way”.

Mary Shelley (author, sister of poet Persy Shel-
ley): “The Greek language outrivals all other world
languages in terms of diversity, simplicity, versatility
and precision”.

Friedrich Nietzsche (one of the greatest world
philosophers, The Making of Tragedy, ch. XV,
1872): “The civilization of Western Europe has at-
testedly attempted to shake off the Greek presence
during all stages of its development; 

this attempt is imbued with a very deep discontent
since whatever Western Europeans have created, as
much as it seemed original and admirable, was
drained of life and brightness when compared with
the Greek prototype, it shrank, was wrinkled, ending
up to look like a cheap model, finally sagging into a
state of travesty; 

as a result, waves of wrath, steeped with envy in-
termittently surged against the Greeks, this small
and arrogant nation which had the effrontery to
term “barbaric”, in all historical phases, anything
that had not been created on their soil; 

who are those people, at long last, whose historic
prime has been so ephemeral, their institutions so
limited, their morals so disputable and even inad-
missible, and yet demand an exceptional status
among nations, a rank over the hoi polloi? 

None of their recurrent enemies was lucky enough
to discover the hemlock through which we could get
rid of that nation once and for all; all poisons of
envy, insults and hatred unleashed against them
have proved unable to upset their fabulous beauty.

So nations continue to feel shame and fear in
front of the Greeks; of course, every now and then
someone appears who recognizes and accepts the
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πού, κάποιος εµφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη
την αλήθεια, την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες
είναι οι ηνίοχοι κάθε επερχόµενου πολιτισµού και
σχεδόν πάντα τόσο οι ηνίοχοι και τα άρµατα όσο και
τα άλογα των επερχόµενων πολιτισµών είναι πολύ χα-
µηλής ποιότητας σε σχέση µε τους ηνίοχους Έλληνες,
γιατί ενώ οι άλλοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το
άρµα στην άβυσσο, εκείνοι (οι Έλληνες) την ξε-
περνούν µε αχίλλειο άλµα, συνεχίζοντας την αιώνια
αποστολή τους.

Ευχαριστώ

solid truth, the truth that teaches that the Greeks are
the charioteers of every oncoming civilization and
that almost always the charioteers and the chariots,
as much as the horses of all oncoming civilizations
are of a very low quality compared to the Greeks,
the timeless charioteers, because while all other na-
tional cultures, when exercising and competing, can-
not finally avoid the abyss and lead their chariots in
it, the Greeks always, with Achillean leap, gracefully
jump over it”, continuing their eternal mission.

Thank you 

Bernard Shaw: «Αν στη βιβλιοθήκη σας δεν έχετε έργα
των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε µένετε σ' ένα σπί-
τι χωρίς φως». 

Bernard Shaw (the famous Irish playwright): “If you have
no works of ancient Greeks in your library, you live in a house
without light”.

Werner Heisenberg: «Η θητεία µου στην Ελληνική
γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευµατική µου άσκη-
σις». 

Werner Heisenberg: “My apprenticeship to the Greek
language has been my greatest intellectual exercise”.

Martin Heideger: «Για τους Έλληνες η ύψιστη προίκα
τους είναι η γλώσσα τους».

Martin Heideger: “For the Greeks the greatest heritage is
their language”.

Karl Marx: “Οι αξίες του Ελληνικού Πολιτισµού παρα-
µένουν άφθαστα πρότυπα”. 

Carl Marx: “The values of Greek civilization remain un-
rivalled paragons”.
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ισθάνοµαι ιδιαίτερη την τιµή, να συµ-
µετέχω ως οµιλητής, στο πλά� διακε-

κριµµένων καθηγητών και Ακαδηµα�κών προσω-
πικοτήτων από την Ελλάδα και τον κόσµο, για να εκ-
φράσω και εγώ τις απόψεις µου, σε αυτό το Forum,
για τον «πολυτιµότερο λίθο» της ανθρώπινης δια-
νόησης που λέγεται Ελληνική Γλώσσα.

∆ιαβάζοντας από πολλά χρόνια τώρα, για το µε-
γαλείο του Αρχαίου Ελληνικού κόσµου, για τις Σχο-
λές των Αθηνών και όλων των πόλεων της Μεγάλης
Ελλάδος, για τους Έλληνες Φιλοσόφους, που άφη-
σαν ανεκτίµητη παρακαταθήκη στο Πνεύµα, την Τέ-
χνη και την Επιστήµη στους λαούς της Γης, έρχοµαι
σήµερα και εγώ, να δηλώσω τον σεβασµό, την
αγάπη µου και την εκτίµηση µου στον λαό της Ελ-
λάδος και να προσθέσω το δικό µου λιθαράκι στο
Οικοδόµηµα υποστήριξης της Ελληνικής Γλώσσας,
της µοναδικής Γλώσσας στον Πλανήτη, που ερµη-
νεύει το µεγαλείο του Ανθρώπου, της Γης, της Φύ-
σης, του ίδιου του Θεού.

Οι σκέψεις µου, που περιγράφουν απόψεις µε-
γάλων προσωπικοτήτων του κόσµου είναι µετρη-
µένες, αλλά ουσιαστικές και αφορούν τον παγκόσµιο
θαυµασµό απέναντι στην Φιλοσοφική, τη Μαθη-
µατική και τελικά τη Συµπαντική ∆οµή της Ελληνι-
κής Γλώσσας, που πρέπει να καταστεί, σύµφωνα και
µε τους σκοπούς αυτού του Συνεδρίου, ως η δεύτε-
ρη επίσηµη γλώσσα των λαών του κόσµου.!

Ο µεγάλος, Γάλλος διαφωτιστής, ο Βολταίρος
είπε:

feel particularly honored to be a speak-
er alongside distinguished professors

and academic personalities from Greece and the
world to express my views in this Forum on the
“most precious foundation-stone” of the human in-
tellect – the Greek Language.

Reading for many years now, about the grandeur
of the Ancient Greek world, about the Schools of
Athens and all the cities of Great Greece, about
the Greek Philosophers, who left an invaluable gift
to the Spirit, Arts and Sciences of the peoples of
the Earth, I come today to declare my respect, my
love and my appreciation to the people of Greece
and add my own little stone to the Support Build-
ing of the Greek Language, the only Language on
the Planet that interprets the majesty of Man,
Earth, Nature, of God himself.

My thoughts, which describe the views of great
personalities of the world, are measured but es-
sential and relate to the universal admiration for
the Philosophical, Mathematical, and ultimately the
Universal Structure of the Greek Language,
which, according to the purposes of this Confer-
ence, must be established as the second official lan-
guage of the peoples of the world.

The great, French enlightener, Voltaire said:

“May the Greek Language become a common lan-
guage of all peoples.”

Dr. GABRIEL LOPES

Πρόεδρος, ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου LOGOS, Φλώριντα U.S.A.
President of the LOGOS University Int., Florida U.S.A. 
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«Είθε η Ελληνική Γλώσσα να γίνει, κοινή Γλώσσα
όλων των λαών».

Η Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρ-
νιας, κ. Μαc Donald, η οποία από 30ετίας, αρχειο-
θετεί ηλεκτρονικά τις λέξεις και τα λήµµατα της Ελ-
ληνικής Γλώσσας, είπε:

«Η Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, είναι απαραί-
τητο θεµέλιο υψηλής Πολιτιστικής Καλλιέργειας».

Ο διάσηµος Γερµανός ποιητής Γκαίτε, σε διάλο-
γο µε τους µαθητές του, όταν τον ρώτησαν:

- ∆άσκαλε, τι να διαβάσουµε για να γίνουµε σοφοί,
όπως εσύ;

- ∆ιαβάστε τους Έλληνες κλασσικούς! απάντησε
ο Γκαίτε.

- Και όταν, ∆άσκαλε, τελειώσουµε τους Έλληνες
κλασσικούς, τι να διαβάσουµε; ξαναρώτησαν οι µα-
θητές.

- Πάλι τους Έλληνες κλασσικούς, απάντησε ο Γκαί-
τε!..

Ένας επιφανής άνδρας, της Αρχαίας Ρώµης,
απάντησε σε σχετική ερώτηση:

«Εάν οι θεοί οµιλούν, τότε σίγουρα χρησιµοποιούν
την γλώσσα των Ελλήνων».

Ο διάσηµος Βάσκος καθηγητής γλωσσολογίας
Φρειδερίκος Σαγκρέδο, πρόεδρος της Ελληνικής
Ακαδηµίας της Βασκονίας είπε:

« Η Ελληνική Γλώσσα είναι η καλλίτερη κληρονο-
µιά που δόθηκε στον άνθρωπο για την ανέλιξη του
εγκεφάλου του. Απέναντι στην Ελληνική, όλες οι άλ-
λες Γλώσσες είναι ανεπαρκείς.» 

Και συνεχίζει ο Βάσκος Καθηγητής:
«Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, πρέπει να γίνει η δεύ-

τερη Γλώσσα όλων των Ευρωπαίων, ειδικά των
καλλιεργηµένων ατόµων! και τούτο διότι η Ελληνι-
κή Γλώσσα έγινε από Ουσία θε�κή!.»

Ο Ερρίκος Σλήµαν, ο διάσηµος αρχαιολόγος
είπε:

«Επιθυµούσα πάντοτε, µε πάθος, να µάθω Ελλη-
νικά. ∆εν το είχα κάνει, γιατί φοβόµουν πως, η βα-
θειά γοητεία αυτής της υπέροχης Γλώσσας, θα µε
απορροφούσε τόσο πολύ, που θα µε αποµάκρυνε από
τις άλλες µου δραστηριότητες».

Παρ’ όλα αυτά, κυρίες και κύριοι ο Ερρίκος Σλή-
µαν, έσκυψε το κεφάλι για δύο ολόκληρα χρόνια και
µελέτησε βαθειά και τα δύο έπη του οµήρου, την
Ιλιάδα και την Οδύσσεια.

Professor of the University of California, Ms. Mac
Donald, who, for 30 years, has been archiving elec-
tronically the words and entries of the Greek Lan-
guage, said:

“The Knowledge of the Greek Language is a nec-
essary foundation of high cultural cultivation”.

Goethe, the famous German poet, in dialogue
with his disciples, when asked,

“Teacher, what must we read to become wise, like
you?”

“Read the Greek Classics!” Goethe replied.

“And when, Master, we finish the Greek classics,
what to read?” the students asked again.

“Again the Greek classics” Goethe replied.

An eminent man, of Ancient Rome, replied to
a question:

“If the gods speak, then they certainly use the lan-
guage of the Greeks.”

The famous Basque Linguistics Professor Fred-
eric Sangredo, president of the Greek Academy of
Vasconia, said:

“The Greek Language is the best inheritance giv-
en to man for the development of his brain. Against
Greek, all other Languages are inadequate.”

And the Basque Professor continues:
“The Ancient Greek Language must become the

second language of all Europeans, especially of cul-
tivated people! And that because the Greek language
was made of a Divine Essence!”

Henry Schliemann, the famous archaeologist,
said:

“I always wanted, passionately, to learn Greek. I
did not, because I was afraid that the deep charm of
this wonderful language would absorb me so much
that it would take me away from my other activities.”

Nevertheless, ladies and gentlemen, Heinrich
Schliemann bent his head for two whole years and
studied deeply both epics, the Iliad and the
Odyssey.
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Ο µεγάλος Ιρλανδός συγγραφέας Μπερνάρ Σω
µας συµβουλεύει:

«Αν στην βιβλιοθήκη του σπιτιού σας, δεν έχετε τα
έργα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, τότε µένετε
σε ένα σπίτι, δίχως φως!»

Και συµπληρώνει ο, επίσης διάσηµος Ιρλανδός
συγγραφέας Τζέηµς Τζό�ς:

«Σχεδόν, φοβάµαι να αγγίξω την Οδύσσεια, τόσο
καταπιεστικά αφόρητη είναι η οµορφιά της!» 

Ο παγκόσµια γνωστός Άραβας ιστορικός Ιµπν
Χαλντούν, µε τις διάσηµες έρευνές του στην πα-
γκόσµια Ιστορία, είπε:

«Που είναι η Γραµµατεία των Ασσυρίων, των
Χαλδαίων, των Αιγυπτίων; Όλη η Ανθρωπότητα έχει
κληρονοµήσει µόνο την Γραµµατεία των Αρχαίων Ελ-
λήνων!»

Στην µακρινή Αµερική, ο διάσηµος Φιλόσοφος και
Ιστορικός Will Durant, στο Πανεπιστήµιο Colum-
bia, διδάσκει: «Το αλφάβητό µας προήλθε εξ Ελλά-
δος, µέσω της Κύµης και της Ρώµης. Η Αµερικάνι-
κη Γλώσσα είναι γεµάτη Ελληνικές λέξεις. Η Επι-
στήµη µας, σφυρηλάτησε µια ∆ιεθνή Γλώσσα µε την
βοήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΌΡΩΝ. Η Γραµµατική µας
και η Ρητορική µας, ακόµα και οι στίξεις και η δι-
αίρεση σε παραγράφους, είναι εφευρέσεις καθαρά
Ελληνικές. Τα λογοτεχνικά µας είδη, είναι ελληνικά...
Το λυρικόν, η ωδή, το ειδύλλιον, το µυθιστόρηµα, η
πραγµατεία, η προσφώνησις, η βιογραφία, η ιστορία
και προπάντων το όραµα!. Όλες αυτές οι λέξεις εί-
ναι Ελληνικές!»

Η Ζακλίν ντε Ροµιγύ, σύγχρονη Γαλλίδα Ακαδη-
µα�κός και συγγραφέας, ισχυρίζεται ότι:

«Η Αρχαία Ελλάδα µας προσφέρει µια Γλώσσα, για
την οποία θα πω ότι, είναι Οικουµενική!»

...και ο Μπρούνο Σνέλ, διαπρεπής Καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο του Αµβούργου, συµπληρώνει: «Η Ελ-
ληνική Γλώσσα είναι το παρελθόν των Ευρωπαίων». 

Ο Φραγκλίνος Λιγκόρα, Ιταλός Καθηγητής και
Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ακαδηµίας ∆ιάδοσης του
Πολιτισµού, είπε: «Έλληνες!... Να είστε περήφανοι,
που µιλάτε την Ελληνική Γλώσσα, ζωντανή και Μη-
τέρα όλων των Γλωσσών! Μην την παραµελήσετε,
αφού αυτή είναι από τα λίγα αγαθά, που µας έχουν
αποµείνει και ταυτόχρονα, το διαβατήριό σας για τον
Παγκόσµιο Πολιτισµό!»

Ο Νοµπελίστας στη Φυσική, Max Von Laye, λέει:
« Οφείλω χάριτας στη θεία Πρόνοια, διότι ευδόκη-
σε να διδαχθώ την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, που µε

The great Irish writer Bernard Shaw advises us:
“If you do not have the works of Ancient Greek

Writers in the library of your home, then you live in
a house without light!”

And his words are supplemented by the other
well-known Irish writer James Joyce:

“I am almost afraid to touch the Odyssey, so op-
pressively unbearable is its beauty!”

The world-famous Arab historian Ibn Haldun,
with his famous research in world history, said:

“Where is the literature of the Assyrians, the
Chaldeans, the Egyptians? All Humanity has inherited
only the literary tradition of the Ancient Greeks!”

In distant America, the famous philosopher
and historian Will Durant, of Columbia University,
teaches: “Our alphabet came from Greece through
Rome. The American Language is full of Greek
words. Our Science has forged an International Lan-
guage with the help of Greek terms. Our Grammar
and our Rhetoric, even the punctuation and division
into paragraphs, are purely Greek inventions. Our lit-
erary genres are Greek ... The lyric, the ode, the ro-
mance, the novel, the treatise, the address, the biog-
raphy, the story and, above all, the vision! All these
words are Greek!”

Jacquín de Romigy, a modern French academ-
ic and writer, claims that:

“Ancient Greece offers us a Language, which I will
say is universal”

... and Bruno Snelle, an eminent Professor at the
University of Hamburg, adds: “The Greek Language
is the past of Europeans”.

Franglin Ligora, Italian Professor and President
of the International Academy for the Dissemina-
tion of Culture, said: “Greeks! ... Be proud, you speak
the Greek Language, alive and Mother of all lan-
guages! Do not neglect it, since this is one of the few
goods left to us and at the same time your passport
to World Culture!”

The Nobel Laureate in Physics, Max Von Laye,
says: “I have to give thanks to Divine Providence be-
cause I was given the chance to be taught the Ancient
Greek Language, which helped me penetrate deep-
er into the meaning of the positive Sciences.”
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βοήθησε να διεισδύσω βαθύτερα στο νόηµα των θε-
τικών Επιστηµών».

Κλείνω τις αναφορές των διασήµων προσωπικο-
τήτων µε τον κορυφαίο Γερµανό Φιλόσοφο, εκ-
πρόσωπο του υπαρξισµού του 20ου αιώνα, Martin
Heidegger: «Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, ανήκει στα
Πρότυπα, µέσα από την οποία προβάλλουν οι Πνευ-
µατικές δυνάµεις της δηµιουργικής Μεγαλοφυfας,
διότι, αναφορικά προς τις δυνατότητες που παρέχει
στη σκέψη, είναι η πιο ισχυρή και συνάµα η πιο πνευ-
µατώδης, από όλες τις Γλώσσες του κόσµου». 

Κυρίες και κύριοι.
Υπάρχουν πολλές προσωπικότητες του κόσµου,

που δεν µπορούν να χωρέσουν στα όρια αυτού του
κειµένου, που έχουν σκύψει ευλαβικά το κεφάλι,
µπροστά στο θείο µεγαλείο που παρέχει στην Αν-
θρωπότητα η Ελληνική Γλώσσα.

Ας υποκλιθούµε και εµείς όλοι, µε προσήλωση και
σεβασµό στην γιγάντια αυτή παρακαταθήκη, που µας
προσέφεραν οι κοσµήτορες της σκέψης των Αρχαίου
Ελληνικού κόσµου και ας ευχηθούµε, οι υπεύθυνοι
από τις Παγκόσµιες Αρχές, τον ΟΗΕ και την UN-
ESCO, να κατανοήσουν το µέγεθος της προσφοράς
που θα παρέχουν στους σηµερινούς και τους µελ-
λοντικούς λαούς της Γης, ψηφίζοντας την Ελληνική
Γλώσσα, ως δεύτερη Επίσηµη Γλώσσα σε κάθε χώρα
της Ευρώπης και όλου του Πλανήτη! 

Σας ευχαριστώ

I am closing my references to international
celebrities with the leading German philosopher,
representative of 20th-century existentialism, Mar-
tin Heidegger: “The Ancient Greek Language be-
longs to the Prototypes, through which are project-
ed the Spiritual Powers of Creative Genius, because,
with regard to the possibilities that it provides to
thought, it is the most powerful and at the same time
the most spiritual, of all the languages of the world”.

Ladies and gentlemen.

There are many personalities in the world who
cannot fit within the boundaries of this text, who
have bowed their heads gloriously, in front of the
divine splendor that the Greek Language gives to
Mankind.

Let us all bow, with dedication and respect to this
gigantic legacy, offered to us by the deans of the
thought of the Ancient Greek world, and let us
hope that the officials of the World Authorities,
the UN and UNESCO, will realize the magnitude
of the offer to today's and future peoples of the
Earth, by their voting that the Greek language be-
comes the second national language in every
country of Europe and the whole planet!

Thank you

«Εάν οι θεοί οµιλούν, τότε σίγουρα χρησιµοποιούν την γλώσσα των Ελλήνων».

"If the gods speak, then they certainly use the language of the Greeks."
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ξιότιµοι κύριοι Σύνεδροι, 
κυρίες και κύριοι

Στην σύντοµη αναφορά µου, στο 9ο ∆ΙΕΘΝΕΣ FO-
RUM HUMANITAS, επιθυµώ να συµπληρώσω την
καινοτόµο αναφορά του προλαλήσαντος Μεγάλου
Χορηγού και Οµιλητού αυτής της εκδήλωσης, κυρίου
Χρίστου Φωτίου, ο οποίος έθεσε τον θεµέλιο οι-
κονοµικό λίθο στο ηλεκτρονικό οικοδόµηµα του
“AVATAR-e-Learning” της “HEPTAPOLIS”, µε
βάση έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό, που αφορά σε
ένα από τα σηµαντικότερα Πανεπιστηµιακά Κέντρα
του κόσµου.

Φαντασθείτε ένα «Hλεκτρονικό ∆ιδασκαλείο» Κλασ-
σικής Παιδείας, βασισµένο στην βιβλιογραφία της
Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας, στο οποίο οι
χρήστες των υπολογιστών θα µπορούν να φοιτούν
µε βασικούς διδασκάλους στην Κλασσική Παιδεία
τους ίδιους τους Φιλοσόφους του Αρχαίου Κό-
σµου.

Ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Πυθα-
γόρας, ο Εµπεδοκλής, ο Αναξαγόρας και όλοι οι µε-
γάλοι που λάµπρυναν τους αιώνες µε την θαυµαστή
σοφία τους, θα ζωντανέψουν µε τους σύγχρονους
ηλεκτρονικούς µηχανισµούς του AVATAR και θα
διδάσκουν σε µαθητές, φοιτητές, καθηγητές και επι-
στήµονες, απ’ άκρη σ' άκρη στον πλανήτη τα µυστικά
της Ανθρώπινης ψυχής, τα θαυµαστά της Φύσης, της
Γης, του Ηλιακού µας Συστήµατος του Σύµπαντος
κόσµου.
Στα µαθήµατα ∆ιδασκαλίας θα συµµετέχουν µε ηλε-

ear Colleagues, 
ladies and gentlemen

In my brief report, at the 9th INTERNA-
TIONAL HUMANITAS FORUM, I would like
to add to the innovative report of the previous
Sponsor and Speaker of this event, Mr. Christos
Fotiou, who laid the foundations for the “HEP-
TAPOLIS” “AVATAR-e-learning” online build-
ing, based on an integrated design that addresses
one of the most important university centers in
the world.

Imagine an “Online School” of Classical Educa-
tion based on the bibliography of the Ancient
Greek Literature, in which computer users will be
able to study having as his teachers in Classical
Education the very philosophers of the Ancient
World.

Socrates, Plato, Aristotle, Pythagoras, Empedo-
cles, Anaxagoras and all the great minds who
graced the centuries with their wondrous wisdom
will come to life through the AVATAR modern
electronic mechanisms and will teach students,
teachers and scientists , to the ends of the planet,
the secrets of the Human Soul, the wonders of
Nature, Earth, our Solar System and the Uni-
verse.

Great men of Science, such as Newton, Hawking,
Einstein, Karateodoris, Haydenberg, Marconi,

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ
MARIA KALPOUZANI

Master στην Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη & Master
στην ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας
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ΤΟ AVATAR-e-LEARNING ΣΤΗΝ HEPTAPOLIS ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
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κτρονική παρουσία προσωπικότητες της Επιστήµης
των τελευταίων αιώνων, όπως ο Νεύτων, ο Χώκιν-
γκ, ο Α�νστάιν, ο Καραθεοδωρής, ο Χα�ντενµπερ-
γκ, ο Μαρκόνι, ο Παπανικολάου, η µαντάµ Κιουρί,
ο Φλέµιγκ, ο Καστοριάδης και άλλοι µεγάλοι της Πα-
γκόσµιας Ιστορίας, η παρουσία των οποίων λά-
µπρυνε την εξέλιξη των επιστηµών.

Στο “AVATAR-e-Learning” θα διδάσκονται συνολικά
94 επίσηµα αναγνωρισµένες Επιστήµες.

Ο κάθε υποψήφιος µαθητής που θα εισέρχεται
µέσα στις «ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ» του “AVATAR-e-Learning”, θα επιλέγει
τα µαθήµατα που επιθυµεί να διδαχθεί, θα φοιτά
για µία περίοδο 6 έως 12 µηνών σπουδάζοντας Αρ-
χαία Ελληνική Σοφία, καθώς και την επιλεγµένη
Επιστήµη του και στην αποφοίτησή του θα λαµβά-
νει το µεταπτυχιακό εύσηµο, τον «ΚΟΤΙΝΟ» που θα
αφορά στο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
στο “AVATAR-e-Learning” της “HEPTAPOLIS”,
απόλυτα χρήσιµο στην µετέπειτα επαγγελµατική
του σταδιοδροµία.

Βασικό σκοπό στο “AVATAR-e-Learning” θα απο-
τελεί η Ηθική ∆ιδασκαλία των Σοφών του Αρχαί-
ου Κόσµου, η οποία, στη σχέση της µε την Επιστη-
µονική ∆ιδασκαλία των συγχρόνων Καθηγητών
της εποχής µας, θα αποδίδει την πληρότητα της Γνώ-
σης στην δηµιουργία του “Ολοκληρωµένου Αν-
θρώπου”.

Τονίζω µε ιδιαιτερότητα ότι, όλοι οι Αρχαίοι Έλ-
ληνες Σοφοί που θα εµφανίζονται µε µορφή
AVATAR, και θα διδάσκουν στον χώρο της διδα-
σκαλίας τους, θα οµιλούν την Ελληνική γλώσσα, η
οποία θα υποτιτλίζεται σε όλες τις βασικές ξένες
γλώσσες γιά την άµεση αντίληψη του χρήστη, από
όποια χώρα και αν προέρχεται.

Η ακουστική παρουσία της Ελληνικής Γλώσσας στο
“AVATAR-e-Learning” της “HEPTAPOLIS”, θα
µεσολαβήσει στην αµεσότερη εξοικείωση των χρη-
στών των υπολογιστών στην Ελληνική Γλώσσα,
κάτι που όλοι ευχόµεθα, στο όνοµα της επιτυχίας αυ-
τού του FORUM, στο οποίο υµνείται το Μεγαλείο
και η «ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ».

Σας ευχαριστώ.

Papanicolaou, Madam Curie, Fleming, Castori-
adis and others of World History, the presence of
which sparked the evolution of the sciences, will
appear as teachers in “AVATAR-e-Learning”.

In “AVATAR-e-Learning” will be taught a total
of 94 officially recognized Sciences.

Each student who enters “AVATAR-e-Learning”
“GREAT SCHOOLS OF ANCIENT GREECE”
will choose the lessons he / she wishes to study,
will attend for  a 6 to 12 month period by study-
ing Ancient Greek Wisdom and his chosen Sci-
ence and at his graduation he will be awarded the
postgraduate “KOTINO”, which will be the “HEP-
TAPOLIS” “AVATAR-e-Learning” CERTIFI-
CATE, absolutely useful in his later professional
career.

The main purpose in “AVATAR-e-Learning” will
be the Ethical Teaching of the Wise Men of the
Ancient World, which, in relation to the Scien-
tific Teaching of contemporary Teachers, will
offer the complete Knowledge for the creation of
the "Accomplished  Man".

I would like to emphasize in particular that all
Ancient Greek Wise Men who will appear in the
form of AVATAR and will teach in their own
space, will speak in Greek which will be subtitled
in all the basic foreign languages for the direct un-
derstanding of the user, whatever country he may
be coming from.

The acoustic presence of the Greek language in
“AVATAR-e-Learning” of “HEPTAPOLIS” will
mediate in the direct familiarization of computer
users with  the Greek language, which we all wish,
in the name of the success of this FORUM, in
which Greatness and “UNIQUENESS HEL-
LENIC LANGUAGE”.

Thank you.
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ελληνική γλώσσα, η µοναδικότητά της
και η θαυµαστή κληρονοµιά της

Η έννοια της γλώσσας είναι συνώνυµη µε την έν-
νοια της επικοινωνίας. 

Με τη γλώσσα οι άνθρωποι εκφράζουν ιδέες και
αισθήµατα και δηµιουργούν λογοτεχνία, φιλοσο-
φία και επιστήµες. ∆εν υπάρχει πολιτισµός και
παιδεία χωρίς την καλλιέργεια των γλωσσών.

Οι Έλληνες, οι οποίοι προνοµιακώς κληρονοµή-
σανε νωρίς την αρχαία ελληνική γλώσσα, εξέφρα-
σαν τις παγκόσµιες αξίες της δηµοκρατίας, της
ελευθερίας, της δικαιοσύνης, του µέτρου και του
κάλλους, εισήγαγαν τον ορθό Λόγο και ανέπτυξαν
την φιλοσοφία του φυσικού κόσµου.

Η συνάντηση των γλωσσών κατά την ηµέρα εορ-
τασµού της µητρικής γλώσσας, 21 Φεβρουαρίου
κάθε έτους, είναι συνάντηση των λαών για το καλό
του Κόσµου (Υ.Π. 1992).

Η ελληνική γλώσσα διακρίνεται για την οµορφιά
της, την τελειότητά της, τη διαχρονικότητά της και
τη µοναδικότητά της και υπήρξε ο τροφοδότης
όλων των ευρωπα�κών γλωσσών. 

Όλες οι τέχνες και οι επιστήµες γεννήθηκαν,
αναπτύχτηκαν και ακόµη κατευθύνονται από το ελ-
ληνικό λεξιλόγιο. 

Οι ενστάσεις, που κατά καιρούς εγείρονται για
τη µοναδικότητα της ελληνικής γλωσσάς και τη
συµβολή της στην ανάπτυξη άλλων γλωσσών, ίσως
να οφείλονται στην υπέρµετρη αγάπη που εκδηλώ-

he Greek language, its uniqueness
and its admirable heritage

The concept of language is synonymous with
the concept of communication. 

With the language people express ideas and
feelings and create literature, philosophy and sci-
ence. There is no culture and education without
the cultivation of languages.

The Greeks, who preferentially inherited the
ancient Greek language, expressed the universal
values of democracy, freedom, justice, measure
and beauty, introduced the correct Word and de-
veloped the philosophy of the natural world.

The meeting of the languages on the day of the
mother tongue celebration, February 21 of each
year, is a meeting of the peoples for the sake of
the World (Y.P. 1992).

The Greek language is distinguished by its
beauty, its perfection, its timelessness and its
uniqueness, and has been the foundation of all
European languages. 

All the arts and sciences were born, developed
and are still guided by the Greek vocabulary. 

The objections, which occasionally arise for the
uniqueness of the Greek language and its contri-
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νεται για την ελληνική γλωσσά από ορισµένους ελ-
ληνοκεντρικούς (Θεοφανίδης 2013, Κωνσταντινίδης
2001).

Ας εξετάζουµε όµως το ρόλο και τη σηµασία της
ελληνικής γλώσσας στην διαµόρφωση της αγγλικής
γλώσσας στον τοµέα της επιστηµονικής και τεχνο-
λογικής ορολογίας. 

Οι µελετητές διαπιστώνουν ότι στα επιστηµονικά
λεξικά των ξένων γλωσσών το 60% τουλάχιστον
των τεχνικών και επιστηµονικών όρων είναι ελλη-
νικές λέξεις. 

Ειδικότερα θα εξεταστεί η συµβολή της Ελληνι-
κής στην περιβαλλοντική επιστήµη, λαµβάνοντας
υπόψη αγγλικές πηγές (Θεοφανίδης 2013, Κωνστα-
ντινίδης 2001, IUPAC 1997, Σίσκος 2014).

bution to the development of other languages,
may be due to the excessive love expressed for the
Greek language by certain fervent admirers of it.
(Theofanidis 2013, Konstantinidis 2001).

But let us examine the role and importance of
the Greek language in the formation of the Eng-
lish language in the field of scientific and techno-
logical terminology. 

Scholars find that in scientific dictionaries of
foreign languages at least 60% of the technical
and scientific terms are Greek words. 

The Greek contribution to environmental sci-
ence will be considered with particular care, tak-
ing into account the English sources (Theofanidis
2013, Konstantinidis 2001, IUPAC 1997, Siskos
2014).

Η ελληνική γλώσσα διακρίνεται για την οµορφιά της, την τελειότητά της, τη διαχρονικότητά της 
και τη µοναδικότητά της και υπήρξε ο τροφοδότης όλων των ευρωπα�κών γλωσσών.

The Greek language is distinguished by its beauty, its perfection, its timelessness and its uniqueness, 
and has been the foundation of all European languages. 
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2. Η περιβαλλοντική επιστήµη (environmental
Science)

Η περιβαλλοντική επιστήµη λειτουργεί ως κλάδος
πολυ-επιστηµονικής συνεργασίας αλλά και ως µέ-
θοδος διεπιστηµονικής µελέτης των σύνθετων πε-
ριβαλλοντικών προβληµάτων. Η περιβαλλοντική επι-
στήµη αντλεί, διασυνδέει και χρησιµοποιεί γνώσεις,
δεξιότητες και τεχνικές από µια σειρά επιστήµες:
Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Γεωλογία, Γεωγραφία,
Μετεωρολογία, Κλιµατολογία, Οικονοµία, Ιστορία,
Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Πολιτικές & Νοµικές
Επιστήµες κλπ (Εικόνα 2) (Chiras 2006). 

Εικόνα 2. (Chiras 2006)

Ενδιαφέρεται όχι µόνο για τη βιολογική, φυσικο-
χηµική οργάνωση, λειτουργία και σχέση των ζω-
ντανών οργανισµών µε το περιβάλλον στο οποίο
ζουν και αναπαράγονται, αλλά και για την οικονο-
µική και κοινωνική διάσταση των ανθρώπινων πα-
ρεµβάσεων στη φύση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα µπορούσε να υποστηρι-
χθεί ότι η oικολογία αποτελεί το σηµαντικότερο
υπόβαθρο της περιβαλλοντικής επιστήµης. 

Χρησιµοποιείται συχνά η έκφραση οικολογικό
ολοκαύτωµα (Ecological holocaust).

2. Environmental science

Environmental science functions as a field of
multi-scientific cooperation but also as a method
of interdisciplinary study of complex environ-
mental problems. 

Environmental science draws, interconnects
and uses knowledge, skills and techniques from a
series of disciplines: Physics, Chemistry, Biology,
Geology, Geography, Meteorology, Climatology,
Economics, History, Sociology, Psychology, Po-
litical & Legal Sciences etc. (Chiras 2006).

Picture 2. (Chiras 2006)

It is concerned not only with the biological,
physio-chemical organization, function and rela-
tion of living organisms with the environment in
which they live and reproduce, but also with the
economic and social dimension of human inter-
ventions in nature. 

In this context, it could be argued that ecology
is the most important backbone of the environ-
mental science. 

The term “ecological holocaust” is often used.
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3. Χηµική επιστήµη (Chemical Science)

Στον περιοδικό πίνακα των χηµικών στοιχείων
αποδίδονται πλέον του 40% των ονοµάτων των
στοιχείων σε λέξεις ελληνικής προέλευσης .

Εικόνα 3. (Σίσκος 2014)

Actinium-Ακτίνιο, Antimony-Αντιµόνιο, Argon-
Αργό, Arsenic-Αρσενικό, Astatine-Αστάτιο, Bar-
ium- Βάριο, Beryllium- Βηρύλλιο, Bromine-Βρώ-
µιο, Cadmium- Κάδµιο, Calcium- Ασβέστιο, Chlo-
rine-Χλώριο, Chromium-Χρώµιο, Copper-Χαλ-
κός, Dysprosium-∆υσπρόσιο, Europium Ευρώ-
πιο, Helium-Ήλιο, Hydrogen-Υδρογόνο, Indi-
um-Ίνδιο, Iodine-Ιώδιο, Iridium-Ιρίδιο, Krypton
Κρυπτό, Lanthanum-Λανθάνιο, Lithium-Λίθιο,
Magnesium-Μαγνήσιο, Manganese - Μαγγάνιο,
Molybdenum-Μολυβδαίνιο, Neodymium-Νεοδύ-
µιο, Neon-Νέο, Niobium-Νιόβιο, Nitrogen Άζωτο,
Osmium-Όσµιο, Oxygen-Οξυγόνο,Palladium-
Παλλάδιο, Phosphorus Φωσφόρος,Plutonium-
Πλουτώνιο, Praseodymium-Πρασεοδύµιο, Prome-
thium-Προµήθειο, Protactinium- Πρωτακτίνιο,

3. Chemical Science

In the Periodic Table of the Elements more
than 40% of the names of the elements are words
of Greek origin.

Picture 3. (Siskos 2014)

Actinium-Ακτίνιο, Antimony-Αντιµόνιο, Ar-
gon-Αργό, Arsenic-Αρσενικό, Astatine- Αστάτιο,
Barium- Βάριο, Beryllium- Βηρύλλιο, Bromine-
Βρώµιο, Cadmium- Κάδµιο, Calcium- Ασβέστιο,
Chlorine-Χλώριο, Chromium-Χρώµιο, Copper-
Χαλκός, Dysprosium-∆υσπρόσιο, Europium- Ευ-
ρώπιο, Helium-Ήλιο, Hydrogen-Υδρογόνο, In-
dium-Ίνδιο, Iodine-Ιώδιο, Iridium-Ιρίδιο, Kryp-
ton-Κρυπτό, Lanthanum-Λανθάνιο, Lithi- um-Λί-
θιο, Magnesium-Μαγνήσιο, Manganese - Μαγ-
γάνιο, Molybdenum-Μολυβδαίνιο, Neody- mium-
Νεοδύµιο, Neon-Νέο, Niobium-Νιόβιο, Nitrogen
Άζωτο, Osmium-Όσµιο, Oxygen-Οξυγόνο, Pal-
ladium-Παλλάδιο, Phosphorus Φωσφόρος, Plu-
tonium-Πλουτώνιο, Praseodymium -Πρασεοδύµιο,
Promethium-Προµήθειο, Protactinium- Πρωτα-
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Radium-Ρόδιο,Selenium-Σελήνιο, Tantalum-Τα-
ντάλιο,Technetium Τεχνήτιο,Thallium-Θάλλιο,
Thulium-Θούλιο,Titanium-Τιτάνιο,Uranium-
Ουράνιο, Xenon-Ξένο.

4. Χηµεία Περιβάλλοντος (Environmental Chem-
istry)

Η χηµείας περιβάλλοντος είναι η µελέτη των χη-
µικών αλλαγών και µετασχηµατισµών στο περι-
βάλλον, περιλαµβάνει δε τα περιβαλλοντικά δια-
µερίσµατα του αέρα, των υδάτων και του εδάφους
καθώς και τη βιόσφαιρα. Ακολούθως παρατίθενται
οι αγγλικοί όροι µε ελληνική προέλευση:

Biodiversity -βιοποικιλότητα, carcinogenesis-καρ-
κινογένεση, chlorination -χλωρίωση, ecosystem – οι-
κοσύστηµα, hydrocarbons – υδρογονάνθρακες, mi-
croclimate -µικρόκλιµα, zooplankton-ζωοπλαγκτόν,
stereochemistry –στερεοχηµεία, toxicity –τοξικότη-
τα (Σκούλλος και Σίσκος 2010).

5.Πράσινη Χηµεία( Green Chemistry)
Ο όρος της πράσινης χηµείας εδόθη για πρώτη

φορά από τον ελληνοαµερικανό Paul Anastas και ση-
µαίνει ότι δεν διαφέρει από την παραδοσιακή χη-
µεία, άλλα δίνει µεγαλύτερη έµφαση στους προ-
βληµατισµούς, που σχετίζονται µε την κατανάλωση
των πρώτων υλών, της ενέργειας κα την παραγωγή
τοξικών απόβλητων (Anastas&Warner 2006).

Στο βιβλίο που συνέγραψε αναφέροντα οι αγγλικοί
όροι µε ελληνική προέλευση: Analytical methodol-
ogy-αναλυτική µεθοδολογία, biocatalysts-βιοκατα-
λύτες, Biomass-βιοµάζα, biosynthesis-βιοσύνθεση,
biotechnology-βιοτεχνολογία, circular economy-
κυκλική οικονοµία, dehydration-αφυδάτωση, elec-
trochemical-ηλεκτροχηµικός, enzyme-ένζυµο, rad-
ical-ρίζα recycling-ανακύκλωση, toxicology-τοξικο-
λογία, κ.α.

6. Ατµοσφαιρική Χηµεία (Atmospheric Chem-
istry) 

Η ατµοσφαιρική χηµεία ασχολείται µε τους χη-
µικούς µετασχηµατισµούς, που λαµβάνουν χώρα στο
ατµοσφαιρικό περιβάλλον. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 258
- Ποιότητα αέρα – Ορολογία, περιγράφει τους όρους
που σχετίζονται µε την ποιότητα του αέρα, εκ των
οποίων οι περισσότεροι όροι έχουν ελληνική ρίζα
(Σκούλλος&Σίσκος 2010):

Air-αήρ, aerodynamic-αεροδυναµική, atmosphere-
ατµόσφαιρα, automatic analyzer-αυτόµατος ανα-
λυτής, catalytic oxidation-καταλυτική οξείδωση, hy-
pernitric acid-υπερνιτρικό οξύ, ionosphere-ιοντό-

κτίνιο, Radium-Ρόδιο, Selenium-Σελήνιο, Tan-
talum-Ταντάλιο, Technetium-Τεχνήτιο, Thalli-
um-Θάλλιο, Thulium-Θούλιο, Titanium-Τιτάνιο,
Uranium-Ουράνιο, Xenon-Ξένο.

4. Environmental Chemistry

Environmental chemistry is the study of chem-
ical changes and transformations in the environ-
ment, including environmental compartments of
air, water and soil as well as the biosphere. 

Here are the English terms of Greek origin:

Biodiversity - βιοποικιλότητα, carcinogenesis -
καρκινογένηση, chlorination - χλωρίωση, ecosys-
tem - οικοσύστηµα, hydrocarbons - υδρογονάν-
θρακες, microclimate - µικρόκλιµα, zooplankton
– ζωοπλαγκτόν, stereochemistry - στερεοχηµεία,
toxicity - τοξικότητα (Scullos and Siskos 2010).

5. Green Chemistry

The term green chemistry was first introduced
by Greek-American Paul Anastas and it means that
it does not differ from traditional chemistry, but
it places more emphasis on concerns related to the
consumption of raw materials and energy and the
production of toxic waste (Anastas & Warner
2006 ).

In the book they wrote they refer to the English
terms of Greek origin: Analytical methodology -
αναλυτική µεθοδολογία, biocatalysts - βιοκατα-
λύτες, Biomass - βιοµάζα, biosynthesis - βιοσύν-
θεση, biotechnology - βιοτεχνολογία, circular
economy – κυκλική οικονοµία, dehydration –
αφυδάτωση, electrochemical - ηλεκτροχηµικός, en-
zyme - ένζυµο, radical – ρίζα, recycling - ανακύ-
κλωση, toxicology - τοξικολογία and others.

6. Atmospheric Chemistry

Atmospheric chemistry deals with chemical
transformations taking place in the atmosphere.
The ELOT 258-Air Quality-Horology model de-
scribes the terms related to air quality, most of
which have a Greek root (Scullos & Siskos 2010):

Air-αήρ, aerodynamic-αεροδυναµική, atmos-
phere-ατµόσφαιρα, automatic analyzer-αυτόµατος
αναλυτής, catalytic oxidation-καταλυτική οξεί-
δωση, hypernitric acid-υπερνιτρικό οξύ, iono-
sphere-ιονόσφαιρα, mesosphere-µεσόσφαιρα, ni-
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σφαιρα, mesosphere-µεσόσφαιρα, nitrobacteria-
νιτροβακτηρίδια, photoionization-φωτοιοντισµός,
photochemical cycle-φωτοχηµικός κύκλος, photo-
chemical oxidants- φωτοχηµικά οξειδωτικά, strato-
sphere-στρατόσφαιρα, thermosphere-θερµόσφαι-
ρα, troposphere-τροπόσφαιρα.

7.Συµπέρασµα
Από τα παραπάνω εκτεθέντα καταφαίνεται η µε-

γάλη σηµασία της ελληνικής γλώσσας στην απόδο-
ση όρων σχετικών µε την περιβαλλοντική επιστήµη
και τις σχετικές επιστηµονικές περιοχές .
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trobacteria-νιτροβακτηρίδια, photoionization-
φωτο�οντισµός, photochemical cycle-φωτοχηµικός
κύκλος, photochemical oxidants –φωτοχηµικά
οξειδωτικά, stratosphere-στρατόσφαιρα, ther-
mosphere-θερµόσφαιρα, troposphere-τροπό-
σφαιρα.

7. Conclusion

From the above, the great importance of the
Greek language in rendering into English terms re-
lating to the environmental science and the rele-
vant scientific areas is obvious.
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Η ατµοσφαιρική χηµεία ασχολείται µε τους χηµικούς µετασχηµατισµούς, 
που λαµβάνουν χώρα στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον. 

Atmospheric chemistry deals with chemical transformations taking place in the atmosphere. 
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λώσσα: το απόλυτο τάλαντο που η Θεία
οικονοµία παραχώρησε στον νου να

εξωτερικεύσει τις δονήσεις του. 

Οι φθόγγοι ως µόρια αυτής της αρµονίας συµπυ-
κνώνουν τις δονήσεις της σκέψης και το αποτέλε-
σµα αυτού ο λόγος. Μέσα από τα προγονικά
κείµενα καταδεικνύεται η άρρηκτη σχέση µε το
θείο και δι' αυτού µε το σύµπαν. 
Το γραπτό κείµενο µνηµείο του λόγου, διαχρονικό
αποτύπωµα αναµφισβήτητο. 
Οι φωνητικές αξίες του, µορφοποιούν ήχους φθόγ-
γων, λέξεις, προτάσεις και κείµενα. Αυτά µέσα από
κάποιους κανόνες µορφοποιούν το γλωσσικό
άκουσµα.

Ο δρόµος της εξέλιξης µακρύς και τα προγονικά
γραπτά κείµενα αδιάψευστοι µάρτυρές της, ιστο-
ρούν για το πως το σύµπαν γεωµέτρησε πρώτο και
µας παρέδωσε την γραφή µας. Ιερότερο δε πάντων
το διπλό γάµα (F) το γνωστό σε εµάς δίγαµα, απο-
δίδει την στιγµή της ευθυγράµµισης των δύο Γή-
λιων αστέρων που συγκλίνουν ενεργειακά επί της
Γης. 

Ο υπό των ΕΕΛ (χειµάρρων φωτεινών δεσµών)
φωτιζόµενος ΛΑΣ, ΓΕΛΛΑΣ και οι οικούντες σε
αυτόν FEAAANIOI και ΡΕΛΛΑΝΕΣ, όταν το (F)
απαλείφεται και δασεία γίνεται, ο φωτισθείς ΛΑΣ

anguage: the absolute talent that the
divine economy has given to the mind

to express its vibrations. 

The sounds as molecules of this harmony con-
dense the vibrations of thought and the result of
this is the reason. 
Through the ancestral texts manifests the inti-
mate relationship with the Divine and through it
with the universe.
The written text memoir of speech, diachronic
imprint undeniable. 
His vocal values form sound, words, sentences,
and texts. These, through some rules, form the
linguistic listening.

The path of evolution long and the ancestral
written texts irreconcilable witnesses, narrate how
the universe first created geometry and gave us
our writing. 

And holier of all letters the double (F) known
to us as, yields at the moment the alignment of
the two FHelios stars that converge, in their en-
ergy, on the earth.

The by the ΕΕΛ (cascades of light shafts) lit ΛΑΣ,
ΓΕΛΑΣ and the residing on it FΕΑΑΑΝΙΟΙ and
ΡΕΛΛΑΝΕΣ, when the F becomes a rough breath-
ing, the lit ΛΑΣ is defined as ΕΛΛΑΣ and those on
it ΕΛΛΑΝΙΟΙ and ΕΛΛΑΝΕΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ, is

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΜΙΖΙ∆ΗΣ
JOHN HAMIZIDIS

Γεωµέτρης - Τοπογράφος - Μελετητής ∆ίσκου Φαιστού
Geometer - Topographer - Researcher of the Phaistos disc

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ∆ΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

THE GREEK LANGUAGE. THE LINEAR TEXTS 
AND THE PHAISTOS DISC
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ορίζεται ΕΛΛΑΣ και οι επ' αυτής ΕΛΛΑΝΙΟΙ και
ΕΛΛΑΝΕΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ, ηχεί κυρίως ως (CH) και
ενίοτε ως ηµίφωνο (β), αριθµείται (6). 

Το γεωγραφικό στίγµα αυτού του φωτισθέντος
τόπου αποδίδεται µε το κόπα (h) τον κεραυνό του
∆ία και ηχεί (TCH), αριθµείται δε ως (90). 

Την διαφορά έντασης του φωτός των δύο αστέ-
ρων µετρά και προσδιορίζει το καλούµενο σαµπί
(Τ) ηχεί και αυτό ως (CH), και αριθµείται ως (900).

Αυτά η απαρχή της συµπαντικής των γραµµάτων
παράδοσης στους εκλεκτούς, δεν κατανόησα ποτέ
γιατί ο Ιωνικός λόγος τα απέκρυψε, σας γνωρίζω
όµως ότι και σήµερα στα Τραπεζουντιακά Ελλη-
νικά υπάρχουν εν χρήσει, την γνώση αυτή σύντοµα
θα σας την καταθέσω µε ένα λεξικό.

Εις την «Απειροτάν Γέαν », στην άπειρη στεριά
που σήµερα Ιωνόφωνα λέγεται Ήπειρος και
εντεύθεν αυτής στην γη των Ορεστών κάπου στην
∆υτική Μακεδονία στο ∆ισπηλιό της Καστοριάς,
ίσως το παλαιότερο γραπτό κείµενο της Ευρώπης
αποφαίνεται πρώτο περί της οµιλούµενης γλώσσας
των οικούντων όχι µόνο στα νησιά, αλλά και στην
ηπειρωτική ενδοχώρα στον χώρο της ανατολικής
Μεσογείου που σήµερα ένα µικρό τµήµα της µόνο
λέγεται Ελλάς. 

«Ερώ εντηρέν και σίντους νοώ µακράν, ερώ ρα
πα κοτόρο δώσου κάτ' τάµαν».

Επιθυµώ πλαγίως ενεργούντα διπρόσωπο και
άρπαγες να τους νοιώθω µακριά µου, επιθυµώ βε-
βαίως και χωρίς προσχεδίασµά να δώσω κάτι ως
τάµα σε εσένα Θεέ µου για την προστασία σου.

usually pronounced as (CH) and sometimes as (b)
and corresponds to number (6). 

The geographical position of this lit place is
conveyed by kopa (h), the thunderbolt of Zeus,
which is pronounced (TCH) kai corresponds to
the number (90). 

The difference of the light volume is measured
and confined by the letter sampi (Τ) which is also
pronounced (CH) and corresponds to number
(900). These, the beginning of the delivery of the
universal letters to the select ones, I never com-
prehended because the Ionic speech had hidden
them. 

But I am informing you that even today the
Pontiac Greek is still spoken, which I will present
in a dictionary to be published soon.

In the “Απειροτάν Γέαν”, the Infinite Land,
which today is called Ήπειρος (Ipiros) in the
ionic dialect, and yonder, in the land of Oreston,
somewhere in Western Macedonia, near Dispilio
of Kastoria, the, perhaps, oldest written text in
Europe testifies about the spoken language not
only of the inhabitants of the islands but also in
the mainland in the lands of the eastern Mediter-
ranean, a small part of which is called Hellas.

«Ερώ εντηρέν και σίντους νοώ µακράν, ερώ ρα
πα κοτόρο δώσου κάτ' τάµαν».

I wish anyone acting indirectly and the greedy
ones to feel them stand away from me. I certainly
wish and give as a covenant to you, my God, for
your protection. 

Πινακίδα του ∆ισπηλιού Inscription of Dispilio
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Και λίγο αργότερα η σφενδόνη ενός δαχτυλιδιού
από το Μαυροσπήλιο της Κρήτης κοντά στην
Κνωσό µε ένα απόφθεγµα αποφαίνεται.

«Αγιάξτον πα κεπαζέν πιτταγία πα ντούρον
ούτον µετανεί χουρέει».

Τον ανεπιτήδειο και χλεύη, πείθων, άγε και όρ-
θιος να υπάρξει τούτος, µετανοών για την απραξία
του, µέχρι να φτάσει σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα.

Η ανάγνωση και ερµηνεία αυτών των κειµένων
Γραµµικής γραφής περί της γλώσσας των Ελλήνων
η πρώτη αναµφισβήτητη µαρτυρία βέβαια. Οι σύγ-
χρονοι ερευνητές αυτόν τον πρώιµο Ελληνικό λόγο
τον αποκαλούν Ετεοκρητικό ή Κρητοµινωικό
άκουσµα και κάποιοι Ευρωπαίοι ερευνητές πολύ
αργότερα Τραπεζουντιακά Ελληνικά. 

Το Πρωτοελληνικό αυτό άκουσµα κατ' εµέ, είναι
η µήτρα, καταγράφηκε 7500 χρόνια πριν. 

Ως ζωντανός οργανισµός εξελίχθηκε και µέσα
από αυτήν την εξέλιξη, γεννήθηκαν η Μυκηνα�κή
κοινή πρώτα και ακολούθησαν, η Οµηρική, η ∆ω-
ρική, η Αιολική και η Ιωνική, είναι όλες θυγατέρες
αυτού του πρώτου Ελληνικού λόγου.

Οι χαρακτήρες της όπως προανέφερα, σύµβολα
διάφορα που απεικονίζουν την συµπαντική Γεω-
µετρία στον λόγο, αλλά και εικόνες, που ίσως µαρ-
τυρούν το αρχέτυπο της προέλευσής τους. 

Μια προσευχή από την εποχή που Κεφθορείµ
(απαστράπτοντες) µας αποκαλούσαν οι Αιγύπτιοι
η επιβεβαίωση «Σάτι Σαβαγιάι, δάει ου χαµάι, ου
κα τουρατία, ω Μέγα σα µύει ο ύ ι». Υπέταξε Θεέ
µου και κάψε τούτο αµέσως, τούτο κάτω στην γη
εγκατέστησε το, ω Μέγα στα δικά σου µύησέ µου
σηµεία επαφής.

∆ια της Θείας µύησης η επαφή µε το συµπαντικό
άπειρο (το Θείον) και το εργαλείο η γλώσσα. 

Η αρµονική ταλάντωση των συµφώνων συµπλη-
ρούµενη από την ηχώ των ενδιάµεσων φωνηέντων
δονεί προς το σόµπαν. Μα και σήµερα µια Συµ-
φωνική ορχήστρα, αντιγράφοντας αυτό, µουσική
αρµονία συµφώνων δεν αποδίδει στις κλίµακες
της; 

Και λίγο αργότερα ο δίσκος της Φαιστού, ίσως
ένα από τα αρχαιότερα ιερά κείµενα των Ελλήνων.
Για τους αµύητους µέσα από τους στίχους του και
διά της µουσικής τέρψης, νουθετεί, επαινεί, επι-
κρίνει, επιβραβεύει και επιτάσσει. Ας γνωρίσουµε
λοιπόν τους στίχους του δίσκου.

Ανάγνωση Κειµένου της κατ' εµέ Πρώτης Πλευ-
ράς. Την ονοµάζω (Νεωρίου έργα) Τιντήν φανάν
ποιάου. 

And a little later the sling of a ring from
Mavrospileo of Crete, near Knossos, confirms
«Αγιάξτον πα κεπαζέν πιτταγία πα ντούρον
ούτον µετανεί χουρέει». 

Go and convince the inexpert so that he stands
erect and repents for his idleness until he reaches
a particular result. 

The reading and interpretation of these lines of
Linear Writing about the language of the Greeks
the first undisputable testimony. 

Modern researchers call this early Greek
speech Eteocretan or Cretominoan sound system
and some European researchers much later Pon-
tiac Greek. 

This Proto-Hellenic sound system, to me, is the
womb, and was recorded 7500 years ago. 

As a living organism, it also evolved and through
this evolution, the Mycenaean common was born
first and was followed by Homeric, Doric, Aeolian
and Ionian, all of them daughters of this first Greek
speech.

Its characters, as I mentioned before, various sym-
bols that depict the universal Geometry in speech,
as well as images, which may indicate the arche-
type of their origins. 

A prayer from the time when Egyptians called
us Kefthorim (Shining Ones) is the confirmation.
«Σάτι Σαβαγιάι, δάει ου χαµάι, ου κα τουρατία, ω
Μέγα σα µύει ο ύι». 

Succumb, my God and burn this at once, install
it underground, oh Allmighty, initiate me to your
spots of contact.

By the divine initiation the contact with the uni-
versal infinite and tool the language. The harmonic
oscillation of the consonants complemented by the
echo of the intermediate vowels vibrates toward the
universe. But even today a Symphony Orchestra,
by copying this, does it not yield musical harmo-
ny of consonants in its scales? 

And a little later the Phaistos disk, perhaps one
of the oldest holy texts of the Greeks. 

For the uninitiated through the lyrics and
through the musical delight, it praises, criticizes,
rewards and enforces. So let's get to know its lyrics.

Reading of the Text on the first side (according
to my interpretation). I call it Works of Neorion. 

Tintin fanan poiaou. Tina toi diei tyryourei
kypin. Notin niaou Zo. Eriou nattei, ti dittin
teriourei fanan piva, notin niaou zo.
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Τήνα τοι δίει τυρυουρεί κύπην. Νοτίν νηάου ζω.
Ερίου νάττει, τι διττήν τεριουτεί φανάν πιβά, νοτίν
νηάου ζω. 

Τιντιάου, πάνω αού, νοτίν νηάου. Γέβα, ποιεί,
σάρρει, ραττιδεί, γειαΕειάου ρύου ταζεί.

Τενέν Ε.Ε.(εκλεκτήν) αού γεικεί φάβας τουνει-
ριάει, τέτου έτι φαγείν. Ραlζω ρείου για πατήσω,
σαρηγιέβα. Τιαριού ναζεί και νε εσά πα φάζω.
Πουναριάει τεττή διβά, τι, τουζοκαίει.

Η ερµηνεία του (Έργα στον Ναύσταθµο).
Φανό να αποδέχεται ταλάντωση κατασκευάζω,

εκείνη πράγµατι, δίδει λεπτοµέρειες για την κατα-
σκευή του κυπέλου. Στην υγρασία του πλοίου ζω.

∆ιαφωνεί και βάζει πόδι για κάτι, διπλή στήνει
για τον φανό θήκη να επιβάλλεται µέσα ο φανός. 

Στην υγρασία του πλοίου ζω. Ταρακουνιέµαι
επάνω αυτού στο υγρό πλοίο. Το απολαµβάνω,
αυτή κατασκευάζει, αγωνίζεται και ξεµπροστιάζει
τους καλοπερασάκηδες περιφρουρώντας τους και
κάνοντάς τους παρατηρήσεις. 

Καρπό Α.Α. (εκλεκτό) για αυτούς υποθέτει να
βρει ονειρεµένης φάβας, και παραθέτει επιπλέον
όταν φάνε στο γεύµα. Βρίσκω ανακούφιση ανα-
λούµενος να την πατήσω και να την λιώσω και να
την ροδίσω στο ψήσιµο (στο µαγείρεµα). ∆ίπλοκο-
δίκορφο κόλπο και ούτε από τα δικά σου να ταlσω.
Με πηγή την πατρική εξουσία για οτιδήποτε βοεί
ως εργαζόµενη µέλισσα

Tintiaou, pano aou, notin niaou. Geva, poiei,
sarrei, rattidei, γεια Εειάου ρύου ταζεί. 

Τενέν Ε.Ε. (εκλεκτήν) geiaEeiaou ryou tazei.
Tenen, E.E. (select) aou geikei favas touneiriaei,
tetou eti fagein. Raizo reiou gia patiso Tiariou
nazei kai ne esa pa fazo. Pounariaei tetti diva, ti,
touzokaiei. 

The interpretation (Works at the Naval Sta-
tion).

A lamp to accept oscillation I build, she actu-
ally gives details of the construction of the cup. 

In the humidity of the ship I live. 
She disagrees and stands for something, a dou-

ble pouch for the lamp she sets for the lamp to
be placed inside. I live in the humidity of the
ship.

I shake on it, on the wet ship. I enjoy it, she con-
structs, struggles and names and shames the rev-
elers, guarding them and making remarks.

Fruit AA (selected) for them she hopes to find
of dreamy fava, and offers more after they have
lunch. 

I find relief in exhausting myself trying to step
on it and squash it and make it red by baking. 

A complex trick and nothing from yours to
spend. Having as a source the parental authority
for anything that buzzes like a working bee.
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Ανάγνωση ∆ευτέρας Πλευράς (Φαιστεία κοτάνα
υµνώ σε) Κιουζού ζιπά Ευράει τε βαβακαίει. Κι-
ουζού τεντανά ^ειαπακαίει. 

Καιριά κου ντά κουριουντεί. Βαριού ρατταβα-
καίει, ρηακουκαίει. Γύγειω ρύου ναζού χαβαεί, ρη-
ακουκαίει. 

Νασάν Ευράει τε βαβακαίει, ρηακουκαίει. Εύ-
γειω ρύου ναζού χαβαεί, φύρει κεναρακαίει.
Τητού σιγής, τεντά σηκαίει. 

Ταιριά κου νεριουντεκαίει. Νοέβα κοιτύ ντηβά,
σαττουνβακαίει, ποιάου αού τιντιάου και του (Ε)
ριουγεί πα καίει.

Η ερµηνεία του (Της Φαιστού νεάνιδα υµνώ τις
χάρες σου). Η κοπέλα ολοκληρωµένα, άρτια παί-
ζει τον αυλό της και τραγουδάει. 

Η κοπέλα ρυθµικά, µε αλληλουχία χτυπά τις πα-
λάµες της, ανάλογα και τι διακωµωδεί βαριές εκ-
φράσεις ρίχνει. 

Φθείρει διά του ακούσµατος, κοινολογώντας
έργα και ηµέρες. Ορθώς, φθείρει χαριτολογώντας
επάνω στο τραγούδι. Φθείρει διά του ακούσµατος,
κοινολογώντας έργα και ηµέρες. 

Χαρά της, παίζει τον αυλό της και τραγουδάει.
Φθείρει διά του ακούσµατος, κοινολογώντας

έργα και ηµέρες. Ορθώς, φθείρει χαριτολογώντας
επάνω στο τραγούδι. Τους ανακατεύει από την
αρχή του έργου, δεν σιωπά, πιέζει, σταθµίζει και
στιγµατίζει ονοµατίζοντας αυτά που σιχαίνεται
καυστικά. Το αντιλαµβάνοµαι, τον κοιµώµενο ως
απαστράπτουσα κυρία πιέζει µε λόγια, να ενεργή-
σει και αυτός τον ταρακουνεί. 

Και του (Ε) Εγκρίτου (του Σπουδαίου και απο-
δεκτού από όλους) τα συναισθήµατα παγώνει και
δι’ αυτού του τρόπου του καίει τα σωθικά, την
ψυχή.

Ίσως τα πρώτα έµµετρα γραπτά στον κόσµο και
ο λόγος τους άκρως Ελληνικός, είναι ο λόγος των
Πανελλήνων του τότε κόσµου της πράσινης θά-
λασσας. Μέσα από την αρµονία του τέρπει, διδά-
σκει, προκαλεί προφητεύει ως της Θείας βούλησης
προέκταση. 

Και η συµφωνική αυτών των κειµένων αρµονία
κατά τον Ιερατειακό των Ελλήνων τρόπο ανάγνω-
σης, καταθέτει µε απόλυτο µυστικισµό και άλλα δε-
δοµένα για τους ολίγους, τις αρχές και τους
κανόνες του Μινωίτη Πολεµιστή και στο αντίφωνο
προφητεύει για αυτά που µέλει γενέσθαι κατά τον
ερχοµό του αναµενόµενου Σάρου. Ίσως και τότε
όπως και τώρα, αποµακρύνθηκαν από τον σκοπό
που το Θείο προόριζε γι' αυτούς. Η Νέµεσις πάντα

Reading of the second side of the Disc.
Kiouzou zipa Eyraei te vavakaiei. Kiouzou ten-

tana eiapakaiei
Kairia kou nta kouriountei. Variou rattavakaiei

riakoukaiei. Gygeio ryou nazou xavaei, riak-
oukaiei. 

Nasan Eyraei te vavakaiei, riaoukaiei. Eygeio
ryou nazou xavaei, fyrei kenarakaiei. Titou sigiw,
tenta sikaiei. 

Tairia kou nerioudekaiei. Noeva koity ntiva Sat-
tounvakaiei, poiaou aou tintiaou kai tou (E) ri-
ougei pa kaiei.

The interpretation (Maid of Phaistos, I praise
your grace). The girl composed, plays her flute ex-
cellently and sings.

The girl rhythmically, with a sequence, strikes
her palms, and according to what she ridicules,
she heavy expressions throws. 

She ridicules by listening, narrating feats and
days. She ridicules by listening, narrating feats
and days. She wears by listening, narrating feats
and days 

Her joy, she plays her flute and sings.
She ridicules by listening, narrating feats and

days. 

Correctly, she wears off jokingly on the song
It mixes them from the beginning of the proj-

ect, does not silence, she pusses, weighs and stig-
matizes causticaly by naming those she loaths. I
understand that, the sleeping one, like a shining
lady, she presses with words, to act and he is shak-
ing him. 

And the feelings of (E) Distinguished (of the
Great and accepted by everyone) she also freezes in
this his way she burns the innards, the soul.

Perhaps the first written verses in the world in
language pure Greek, the language of the Hel-
lenes living in the then-world of the green sea.
Through his harmony he delights, he teaches,
challenges, prophesies being the extension of di-
vine will.

And the symphonic harmony of these texts in
the Ierateic way of reading of the Greek, presents
with absolute mysticism and other facts for the
few, the principles and rules of the Minoan War-
rior and prophesies what is to happen upon the
coming of the expected Saros. Maybe, then as
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δια της απόλυτης καταστροφής των επιγείων απο-
δίδεται και η Ελληνική γλώσσα η Μαθηµατική
οδός, µετρά την ανασύνταξη οδηγώντας την µέσα
από παλαιές αρχές και κανόνες.

Της Μεσσήνης την µονογράµµατη προσευχή προς
τον αρχαίο Θεό αν προσέξουµε κατανοούµε πως
έγραφε το τότε Ιερατείο (Σ.ό). Λ-ΥΛ-Μ-Ο-Χ-Α-Γ-
Π-Κ, Λ-ΥΛ-Μ-Ο-Ν-Χ-Λ-Ι-Ρ Η αναλυτική ανά-
γνωση του αρχαίου κειµένου. ΛΑΥΛΛΩΙ ΜΑ ΟΘ
ΧΑ Α ΓΕ ΠΑ ΚΥ. ΛΑΥΛΛΩΙ ΜΑ ΟΘ ΝΑΙ ΧΑ
ΛΑΕΙ ΡΑ. 

Νεοελληνική Απόδοση και ερµηνεία. 
Εξαιρέτως λέγω, ναι ότι γνήσιος θαυµαστά γέ-

γονε παντίω τρόπω ο Κύριος. Εξαιρέτως λέγω, ναι
ότι αληθώς γνήσιος θαυµαστός είσαι βεβαίως (Κύ-
ριε). Γνωρίζω ότι σε µία εισήγηση δεν µπορείς να
περιλάβεις όλα όσα θέλεις να δείξεις για να µπο-
ρέσει ο καθένας να αποκρυσταλλώσει το απόλυτο
σου νόηµα. Αυτά που παρέθεσα είναι ένα πολύ µι-
κρό διαχρονικό δείγµα της πορείας και της εξέλι-
ξης της Ελληνικής Γλώσσας µέσα από τα προγονικά
γραπτά κείµενα, αδιάψευστους µάρτυρές της.

Αυτό το εργαλείο συνεννόησης των Ελλήνων ως
Θείο δώρο, σε όλους τους λαούς δίδαξε ότι, ο
λόγος είναι, πρώτον: αρµονία πηγάζουσα από το
σύµπαν, δεύτερον: κραδασµός που διεγείρει τα συ-
ναισθήµατα της ψυχής, θετικά ή αρνητικά διά της
στιγµιαίας ταλάντωσής του και τρίτον: ο δρόµος
που δι' αυτής συναντάς το αρχέτυπο.

Σας ευχαριστώ.

now, they have strayed from the purpose the Di-
vine intended for them. Nemesis is always ad-
ministered through the absolute destruction of
the terrestrial, and the Greek language the Math-
ematical Way,counts the reclassification by guid-
ing it through old principles and rules.

If we pay attention to the one-letter prayer form
Messini, we understrand that the then priesthood
wrote: Λ-ΥΛ-Μ-Ο-Χ-Α-Γ-Π-Κ, Λ-ΥΛ-Μ-Ο-Ν-
Χ-Λ-Ι-Ρ The analytical reading of the ancient
text. ΛΑΥΛΛΩΙ ΜΑ ΟΘ ΧΑ Α ΓΕ ΠΑ ΚΥ.
ΛΑΥΛΛΩΙ ΜΑ ΟΘ ΝΑΙ ΧΑ ΛΑΕΙ ΡΑ.

Translation in modern Greek.
Exceptionally I say, yes, true became miracu-

lously and in every way the Lord. Exceptionally I
say, yes sincerely true (and) wondrous you cer-
tainly are (Lord). I know that in a speech you can
not include everything you want to say so that
everyone crystallizes your absolute meaning.
What I quoted is a very small diachronic sample
of the course and evolution of the Greek Lan-
guage through ancestral written texts, its ir-
refutable witnesses.

This tool of understanding of the Greeks, as a di-
vine gift to all peoples taught that speech is, first:
harmony stemming from the universe, second: vi-
bration that excites the feelings of the soul, positive
or negative by instantaneous oscillation and third:
the way through which you meet the archetype.

Thank you.
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ξιότιµοι κύριοι και κυρίες
Ένας παρατηρητής ή ένας αξιολογητής

ποιοτικού ελέγχου, στην κριτική της συγγραφής
µιάς οµιλίας που αφορά στην χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας, θα είχε σαν «πρώτη σκέψη», αν ο οµιλη-
τής προέρχεται από τις Θεωρητικές ή τις Πρακτικές
Επιστήµες.

Η «Μοναδικότητα της Ελληνικής Γλώσσας», που
στο συνολό της αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρω-
µένο Φιλοσοφικό κατηγόρηµα, φαίνεται κατά αρ-
χάς ότι, είναι δουλειά των Θεωρητικών Επιστηµό-
νων και όχι του κλάδου των Πρακτικών Επιστηµών,
όπως είναι η Φυσική, η Χηµεία, τα Μαθηµατικά, η
Αστρονοµία και ότι σχετίζεται µε την Έρευνα και
την Τεχνολογία.

Όµως, στο βαθύτερο νόηµα της, η Ελληνική
Γλώσσα αποτελεί Γνωστικό αντικείµενο όχι µόνο
των Φιλοσόφων και των Θεωρητικών Επιστηµό-
νων, αλλά και των Πρακτικών Επιστηµών.

Ερευνώντας τον Αριστοτέλη, διαπιστώνουµε ότι,
ως µαθητής του Μεγάλου ∆ιδασκάλου του, του
Πλάτωνα, εκδήλωσε ολόκληρη την φιλοσοφική
αλκή του στην έρευνα, την ανάπτυξη και την ταξι-
νόµηση πολλών Πρακτικών Επιστηµών, επειδή

adies and gentlemen
A serious observer or critic of a speech

on the Use of the Greek Language could wonder
at first if the speaker comes from the Human Sci-
ences or the Exact Sciences.

The “Uniqueness of the Greek Language”, which
in its entirety represents an integrated philo-
sophical preface, seems first to be a work of the-
oretical scientists and not of the field of Practical
Sciences, such as Physics, Chemistry, Mathemat-
ics, Astronomy and sciences that are related to
Research and Technology.

However, in its deepest meaning, the Greek
Language is a subject of knowledge not only of
philosophers and theoretical scientists, but also of
Practical Sciences.

In investigating Aristotle, we find that, as a stu-
dent of his great Master, Plato, he manifested his
entire philosophical vigor in the research, devel-
opment and classification of many Practical Sci-
ences because he knew that the specific inner
content of each Science is described and analyzed
by the Greek Language itself.

As the wise man himself says, “within the works

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ
PARASHOS KARAVATAKIS
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γνώριζε, ότι το ειδικό εσωτερικό περιεχόµενο της
κάθε Επιστήµης, περιγράφεται και αναλύεται από
την ίδια την Ελληνική Γλώσσα.

Όπως λέει ο ίδιος ο σοφός «µέσα στα έργα της
Φύσεως κυριαρχεί ο Κανόνας, όχι η τυφλή Τύχη,
αλλά το Νόηµα και ο Σκοπός».

Η Τύχη, το Νόηµα και ο Σκοπός, ερµηνεύονται
µε πληρότητα µόνο µέσα από την Ελληνική
Γλώσσα.

Αν σκεφθούµε ότι, η Ελληνική Γλώσσα, σε κάθε
απλή ή σύνθετη λέξη της, έχει τα πλήρη στοιχεία της
ερµηνείας γιά κάθε έννοια ή ιδιότητα του Ανθρώ-
που, της Φύσης και του Σύµπαντος, φτάνουµε στο
συµπέρασµα ότι, η Κλασσική Φιλοσοφία γεννιέται
µέσα από τη φύτρα της υπόστασής της, µέσα από
µιά βαθύτερη Γνώση προέλευσής της, η οποία µέ-
χρι σήµερα δεν µας είναι γνωστή.

Πηγή ζωής που διέδοσε στα Πέρατα της Οικου-
µένης το Φως του Πολιτισµού, Μοναδική και Ανε-
πανάληπτη, κλεισµένη ερµητικά µέσα στο κέλυφος
της Μαθηµατικής ∆οµής της, η Ελληνική Γλώσσα
δεν έπαψε ποτέ στο πέρασµα των αιώνων να τρο-
φοδοτεί τον ανθρώπινο εγκέφαλο µε τις απαραί-
τητες γνώσεις ερµηνείας των πραγµάτων της φύσης
και του κόσµου.

Άραγε, στην ταραγµένη εποχή που ζούµε, γνω-
ρίζουν οι άνθρωποι ότι, η Ελληνική Γλώσσα ερµη-
νεύει µε επάρκεια το νόηµα των Τεχνολογικών επι-
τευγµάτων που επιτυγχάνει η Επιστήµη;

Ή, µήπως υπάρχουν «σκοτεινά κενά» στις ερµη-
νείες που χρειάζεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος,
ώστε να ερµηνεύει µε σαφήνεια το νοήµα και το
σκοπό κάθε επιτεύγµατος;

Έχει συνειδητοποιήσει ο σύγχρονος ερευνητής
ότι, η Ελληνική Γλώσσα, αποτελείται από λέξεις και
φράσεις, που απηχούν σηµειολογικά, µε εννοιολο-
γική ακρίβεια και µε µοναδική αντίληψη τα βαθύ-
τερα νοήµατα που εξηγούν την «αλήθεια των πραγ-
µάτων, η οποία αλήθεια αποδεικνύει το κύρος της
Γνώσης;»

Εµείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, έχουµε σαφή την
επίγνωση ότι, χρησιµοποιούµε µε ορθότητα το δι-
καίωµα της πνευµατικής κληρονοµιάς της Γλώσ-
σας µας, µέσα από την σηµειολογική απήχηση των

of nature dominates the canon, not blind fate, but
meaning and the purpose.”

Luck, Sense and Purpose are interpreted with
fullness only through the Greek Language.

If we think that the Greek Language, in every
simple or complex word, has the full elements of
the interpretation of every concept or property of
Man, Nature and the Universe, we come to the
conclusion that Classical Philosophy is born
through its sphere through a deeper knowledge of
its origin, which to date is not known to us.

A source of life that has spread to the ends of
the earth the Light of Culture, Unique and Un-
repeatable, hermetically sealed within the shell of
its Mathematical Structure, the Greek Language
has never ceased over the centuries to feed the hu-
man brain with the necessary knowledge of the in-
terpretation of the things of nature and the world.

In the troubled times we live in, do people know
that the Greek Language adequately interprets
the meaning of Technological Achievements of
Science?

Or, are there “dark spots” in the interpretations
needed by the human brain to interpret clearly the
meaning and purpose of each achievement?

Has the modern researcher realized that the
Greek language consists of words and phrases
that reflect semiologically, with conceptual accu-
racy and with a unique perception the deeper
meanings that explain the “truth of things, which
truly proves the Validity of Knowledge”?

Are we, the modern Greeks, fully confident that
we use the spiritual heritage of our language in the
right manner, through the semantic resonance of
the words, which, in depth, make the Language it-
self unalterable and eternal?

In short, do we know that the Universality of the
Greek Language is self-defined?

We know that the management of our language
as a product of the highest intellect requires re-
spect for the right delivery of speech, appreciation
for its unique meanings, insistence on not altering
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λέξεων, οι οποίες σε βάθος νοήµατος, κάνουν την
ίδια τη Γλώσσα αναλλοίωτη και αιώνια;

Με λίγα λόγια, γνωρίζουµε ότι, η Οικουµενικό-
τητα της Ελληνικής Γλώσσας αυτοπροσδιορίζεται;

Γνωρίζουµε ότι, η διαχείρηση της Γλώσσας µας,
ως προ�όντος υψίστης διανόησης, χρειάζεται σε-
βασµό στην εκφορά του λόγου, εκτίµηση στα µο-
ναδικά νοήµατά της, εµµονή στην µη αλλοίωση
κάθε λέξης και κάθε πρότασης από τις ρίζες προέ-
λευσής της;

Ο Κικέρων διεκήρυξε ότι: «Αν µιλούν οι θεοί,
τότε σίγουρα, οµιλούν την Ελληνική».

Η Μαριάνα Μακ Ντόναλντ, γνωστή Ελληνίστρια
και καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Irvine της Καλι-
φόρνιας, χρηµατοδοτεί πριν από πολλές δεκαετίες
την ηλεκτρονική καταγραφή και αποθησαύριση της
Ελληνικής Γλώσσας δηλώνοντας ότι: «Η Γνώση της
Ελληνικής είναι το απαραίτητο θεµέλιο µιάς υψηλής
πολιτιστικής καλλιέργειας».

Στα Πανεπιστήµια και στα Πνευµατικά Κέντρα
όλων των πολιτισµένων χωρών του κόσµου, οι κα-
θηγητές που σπούδασαν και τώρα διδάσκουν την
Αρχαία Ελληνική Παιδεία, σκύβουν µε σεβασµό το
κεφάλι µπροστά στο κύρος της Ελληνικής Γλώσσας,
ως µέσου γνωστικής και ψυχικής προόδου και ανά-
τασης του κάθε ανθρώπου σε ολόκληρο τον κόσµο.

Ο Ολλανδός καθηγητής Οµηρικών κειµένων στο
Πανεπιστήµιο του Μόντρεαλ, ντε Γροότ, µας λέει
τα ακόλουθα: «Η Ελληνική Γλώσσα είναι συνεχής,
έχει δηλαδή συνεπή και αρµονική συνέχεια, σε µα-
θαίνει να είσαι αδέσποτος, δηλαδή να µην σκύβεις
το κεφάλι στους ψεύτικους αρχηγούς του κόσµου,
να έχεις µιά δόξα, δηλαδή µιά δική σου γνώµη γιά
κάθε πράγµα και κάθε γεγονός και συνεχίζει – Το
πνεύµα των αρχαίων Ελληνικών κειµένων σε διδά-
σκει µέσα από τα νοήµατα της γλώσσας ότι, µε την
κατανόηση της, γίνεσαι αυτόµατα αφεντικό!».

Έχοντας προσωπικά συνειδητοποιήσει ότι, ο σω-
βινισµός αποτελεί ακραία υπερβολή στην κρίση
των σκεπτοµένων, ισχυρίζοµαι µε πληρότητα σκέ-
ψης ότι, από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου
και ως τις µέρες µας, σκιώδεις εχθροί του Ελληνι-
κού Γένους, προερχόµενοι ακόµα και µέσα από
την ίδια την Πατρίδα µας, εκδηλώνουν το έµφυτο
µίσος τους εναντίον των πανανθρώπινων Ελληνι-
κών Αξιών, της Ελληνικής Σοφίας και προ πάντων
της Ελληνικής Γλώσσας.

Άραγε, έχουν λησµονήσει ότι, η απεµπόλιση της
αρχαίας Ελληνικής Σοφίας, των Ιδεωδών και Αρ-
χών, οδήγησαν την Ανθρωπότητα στον θλιβερό Με-
σαίωνα, ή µήπως αυτό επιδιώκουν πάλι;

any word and sentence, thus deviating from its
original meaning.

Cicero proclaimed that: “If gods speak, they cer-
tainly speak Greek”

Mariana McDonald, a well-known Hellenist and
professor at the University of Irvine, California,
ago has been funding for several decades the elec-
tronic recording and storage of Greek language,
stating that “Knowledge of Greek is the essential
foundation of a high cultural cultivation.”

In the Universities and Spiritual Centers of all
the civilized countries of the world, teachers who
have studied and now teach Ancient Greek Edu-
cation, bow with respect to the prestige of the
Greek Language as a medium of cognitive and
mental advancement and exaltation of every hu-
man being in the whole the world.

The Dutch Professor of Homeric Texts at the
University of Montreal, de Greot, tells us the fol-
lowing: “The Greek language is continuous, con-
sistent and harmonious, it teaches you to be free-
thinking, to have a point of view, i.e. your own
opinion on everything and every event, and he con-
tinues - The spirit of the ancient Greek texts teaches
you through the meanings of the language that, by
understanding it, you will automatically become a
leader!”

Having personally realized that chauvinism is an
extreme exaggeration in the mind of the thought-
ful, I maintain, after considerable thought, that
from the years of Alexander the Great to our
days, shadowy enemies of the Greek Nation, some
of them coming even from our own Homeland,
manifest their inherent hatred against universal
Greek values, the Greek Wisdom, and above all
the Greek Language. 

Have they forgotten that the betrayal of ancient
Greek Wisdom, Ideals and Principles led Hu-
manity to the sad Middle Ages, or are they pur-
suing the same thing again?

Plutarch, who, as a historian, has a complete
knowledge of this hostile intolerance, informs us:
“The clouds often darken the sun and human pas-
sions the logic!” 
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Ο Πλούταρχος, που έχει ως ιστορικός, απόλυτη
γνώση αυτής της εχθρικής µισαλλαδοξίας, µας πλη-
ροφορεί: «Τα σύννεφα πολλές φορές σκοτίζουν τον
ήλιο και τα ανθρώπινα πάθη την λογική!»

Πιστεύει, ο Πλούταρχος, ότι οι εχθροί των Ελλή-
νων, προσπαθούν να µετατρέψουν τις γενεές των
σοφών σε πολτούς ηλιθίων, που ακολουθούν την
οδό των χαµηλών ενστίκτων τους και όχι την οδό
της Λογικής και της υψηλής Νόησης.

Ο Αριστοτέλης, µέσα από την δική του Οικουµε-
νική Λογική µας διδάσκει ότι, ο µοναδικός δια-
µορφωτής της ανθρώπινης συνείδησης και του ηθι-
κού κώδικα, είναι η πιστή τήρηση των αξιών, που
θεσπίζονται από την ερµηνεία της Ελληνικής Γλώσ-
σας.

Αλήθεια, τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα υψηλά
Ιδανικά και τις Αξίες; Ένα καταναλωτικό ον, που
ικανοποιεί µόνο τις βιολογικές του ανάγκες και
ακολουθεί πιστά επικίκδυνες µόδες και ιδεολογικές
στρεβλώσεις.

Μόνο η Ελληνική Γλώσσα, µέσα από την εσωτε-
ρική σοφία του λεξιλογίου της, γνωρίζει και δια-
χωρίζει το επώδυνο από το αγαθό, το καλό από το
κακό, το χρήσιµο από το άχρηστο, το ουσιώδες από
το επουσιώδες, το ιδεώδες από το ενστικτώδες, το
Γήινο από το Ουράνιο.

Μόνο η Ελληνική Γλώσσα µπορεί να ονοµατίσει
µοναδικά και απέριττα τα ευγενή και υψηλά νοή-
µατα της ανιδιοτέλειας, της ανδρείας, της άµιλλας
και της συµφιλίωσης, του φιλότιµου και της φιλο-
ξενείας, της αυταπάρνησης και του ηρωισµού.

Ο Ελληνικός Λόγος, µε τα εκατοµµύρια των λέ-
ξεων που τον συνθέτουν, είναι Λόγος αρµονίας της
σχέσης του ανθρώπου µε τον άνθρωπο, του θνητού
µε τη θεότητα.

Ο γνωστός γλωσσολόγος Louis Jose Navarro,
Αντιπρόεδρος του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
«Ευρωκλάσσικα» της Ευρωπα�κής Ένωσης, επιση-
µαίνει µε έµφαση ότι: «Η Ελληνική Γλώσσα, γιά
µένα προσωπικά, δεν είναι µιά απλά, µιά Γλώσσα.
Είναι η ίδια η Κοσµογονία!»

Ας αφιερώσουµε ευλαβικά τη σκέψη µας, στην
ανάδειξη του µεγαλείου του Ελληνικού Λόγου και
των προφητικών ιδιοτήτων του, χωρίς εµπάθεια
και υπεροψία.

Ας αναδείξουµε µε τον απαραίτητο σεβασµό, στο
βάθρο της υψηλότερης Λογικής, τη Γλώσσα που
«γνωρίζει» και «προλέγει», ό,τι λέγεται παρελθόν,
παρόν και µέλλον του Ανθρώπου, της Φύσης, του
Κόσµου, που φτιάχθηκε από τον ∆ηµιουργό γιά να

Plutarch believes that the enemies of the Greeks
are trying to transform generations of wise men
into masses of idiots who follow the path of their
low instincts rather than the path of Logic and
High Knowledge.

Aristotle, through his own Ecumenical Logic,
teaches us that the only molder of human con-
sciousness and moral code is the faithful obser-
vance of the values established by the interpreta-
tion of the Greek Language. 

Indeed, what is man without High Ideas and
Values? A consumer that satisfies only his bio-
logical needs and follows faithfully flamboyant
fashions and ideological distortions. 

Only the Greek Language, through the inner
wisdom of its vocabulary, knows and separates
the painful from the good, the good from the evil,
the useful from the useless, the essential from
the inessential, the ideal from the base, the
Earthly from the heavenly. 

Only the Greek language can uniquely and un-
ambiguously name the noble and high meanings
of selflessness, bravery, rivalry and reconciliation,
philosophy and hospitality, self-denial and hero-
ism. 

The Greek Logos, with the millions of words
that make it up, is the reason for the harmony of
man's relationship with man, the mortal with the
deity. 

The well-known linguist Louis Jose Navarro,
Vice-President of the European Union's Euro-
classic Educational Program, emphasizes that
“The Greek Language, for me personally, is not just
a Language. It is Cosmogony itself!”

Let us devoutly devote our thoughts to the ele-
vation of the greatness of the Greek word and its
prophetic qualities, without empathy and arro-
gance. 

Let us raise with the necessary respect, on the
podium of the Highest Logic, the Language that
“knows” and “preaches” what is called the past,
present and future of Man, of Nature, of the
World, made by the Creator in order to offer
beauty to his creatures and not to be used for war



κοσµείται και όχι για πολεµικές και θρησκευτικές
αντιπαραθέσεις και κυριαρχίες.

Ας προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε, µε τον
απαραίτητο σεβασµό «τον άνθρωπο της διπλανής
πόρτας», έτσι όπως το διδάσκει ο Ελληνικός Λόγος,
η Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία.

Αυτή ακριβώς η προσέγγιση, αποτελεί την Ανα-
γέννηση της ίδιας της Ανθρωπότητος, και επιβε-
βαιώνει την προσέγγιση ηµών, ως θνητών, µε τον
ίδιο τον Θεό!.

Σας ευχαριστώ.

and religious controversies and struggles over sov-
ereignty. 

Let us try to approach, with the necessary re-
spect “the man next door”, in the way the Greek
Logic, the Ancient Greek Corpus teaches us. 

This approach is the Renaissance of mankind it-
self, and confirms our approaching, as mortals,
God Himself!

Thank you.

Κικέρων: «Αν µιλούν οι θεοί, τότε σίγουρα, οµιλούν την
Ελληνική».

Cicero: “If gods speak, they certainly speak Greek”

Μαριάνα Μακ Ντόναλντ: «Η Γνώση της Ελληνικής εί-
ναι το απαραίτητο θεµέλιο µιας υψηλής πολιτιστικής
καλλιέργειας».

Mariana McDonald: “Knowledge of Greek is the essen-
tial foundation of a high cultural cultivation.”
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Στα Πανεπιστήµια και στα Πνευµατικά Κέντρα όλων των πολιτισµένων χωρών του κόσµου, οι καθηγητές που σπούδασαν και
τώρα διδάσκουν την Αρχαία Ελληνική Παιδεία, σκύβουν µε σεβασµό το κεφάλι µπροστά στο κύρος της Ελληνικής Γλώσσας. 

In the Universities and Spiritual Centers of all the civilized countries of the world, teachers who have studied and now teach
Ancient Greek Education, bow with respect to the prestige of the Greek Language.
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ARISTOTLE



110

ξιότιµοι κύριοι σύνεδροι,
Κάθε γλώσσα είναι ένα σηµαντικό φω-

νητικό σύστηµα, στο οποίο κάθε λέξη και όνοµα
αποτελούν το σηµείο τοµής του λογικού κόσµου µε
το νοητό. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την αρχαία ελληνική υπό
τη σηµερινή της µορφή ως νεοελληνική γλώσσα,
αφού ήταν αναµφισβήτητα πρωτο-γλώσσα: εποµέ-
νως η σηµασία της σχετίζεται µε τη σύσταση της αν-
θρώπινης ιδιοσυγκρασίας και ως εκ τούτου απο-
καλείται διεθνής γλώσσα.

Όταν ο κόσµος µιλάει, η ψυχή και το πνεύµα
αποκρίνονται και µέσω του υπαρξιακού διαλόγου
τού αποκαλύπτουν την αλήθεια ως παρουσία του
Όντος µέσα από τη λογική στη γλώσσα. 

Η οντολογική διάσταση της γλώσσας ως Λόγου
παραδίδεται νωρίς από τον Προ-Σωκρατικό Ηρά-
κλειτο, ο οποίος καταγράφει τον Λόγο ως Αρχή και
Νόµο του Κόσµου και κυβερνήτη των αντικρουό-
µενων εκδοχών του Γίγνεσθαι. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, παρόλο που η «πτώση» των
ανθρώπων είναι συχνά ανεύθυνη, ο Λόγος είναι το
µόνιµο και καθολικό θεµέλιο της φύσης. 

Ο Πλάτων αναφέρει τις απόψεις του στον γλωσ-
σολογικό του διάλογο, ο Κράτυλος για τη «φύση»
και τη «νόµιµη» γλώσσα, όπου διαπιστώνει ότι αφε-
νός η κατοχή γλωσσικών συµβόλων δεν προδικάζει

ost notable delegates,
Each language is a significant voice

system, in which each word and name forms the
point of intersection of the sensible world with the
conceivable. 

This is especially the case for Ancient Greek in its
present form as a Modern Greek Vernacular,
since it was indisputably a proto-language: there-
fore its importance relates to the constitution of
human inwardness and accordingly is pronounced
an International Language.

When the world speaks, the soul and the spirit
respond and through the existential dialogue re-
veal to the world the truth as the presence of Be-
ing through reason in the language. 

The ontological dimension of language as Logos
is delivered early by the Pre-Socratic, Heraclitus,
who registers the Logos as Principle and Law of
the World and governor of the conflicting versions
of Becoming. 

According to him even though the “fall” of peo-
ple is often irresponsible, the Logos is the per-
manent and universal foundation of nature. 

Plato mentions his views in his linguistic dia-
logue, Cratylus about “nature” and “legal” lan-
guage, where he finds that, on the one hand, the
possession of linguistic symbols does not prejudge

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ – ΘΩΜΑo∆ΟΥ
KONSTANTINA PALAMIOTOU – THOMAIDOY

∆ρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, Σχολική Σύµβουλος,
Συγγραφεύς
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και τη γνώση των ουσιωδών, και ότι η διάνοια δεν
είναι η ίδια - από την άλλη, η γλώσσα και η διάνοια
έχουν µια στενή σχέση, αφού ο κόσµος των ση-
µείων κερδίζει αξία από το νόηµά τους. 

Λέει σαφώς ότι ο «λόγος» και όχι το «όνοµα» εί-
ναι ο κοµιστής της αλήθειας.

Ο Αριστοτέλης κατανοεί τη συνάντηση του πνεύ-
µατος και του κόσµου µέσω της γλώσσας: σύµφωνα
µε τον Σταγιρίτη, η γλώσσα συµβιβάζει το νόηµα µε
τη φύση για να καταστήσει τον φυσικό κόσµο σαφή
και κατανοητό. 

Η ουσιαστική συµβολή του φιλόσοφου στη γλωσ-
σική έρευνα συνίσταται στην αναγνώριση της προ-
έλευσης της Γραµµατικής από τη Λογική.

Οι γενικές γλωσσολογικές απόψεις του Αριστο-
τέλη αναπτύσσονται στο Όργανον. 

Εκεί, ο Αριστοτέλης αντιµετωπίζει γενικά τη
γλώσσα ως φορέα αξιών στην επιστήµη, τη φιλο-
σοφία, την τέχνη. 

Σύµφωνα µε τον Σταγιρίτη, η φύση κάθε όντος
ορίζεται ως συνάρτηση του σκοπού που εξυπηρετεί
αυτό. 

Για αυτόν λοιπόν και για την έρευνα αυτού που
αποκαλούµε σήµερα, το σηµασιολογικό επίπεδο
της γλώσσας κατευθύνεται προς τη θεµελιώδη έν-
νοια του στόχου του, που στην περίπτωση αυτή εί-
ναι η αλήθεια.

Παρόλο που η αλήθεια µπορεί να «ειπωθεί µε
πολλούς τρόπους», εντούτοις, γενικά ορίζεται ως η
επικοινωνία του «σηµαίνοντος-σηµαινόµενου», η
αλήθεια θεωρείται µια ενιαία σχέση (ταυτότητα),
ενώ τα λάθη είναι όλες οι άλλες πιθανές (λανθα-
σµένες) επιλογές. 

Σίγουρα σε µια τέτοια οπτική, µόνο ο ορισµός των
«αποδεικτικών στοιχείων» προσδιορίζει εκείνο που
ορίζεται ως αλήθεια, ενώ ο κάθε άλλος τύπος ορι-
σµού προσπαθεί να το προσεγγίσει αναζητώντας
οµοιότητες, καταλήγοντας σε αναλογίες, χρησιµο-
ποιώντας µεταφορικές εκφράσεις.

Ο Αριστοτέλης θεωρεί τη µεταφορά ως πρωταρχική
ποιητική διαδικασία για να δώσει σε κάθε πράγµα

and that knowledge of the essentials and the in-
tellect is not the same - on the other hand lan-
guage and intellect have a close relationship, since
the world of signs gains value from their meaning.

He clearly says that “reason” and not the “name”
is the bearer of truth.

Aristotle understands the encounter of spirit
and world through language: according to the
Stagirite, language reconciles meaning with na-
ture to making the natural world clear and un-
derstandable. 

The essential contribution of the Philosopher to
linguistic research consists in the recognition of
the origin of Grammar from Logic.

The general linguistic positions of Aristotle are
developed in the Organon. 

There, Aristotle generally treats language as a
carrier of values in science, philosophy, art. 

According to the Stagirite, the nature of every
being is defined as a function of the “end” (pur-
pose) that this being serves. 

So for him and the research of what we call to-
day the semantic level of language is directed to
the fundamental meaning of its objective, which in
this case is the truth.

While the truth may be “said in many ways”,
however, in general defined communication of
signifier-signified, the truth is considered to be a
unitary relationship (identity), while the mistakes
are all the other possible (incorrect) choices.

Certainly in such a view, only the definition of
“evidence” identifies the one defined as the truth,
while each other kind of definition attempts to ap-
proach it by seeking similarities, concluding analo-
gies, using metaphoric expressions. 

Aristotle considers the metaphor to be a pri-
marily poetic process to give each thing a name,
which up to then belonged to another. 

This transition is made from genus to species or
from kind to kind, or on the level of proportion,
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ένα όνοµα, το οποίο µέχρι τότε ανήκε σε άλλο. 
Αυτή η µετάβαση γίνεται από το γένος στα είδη

ή από το είδος στο είδος ή στο επίπεδο της αναλο-
γίας, που είναι για αυτόν µια πιο σηµαντική διαδι-
κασία. 

Ακόµη και τα ασυνήθιστα γλωσσικά σχήµατα σώ-
ζουν την ποιητική γλώσσα από την οµαλότητα και
την µετριότητα, αλλά εξασφαλίζουν και τη συνηθι-
σµένη ακρίβεια και σαφήνεια. Και εδώ απαιτείται
µετριοπάθεια και ισορροπία.

Τα ασυνήθιστα γλωσσικά σχήµατα στην Τέχνη
και τη Φιλοσοφία συνεπάγονται την διαισθητική
αντίληψη της οµοιότητας και της ανοµοιογένειας. 

Ο Mure (Αριστοτέλης, Oxford1964) υποστηρίζει
ότι ο Αριστοτέλης επισηµαίνει την παρουσία µε
φανταστικό και φιλοσοφικό λόγο του ποιητή µιας
ιεραρχικής τάξης ανάλογων φάσεων µε αυτές της
παγκόσµιας τάξης του Αριστοτέλη. 

Ο Stewart (Μεταφορά, Αλήθεια και Ορισµός) ση-
µειώνει ότι ο ορισµός και η µεταφορά είναι παρό-
µοιες διαδικασίες, καθώς και οι δύο βασίζονται σε
οµοιότητες µεταξύ αντικειµένων. 

∆ηλαδή, στις σχέσεις, τις ιδιότητες και τις συλλο-
γές αντικειµένων. Εκτός αυτού, κάθε φιλοσοφική
πραγµατεία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από τη
χρήση της µεταφοράς. 

Ο S.C. Pepper (Essays on Metaphor, 1972) σηµει-
ώνει: «Και οι φιλόσοφοι και οι ποιητές ζουν µε τη
µεταφορά». 

Έτσι από την εποχή του Αριστοτέλη αναφέρεται
ότι η λέξη ως φιλοσοφικό εργαλείο είναι ένα συ-
νολικό προ�όν του πνεύµατος τόσο λογικό όσο και
µεταφορικό.

Ο Λόγος, ως προ�όν και έργο του πνεύµατος που
καταλαβαίνουµε συµβολικά παρουσιάζεται εάν
εξετάσουµε τη διδασκαλία του Ιωάννη του Ευαγ-
γελιστή για την Αγία Τριάδα: Ο Ιησούς ως ενσαρ-
κωµένος Λόγος είναι σε µια τέτοια σχέση µε τον
Πατέρα, όπως αυτή που είναι ο ενδιάθετος λόγος,
προς τον οµιλούµενο λόγο των Στωικών. 

Σύµφωνα µε τον Θωµά Ακινάτη, η λέξη και το
όνοµα µοιάζουν µε το φως, µέσα στο οποίο απο-
καλύπτεται το χρώµα του.

which is for him a more important process. 

Even the unusual linguistic shapes save the po-
etic language from banality and pettiness, but also
secures its usual accuracy and clarity. 

Here, too, moderation and balance are needed.
Unusual linguistic shapes in Art and Philosophy

imply intuitive perception of similarity and dis-
similarity. 

Mure (Aristotle, Oxford1964) argues that Aris-
totle points out the presence,through imaginary
and philosophical reason, of the poet of a hierar-
chical order of phases analogous with those of
Aristotle's universal order. 

Stewart (Metaphor, Truth and Definition) notes
that the definition and the metaphor are similar
procedures since both are based on similarities be-
tween objects. 

That is, on relationships, qualities and collec-
tions of objects. 

Besides, every philosophical treatise depends
to a great extent, as well, on the use of the
metaphor. 

S.C. Pepper (Essays on Metaphor, 1972) fea-
tures: “Both philosophers and poets live with the
metaphor”. 

So, from the time of Aristotle, it is stated that
the word as philosophical tool, is a total product
of the spirit, both logical and metaphorical.

The Word, as a product and work of the spirit
which we symbolically understand if we consider
the teaching of John the Evangelist about the
Holy Trinity: Jesus as the Incarnate Word is in
such a relationship to the Father, as that which is
the intermediate word to the spoken word of the
Stoics. 

According to Thomas Aquinas, the word and
the name resemble light, in which, within it, is re-
vealed its color.

The above indicative and dominant examples of
philosophers referred to in the limited time of this
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Τα παραπάνω ενδεικτικά και κυρίαρχα παρα-
δείγµατα φιλοσόφων που αναφέρονται στον πε-
ριορισµένο χρόνο αυτού του συµποσίου, καθώς και
από πλήθος άλλων Αρχαίων και σύγχρονων φιλο-
σόφων (Παρµενίδης, Σωφιστής, ∆ηµοκρίτου, Στω-
ικών, Πλωτίνων, Πρόκλος, Βίκο, Χαµπόλντ, Χέγκελ,
Χέρµπαρτ, Steinthal, Cassirer, Husserl, Heidegger)
προτείνουν τη διαφορά µεταξύ των δύο προσεγγί-
σεων στην προέλευση, τη λειτουργία και την ουσία
της γλώσσας. 

Ωστόσο κάθε ερευνητής θα διαπίστωνε εν προ-
κειµένω ότι το γλωσσικό φαινόµενο αποτελεί κοινή
συνισταµένη πολλών συνιστωσών και συνεπώς εί-
ναι πολυεπίπεδο και πολυσήµαντο. 

Η γλώσσα ως πολιτιστική κατάκτηση και ειδικώς
η Αρχαιοελληνική Πρωτογλώσσα, αρχική των προ-
πατόρων µας επινόηση, όπως παραστατικά παρου-
σιάζεται στον πίνακα «ET IN ARCADIA EGΟ»,
αποτελεί την λογική κυριαρχία της ανθρώπινης διά-
νοιας στο χάος των εξωτερικών εντυπώσεων του αι-
σθητού κόσµου.

Ολόκληρη η πολιτιστική µας κληρονοµιά και η
πνευµατική ανθρώπινη δηµιουργία στο σύνολό της
εδράζεται στη γλώσσα και στο λόγο ως όργανο του
πνεύµατος που συλλαµβάνει την λογική ουσία των
πραγµάτων και των καταστάσεων. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η µέθοδος της
λογικής ανάλυσης, που επικράτησε τις τελευταίες
δεκαετίες του εικοστού αιώνα ως τάση και µέθοδος
της φιλοσοφίας της γλώσσας είναι ανεπαρκής κα-
θώς περιορίζεται στις συνάψεις εννοιών και νοη-
µάτων, στερείται όµως της δυνατότητος να επιχει-
ρήσει την προσέγγιση του πλούτου του
φιλοσοφικού λόγου, του οποίου βασικό εργαλείο
υπήρξε ανέκαθεν η ελληνική γλώσσα στη διαχρο-
νία της. 

Η προσπάθεια των διανοουµένων Ελλήνων στον
αιώνα µας, πρέπει να στραφεί στην προβολή του αι-
τήµατος της διεθνοποίησης της ελληνικής γλώσσης
στη διαχρονική της παγιωµένη µορφή.

Όταν σε όλο τον κόσµο στη διαµόρφωση των
αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών των εγκυρο-
τέρων πανεπιστηµιακών σχολών υπάρχει ενδιαφέ-
ρον τόσο για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως
ξένης γλώσσης, όσο και της Αρχαίας Ελληνικής

symposium, as well as by a host of other Ancient
and modern philosophers (Parmenides, Sophists,
Democritus, Stoics, Plotinus, Proclus, Vico, Hum-
boldt, Hegel, Herbart, Steinthal, Cassirer, Husserl,
Heidegger) suggest the difference between the two
approaches to the origin, function and essence of
language. 

However, each researcher will find here that
the linguistic phenomenon is a common compo-
nent of many components and thus is has many
levels and is multifaceted. 

Language as a cultural conquest and especially
the ancient Greek proto-language, original in-
vention of our forefathers, as illustrated in the
“ET IN ARCADIA EGO” consists the logic dom-
inance of the human intellect in the chaos of the
external impressions of the perceptible world. 

Our entire cultural heritage and the spiritual hu-
man creation in its entirety is grounded on lan-
guage and the word as an instrument of mind the
that grasps the logical essence of things and situ-
ations. 

From the above it is deduced that the logical
analysis method, which has been used as a trend
and method of language philosophy in the last
decades of the twentieth century, is inadequate as
it is confined to the connotations of concepts and
meanings, but it lacks the ability to attempt the ap-
proach of the richness of the philosophical dis-
course, whose basic tool has always been the
Greek language throughout time. 

The effort of the Greek intellectuals in this
epoch must be to focus on the promotion of the
demand for the internationalization of the Greek
language in its time-honored form. 

When the teaching of Modern Greek as a for-
eign language, as well as of Ancient Greek, (even
the therapeutic qualities of reading Ancient Greek
texts from the original)is of interest in the elabo-
ration of the analytical programs of the most pres-
tigious universities, it would be a big mistake for
the Greeks themselves to continue to remain ob-
sessive in contradictions that led to the outra-
geous abolition of the polytonic system and the
shrinking of the teaching hours of Ancient Greek



(ακόµη και για τις θεραπευτικές ιδιότητες της ανά-
γνωσης αρχαιοελληνικών κειµένων από το πρωτό-
τυπο), θα ήταν εξαιρετικά άστοχο εµείς οι ίδιοι οι
Έλληνες να εξακολουθήσουµε να παραµένουµε
στις ιδεοληπτικές αντιλήψεις, που οδήγησαν στην
εξωφρενική κατάργηση του πολυτονικού και στη
συρρίκνωση της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελλη-
νικών Κειµένων, σε σηµείο να µοιάζουν «ξένη
γλώσσα» για τη σηµερινή νεολαία. 

Όσοι γνωρίζουν οφείλουν να διαδίδουν την
Γλώσσα την Ελληνική, σε όποια µορφή της: οι δά-
σκαλοι στους µαθητές, οι φιλόλογοι στους φοιτητές,
οι γονείς στα παιδιά, παροιµίες σε τοπικές διαλέ-
κτους οι παππούδες στα εγγόνια, οι ειδικοί σε σε-
µινάρια «διά βίου εκπαίδευσης», αρχαιοελληνικά
κείµενα παρουσιάσεις οι ερευνητές ξεχασµένων
περιοχών, όπως τα ελληνόφωνα χωριά της Καλα-
βρίας κ.τ.π..

Αρχή της επίλυσης ενός προβλήµατος είναι η δια-
πίστωσή του: όλοι καταλήξαµε σε παρόµοιες δια-
πιστώσεις αυτές τις µέρες.

Σας ευχαριστώ.

Texts in Greek schools, to the point it appears as
a “foreign language” for today's youth.

Those who know have to disseminate the Greek
language in any form: the teachers to the students,
philologists to students, parents to children, grand-
parents to grandchildren with proverbs in local di-
alects, experts at “lifelong learning" seminars and
ancient Greek presentations, explorers of forgot-
ten areas, such as the Greek-speaking Calabrian
villages. 

The beginning of a solution to a problem is rec-
ognizing it: we have all learned so much these days
- it is time to act accordingly..

Thank you.

Ο Αριστοτέλης κατανοεί τη συνάντηση του πνεύµατος
και του κόσµου µέσω της γλώσσας.

Aristotle understands the encounter of spirit 
and world through language:

Ο Λόγος, ως προ�όν και έργο του πνεύµατος που καταλαβαίνουµε, συµβολικά παρουσιάζεται
εάν εξετάσουµε τη διδασκαλία του Ιωάννη του Ευαγγελιστή για την Αγία Τριάδα.

The Word, as a product and work of the spirit which we symbolically understand
if we consider the teaching of John the Evangelist about the Holy Trinity. 
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ξιότιμοι Κύριοι καί Κυρίες Σύνεδροι,

Μέ σεβασμό καί δέος, σήμερα τήν 19ην Νοεμβρί-
ου 2017, μεταφέρω ἐνώπιον τοῦ 9ον ΔΙΕΘΝΟΥΣ
\FORUM HUMANITAS στό Πολεμικό Μουσεῖο
Ἀθηνῶν τήν θεϊκή κληρονομιά τῆς ἐτυμολογίας τοῦ
Πλάτωνος, ὅπως τήν κατέγραψε στόν διάλογό του
«Κρατύλος, ἤ περί ὀρθότητος ὀνομάτων». 

Σύμφωνα μέ τό θέμα τοῦ FORUM, τήν «Μονα-
δικότητα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας», θά ἀσχοληθοῦμε
μέ τήν ἐτυμολογία τῶν ὀνομάτων, - κυρίως τῶν θεῶν
-, διότι τά ὀνόματά των εἶναι ἡ ὑψίστη ἔκφρασις τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λόγου. 

Τά ὀνόματα τῶν θεῶν μεταφέρουν τήν ἀποκω-
δικοποίησι τοῦ μ η ν ύ μ α τ ο ς τοῦ οὐρανοῦ στήν
κάτοψι τῆς Θόλου, ἐνεργοποιῶντας τίς θεραπευτι-
κές ίδιότητες ὁλοκλήρου τοῦ Μνημείου.

Θέμα τῆς ὁμιλίας μου εἶναι: «Ἡ Ἑλληνική
Γλῶσσα ὡς ἀποκωδικοποιητής τοῦ μνημείου τῆς Θό-
λου τῆς Ἐπιδαύρου».

Ἡ κάτοψις τοῦ Μνημείου, πού βλέπετε, εἶναι ἕνα
ὡραιότατο διακοσμητικό σχέδιο.

onorable Participants,

Today, November 19, 2017, with respect and awe,
I convey to the 9th INTERNATIONAL HUMAN-
ITAS FORUM at the War Museum of Athens the
divine heritage of Plato’s Etymology, as record-
ed in his dialogue “Kratylos, or the correctness of
the names”.

According to the subject of the FORUM the
“Uniqueness of the Greek Language”, we will deal
with the etymology of the names – mainly of the
gods - as their names are the sublime expression
of the Greek language. 

The names of the gods carry the decoding of
heavens on the floor of the Tholos, embracing the
whole monument for healing purposes.

The subject of my lecture is: “The Greek Lan-
guage as the decoder of the monument of the Tho-
los of Epidaurus”.

As you can see, the floor of the monument has
an adorning alignment.

ΑΛΤΑΝΗ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ
ALTANI PALIOGIANNI

Συγγραφεύς - Ερευνήτρια Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας
Author, Researcher of the Ancient Greek Literature

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ

THE GREEK LANGUAGE AS THE DECODER 
OF THE THOLOS OF EPIDAURUS
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ΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣΜΜΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΔΔΑΑΠΠΕΕΔΔΟΟ
ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΟΟΛΛΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΔΔΑΑΥΥΡΡΟΟΥΥ

Μόλις τό εἶδα στό Μουσεῖο τῆς Ἐπιδαύρου, πρό
εἰκοσαετίας, μέτρησα τίς τροχιές τῶν πλανητῶν καί
πρόσεξα τήν σειρά πού κατείχαν οἱ ῥόμβοι/τροχιές
τους. 

Αὐτομάτως διέκρινα τήν ἀναπαράστασι τοῦ
πλανητικοῦ συστήματος μέ κέντρο τόν Ἥλιο
(Ἡλιοκεντρικό Σύστημα) καί τίς ἀντιστοιχίες τῶν
πλανητῶν στίς ῥομβοειδεῖς τροχιές των. 

Ταυτοχρόνως συσχέτισα τά ὀνόματα τῶν θεῶν μέ
τίς τροχιές τῶν πλανητῶν. 

Δέν γνωρίζομε ποιός χορήγησε τίς ὀνομασίες τῶν
θεῶν, οὔτε τούς λόγους γιά τούς ὁποίους οἱ συ-
γκεκριμένοι θεοί χορηγοῦν τά ὀνόματά τους στούς
πλανῆτες. 

ΤΤόό  ββέέββααιιοονν  εεἶἶννααιι  ὅὅττιι  ἡἡ  δδιιααχχρροοννιικκόόττηηςς  ττοοῦῦ  οοὐὐρραα--
ννίίοουυ  θθόόλλοουυ  εεἶἶννααιι  ἀἀπποοττυυππωωμμέέννηη  σσττάά  ὀὀννόόμμαατταα  ττῶῶνν
ππλλααννηηττῶῶνν,,  ττάά  ὁὁπποοῖῖαα  φφέέρροουυνν  ττάά  ὀὀννόόμμαατταα  ττῶῶνν  θθεεῶῶνν
ττῶῶνν  ἙἙλλλλήήννωωνν..  

Τά ὀνόματα αὐτά, θά ἑρμηνευθοῦν ἐτυμολογικῶς,
ὡς πρός τόν Κρατύλον τοῦ Πλάτωνος.

Τό θέμα εἶναι διπλό καί καλύπτει τά δύο ἐπίπεδα:
Ἄνω, τόν νοητό διάκοσμο καί, κάτω, τόν αἰσθητό
κόσμο. Ὡς πρός τήν παροῦσα ἔρευνα, ἐννοιολογικῶς
προκύπτει ὅτι αὐτά εἶναι συνδεδεμένα μεταξύ των: 

ΤΤΑΑ  ΔΔΥΥΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΑΑ::

ΑΑΝΝΩΩ::  ΟΟ  ΝΝΟΟΗΗΤΤΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ::  ἩἩ  ὀὀννοομμααττοοθθεε--
σσίίαα  ττῶῶνν  θθεεῶῶνν//ππλλααννηηττῶῶνν,,  ὡὡςς  ππρρόόςς  ττόόνν  ΚΚρρααττύύλλοο  ττοοῦῦ
ΠΠλλάάττωωννοοςς..  

ΚΚΑΑΤΤΩΩ::  ΟΟ  ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ::  ΤΤόό  ἀἀσσττρροοννοομμιι--
κκόό  σσχχέέδδιιοο  ἐἐππίί  ττῆῆςς  κκααττόόψψεεωωςς  ττῆῆςς  ΘΘόόλλοουυ..  

TTHHEE  DDEECCOORRAATTIIVVEE  FFLLOOOORR  
OOFF  TTHHEE  TTHHOOLLOOSS  OOFF  EEPPIIDDAAUURRUUSS

Automatically when I saw it in the Museum of
Epidaurus, twenty years ago, I counted the orbits
of the planets and the succession of their lozenges.

Immediately I distinguished the representation
of the planetary system encircling the sun and the
planets in their rhomboid orbits (Heliocentric Sys-
tem).

At the same time I associated the names of the
gods to the planets and their orbits. 

We do not know who gave the names to the gods
and why the gods gave their specific names to the
planets.

IItt  iiss  cceerrttaaiinn  tthhaatt  tthhee  ttiimmeelleessss  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee
GGrreeeekk  ggooddss  oonn  tthhee  hheeaavveennllyy  ddoommee  hhaass  bbeeeenn  iimm--
pprriinntteedd  iinn  tthhee  eesssseennccee  ooff  tthhee  ppllaanneettss,,  wwhhiicchh  bbeeaarr
tthhee  nnaammeess  ooff  tthhee  GGrreeeekk  ggooddss..

These names will be interpreted etymological-
ly as per Plato’s “Kratylos”.

The subject has two aspects and covers the two
levels: The upper level (the Platonic world of ideas)
and the lower “the observable” level. According
to this study these two levels are correlated.

TTHHEE  TTWWOO  LLEEVVEELLSS::

TTOOPP::  TTHHEE  WWOORRLLDD  OOFF  IIDDEEAASS::  TThhee  nnoommeenn--
ccllaattuurree  wwiitthh  tthhee  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  ggoodd  ppllaanneettss,,  aacc--
ccoorrddiinngg  ttoo  PPllaattoo’’ss  ““KKrraattyylluuss””..

BBOOTTTTOOMM;;  TTHHEE  OOBBSSEERRVVAABBLLEE  WWOORRLLDD::  TThhee
aassttrroonnoommiiccaall  ddeessiiggnn  oonn  tthhee  flfloooorr  ooff  tthhee  TThhoollooss..

ΗΗ  ΘΘόόλλοοςς  ττηηςς  ΕΕππιιδδααύύρροουυ  --  ΑΑννααππααρράάσστταασσηη
TThhee  TThhoollooss  ooff  EEppiiddaauurruuss  --  PPiiccttuurree



Ἀγαπητοί Σύνεδροι,
Θά παρακολουθήσετε τήν πλατωνική ἐτυμολογία

τῶν θεῶν τῶν Ἑλλήνων, τήν ὁποίαν ἤδη πιθανόν γνω-
ρίζετε. Ἡ ἐτυμολογία συγκεντρώνει τίς κρυφές ἰδιό-
τητες τῶν ἐντός τῶν λέξεων ἐννοιῶν. Αὐτές δέν
ἐμφανίζονται σέ καμμίαν ἄλλη γλῶσσα. 

ΟΟΙΙ  ΤΤΕΕΣΣΣΣΕΕΡΡΕΕΙΙΣΣ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΛΛΑΑΤΤΩΩ--
ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΥΥΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ

11..  ἩἩ  κκοοππήή  ττῶῶνν  λλέέξξεεωωνν  σσέέ  δδύύοο  ἤἤ  ττρρίίαα  μμέέρρηη  ..  
22..  ἩἩ  δδιιαασσττααύύρρωωσσιιςς  ττῶῶνν  γγρρααμμμμάάττωωνν  δδιιάά  ττῶῶνν  ἀἀνναα--

γγρρααμμμμααττιισσμμῶῶνν..
33..  ΟΟἱἱ  ἀἀπποοκκααλλυυππττόόμμεεννεεςς  ἀἀππόόκκρρυυφφεεςς  ἰἰδδιιόόττηηττεεςς..  
44..  ἈἈννττίίθθεεσσιιςς  ἤἤ  ὁὁμμοοίίωωσσιιςς  ττῶῶνν  ἀἀπποοκκααλλυυππττοομμέέννωωνν

ἰἰδδιιοοττήήττωωνν  ἐἐννττόόςς  ττῆῆςς  ἰἰδδίίααςς  ττῆῆςς  λλέέξξεεωωςς..  
Πρώτη μου μέριμνα εἶναι ἡ λέξις ἘἘ  ππ  ίί  δδ  αα  υυ  ρρ

οο  ςς,, ὀνομασία τοῦ ἱεροῦ χώρου. Παραθέτω τήν ὀνο-
ματοθεσία τοῦ ἱεροῦ χώρου καί ἐν συνεχείᾳ τῶν
θεῶν πλανητῶν καί στά λατινικά.

ἩἩ  λλέέξξιιςς  σσττάά  λλααττιιννιικκάά  ππααρρααμμέέννεειι  σσέέ  ἀἀννττιισσττοοιιχχίίαα
ὡὡςς  EE  pp  ii  dd  aa  uu  rr  uu  ss

ΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΣΣΕΕ  ΤΤΡΡΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΞΞΕΕΩΩΣΣ  
ΕΕ  ΠΠ  ΙΙ  ΔΔ  ΑΑ  ΥΥ  ΡΡ  ΟΟ  ΣΣ

ΕΕ    ΠΠ    ΙΙ    --    ΔΔ    --    ΑΑ    ΥΥ    ΡΡ    ΟΟ    ΣΣ

ΔΔ  ΡΡ  ΑΑ    ΕΕ  ΠΠ  ΙΙ    ((ττῆῆςς))    ΑΑ  ΥΥ  ΡΡ  ΑΑ  ΣΣ//ψψυυχχῆῆςς
ΑΑ  ὔὔ  ρρ  αα,, γιά τούς ἀρχαίους προγόνους μας, σή-

μαινε τήν ἐξερχόμενη ἁγνή πνοή τῆς ψυχῆς καί ὄχι
τό αἰθερικό περίβλημα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως νο-
εῖται σήμερον. Ἡ θεραπεία συνεπῶς στήν ἘἘ  ππ  ίί
δδ  αα  υυ  ρρ  οο ἐγένετο ὄχι μόνον στό σῶμα, ἀλλά πρω-
τίστως στήν ἐξασθενημένη πνοή τῆς ψυχῆς.

ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΤΤΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΟΟΛΛΟΟΥΥ  

Dear Participants,
You will follow the Platonic Etymology of the

names of the Greek gods, which you may already
be aware of. 

Greek Etymology has hidden properties, which
do not appear in any other language. 

TTHHEE  FFOOUURR  BBAASSIICC  WWAAYYSS  OOFF  TTHHEE  PPLLAATTOONN--
IICC  EETTYYMMOOLLOOGGYY

11..  TThhee  ccuuttttiinngg  ooff  wwoorrddss  iinn  ttwwoo  oorr  tthhrreeee  cclleeaarr
ppaarrttss..

22..  TThhee  ccrroossssiinngg  ooff  lleetttteerrss  tthhrroouugghh  tthhee  rreevveerrssiinngg
ooff  tthheeiirr  oorrddeerr..

33..  TThhee  rreevveeaalleedd  mmyyssttiicc  pprrooppeerrttiieess..
44..  TThhee  aannttiitthheessiiss  oorr  ssiimmiillaarriittyy  ooff  tthhee  rreevveeaalleedd

pprrooppeerrttiieess  wwiitthhiinn  tthhee  ssaammee  wwoorrdd..
My priority is the word ΕΕ  ππ  ίί  δδ  αα  υυ  ρροο  ςς,, the name

of the sacred land. I am adopting the latin words
for Epidaurus as well as for the god planets.

TThhee  nnaammee  iinn  llaattiinn  iiss  EE  pp  ii  dd  aa  uu  rr  uu  ss..

CCUUTTTTIINNGG  OOFF  TTHHEE  WWOORRDD  EE  PP  II  DD  AA  UU  RR  UU  SS  
IINN  TTHHRREEEE  PPAARRTTSS

EE    PP    II    --    DD    --    AA    UU    RR    UU    SS

AAFFFFEECCTTSS  TTHHEE  AAUURRAA  SSOOUULL
A u r a for our ancestors meant the exhalation

of the pure strength of the soul and not its ethe-
real substance, as we mean it today. 

Therefore, in Epidaurus treatment was applied
not only to the body, but primarily to the weak-
ened strength of the soul. 

PPEERRIISSTTYYLLEE  AANNDD  EENNTTRRAANNCCEE
IINN  TTHHEE  MMOONNUUMMEENNTT  OOFF  TTHHEE  TTHHOOLLOOSS

Outside the monument we see the Dorian colon-

118

ΟΟ  ΛΛααββύύρριιννθθοοςς,,  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  δδάάππεεδδοο  ττηηςς  ΘΘόόλλοουυ
TThhee  LLaabbyyrriinntthh,,  uunnddeerr  tthhee  fflloooorr  ooff  tthhee  TThhoollooss
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Ἐκτός μνημείου βλέπομε τό δωρικό περιστύλιο
τῶν 26 κιόνων. Αὐτό ἀντιπροσωπεύει τίς 26 χιλιετίες
τοῦ Κύκλου τῆς Μεταπτώσεως τῶν Ἰσημεριῶν καί
ὁριοθετεῖ τό πλανητικό σύστημα ἐντός τοῦ τοί-
χου/σηκοῦ. 

Συμβολικῶς ὁ ἀριθμός 26 ὑπενθυμίζει τήν σημασία
τοῦ μεγάλου χρόνου, ἐντός τοῦ ὁποίου ἐπανεν-
σαρκώνονται οἱ ψυχές. Εἶναι ὁ «τέλεος ἐνιαυτός»
τοῦ Πλάτωνος (Πλάτων, Τίμαιος, 39d - e). 

Εἰσερχόμεθα ἀπό τήν μοναδική θύρα τοῦ μνημείου,
πού βρίσκεται στήν ἀνατολή. 

Ἡ θέα τῆς κατόψεως εἶναι ἐκθαμβωτική. Ἐνώπιόν
μας ἐμφανίζεται ὁλόκληρο τό πλανητικό σύστημα. 

ΚΚΑΑΤΤΟΟΨΨΙΙΣΣ  ΔΔΑΑΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΟΟΛΛΟΟΥΥ  ––
ΗΗΛΛΙΙΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ

ἩἩ  κκάάττοοψψιιςς  εεἶἶννααιι  ἀἀννηηρρττηημμέέννηη  σσττόό  ΜΜοουυσσεεῖῖοο  ττῆῆςς  ἘἘππιι--
δδααύύρροουυ,,  ἄἄννεευυ  ἐἐππεεξξηηγγήήσσεεωωνν  ππλλααννηηττῶῶνν  κκααίί  ττρροοχχιιῶῶνν..

Ἡ κατονομασία τῶν πλανητῶν, ὁ ἀποσυμβολισμός
τῶν δύο κιονοστοιχιῶν καί ἡ ἀρίθμησις ἀνήκουν στήν
παροῦσα ἔρευνα. (Ἀλτάνης «ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, Ἐπί-
δαυρος, Θόλου Ἀποκάλυψις», 1ος τόμος, κεφ. 8, σελ.
145, ἐκδ. ΚΑΚΤΟΣ). 

Ἡ μετάφρασις τῶν ὀνομάτων τῶν θεῶν/πλανητῶν
ἀπό τήν Ἑλληνική Γλῶσσα στήν Λατινική εἶναι ἡ
ἑξής: 

ΚΚρρόόννοοςς//SSaattuurrnn  ,,  ΖΖεεύύςς//JJuuppiitteerr,,  ἌἌρρηηςς//  MMaarrss,,  ΔΔήήμμηη--
ττρραα//TTeerrrraa,,  ἈἈφφρροοδδίίττηη//VVeennuuss,,  ἙἙρρμμῆῆςς//MMeerrccuurriiuuss  κκααίί
ππρροοσσττίίθθεεννττααιι  ττάά  δδύύοο  φφῶῶτταα::  ὁὁ  ἭἭλλιιοοςς//SSoollee  κκααίί  ἡἡ  ΣΣεε--
λλήήννηη//LLuunnaa  ..  

Ἐντός τοῦ σηκοῦ βλέπομε πρώτη τήν καταστό-
λιστη Κορινθιακή κιονοστοιχία.

nade of 26 columns. It represents the 26 thousand
years of the cycle of the Precession of the
Equinoxes, setting the boundaries of the planets
within the cella/wall.

Symbolically, number 26 recalls the importance
of the long period of time In which the souls are
being reincarnated. 

We enter through the only door of the monu-
ment, located in the east.

The view of the design on the floor is dazzling.
The entire planetary system appears In front of
us. 

TTHHEE  FFLLOOOORR  OOFF  TTHHEE  TTHHOOLLOOSS  OOFF  
EEPPIIDDAAUURRUUSS  TTHHEE  HHEELLIIOOCCEENNTTRRIICC  SSYYSSTTEEMM

The design is exhibited in the Epidaurus Mu-
seum, without any explanations of planets and or-
bits. Altani, “ARRITOI LOGOI (Unutterable
Words), Epidaurus, Tholos Unveiled”, 1st volume,
chapter 8, page 145, Editors “KAKTOS” 

The name of the planets and the decoding of the
two colonnades are the result of this endeavor.

The names of the god planets in Latin are as fol-
lows: 

SSaattuurrnn,,  JJuuppiitteerr,,  MMaarrss,,  TTeerrrraa,,  VVeennuuss,,  MMeerrccuurriiuuss,,
pplluuss  tthhee  ttwwoo  cceelleessttiiaall  bbooddiieess,,  tthhee  SSuunn//SSoollee  aanndd  tthhee
MMoooonn//LLuunnaa..

Inside the cella/wall we first see the beautiful Ko-
rinthian colonnade.

ΤΤοο  ΗΗλλιιοοκκεεννττρριικκόό  ΣΣύύσσττηημμαα  --  HHeelliioocceennttrriicc  SSyysstteemm
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ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΚΚΙΙΟΟΝΝΟΟΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΙΙΑΑ  1144  ΚΚΙΙΟΟΝΝΩΩΝΝ
ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΥΥ  ΣΣΕΕΛΛΗΗΝΝΗΗΣΣ

Καταμετροῦνται οἱ 14 κίονες καί τά 14 σκοτει-
νά διαστήματα, τά ὁποῖα ἰσοῦνται μέ τά 28 ἡμε-
ρονύκτια τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου. 

LLuunnaa,,  ἡἡ  ΛΛααττιιννιικκήή  ὀὀννοομμαασσίίαα  ττῆῆςς  ΣΣεελλήήννηηςς..

ΚΚΟΟΠΠΗΗ,,  ΑΑΝΝΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΘΘΕΕΣΣΙΙΣΣ

ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΕΕΛΛΗΗΝΝΗΗΣΣ

ΣΣ        ΕΕ        ΛΛ        ΗΗ        ΝΝ        ΗΗ

ΣΣ  ΕΕ  ΛΛ  ΑΑ  --  ΕΕ  ΝΝ  ΟΟ  --  ΝΝ  ΕΕ  ΟΟ  --  ΑΑ  ΕΕ  ΙΙ  ΑΑ

ΣΣέέλλααςς  σσηημμααίίννεειι  φφῶῶςς  κκααίί  
ἔἔννοονν  σσηημμααίίννεειι  ππααλλααιιόόνν..

Στήν λέξι ΣΣ  εε  λλ  ήή  νν  ηη ὑπάρχει ἡ ἔννοια σσ  έέ  λλ  αα  ςς
πού σημαίνει φῶς. Tό ἔἔ  νν  οο  νν  //παλαιό φῶς καί τό
νν  έέ  οο  νν φῶς τῆς Σελήνης ὑπάρχουν ἐντός τοῦ τε-
λευταίου ἡμερονυκτίου τῶν 28 ἡμερῶν τοῦ κύκλου
τῆς Σελήνης. (Πλάτων, «Κρατύλος», 409b - e). 

Ἡ πανσέληνος ἐμφανίζεται τό τριήμερον περί τήν
14ην νύκτα τοῦ κύκλου της. Τό ἀνδρικό σπέρμα συλ-
λαμβάνεται περί τό 14ον ἡμερονύκτιο τῆς ὡριμάν-
σεως τοῦ γυναικείου ὡαρίου, ἀνεξαρτήτως τῆς πραγ-
ματικῆς περιφορᾶς τοῦ κύκλου τῆς Σελήνης.

Προχωροῦμε στήν πρώτη τροχιά τοῦ πλανητικοῦ
μας συστήματος. 

Μετά τήν σύλληψι τῶν ἀνθρωπίνων ὄντων, μέσῳ
τοῦ κύκλου τῆς Σελήνης, ἐλλοχεύει ὁ θάνατος μέ
τούς πατριαρχικούς δακτυλίους τοῦ ΚΚ  ρρ  όό  νν  οο  υυ  //
χχ  ρρ  όό  νν  οο  υυ..  

SSaattuurrnn,,  ἡἡ  ΛΛααττιιννιικκήή  ὀὀννοομμαασσίίαα  ττοοῦῦ  ΚΚρρόόννοουυ

KKOORRIINNTTHHIIAANN  CCOOLLOONNNNAADDEE  OOFF  1144  CCOOLLUUMMNNSS
OOFF  TTHHEE  MMOOOONN’’SS  CCYYCCLLEE

Her orbit of 14 columns and 14 dark intervals
correspond to the 28 days of the moon’ s cycle.

LLuunnaa//((MMoooonn)),,  tthhee  LLaattiinn  nnaammee  ooff  SSeelliinnii

CCUUTTTTIINNGG  OOFF  TTHHEE  WWOORRDD,,
RREEVVEERRSSIINNGG  TTHHEE  WWOORRDD  OORRDDEERR

AANNDD  AANNTTIITTHHEESSIISS  IINNSSIIDDEE  TTHHEE  MMEEAANNIINNGG
OOFF  MMOOOONN’’  SS//SS  EE  LL  II  NN  II

ΣΣ    ΕΕ    ΛΛ    ΑΑ    --    ΕΕ    ΝΝ    ΟΟ    --  ΝΝ    ΕΕ    ΟΟ    --  ΑΑ    ΕΕ    ΙΙ    ΑΑ

ΣΣ    ΕΕ    ΛΛ    ΑΑ    --    ΝΝ    ΕΕ    ΟΟ    --  ΕΕ    ΝΝ    ΟΟ    --  ΑΑ    ΕΕ    ΙΙ    ΑΑ

SS  ee  ll  aa  ss  ((ΣΣέέλλααςς))  mmeeaannss  lliigghhtt  
aanndd  eennoonn  ((ἔἔννοονν))  mmeeaannss  oolldd..

Σέλας,which means light, exists in the word Σε-
λήνη. Because old/ένον and new/νέον are appearing
during the last 24 hours of the Moon’s (Σελήνη)
28 days cycle. (Plato, “Kratylos”, 409b - e). 

The full moon appears during the 14th day of
the moon’s cycle. Conception of man’s sperm takes
place around the 14th day of the woman’s ovule
period, regardless of the moon’s aspects. 

We proceed to the first orbit of our solar system. 

After the conception of the human race through
the cycle of the Moon, death appears with the pa-
triarchal rings of Saturn/Κρόνος. 

SS  AA  TT  UU  RR  NN,,  tthhee  LLaattiinn  nnaammee  ooff  ΚΚρρόόννοοςς..

ΤΤμμήήμμαατταα  ΚΚοορριιννθθιιαακκώώνν  κκιιόόννωωνν  ττηηςς  ΘΘόόλλοουυ
FFrraaggmmeennttss  ooff  CCoorriinntthhiiaann  ccoolluummnnss  ooff  tthhee  TThhoollooss
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ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΥΥΦΦΟΟΣΣ  ΙΙΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ

ΚΚ      ΡΡ      ΟΟ      ΝΝ      ΟΟ      ΣΣ  //  ((ΧΧ  ΡΡ  ΟΟ  ΝΝ  ΟΟ  ΣΣ))  

ΚΚ      ΟΟ      ΡΡ      ΟΟ      ΝΝ      ΟΟ      ΥΥ      ΣΣ  

ΚΚ  ρρ  όό  νν  οο  ςς  εἶναι ὁ χχ  ρρ  όό  νν  οο  ςς,, διότι αὐτός ὁρί-
ζει τήν χχρροοννιικκήή  διάρκεια ζωῆς καί τήν ὥρα θανά-
του τῶν ὄντων. 

ΚΚ  όό  ρρ  οο  ςς  εἶναι ὁ ἁγνός καί ἀμίαντος ΝΝ  οο  ῦῦ  ςς (Πλ.
Κρατ. 396b).

Στήν δευτέρα τροχιά συναντᾶμε τόν Ζῆνα/Δία, υἱόν
τοῦ Κρόνου.  

JJ    UU    PP    II    TT    EE    RR,,  ἡἡ  ΛΛααττιιννιικκήή  ὀὀννοομμαασσίίαα
ττοοῦῦ  δδιιππλλοοῦῦ  ὀὀννόόμμααττοοςς  ττοοῦῦ  ΔΔΙΙΟΟΣΣ//ΖΖΗΗΝΝΟΟΣΣ

ΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΠΠΛΛΟΟΥΥ  
ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΖΖΗΗΝΝΟΟΣΣ//ΔΔΙΙΟΟΣΣ

ΖΖ  ΕΕ  ΥΥ  ΣΣ,,  γγεενν..  ΖΖ  ΗΗ  ΝΝ  ΟΟ  ΣΣ  κκααίί  

ΔΔ  ΕΕ  ΥΥ  ΣΣ,,  γγεενν..  ΔΔ  ΙΙ  ΟΟ  ΣΣ

Κατά τούς Ὀρφικούς. Ζεύς εἶναι ὁ Νοῦς τοῦ πα-
ντός. ΖΖεεύύςς  εἶναι ὁ ΖΖήήνν,, ἡ ζζεεῦῦ  --  ξις καί ἡ δδιιάά  ––  ζευ
– ξις τῶν συλλογισμῶν στό σύμπαν. Ἡ ἀντίθεσις τοῦ
ὀνόματος παρατηρεῖται κατά τήν κλίσι τοῦ Ζη-
νός/Διός. Αὐτή τόν καθιστᾶ διά τῶν ἐνεργειῶν του
καθολικήν αἰτία συνθέσεως καί διαλύσεως τοῦ πα-
ντός. (Πλ. Κρατ. 396a - b).

Στήν τρίτη τροχιά κινεῖται ὁ υἱός τοῦ Ζηνός, ὁ
Ἄρης

MM  aa  rr  ss,,  ἡἡ  ΛΛααττιιννιικκήή  ὀὀννοομμαασσίίαα  ττοοῦῦ  ἌἌρρεεωωςς

ΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΞΞΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ
ΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΥΥΦΦΟΟΣΣ  ΙΙΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΕΕΩΩΣΣ

ΑΑ          ΡΡ          ΗΗ          ΣΣ

ΑΑ  ΡΡ  ΡΡ  ΗΗ  ΝΝ  ––  ΑΑ  ΡΡ  ΡΡ  ΑΑ  ΤΤ  ΟΟ  ΣΣ

Ἡ ἀσυγκράτητος ὁρμή τοῦ ἄρρενος «Ἄρρην», τόν
καθιστᾶ «ἀνδρεῖον» καί «τό ἄρρατον», ἀκαταμά-
χητον «πολεμικόν θεόν». (Πλ. Κρατ. 407d).

ΤΤέέττααρρττηη  ἡἡ  θθεεάά//ππλλααννήήττηηςς  ΔΔ  ηη  ––  μμ  ήή  ττ  ηη  ρρ..

TTeerrrraa,,  ἡἡ  ΛΛααττιιννιικκήή  ὀὀννοομμαασσίίαα  ττῆῆςς  ΔΔήήμμηηττρρααςς..

TTHHEE  MMYYSSTTIICC  PPRROOPPEERRTTYY  OOFF  SSAATTUURRNN

ΚΚ      ΡΡ    ΟΟ    ΝΝ      ΟΟ      ΣΣ  //  ΧΧ  ΡΡ  ΟΟ  ΝΝ  ΟΟ  ΣΣ  

ΚΚ      ΟΟ      ΡΡ      ΟΟ      ΝΝ      ΟΟ      ΥΥ      ΣΣ

SSaattuurrnn is the ttiimmee span of life and death for the
living creatures. Saturn’s mind/(ΝΟΥΣ) is ab-
solutely clear and pure/(ΚΟΡΟΣ). (Pl. Krat.
396b).

Τhe second orbit belongs to Jupiter/Ζῆνα/Δία, son
of Saturn/Kronos. 

JJ    UU    PP    II    TT    EE    RR,,  tthhee  LLaattiinn  nnaammee  
ooff  ΖΖεεύύςς  --  ΔΔεεύύςς

TTHHEE  AADDVVEERRSSAATTIIVVEE  MMEEAANNIINNGG  OOFF  TTHHEE
DDOOUUBBLLEE  NNAAMMEE  OOFF  JJUUPPIITTEERR//ΖΖΗΗΝΝΟΟΣΣ//ΔΔΙΙΟΟΣΣ

ZZ  EE  YY  SS,,  GGEENNIITTIIVVEE  ΖΖΗΗΝΝΟΟΣΣ

ΔΔ  ΕΕ  ΥΥ  ΣΣ,,  GGEENNIITTIIVVEE    ΔΔ  ΙΙ  ΟΟ  ΣΣ

According to the Orphic Tradition Zeus/Jupiter
is the Mind of the Universe, joining and separat-
ing the thoughts of the universal network.

The antithesis appears in the genitive of the name
Ζηνός/Διός. The perpetual reflection of Jupiter’s
thoughts is the first and ultimate cause of creation
and decomposition of everything. (Pl. Krat., 396
a-b). In the third orbit we find Mars, the son of
Jupiter. 

MM  AA  RR  SS,,  tthhee  EEnngglliisshh  nnaammee  ooff  ἌἌρρηηςς

TTHHEE  CCUUTTTTIINNGG  OOFF  TTHHEE  WWOORRDD
AANNDD  TTHHEE  MMYYSSTTIICC  PPRROOPPEERRTTIIEESS  OOFF  MMAARRSS

ΑΑ        ΡΡ      ΗΗ      ΣΣ

ΑΑ  ΡΡ  ΡΡ  ΗΗ  ΝΝ  ––  ΑΑ  ΡΡ  ΡΡ  ΑΑ  ΤΤ  ΟΟ  ΣΣ

The fierce vigor of Mars makes him “male”
(ἄρρεν) and “invincible” (ἄρρατος). (Pl. Krat.
407d).

FFoouurrtthh  ggooddddeessss  ppllaanneett  iiss  ΔΔηη  ––  ΜΜήήττηηρρ,,  
oouurr  EEaarrtthh  MMootthheerr..

TT  EE  RR  RR  AA  iiss  tthhee  LLaattiinn  wwoorrdd  ooff  DDee  --  mmeetteerr



ΟΟΙΙ  ΔΔΥΥΟΟ  ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΗΗ  --  ΜΜΗΗΤΤΡΡΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟ--
ΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΞΞΕΕΩΩΣΣ

ΔΔ      ΗΗ      ΜΜ      ΗΗ      ΤΤ      ΗΗ      ΡΡ

ΓΓ    ΗΗ  ++  ΜΜ      ΗΗ      ΤΤ      ΗΗ      ΡΡ

Δη + Μήτηρ εἶναι ἡ ΓΓῆῆ  ΜΜήήττηηρρ  μας. Εἶναι ἡ πλα-
νητική χορηγός τροφῆς ὅλων τῶν ὄντων. (Πλ.
Κρατ. 404b - c).

Ὅμως, ἐνώπιόν μας βλέπομε μόνον τήν κατά τό
ἥμισυ μελανή ῥομβοειδῆ τροχιά της. Τό δεύτερο ἥμι-
συ τοῦ ῥόμβου εἶναι ἀφανές. 

Ὁ ἀκρωτηριασμός της ὀφείλεται στήν ἀσθένεια
τῶν τέκνων της, πού ζοῦν ἐπάνω στό σῶμα της καί
τό κακοποιοῦν ἐξ αἰτίας τοῦ Ε Γ Ω. 

Ἐσωτερικοί πλανῆτες: Οἱ ἀρχαῖοι ἀστρονόμοι
ὀρθῶς διεχώρισαν στήν κάτοψι, διά τοῦ δακτυλί-
ου, τούς δύο ἐσωτερικούς θεούς/πλανῆτες, τήν Ἀφρο-
δίτη καί τόν Ἑρμῆ. 

ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΣΣ  
‘‘ΑΑφφρροοδδίίττηη//VVEENNUUSS  --  ἙἙρρμμῆῆςς//MMEERRCCUURRIIUUSS  

TTHHEE  TTWWOO  MMEEAANNIINNGGSS  OOFF  ΔΔ  ΗΗ  ++  ΜΜ  ΗΗ  ΤΤ  ΗΗ  ΡΡ
DDOO  NNOOTT  AAPPPPEEAARR  TTHHRROOUUGGHH  TTHHEE  CCUUTTTTIINNGG

OOFF  TTHHEE  WWOORRDD  TT  EE  RR  RR  AA  

ΔΔ      ΗΗ      ΜΜ      ΗΗ      ΤΤ      ΗΗ      ΡΡ

ΔΔ      ΗΗ  ++  ΜΜ      ΗΗ      ΤΤ      ΗΗ      ΡΡ
Terra, our mother, is the earthly provider of food

for all living beings. She feeds her children which
live on her body. (Pl/ Krat., 404b - c).

But in front of us we see only half of her orbit.
The other half is invisible. (Please revert to page
…. of Tholos design).

Her amputation is due to the illness of the hu-
man race, which abuses her body because of the
EGO. selfishness.

The ancient astronomers were right in separat-
ing with a ring, the two inner gods/planets, Ve-
nus and Mercurius on the floor of the Tholos.

IINNNNEERR  PPLLAANNEETTSS  BBEETTWWEEEENN  
TTHHEE  SSUUNN  AANNDD  TTHHEE  EEAARRTTHH

VVEENNUUSS  --    MMEERRCCUURRIIUUSS

ΤΤοο  ΗΗλλιιοοκκεεννττρριικκόό  ΣΣύύσσττηημμαα  --  HHeelliioocceennttrriicc  SSyysstteemm

ΘΘόόλλοοςς  --  ΑΑννααππααρράάσστταασσηη    //    TThhee  TThhoollooss  --  PPiiccttuurree
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Βλέπομε τίς δύο εἰκόνες: Ἀριστερά, τό ἐντός τοῦ
σηκοῦ πλανητικό σύστημα καί δεξιά. τόν δακτύλιο
μέ τήν Ἀφροδίτη καί τόν Ἑρμῆ.

Μέ ποῖα μέσα διέκριναν ἀρχαῖοι μας πρόγονοι τίς
τροχιές των, ἄνευ τηλεσκοπίων; 

Πέμπτη, ἐντός τοῦ μικροτέρου διαχωριστικοῦ δα-
κτυλίου, ἡ ἈἈφφρροοδδίίττηη..  

VV    EE    NN    UU    SS,,  ἡἡ  ΛΛααττιιννιικκήή  ὀὀννοομμαασσίίαα  ττῆῆςς  ἈἈφφρροοδδίί--
ττηηςς

ΚΚΟΟΠΠΗΗ,,  ΑΑΝΝΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ
ΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΥΥΦΦΟΟΣΣ  ΙΙΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΦΦΡΡΟΟΔΔΙΙΤΤΗΗΣΣ

ΑΑ  ΦΦ  ΡΡ  ΟΟ  ΔΔ  ΙΙ  ΤΤ  ΗΗ

ΑΑ  ΦΦ  ΡΡ  ΟΟ  --  ΔΔ  ΑΑ  ΙΙ  ΤΤ  ΗΗ

ΔΔ    ΙΙ    ΑΑ    ΤΤ    ΡΡ    ΟΟ    ΦΦ    ΗΗ

Ἀφροδίτη, ἡ θεά τοῦ κάλλους εἶναι ἡ ἀναδυομέ-
νη ἀπό τόν ἀἀ  φφ  ρρ  όό τῆς θάλασσας. Προσφέρει τήν
δδ  αα  ίί  ττ  αα  νν//συμπόσιον στούς ἐκλεκτούς συν – δδ  αα
ιι  ττ  ηη  - μόνας της. (Πλ. Κρατ. 406d).

Ἀκολουθεῖ ἕκτος, πρό τοῦ Ἡλίου, ὁ ἙἙ  ρρ  μμ  ῆῆ  ςς..  

MMeerrccuurriiuuss,,  ἡἡ  ΛΛααττιιννιικκήή  ὀὀννοομμαασσίίαα  ττοοῦῦ  ἙἙρρμμοοῦῦ..

ΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΥΥΦΦΕΕΣΣ  ΙΙΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΜΜΟΟΥΥ

ΕΕ          ΡΡ          ΜΜ          ΗΗ          ΣΣ

ΕΕ    ΡΡ    ΜΜ    ΗΗ    ((ΝΝ    ΕΕ    ΥΥ    ΕΕ    ΙΙ))  

ττόό  ΕΕ  ΙΙ  ΡΡ  ΕΕ  ΙΙ  ΝΝ    ΕΕ  ΜΜ  ΗΗ  ΣΣ  ΑΑ  ΤΤ  ΟΟ  

Ἑρμῆς εἶναι ὁ ἑἑ  ρρ  μμ  ηη – νεύων τούς συλλογισμούς,
καθώς ὅλη του ἡ δραστηριότης συνδέεται μέ τήν ῥη-
τορική δεινότητα, διότι «διά τοῦ εε  ἴἴ  ρρ  εε  ιι  νν  ἐἐ  μμ  ήή  σσ
αα  ττ  οο,, ὀνομαζόμενος καί ΕΕ  ἰἰ  ρρ  έέ  μμ  ηη  ςς». (Πλ. Κρατ.
408a).

Τό ρῆμα «μέδομαι» σημαίνει μηχανεύομαι καί φα-
νερώνει τήν δεινότητα τοῦ λόγου, πού μπορεῖ νά
εἶναι ἄλλοτε ἀληθής καί ἄλλοτε ψευδής, χαρακτη-
ριστική ἰδιότης τοῦ Ἑρμοῦ. 

Τέλος φθάνομε στό κκ  έέ  νν  ττ  ρρ  οο  τοῦ δαπέδου τῆς
Θόλου.

We see the two images: Left, the planetary sys-
tem. Right,  Venus and Mercurius appear in the
small ring. 

By what means did the ancient astronomers dis-
cern the orbits without telescopes? 

Fifth, in the smaller compartment, we find VVee--
nnuuss’’  orbit 

VV  EE  NN  UU  SS,,  tthhee  LLaattiinn  nnaammee  ooff  AApphhrrooddiittee

TTHHEE  CCUUTTTTIINNGG,,  TTHHEE  RREEVVEERRSSEEDD  OORRDDEERR  
OOFF  LLEETTTTEERRSS  AANNDD

TTHHEE  HHIIDDDDEENN  PPRROOPPEERRTTIIEESS  OOFF  VVEENNUUSS

ΑΑ  ΦΦ  ΡΡ  ΟΟ  ΔΔ  ΙΙ  ΤΤ  ΗΗ

ΑΑ  ΦΦ  ΡΡ  ΟΟ  ++  ΔΔ  ΙΙ  ΤΤ  ΗΗ

ΔΔ  ΙΙ  ΑΑ  ΤΤ  ΡΡ  ΟΟ  ΦΦ  ΗΗ

Venus, the goddess of beauty, was born from the
sea foam.

Aphrodite offers diet/ symposium to her select-
ed dinner companions. (Pl. Krat., 406d).

Sixth orbit, before the Sun, comes MMeerrccuurryy..

MM  EE  RR  CC  UU  RR  II  UU  SS,,  tthhee  LLaattiinn  nnaammee  ooff  HHeerrmmeess

HHIIDDDDEENN  PPRROOPPEERRTTIIEESS  OOFF  MMEERRCCUURRIIUUSS

ΕΕ    ΡΡ    ΜΜ    ΗΗ    ΣΣ

ΕΕ    ΡΡ    ΜΜ    ΗΗ  ((ΝΝΕΕΥΥΕΕΙΙ))

ΤΤόό  ΕΕ  ΙΙ  ΡΡ  ΕΕ  ΙΙ  ΝΝ    ΕΕ  ΜΜ  ΗΗ  ΣΣ  ΑΑ  ΤΤ  ΟΟ

Mercury is the god/planet who is verbally in-
terpreting the thoughts. 

All his actions pertain to his rhetoric ability. By
the “εἴρειν ἐμήσατο” he is called “εἰρέμης”. (Pl.
Krat., 408a).

The verb “μέδομαι” means plotting and shows
the ability of speech, which can be true or false,
typical of Mercury’s properties. 

Finally, we arrive at the center of the floor. 
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ΗΗΛΛΙΙΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΌΌ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΝΝ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

Ὁ κύκλος πού βλέπομε στό κέντρο τοῦ σχεδίου
εἶναι ὁ τελικός προορισμός τῆς αὔρας/ψυχῆς καί ὁ
ἄρρητος τρόπος τῆς αὐτοθεραπείας της.

--  ΤΤίί  ἐἐππρρέέσσββεευυαανν  οοἱἱ  ἀἀρρχχααῖῖοοιι  φφιιλλόόσσοοφφοοιι  κκααίί  ἀἀσσττρροο--
ννόόμμοοιι::  ΓΓεεωωκκεεννττρριισσμμόό  ἤἤ  ἩἩλλιιοοκκεεννττρριισσμμόό;;    

Πρῶτος ὁ Ὀρφισμός καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Πυθαγό-
ρειοι ἔθεσαν τόν Ἥλιον στό κέντρο τοῦ πλανητικοῦ
συστήματος, ἄνευ ὅμως συγκεκριμένων λεπτομε-
ρειῶν. Ὑποστηρικτής τοῦ Γεωκεντρισμοῦ ὁ φιλό-
σοφος Ἀριστοτέλης καί ἀργότερον ὁ ἀστρονόμος
Κλαύδιος Πτολεμαῖος.

ΗΗΛΛΙΙΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΨΨΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΟΟ--
ΛΛΟΟΥΥ

40 ἔτη πρό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀριστάρχου τοῦ Σα-
μίου, ἀνεφάνη λεπτομερῶς ἀποτυπωμένο, μεταξύ
τῶν ἐτῶν 360 καί 340, τό ἡλιοκεντρικό σύστημα
στήν κάτοψι τῆς Θόλου τῆς Ἐπιδαύρου (Ἀλτάνη,
«ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, Ἐπίδαυρος, Θόλου Ἀποκάλυ-
ψις», τόμος 1ος, κεφ. 8ον, σελ. 156 - 158, ἐκδ. ΚΑ-
ΚΤΟΣ).

Ποιός ἐκπροσωπεῖ τήν θεραπευτική δύναμι ἑνός
ἀστρονομικοῦ ἀποτυπώματος στό μέγιστο τῶν θε-
ραπευτηρίων τῆς ἀρχαιότητος; Ὁ Ἥλιος φωτίζει τά
ὄντα καί τά πράγματα στόν αἰσθητό κόσμο. Ὁ
Ἀπόλλων/φῶς φωτίζει τίς ἰδέες καί τίς ἀξίες στόν
νοητό διάκοσμο. Συμβολικῶς, Ἥλιος εἶναι ἡ εἰκών
τοῦ Ἀπόλλωνος. Ὁ Ἀπόλλων εἶναι ὁ φωτίζων θεός,
ὁ καθιστῶν τούς συλλογισμούς ἀμίαντους. Θεραπεύει
φωτίζοντας τήν διάνοια τῶν θνητῶν ἀνθρώπων,
ἀφαιρῶντας τίς σκιές/κακίες ἀπό τήν ψυχή. Ἡ
Ἀπολλώνια θεραπεία τῶν ψυχῶν γίνεται μέσῳ της κι-
νήσεως του ὑπερκοσμίου φωτός τῶν πόλων τοῦ θεοῦ
Ἀ - π ό λ - λωνος.

AA  PP  OO  LL  LL  OO  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ΛΛααττιιννιικκήή  ὀὀννοομμαασσίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈππόόλλ--
λλωωννοοςς..

SSUUNN  SSTTAABBLLEE  AATT  TTHHEE  CCEENNTTEERR  
OOFF  TTHHEE  SSOOLLAARR  SSYYSSTTEEMM

The circle, in the center of the floor, is the final
destination of the aura/ soul and the mystic way
of its self- healing.

--  WWhhaatt  ddiidd  tthhee  aanncciieenntt  aassttrroollooggeerrss  aanndd  pphhiilloossoo--
pphheerrss  aaddhheerree  ttoo??  GGeeoocceennttrriicc  oorr  HHeelliioocceennttrriicc  ssyyss--
tteemm??  

First the Orphic poets and later the Pythagori-
ans promoted the idea of the Sun, being the cen-
ter of the planetary system, without giving any con-
crete details. Supporter of the Geocentric System
was the philosopher Aristotle and later the as-
tronomer Claudius Ptolemeus.

HHEELLIIOOCCEENNTTRRIICC  SSYYSSTTEEMM  OONN  TTHHEE  FFLLOOOORR  OOFF
TTHHEE  TTHHOOLLOOSS

40 years before the birth of Aristarchus of Samos,
between 360 b.C. and 340 b.C. in every detail, the
Heliocentric System appeared on the floor of the
Tholos of Epidaurus (Altani’s “ARRITOI LOGOI
(Unutterable Words), Epidaurus, Tholos Un-
veiled”, 1st volume, chapter 8, page 156 - 8, Ed-
itors “KAKTOS” 

Who has the healing power of a heavenly im-
print in the greatest of the healing centers of an-
tiquity? The Sun shines over the living souls and
the inanimate things of the visible world. The god
of enlightenment, Apollo, illuminates the ideas and
the values in the invisible world. Symbolically, the
Sun is the image of Apollo.

Apollo heals illuminating the minds of humanity,
erasing the shadows/vices from their souls.

The Apollonian healing of the souls is achieved
through the movement of the celestial light pro-
vided by the p o l e s of god Apollo.

AA  PP  OO  LL  LL  OO,,  tthhee  LLaattiinn  nnaammee  ooff  ἈἈ  ππ  όό  λλ  λλ  ωω  νν

ΉΉλλιιοοςς  σσττααθθεερρόόςς  σσττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΠΠλλααννηηττιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς
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ΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΞΞΕΕΩΩΣΣ  ΣΣΕΕ  ΤΤΡΡΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΡΡΗΗ

ΑΑ    --    ΠΠ    ΟΟ    ΛΛ    --    ΛΛ    ΩΩ    ΝΝ
ΑΑ  --  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΩΩ  ΝΝ  --  ΠΠ  ΑΑ  ΝΝ

Τό Α εἶναι προσθετικό καί ὄχι στερητικό πρόθε-
μα. Τό μέσον τῆς λέξεως --  ππ  οο  λλ  -- προέρχεται ἀπό
τό ρῆμα ππ  οο  λλ  έέ  ωω  --  ῶῶ.. Σημαίνει, περιστρέφομαι,
κινοῦμαι διά μέσου τῶν ππ  άά  νν  ττ  ωω  νν..

Θεός τοῦ νοητοῦ φωτός ὁ ἈἈ  --  ππ  όό  λλ  --  λλ  ωω  νν εἶναι
ὁ ὁὁ  μμ  οο  ῦῦ    ππ  οο  λλ  ῶῶ  νν,, ὁ κινῶν διά τῶν ππ  όό  λλ  ωω  νν  τά
ππ  άά  νν  ττ  αα ἁρμονικά καί σέ θεούς καί σέ ἀνθρώπους.
(Πλ. Κρατ. 405d).

Ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν θεῶν/πλανητῶν συνάγεται
ὅτι ἡ Ἐλληνική Γλῶσσα εἶναι αὐτογέννητος, αὐτε-
ξούσια καί αὐτάρκης, παρά τήν κακοποίησι, τήν
ὁποία ὑπέστη.

ΠΠοοιιόό  εεἶἶννααιι  ττόό  οοὐὐρράάννιιοο  μμήήννυυμμαα  πποούύ  θθέέλλεειι  ννάά  σσττεείί--
λλεειι  σσττήήνν  ἀἀννθθρρωωππόόττηητταα  ττόό  μμννηημμεεῖῖοο  ττῆῆςς  ΘΘόόλλοουυ  ττῆῆςς
ἘἘππιιδδααύύρροουυ;;  

Στήν κάτοψι τῆς Θόλου, εἰκόνα τοῦ Οὐρανίου Θό-
λου, οἱ τροχιές τῶν θεῶν/πλανητῶν ἀναπαριστοῦν
τήν διαδοχή τῶν γενῶν καί τῶν γενεῶν καθώς καί
τούς μεταξύ των δεσμούς συγγενείας. 

Κρόνος/Saturn εἶναι ὁ προπάτορας καί ἡ πηγή
ὅλων τῶν μετέπειτα γενῶν καί γενεῶν τῶν Ἑλλή-
νων. (Όρφικός Ὕμνος Κρόνου (13), στ. 1. 

Ὁ Τιτάν Κρόνος καί ἡ σύζυγός του Ῥέα εἶναι τέ-
κνα Γαίας καί Οὐρανοῦ. Κρόνος καί Ῥέα εἶναι οἱ
γονεῖς τῆς Δήμητρος καί τοῦ Διός. Ἀναγνωρίζομε τήν
φυσική σχέσι γονέων πρός τέκνα καθώς καί τήν
ἀδελφική σχέσι Δήμητρος / (Γῆς) καί Διός. 

Στήν οὐράνια ῥοή τῆς διαδοχῆς, εἰκόνα τῆς
ὁποίας εἶναι ἡ κάτοψις τῆς Θόλου, ὁ Ἄρης, ἡ Ἀφρο-
δίτη καί ὁ Ἑρμῆς εἶναι ἑτεροθαλῆ ἀδέλφια, τέκνα
Διός, ἐγγονοί Κρόνου καί δισέγγονοι Οὐρανοῦ.

Ἡ συγγένεια τῶν θεῶν/πλανητῶν στίς μεταξύ των
σχέσεις ἐπί τῆς κατόψεως τῆς Θόλου, εἶναι ἡ εἰκό-
να τῶν οὐρανίων οἰκογενειακῶν δεσμῶν ἀπό προ-
γόνους εἰς ἐγγονούς καί δισεγγόνους.     

ἘἘππααγγρρυυππννεεῖῖττεε  θθννηηττοοίί::  Γάμοι, γεννήσεις τέκνων,
ἀνατροφή, ἐκπαίδευσις, ἐπαγγελματικοί καί κοι-
νωνικοί δεσμοί δέν θά τελεσφορίσουν, ἐάν δέν ἔχουν
ἑδραιωθῆ στίς ῥίζες τῆς οἰκογένειας.  

Ἐάν τά ὀνόματα τῶν θεῶν/πλανητῶν ἀλλάξουν καί
ἡ διαδοχή τῶν τροχιῶν ἀνατραπῆ, οἱ οἰκογενειακοί
δεσμοί θά καταρρεύσουν... 

TTHHEE  CCUUTTTTIINNGG  OOFF  TTHHEE  WWOORRDD  AAPPOOLLLLOO  
IINN  TTHHRREEEE  PPAARRTTSS

AA      ΠΠ      ΟΟ      ΛΛ      ΛΛ      ΩΩ      ΝΝ
ΑΑ  --  ΠΠ    ΟΟ    ΛΛ    --    ΛΛ      ΩΩ      ΝΝ

ΑΑ  --  ΠΠ  ΟΟ    ΛΛ    ΩΩ    ΝΝ    --    ΠΠ    ΑΑ    ΝΝ

“A” is an additive affix. The middle of the word
“ - Π Ο Λ – “derives from the verb “π ο λ έ ω”,
which means the rotation in the middle of
everything/“Π Α Ν”.

God of the spiritual light, Apollo is the cause of
all harmonic movements through the p o l e s, on
behalf of the immortal gods and of the mortal hu-
man beings. (Pl. Krat., 405d).  

In conclusion, τhe names of the gods/planets as-
sert that the Greek Language is genuine, self - born
and self - sufficient, notwithstanding the simpli-
fications it has recently suffered.

--  WWhhaatt  iiss  tthhee  cceelleessttiiaall  mmeessssaaggee  tthhaatt  tthhee  MMoonnuu--
mmeenntt  wwiisshheess  ttoo  sseenndd  ttoo  mmaannkkiinndd  tthhrroouugghh  tthhee  TThhoo--
llooss??

On the floor of the Tholos, image of the celes-
tial Tholos , the orbits of the god planets reflect
the succession of parenthood and the between them
relationships. 

Saturn is the ancestor and the source of the fu-
ture Greek generations. (Orphic Hymn (13), verse
1).

The Titans Kronos and his wife Rhea are the
children of Uranus and Gaia. Kronos and Rhea
are the parents of Demeter/Terra and Jupiter.
Parentage and brotherhood are the natural bonds
between them. 

The following descendants Mars, Aphrodite and
Mercurius are half brothers, children of Jupiter,
grandchildren of Saturn and great grand children
O Uranus. 

We see the relation of the gods associated with
the planets and their orbits on the floor of the Tho-
los. Tholos is the celestial attestation of genitors
to descendants. 

MMoorrttaallss  bbeewwaarree:: Marriages, birth of children, up-
bringing, education, business and social relation-
ships can be successfully established on our plan-
et only through the respect of the family roots.

If the names and the succession of orbits are de-
ranged the family roots will collapse. 



ΑΑΠΠΟΟΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜ  ΗΗ  ΝΝ  ΥΥ  ΜΜ  ΑΑ  ΤΤ  ΟΟ  ΣΣ
ἈἈππααιιττεεῖῖττααιι  λλοοιιππόόνν  ἰἰδδιιααίίττεερρηη  ππρροοσσοοχχήή  σσττόό  οοὐὐρράά--

ννιιοο  μμήήννυυμμαα  ττῆῆςς  κκααττόόψψεεωωςς  ττῆῆςς  ΘΘόόλλοουυ::  
ΔΔιιάά  ττοούύςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττοοῦῦ  ππλλααννήήττοουυ  μμααςς,,  ττόό  οοὐὐρράά--

ννιιοο  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ττοοῦῦ  ἱἱεερροοῦῦ  θθεεσσμμοοῦῦ  ττῆῆςς  οοἰἰκκοογγέέννεειιααςς
ἐἐππίί  ττοοῦῦ  ππλλααννηηττιικκοοῦῦ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  ἀἀππόό  ττοούύςς  ππρροοππάά--
ττοορρεεςς  σσττοούύςς  ἐἐγγγγοοννοούύςς  εεἶἶννααιι  ἘἘ  νν  ττ  οο  λλ  ήή..  

ΤΤόό  οοὐὐρράάννιιοο  μμήήννυυμμαα  κκααττααγγρράάφφεεττααιι  ἐἐππίί  ττῆῆςς  κκαα--
ττόόψψεεωωςς  ττῆῆςς  ΘΘόόλλοουυ  ττῆῆςς  ἘἘππιιδδααύύρροουυ  κκααίί  ἀἀππεευυθθύύννεε--
ττααιι  σσττοούύςς  θθννηηττοούύςς  γγιιάά  ττήήνν  ἀἀσσφφααλλῆῆ  δδιιααιιώώννιισσιι  ττοοῦῦ
ἀἀννθθρρωωππίίννοουυ  γγέέννοουυςς..  

ἈἈκκοολλοουυθθῶῶννττααςς  ττήήνν  οοὐὐρράάννιιαανν  ἐἐννττοολλήή  ττόό  μμήήννυυμμαα  ττῆῆςς
ΘΘόόλλοουυ  ππααρρεεδδόόθθηη  σσήήμμεερραα,,  ττήήνν  1199ηηνν  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001177
σσττόό  ΠΠοολλεεμμιικκόό  ΜΜοουυσσεεῖῖοο  κκααττάά  ττόό  99οο  ΔΔιιεεθθννέέςς  FFoorruumm
HHuummaanniittaass

ΔΔιιάά  ττοοῦῦ  ἩἩλλίίοουυ,,  φφυυσσιικκοοῦῦ  ἐἐκκππρροοσσώώπποουυ  ττοοῦῦ  ἈἈππόόλλ--
λλωωννοοςς,,  ὁὁ  θθννηηττόόςς  ἄἄννθθρρωωπποοςς  ππααρρέέλλααββεε  ττήήνν  οοὐὐρράάννιιαα
ἘἘννττοολλήή::  ὈὈφφεείίλλεειι  μμέέ  σσεεββαασσμμόό  ννάά  φφρροοννττίίσσῃῃ  ννάά  ττηη--
ρρηηθθοοῦῦνν  οοἱἱ  θθεεσσμμοοίί  ττῆῆςς  οοἱἱκκοογγέέννεειιααςς  γγιιάά  ττήήνν  ἐἐππιιββίίωω--
σσιι  ττοοῦῦ  γγέέννοουυςς  ττοουυ..  

Ἤδη ζοῦμε τίς καταστροφικές συνέπειες τῶν συ-
γκρούσεων τῶν θεσμῶν, τοῦ γάμου καί τῆς οἰκο-
γένειας. Διαζύγια, χρησιμοθηρική ἐκπαίδευσις καί
παραποίησις τῶν ἐμπνευσμένων παραδειγμάτων
ζωῆς τῶν ἡρώων τῆς μυθολογίας μας, καταστρέφουν
τά γονίδια τῶν ἀπογόνων τῶν Ἑλλήνων.  

Ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα ἀποκωδικοποίησε τό μήνυ-
μα τοῦ οὐράνιου Θόλου, μέσῳ τῆς κατόψεως τῆς Θό-
λου, καθρέπτου ὁλοκλήρου τοῦ Μνημείου.

Θά ὁλοκληρώσω τήν ἔρευνά μου μέ τό Ὀρφικόν
Ἀπόσπασμα 48, (ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ, Ἰωάννου Δ, Πασσᾶ)
τό ἐπιβεβαιῶνον τήν συμπαντική, αἰώνια παρουσία
τῆς οὐράνιας οἰκογένειας: 

««ΤΤύύννηη  δδ’’  ἐἐσσσσίί  ππααττήήρρ,,  κκααίί  μμηηττέέρροοςς  ἀἀγγλλααόόνν  εεἶἶδδοοςς,,
κκααίί  ττεεκκέέωωνν  ττέέρρεενν  ἄἄννθθοοςς,,  εεἶἶδδοοςς  ἐἐνν  εεἴἴδδεεσσιινν  ὑὑππάάρρχχοονν,,
κκααίί  ψψυυχχήή,,  κκααίί  ππννεεῦῦμμαα,,  κκααίί  ἁἁρρμμοοννίίηη,,  κκααίί  ἀἀρριιθθμμόόςς»»..

(Σύ εἶσαι ὁ πατήρ καί ἡ λαμπρά μορφή τῆς μη-
τέρας καί τό τρυφερόν ἄνθος τῶν γονέων, πού ὑπάρ-
χεις ὡς μορφή μέσα εἰς μορφάς, καί ψυχή καί
πνεῦμα καί ἁρμονία καί ἀριθμός). 

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ::
1. ΠΛΑΤΩΝ, «Κρατύλος», ἐκδ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ «Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»
2. ΠΛΑΤΩΝ, «Τίμαιος», ἐκδ. «ΠΑΠΥΡΟΣ»
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ, ἐκδ. Ἐγκυκλοπαιδείας «ΗΛΙΟΣ»
ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ, Ὀρφικά Ἀποσπάσματα
4. ΑΛΤΑΝΗ, «ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, Ἐπίδαυρος, Θόλου Ἀπο-
κάλυψις», 1ος τόμος, ἐκδ. ΚΑΚΤΟΣ 

DDEECCOODDIINNGG  TTHHEE  MMEESSSSAAGGEE

SSppeecciiaall  aatttteennttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  cceelleess--
ttiiaall  mmeessssaaggee  oonn  tthhee  flfloooorr  ooff  tthhee  TThhoollooss..

FFoorr  tthhee  rreessiiddeennttss  ooff  oouurr  ppllaanneett,,  tthhee  cceelleessttiiaall  eexx--
aammppllee  ooff  tthhee  hhoollyy  ffaammiillyy  iinnssttiittuuttiioonn  ffrroomm  tthhee  aann--
cceessttoorrss  ttoo  tthheeiirr  ggrraannddcchhiillddrreenn  iiss  aann  OO  rr  dd  ee  rr..  

TThhee  cceelleessttiiaall  mmeessssaaggee  iiss  iimmpprriinntteedd  oonn  tthhee  TThhoo--
llooss  aanndd  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  mmoorrttaallss  ffoorr  tthhee  ssaaffee  ssuurr--
vviivvaall  ooff  mmaannkkiinndd..

FFoolllloowwiinngg  tthhee  cceelleessttiiaall  CCoommmmaanndd,,  tthhee  mmeessssaaggee
wwaass  ddeelliivveerreedd  ttooddaayy  NNoovveemmbbeerr  1199tthh,,  22001177,,  dduurr--
iinngg  tthhee  99tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFoorruumm  HHuummaanniittaass  aatt  tthhee
WWaarr  MMuusseeuumm  ooff  AAtthheennss..

TThhrroouugghh  tthhee  SSuunn,,  tthhee  nnaattuurraall  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff
AAppoolllloo,,  hhuummaanniittyy  rreecceeiivveedd  tthhee  cceelleessttiiaall  OOrrddeerr::  TThhee
ffaammiillyy  pprriinncciipplleess  sshhoouulldd  bbee  rreessppeecctteedd  ffoorr  tthhee  ssuurr--
vviivvaall  ooff  tthhee  hhuummaann  rraaccee..

We are already experiencing the consequences
of the abolition of family ties through divorces, du-
bious education not based on ethics and lack of
inspiring examples of the heroes of our Greek
Mythology.

The Greek Language captured the eternal man-
date, unveiling to us the roots of the celestial fam-
ily on the floor of the Tholos.   

BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHYY::  
1. PLATO, “Kratylos”, Editors “I. ZAHAROPOULOS
2. PLATO, “Timaios”, Editors “PAPYROS”
3. IOANNIS PASSAS, Encyclopedia “HELIOS”, orphic
Fragments
4. ALTANI, “ARRITOI LOGOI” (Unutterable Words), Ep-
idaurus,
“Tholos Unveiled”, 1st volume, Editors “KAKTOS” 
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ξιότιµοι κύριοι και κυρίες,
Στο λυκόφως του αστερισµού των

Ιχθύων, και της εισόδου του Πλανήτη Γη στον
Αστερισµό του Υδροχόου, συνυφασµένου µε την
Πνευµατική Ανύψωση του Ανθρώπου, νέες επι-
στηµονικές έρευνες ανακάλυψαν ότι, υπάρχει αµ-
φίδροµη σχέση µεταξύ της ανθρώπινης συνείδησης
και της υγείας των κυττάρων και των οργάνων του
ατόµου, καθώς και του επηρεασµού τους από την
σωστή, δονητικά, εκφώνηση των λέξεων.

Προγραµµατιστές των κυττάρων µας είναι, η µη-
τρική µας γλώσσα και οι σκέψεις µας. 

Η ενέργεια της σκέψης πολλές φορές επηρεάζει
πιο αποτελεσµατικά την ύλη, από ότι τα φάρµακα.
Κατά τον Ιπποκράτη, τον πατέρα της Ιατρικής, εί-
µαστε ό,τι τρώµε και ό,τι σκεφτόµαστε.

Η καθάρια, αρµονική, αγνώστου απαρχής, µε-
λωδική Ελληνική Γλώσσα, δανειοδότρια όλων των
Ευρωπα�κών και Λατινογενών γλωσσών, µε επι-
δράσεις στην Αραβική, Σηµιτική, η γλώσσα των
φωνηέντων, του επαναπρογραµµατισµού του αν-
θρωπίνου DNA, ηχεί ονοµατίζοντας κάθε γνωστό
ή µελλοντικό πεδίο έρευνας.

Η Σύγχρονη Επιστήµη, βαδίζοντας το µονοπάτι
της Αρχαίας Ελληνικής Σκέψης του Αναξίµαν-
δρου, του Αναξιµένη, του Παρµενίδη, του Πλά-
τωνα, του Αριστοτέλη και άλλων, διαπιστώνει εκ
νέου ότι, ο κόσµος µας είναι µια ψευδαίσθηση. Φυ-
σικοί και αστροφυσικοί από τη Βρετανία, την Ιτα-
λία και τον Καναδά, µε επικεφαλής τον Ελληνικής

adies and gentlemen,
In the twilight of the era of Pisces, and

the entry of Planet Earth in the era of Aquarius,
which is associated with Spiritual Elevation, new
scientific research has discovered that there is a
two-way relationship between the consciousness
and the health of the cells and organs of the indi-
vidual and the influence on them of the right, vi-
bratory delivery of the words.

The developers of our cells are our mother
tongue and our thoughts. 

The energy of thought often affects matter
more effectively than drugs. 

According to Hippocrates, the father of Medi-
cine, we are what we eat and what we think.

The pure, harmonious, of unknown beginning,
melodic Greek language, lender of all European
and Romanic languages, with influences on Ara-
bic and Semitic languages, the vowel language of
the reprogramming of human DNA, gives names
to all known or future fields of research.

Contemporary Science, following the path of An-
cient Greek Thought of Anaximandros, Anaxi-
menis, Parmenides, Plato, Aristotle and others, con-
firms once more that our world is an illusion. Physi-
cists and astrophysicists from Britain, Italy and
Canada, led by Kostas Skenderis, a Greek physi-
cist, report in “Physical Review Letters” that our Uni-

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΑΝΙΗΛ
EVANGELIA DANIIL

∆ρ. Πνευµονολόγος – Φυµατιολόγος
Dr. Pulmonologist, Tuberculosis Specialist

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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καταγωγής Κώστα Σκενδέρη, σε δηµοσίευση στο
περιοδικό Φυσικής “Physical Review Letters”, ανα-
φέρουν ότι, το Σύµπαν µας δεν αποτελεί παρά ένα
γιγάντιο και πολύπλοκο ολόγραµµα, µέσα στο
οποίο όλοι ζούµε. 

Ένα Σύµπαν ενεργειακών πεδίων, σε ένα δίκτυο
αλληλεπιδράσεων. Σε θεµελιώδες επίπεδο, ο άν-
θρωπος είναι καθαρή αιθερική ενέργεια.

Μελέτες και πειράµατα πάνω στην Κβαντική Φυ-
σική, την Εµβρυολογία, την Μοριακή Βιολογία, την
Γλωσσολογία, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, το
ανθρώπινο DNA προγραµµατίζεται ανάλογα µε
την σκέψη-επιθυµία του ατόµου, παρέχοντας την
δυνατότητα στον άνθρωπο, να δηµιουργήσει τις
δικές του πραγµατικότητες, σε µια διαρκή αλλαγή
προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, προς το µο-
νοπάτι των σκιών-ψευδαισθήσεων ή το µονοπάτι
του Φωτός, µέσω της Αρετής – θετικής σκέψης. 

Το DNA είναι ο φορέας των γενετικών πληρο-
φοριών του κυττάρου, όχι µόνο µε την έννοια της
µεταβίβασης χαρακτηριστικών, αναλλοίωτων από
γενεά σε γενεά, αλλά και της ρύθµισης της εξειδί-
κευσης των κυττάρων. 

Η γενετική πληροφορία έχει ολογραφικό χαρα-
κτήρα και βασίζεται στην κβαντική µη-τοπικότητα.

Η ∆υτική Γενετική Επιστήµη θεωρούσε, µέχρι
πρόσφατα, ότι µόνον το 10% του DNA µας χρησι-
µοποιείτο στην παραγωγή πρωτε�νών και για να
κατευθύνει τις λειτουργίες των κυττάρων, ενώ το
άλλο 90%, που το έβλεπαν «σιωπηλό» το ονόµαζαν
«σκουπίδια – DNA».

Η ελικοειδής διάταξη δοµής του DNA του αν-
θρώπου περιέχει έναν τεράστιο αριθµό κωδικο-
ποιηµένων πληροφοριών µεγέθους 3 Giga Bit, µε
απόλυτη τάξη, ενώ, το ονοµαζόµενο «σκουπίδια -
DNA» λειτουργεί διά µέσου της κρυσταλλικής
δοµής των γονιδίων-ολογραµµάτων, µε κωδικοποι-
ηµένη κυµατική επικοινωνία.

Ανακαλύφθηκε, επίσης ότι, στο DNA, µπορούν
να προκληθούν παραµορφωτικές διατάξεις, δηµι-
ουργώντας έτσι µαγνητισµένες σκουληκότρυπες.
Στην Αστροφυσική, οι σκουληκότρυπες είναι σή-
ραγγες, που µπορούν να συνδέσουν διαφορετικές
περιοχές του Σύµπαντος, µέσω των οποίων µπο-
ρούν να σταλλούν και να µεταδοθούν πληροφορίες
έξω από τον χρόνο και τον χώρο. 

verse is but a giant and complex hologram in which
we all live. 

A Universe of Energy Fields, in a Network of In-
teractions. At a fundamental level, man is pure
etheric energy.

Studies and experiments on Quantum Physics,
Embryology, Molecular Biology and Linguistics
have concluded that human DNA is programmed
according to the individual's thought/desire, pro-
viding the possibility for man to create his / her own
realities, in an ever- lasting change in two differ-
ent directions, toward the path of shadow-hallu-
cinations or the path of Light through Virtue-pos-
itive thinking.

DNA is the transmitter of genetic information
of the cell, not only in the sense of transferring char-
acteristics, altered from generation to generation,
but also of the regulation of cell specificity.

Genetic information is holographic in nature and
is based on quantum non-locality.

Western Genetic Science, until recently, con-
sidered that only 10% of our DNA was used in pro-
tein production and to direct cell functions, while
the other 90% which was considered “silent” was
named “DNA trash”.

The helical human DNA structure contains a
huge number of encoded information amounting
to 3 Giga Byte, in absolute order, while the so-
called “DNA trash” works through the crystalline
structure of genes-holograms with encoded wave
communication.

It has also been discovered that deforming de-
vices can develop in the DNA, creating magnetic
wormholes. In Astrophysics, wormholes are tun-
nels that can connect different areas of the Uni-
verse through which information can be sent out
and transmitted out of time and space. 

Similarly, human DNA draws the bits of infor-
mation and transmits them to our consiousness, es-
pecially when we are in a relaxed state.

Researchers at the University of Washington in
Seattle headed by the Associate Professor of Ge-
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Παρόµοια, το ανθρώπινο DNA έλκει τα bits των
πληροφοριών και τα µεταβιβάζει στην συν-είδησή
µας, ιδίως σε κατάσταση χαλάρωσης.

Ένας δεύτερος κώδικας, που κρύβεται µέσα στο
ανθρώπινο DNA, υποστηρίζουν οι Ερευνητές του
Πανεπιστηµίου της Ουάσινγκτον στο Σηάτλ µε επι-
κεφαλής τον Έλληνα, Αναπληρωτή Καθηγητή Επι-
στηµών του Γονιδιώµατος και της Ιατρικής, Γιάννη
Σταµατογιαννόπουλο, περιέχει πληροφορίες που
αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίον διαβάζονται οι
οδηγίες που περιέχονται στο DNA και ερµηνεύο-
νται οι µεταλλάξεις, που συντελούν στην υγεία και
στην ασθένεια ή στην εξέλιξη της ασθένειας.

Εξήντα χρόνια µετά την ανακοίνωση-ορόσηµο
από τους Watchon και Crick, σχετικά µε τη δοµή
της διπλής έλικας του DNA, ερευνητές του ίδιου
Πανεπιστηµίου, του Κέιµπριτζ, δηµοσιεύουν µια
νέα µελέτη στην Επιθεώρηση «Nature Chemistry»
και αναφέρουν ότι «συνέλαβαν» για πρώτη φορά
in vivo σε ανθρώπινα κύτταρα στο εργαστήριο «τε-
τραπλές έλικες DNA!», οι οποίες φαίνεται να απο-
τελούν µεταβατικές δοµές και να συνδέονται µε
την αντιγραφή του DNA η οποία είναι καθοριστική
για την κυτταρική διαίρεση.

Ο Ρώσος βιοφυσικός και µοριακός βιολόγος
Garjajev και οι συνεργάτες του, µελετώντας την
παλµική συµπεριφορά του DNA, διαπίστωσαν ότι:
Τα ζωντανά χρωµοσώµατα, παράγουν ενδογενή
ακτινοβολία, λειτουργώντας όπως τα ολογραφικά
κοµπιούτερ, καθώς και ότι, τα αλκαλικά ζεύγη του
DNA, ακολουθούν γραµµατική δοµή και κανόνες,
ακριβώς όπως και οι γλώσσες, αποδίδουν δε, την
καταγωγή και την δοµή της Ανθρώπινης Γλώσσας
στο DNA».

Σύµφωνα µε την θεωρία, του Καθηγητού Φιλο-
λογίας Eric Havelock, η οποία στηρίζεται στον
Πλάτωνα, το Αρχαίο ελληνικό Αλφάβητο προκά-
λεσε πακτωλό εµπνευσµένων εννοιών στον αρχαίο
Ελληνικό Κόσµο, λόγω ενεργοποίησης του εγκε-
φάλου των χρηστών του.

Αρχικά, τα γράµµατα του Ελληνικού αλφαβήτου
στο σύνολο τους ήταν 33, όσοι και οι σπόνδυλοι,
της σπονδυλικής στήλης του ανθρώπου. 

Στην πορεία του χρόνου το αλφάβητο των Αρ-
χαίων Ελλήνων είχε 27 γράµµατα και στην εποχή
µας 24.

nomics and Medicine, Yannis Stamato-
giannopoulos support that a second code, hidden
in human DNA,, contains information that changes
the way in which the instructions are contained and
mutations are interpreted in DNA that contribute
to health and disease or disease progression.

Sixty years after the Watchon and Crick landmark
announcement on DNA double stranded structure,
researchers from the same University, Cambridge,
are publishing a new study in the “Nature Chem-
istry” Review and say they “captured” for the first
time in vivo in human cells in the lab “four-
stranded DNA!”, which appear to be transient struc-
tures and are associated with DNA replication that
is critical to cell division.

The Russian biophysicist and molecular biolo-
gist Garjajev and his colleagues, studying the pul-
sating behavior of DNA, found that: Τhe living
chromosomes produce endogenous radiation,
functioning like holographic computers, and that
the alkaline pairs of DNA follow a grammatical
structure and rules, just as languages, attribute, the
origin and structure of the Human Language to
DNA.

According to the theory of the Professor of Lit-
erature, Eric Havelock, based on Plato, the Ancient
Greek Alphabet has inspired a series of inspira-
tional concepts in the ancient Greek world because
it activates the brain of its users.

Initially, the letters of the Greek alphabet were
33 in total, which is equal to the number of the ver-
tebrae, of the human spine. 

In the course of time the alphabet of the Ancient
Greeks had 27 letters and in our time it has 24.

The Modern Greek Language and Ancient
Greek, deriving from a Cosmic Matrix, are not dead
Languages, their letters are not sterile symbols.
Each Letter is a number and at the same time a mu-
sical sound, each Word has a Numeric Value and
a Musical Pronunciation. 

The Greek Language contains encoded words,
vast internal knowledge, deriving from its mathe-
matical structure and conceptual content.



130

Η Ελληνική Γλώσσα και η Αρχαία Ελληνική, πα-
ράγωγο Κοσµικής Μήτρας, δεν είναι µια νεκρή
Γλώσσα, τα Γράµµατα της δεν είναι στείρα σύµ-
βολα. Κάθε Γράµµα είναι ένας Αριθµός και ταυ-
τόχρονα ένας Μουσικός Φθόγγος, κάθε Λέξη έχει
µια Αριθµητική Τιµή και Μουσική Προφορά. 

Η Ελληνική Γλώσσα περιέχει κωδικοποιηµένα
µέσα σε λέξεις, τεράστια εσωτερική γνώση, που
απορρέει από την Μαθηµατική δοµή της και το Εν-
νοιολογικό περιεχόµενό της. 

Μέσα από την Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία, ο
Πυθαγόρας µας πληροφορεί για τα 3 επίπεδα της
Ελληνικής γλώσσας τα οποία είναι:

1. το Οµιλόν
2. το Σηµαίνον
3. το Κρύπτον, δηλαδή το διάστηµα, (απόσταση

& χρόνος), ο κραδασµός (που αφυπνίζει τον εγκέ-
φαλο µέσω ιδιοσυχνοτήτων από τους δηµιουργηθέ-
ντες παλµούς), ο λεξάριθµος (σχέση γραµµάτων
και λέξεων µε αριθµούς) και ο τονάριθµος (σχέση
γραµµάτων και λέξεων µε µουσικούς τόνους).

Πρόσφατες Επιστηµονικές διαπιστώσεις Ρώσων
επιστηµόνων έχουν δείξει ότι, η αφύπνιση όλων
των δυνατοτήτων του DNA γίνεται µε την ΟΜΙ-
ΛΙΑ, διατυπώνοντας τις επιθυµίες φωναχτά και
καθαρά διότι «Ο ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΠΟΤΙ-
ΘΕΜΕΝΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ - DNA».

Οι αρχαίοι Έλληνες Μύστες, οι Ιεροφάντες των
Αρχαίων Ελληνικών Μυστηρίων µπορούσαν να δη-
µιουργούν µορφές επικοινωνίας µεταξύ αυτών και
του υπερβατικού κόσµου.

Στα Ασκληπιεία οι Ύµνοι, οι Προσευχές οι Ικε-
σίες για την ίαση ή βελτίωση της υγείας του ασθε-
νούς, εγένετο µε συνοδεία µουσικής και ήταν διπλή
υποβοήθηση της θεραπείας µέσω της ∆ονητικής
των Λέξεων και των Μουσικών Ήχων. 

Στο Μουσείο της Επιδαύρου υπάρχουν αφιερώ-
µατα µε «µουσικές επιγραφές», δηλαδή λέξεις µε
ειδική σήµανση πάνω από τα γράµµατα, η οποία
υποδήλωνε συγκεκριµένο µουσικό τρόπο εκφοράς
των λέξεων. 

Το ηχητικό φαινόµενο που παρήγετο από την
µουσικά τονισµένη εκφορά του λόγου, από τα χείλη
των Μυστών, είχε επίδραση στο σώµα του ασθε-
νούς. 

Through the Ancient Greek Literature, Pythago-
ras informs us about the three levels of the Greek
language which are:

1. The Homilon (The oral speech)
2. The Signifier
3. the Hidden, that is, the space (distance & time),

the vibration (which awakens the brain through mode
frequencies from the created pulses), the lexarithm
(the relation of letters and words with numbers) and
the number (the relation of letters and words to mu-
sical tones).

Recent Scientific Findings of Russian scientists
have shown that the awaking of all the possibili-
ties of DNA is done through OMILIA, expressing
the desires out loud, because “THE VIBRATION
OF WORDS IS THE ONE THAT ACTIVES THE
ALLEGED RUBBISH - DNA”.

The ancient Greek Mystics, the Hierophants of
the Ancient Greek Mysteries, could create forms
of communication between them and the tran-
scendental world.

In the healing shrines, hymns, prayers, en-
treaties for the healing or improvement of the pa-
tient's health, were performed accompanied by mu-
sic and were double aided by the vibration of Words
and Musical Sounds. 

At the Museum of Epidaurus there are oblations
with “musical inscriptions”, ie words with a special
mark above the letters, which implied a specific mu-
sical way of speaking the words. 

The sound phenomenon produced by the musi-
cally accented delivery of speech, from the lips of
the Mystics, had a healing effect on the patient's
body.

Ασκληπιείον - ηµίγλυφη αναθηµατική πλάκα.

Asklipieion relief votive plaque.
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Η απαγγελία του Ορφικού ΥΜΝΟΥ του
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, δονούσε τα Ασκληπιεία.

Ιητήρ πάντων Ασκληπιέ, δέσποτα Παιάν,
θέλγων ανθρώπων πολυαλγέα πήµατα νούσων
ηπιόδωρε, κραταιέ, µόλοις κατάγων υγείαν,

και παύων νούσους χαλεπάς, θανατιό τε κήρας.
αυξιθαλής κόρε, απαλεξίκακ’, ολβιόµοιρε,

Φοίβου Απόλλωνος κρατερόν θάλος αγλαότιµον,
εχθρέ νούσων, Υγίειαν έχων σύλλεκτρον αµεµφή,

ελθέ µάκαρ, σωτήρ, 
βιοτής γλυκερόν τέλος εσθλόν οπάζων.

Ώ συ Ασκληπιέ, ιατρέ των πάντων, 
ώ δέσποτα Παιάν,

που µαγεύεις τα εκ των νόσων παθήµατα 
ντων ανθρώπων,

που προξενούν µεγάλους πόνους,
συ που καταπρα�νεις µε τα δώρα σου, ο ισχυρός,

είθε να έλθεις φέρων εις ηµάς την υγείαν,
και καταπαύων τις βαρειές ασθένειες 

και τον ολέθριον θάνατον,
σύ, ώ νέε, που συντελείς είς την αύξησιν 

και αποµακρύνεις τα κακά,
ο καλότυχος, συ το ισχυρό βλαστάρι,

το πολυτίµητο του Φοίβου Απόλλωνος,
ο εχθρός των νοσηµάτων, 

που έχεις άπεµπτον σύζυγον Την Υγείαν.
έλα µακάριε, σωτήρα µας, 

δίδων εις ηµάς καλόν τέλος του βίου.

Ο Ασκληπιός, υιός του Απόλλωνα και θεός της γή-
ινης Ιατρικής, χρησιµοποίησε την Μουσική, για να
αφυπνίσει την θεραπευτική δύναµη της ψυχής, και
να πετύχει την αυτό-ίαση µέσω της αποκατάστασης
της ισορροπίας ανάµεσα στην ψυχή και στο σώµα. 

Ο Ασκληπιός, στις παρυφές του Πηλίου, κατέ-
κτησε τις πρώτες θεραπευτικές και βοτανολογικές
του γνώσεις µε δάσκαλο τον Κένταυρο Χείρωνα,
θεραπεύοντας µεταξύ άλλων και τους Αργοναύτες
της Αργοναυτικής εκστρατείας όχι µόνο µε ιάµατα,
βότανα και χειρουργικές επεµβάσεις αλλά και µε
τη Μουσική.

Στην Οδύσσεια, το τραύµα του Οδυσσέα θερα-
πεύεται µε επίδεση και επωδό-απαγγελία, από
τους γιούς του Αυτόλυκου.

H εκµάθηση της Αρχαίας Ελληνικής, στη σηµε-
ρινή εποχή, συνιστά αποτελεσµατικό εργαλείο
κατά της δυσλεξίας και των άλλων µαθησιακών δυ-
σκολιών, φαινόµενα που κάνουν έντονα την εµφά-
νισή τους τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε τα

The recitation of the Orphic HYMN of ASKLIP-
IUS, vibrated Asclepiea. (Healing shrines).

Oh Asclepius, healer if all ailments, 
of master Paian

You who enchant the sufferings of men 
that cause great pain,

You who sooth with your gifts, you the powerful,
I wish you should arrive bringing us health
and defeat severe illnesses and fatal death.

You, oh young one, who contribute to the growth 
and banish evil

Oh, you fortunate, you the strong precious 
offspring of Phoebus Apollo.

You, enemy of ailments, who have Health
as your impeccable spouce. 

Come you blessed, our savor, 
to give a good end to our life. 

Asclepius, the son of Apollo and the god of Earth
medicine, used Music to awaken the healing pow-
er of the soul and to achieve self-healing by
restoring the balance between the soul and the
body. 

Asclepius, on the periphery of Pelion, acquired
his first healing and botanical knowledge from his
master Centaurus Chiron, treating among others
the Argonauts of the Argonauts campaign not only
with medicines, herbs and surgical operations
but also with Music.

In the Odyssey, Odysseus' trauma is healed with
bandaging and with invocation/ recitation, by the
sons of Autolycus.

Learning the Ancient Greek is an effective tool
nowadays against dyslexia and other learning dif-
ficulties, which are very common in recent years,
according to the findings of a three-year study of
the Open Psychotherapeutic Center and the In-
stitute of Diagnostic Psychology.

It is worth noting that, after the abolition of the
polytonic system, which was not applied after a sci-
entific study, there was a large increase of learn-
ing disorder cases.

In a scientific study published in the American
Journal of Physiology, it is claimed that hexame-
ter, the oldest measure of poetry, according to



συµπεράσµατα τριετούς έρευνας του Ανοικτού Ψυ-
χοθεραπευτικού Κέντρου και του Ινστιτούτου ∆ια-
γνωστικής Ψυχολογίας. Αξίζει, να σηµειωθεί ότι,
µετά την κατάργηση του πολυτονικού συστήµατος,
που δεν συνοδεύτηκε από καµία απολύτως επιστη-
µονική µελέτη, καταγράφηκε µεγάλη αύξηση κρου-
σµάτων µαθησιακών διαταραχών.

Σε επιστηµονική έρευνα που δηµοσιεύει το
«American Journal of Physiology» υποστηρίζεται ότι,
ο δακτυλικός εξάµετρος, το αρχαιότερο µέτρο ποί-
ησης, µε το οποίο ο Όµηρος επέλεξε να γράψει τα
έπη της «Οδύσσειας» και της «Ιλιάδας», όταν απαγ-
γέλλεται µε αργή ανάσα και σωστό τονισµό, επι-
δρά θετικά στον συγχρονισµό της αναπνοής και
των παλµών της καρδιάς.

Η εννοιολογική διείσδυση και αποκρυπτογρά-
φηση της θε�κής Ελληνικής Γλώσσας και της Αρ-
χαίας Ελληνικής Γραµµατείας, απαιτεί γνώση,
έρευνα, επιµονή και υποµονή, για να µας καταστή-
σει κοινωνούς της Σοφίας του ∆ηµιουργού.

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν νεκρές γλώσσες,
µόνο απονεκρωµένα και σκοτεινά µυαλά!

Κλείνοντας την οµιλία µου, αναφέρω την οµολο-
γία του Βάσκου καθηγητή Γλωσσολογίας και Προ-
έδρου της Ελληνικής Ακαδηµίας της Βασκωνίας
Φρειδερίκο Σαγρέδο :

«Η Ελληνική Γλώσσα είναι η καλλίτερη κληρονο-
µιά που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος για την
ανέλιξη του εγκεφάλου του. Απέναντι στην Ελλη-
νική όλες, και επιµένω όλες οι γλώσσες, είναι ανε-
παρκείς. Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα πρέπει να
γίνει η δεύτερη γλώσσα όλων των Ευρωπαίων, ει-
δικά των καλλιεργηµένων ατόµων. 

Η Ελληνική Γλώσσα είναι από ουσία θε�κή».
Και τους στίχους του Νίκου Γκάτσου:
«Πολύ δεν θέλει ο Έλληνας
να χάσει τη λαλιά του
και να γενεί µισέλληνας
από την αµυαλιά του.»

Σας ευχαριστώ.

Βιβλιογραφία
www.psychicchildren.co.uk/4-3-RussianDNAResearch.h...
ww.nrgnair.com/MPT/zdi_tech/DNA.research.htm
ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (Ι. ΠΑΣΣΑ)
www.hellinon.net/NeesSelides/NEOTERES/EllinikoAl-
favito.htm
www.hecucenter.ru/gr/greekcourses/znach/
elliniki_glossa.html
https://exoloklhrou.wordpress.com /2011/05/.../η-µοναδι-
κοτητα-τησ-ελληνικησ-γλωσσ...
Dr. Pjotr GARAJAJEV & Vladimir POPONIN -- DNA
BioComputer www.rexresearch.com/gajarev/gajarev.htm

which Homer chose to write the epics of "Odyssey"
and "The Iliad", when it is read with slow breath-
ing and the correct emphasis, it affects positively
the synchronization of breathing and heartbeats.

The conceptual penetration and decipherment
of the divine Greek language and the Ancient
Greek Literature requires knowledge, research,
perseverance and patience so that we can partake
of Wisdom of the Creator.

In Greece, there are no dead languages, only
dead and dark minds!

Concluding my speech, I refer to the testimony
of the Basque Professor of Linguistics and Presi-
dent of the Greek Academy of the Basque Coun-
try, Frederico Sagredo:

"The Greek Language is the best legacy of man for
the development of his brain. Against Greek all, and
I insist all languages, are inadequate. The Ancient
Greek Language should become the second language
of all Europeans, especially the cultured people. The
Greek language is from divine essence. "

And the Greek poet Nikos Gatsos wrote:
"The Greeks do not need much 
encouragement 
to lose their language 
and start hating Greece
because of their imprudence.

Thank you
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ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (Ι. ΠΑΣΣΑ)
www.hellinon.net/NeesSelides/NEOTERES/EllinikoAl-
favito.htm
www.hecucenter.ru/gr/greekcourses/znach/
elliniki_glossa.html
https://exoloklhrou.wordpress.com /2011/05/.../η-µοναδι-
κοτητα-τησ-ελληνικησ-γλωσσ...
Dr. Pjotr GARAJAJEV & Vladimir POPONIN -- DNA
BioComputer www.rexresearch.com/gajarev/gajarev.htm
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Πρόσφατες Επιστηµονικές διαπιστώσεις Ρώσων επιστηµόνων έχουν δείξει ότι, 
η αφύπνιση όλων των δυνατοτήτων του DNA γίνεται µε την ΟΜΙΛΙΑ.

Recent Scientific Findings of Russian scientists have shown that the awaking 
of all the possibilities of DNA is done through OMILIA.

Ώ συ Ασκληπιέ, 
ιατρέ των πάντων, 
ώ δέσποτα Παιάν,
Που µαγεύεις τα εκ των νόσων
παθήµατα των ανθρώπων,
που προξενούν µεγάλους πόνους.

Oh, Asclepius, healer 
if all ailments, 
oh, master Paian
You who enchant 
the sufferings of men 
that cause great pain
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HOMER
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υρίες και κύριοι
Κρίνω σκόπιµο να στρέψουµε για λίγο

την προσοχή µας στο πρόσωπο του σπουδαιότερου
στοχαστή στην ιστορία της Ανθρωπότητος - του Σω-
κράτους!

Κρίνω επίσης σκόπιµο, να προβληµατισθούµε
για τον βίο και την πολιτεία ενός ανθρώπου που η
ζωή του, ιδιωτική και δηµόσια, από την γέννησή του
ως τον εκούσιο θάνατό του, ήταν σύµφωνη µε τις αρ-
χές και τα διδάγµατα που εκπροσωπούσε, όσο
ζούσε και τα οποία αντλούσε από τα νάµατα και τις
αρχές της Ελληνικής Γλώσσας. 

Ο Σωκράτης δεν βγήκε ποτέ του από την Αθήνα,
παρά µόνον για να υπηρετήσει την πατρίδα του, ως
στρατιώτης, στην Ποτίδαια, στο ∆ήλιο και στην Αµ-
φίπολη. Η γενναιότης και η αφοβία του αποτελού-
σαν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της προσωπικό-
τητάς του.

Στην δίκη για την ναυµαχία στις Αργινούσες, µε
την ιδιότητα του Πρυτάνεως, αντιστάθηκε µε θάρ-
ρος στον φανατισµένο όχλο υποστηρίζοντας το δί-
καιο.

Αρνήθηκε κατηγορηµατικά να εκτελέσει διαταγές
των τριάκοντα Τυράννων και αγνόησε την τροµο-
κρατία τους, ενεργώντας ως απλό άτοµο.

Ο Σωκράτης, το µεγαλύτερο ηθικό φαινόµενο στην
Ιστορία του Κόσµου, ο υιός του αγαλµατοποιού Σω-
φρονίσκου και της µαίας Φαιναρέτης, είναι στραµ-
µένος ολοκληρωτικά µόνον στον εσωτερικό κόσµο.
∆εν ενδιαφέρεται και δεν προσέχει τα εξωτερικά

adies and gentlemen,
I think we all ought to turn our atten-

tion for a while to the greatest thinker in the His-
tory of Mankind: Socrates

I also think it necessary to reflect on the life and
the track record of a man whose private and pub-
lic life, from his birth to his voluntary death, was
in accordance with the principles and the teach-
ing he advocated during his life and which he
drew from the sources and the principles of the
Greek language.

Socrates never went away from Athens except
when he had to serve his homeland, as a soldier,
in Potidaea, Delium and Amphipolis. 

His bravery and fearlessness were the dominant
features of his personality.

At the trial for the naval battle in Arginousses,
in his capacity of Prytanis, he resisted the berserk
mob supporting the law with great courage.

He categorically refused to carry out the orders
of the Thirty Tyrants and ignored their terrorism,
acting as a common citizen.

Socrates, the greatest moral phenomenon in
World History, the son of the statue-maker
Sophroniscus and the midwife Phaenarete, is to-
tally focused only on the inner world. He is not
interested in or observing external phenomena

ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ 
PAUL PISSANOS

Πρόεδρος ∆.Σ. Σωµατείου «ΟΛΥΜΠΟΣ», Συγγραφέας  
Chairman of the Board of Directors of ΟΛΥΜΠΟΣ Association, 
Author

Η ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

SOCRATES'  DIALECTICS AND THE GREEK LANGUAGE
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φαινόµενα και δεν τον απασχολούν τα θαύµατα της
Φύσεως, της Γης και του κόσµου.

Βεβαίως, όλα αυτά δεν σηµαίνουν ότι, ο Σωκρά-
της είναι ένας απόκοσµος ονειροπόλος και ερηµι-
κός ταξιδιώτης της ζωής.

Ολόκληρη η δραστηριότητά του εκδηλώνεται στο
άνοιγµα του ανθρώπινου νου και της ψυχής, ει-
σέρχεται ως τα βύθια της σκέψης και του στοχασµού,
που απασχολούν τον µέσο πολίτη, ως µέλος της Πο-
λιτείας και του χαρισµατικού σοφού, σε επίπεδο
Νοησιαρχίας, χρησιµοποιώντας ως βασικό εργαλείο
του τον αστείρευτο πλούτο του Ελληνικού Λεξιλο-
γίου.

Ανασκάπτοντας στο βάθος της Ελληνικής Γλώσ-
σας, ανακαλύπτει το νόηµα και ταυτόχρονα τον σκο-
πό που αποδίδει κάθε µία λέξη, ιδιαίτερα όταν ανα-
φέρεται στις έννοιες της ζωής, της διαβίωσης, της
ανάγκης, της σκέψης, του θανάτου και της αθανα-
σίας.

Η αποθησαύριση των υψηλότερων νοηµάτων,
κρυµµένων µε θαυµαστή επιµέλεια µέσα στην µα-
θηµατική δοµή της ελληνικής γλώσσας ξυπνούν στο
νου του µεγάλου στοχαστή την δαιµονική ουσία του
Σεβασµού, της ∆ικαιοσύνης και της άσκησης των
Ηθικών κανόνων για την επιβολή της Ηθικής.

Η χρήση της Ελληνικής γλώσσας στο στόµα του
Σωκράτους, τον καθιστά ∆ιδάσκαλο της ∆ιαλεκτι-
κής, ασύγκριτο Προτρεπτικό και αληθινό Κήρυκα
του Ηθικού Βίου.

Όπως τονίζει ο Jaeger «ο Σωκράτης είναι ο κε-
ντρικός πυρήνας της ιστορίας της αυτοαγωγής του
Ελληνικού ανθρώπου και αποτελεί το µεγαλύτερο
παιδευτικό φαινόµενο στην ιστορία του ∆υτικού Πο-
λιτισµού, γιατί εισβάλλει στον ηθικό κόσµο από την
πόρτα της ανθρώπινης ψυχής».

Την εποχή που ο Περικλής επιστρατεύει τον
Φειδία µε το επιτελείο του και οικοδοµεί τον Παρ-
θενώνα, η κίνηση των Σοφιστών, ιδιαίτερα στην πόλη
των Αθηνών, µε πρωταγωνιστή τον Πρωταγόρα, δι-
δάσκει τον «Σκεπτικισµό» θέτοντας σε κίνδυνο, µέσα
στο κράτος και την κοινωνία ολόκληρη, την Γνώση
και την Ηθική που στηρίζουν τα θεµέλια του Ελλη-
νικού Πολιτισµού.

Ο Σωκράτης που έχει αναλύσει το νόηµα της «Από-
λυτης Αλήθειας» µέσα από την Ελληνική Γλώσσα,
διακηρύσσει ότι, αυτή η Αλήθεια είναι ανεξάρτητη

and does not care about the miracles of Nature,
Earth and the world.

Of course, all this does not mean that Socrates
is an eerie dreamer and a desolate traveler of life.

His whole activity aims at in the opening of the
human mind and soul, it enters the bottom of
thought and reflection, occupying the average cit-
izen as a member of the State and the charismatic
wise, at the level of Intellectualism, using as its
basic tool the infinite wealth of the Greek diction.

Digging the depths of the Greek language, he
discovers the meaning and at the same time the
purpose of each word, especially when it refers to
the notions of life, existence, need, thought,
death, immortality.

The accumulation of the highest meanings hid-
den with admirable care in the mathematical
structure of the Greek language awakens in the
mind of the great thinker the demonic essence of
Respect and Justice and the practice of the Moral
Principles for the application of Ethics.

The use of the Greek language by Socrates'
mouth makes him a Master of Dialectics, an in-
comparable Protreptic and True Advocate of
Moral Life.

As Jaeger points out, “Socrates is the central core
of the story of the self-education of the Greek man
and is the greatest educational phenomenon in the
history of Western civilization, because he invades
the moral world through the door of the human
soul”.

At the time when Pericles employs Pheidias
with his staff and builds the Parthenon, the move-
ment of the Sophists, especially in the city of
Athens, having Protagoras as their leader, teaches
“Skepticism”, endangering, in the entire state and
society, Knowledge and Ethics that support the
foundations of Greek Culture.

Socrates, who has analyzed the meaning of “Ab-
solute Truth” through the Greek Language, pro-
claims that this Truth is independent of the
speculations and beliefs of both the individual
and the masses, as the Skeptics advocated.
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από τις εικασίες και τις δοξασίες τόσο του ατόµου,
όσο και της µάζας όπως υποστήριζαν οι Σκεπτικι-
στές.

Η Αλήθεια είναι προσιτή µόνον από την οδό της
διανοητικής σκέψεως και του λογισµού, και αυτό
πρέπει το άτοµο να ακολουθήσει µε συνέπεια και
φρόνηση. Μέσα στο λογικό του ανθρώπου είναι
κρυµµένοι οι νόµοι της Σκέψεως και οι δυνατότη-
τες για την Αληθινή Γνώση.

Το δόγµα του Σωκράτους θρυµµατίζει τα θεµέλια
των Σκεπτικιστών, τους οποίους για αρκετό χρόνο
ακολουθούσαν οι νεαροί αστοί της πόλεως των Αθη-
νών, µε αποτέλεσµα τον πλήρη αποπροσανατολισµό
τους από τους κανόνες της ηθικής τάξεως του ατό-
µου.

Ο Υποκειµενισµός του Πρωταγόρα καταρρέει
κάτω από την αστραφτερή διδασκαλία του Σω-
κράτους ο οποίος, µε πύρινους λόγους που απλόχερα
του προσφέρει το Ελληνικό λεξιλόγιο, καταρρίπτει
τη µία µετά την άλλη τις δοξασίες στήριξης της Αµ-
φισβήτησης και την Σχετικοκρατία των Σοφιστών.

Έτσι ο Σωκράτης σφυρηλατεί την «Έννοια της
Αληθινής Γνώσης» επιβάλλοντας την διάκριση µεταξύ
της «Γνώσης» και της «Γνώµης» και γίνεται ο θεµε-
λιωτής της «Επιστήµης του Γενικού της Λογικής»

Χωρίς ποτέ ο Σωκράτης να ισχυρίζεται ότι έχει
ανακαλύψει την Αλήθεια, κυνηγάει αδιάκοπα µέσα
στη λειτουργία του διαλόγου την ύπαρξή της. Ασκεί
στους µαθητές του, συνεπής και ακούραστος, την µέ-
θοδο της Μαιευτικής και ο εραστής της σοφίας κα-
θίσταται πρόδροµος της Ηθικής µέσω της ∆ιαλε-
κτικής, η βάση της οποίας είναι η Λογική.

Με τον τρόπο αυτό η Ηθική απελευθερώνεται από
την τερατώδη δύναµη της συνήθειας και από την πα-
τροπαράδοτη θρησκεία.

Με την δυναµική που ασκεί ο ερευνητικός και ταυ-
τόχρονα αποδεικτικός τρόπος της ρητορικής του µε-
γάλου µύστη της Ελληνικής γλώσσας, το «Ουδέν
οίδα» αποτελεί το θεµέλιο καλλιέργειας της αν-
θρώπινης Συνείδησης, αποκαλύπτοντας ότι η Πίστη
που απορρέει µέσα από την Ηθική καθορίζει στον
ανθρώπινο Νου το απόλυτο καλό και το απόλυτο
κακό.

Με τον τρόπο αυτό, ο Σωκράτης θεµελιώνει έναν
Ηθικό Νόµο που ίσταται ανεξάρτητος και κυρίαρ-
χος µέσα σε όλες τις ανθρώπινες συνειδήσεις,

The Truth is accessible only through the path
of the intellectual thought and logic, and this
must be followed by conscience and wisdom.
Within the logic of man are hidden the laws of
Thought and the possibilities for True Knowl-
edge.

Socrates' doctrine crushes the foundations of
the Skeptics, whom the young bourgeoisie of the
city of Athens followed for quite some time, re-
sulting in their complete disorientation from the
rules of the moral order of the individual.

The Subjectivity of Protagoras collapses under
Socrates' brilliant teaching, who, with fervent
speeches, generously offered to him through the
Greek vocabulary, breaks down one after another
the beliefs supporting the Doubt and the Rela-
tivism of the Sophists.

Thus, Socrates forges the “Concept of True
Knowledge” by imposing the distinction between
“Knowledge” and “Opinion” and becomes the
founder of the “Science of the General, of Logic”.

Without ever claiming to have discovered the
Truth, Socrates is constantly pursuing its exis-
tence in the functioning of the dialogue. He
teaches his disciples, consistent and tireless, the
Socratic Method (the “maieutics” method) and the
lover of wisdom becomes a forerunner of Ethics
through the Dialectics, the basis of which is Logic.

In this way, Ethics is freed from the monstrous
power of habit and from traditional religion.

With the dynamics of the research and, at the
same time, the evidence of the rhetoric of the
great initiator of the Greek language, the “I know
nothing” constitutes the foundation of the culti-
vation of human consciousness, revealing that the
Faith deriving from Ethics determines in the
human mind the absolute good and the absolute
evil.

In this way, Socrates establishes an Ethical Law,
which stands independent and dominant in all
human consciousness, weaving the web of choice
of every individual act.

This Law, the Ethics, imposes the punishment
of Bad and the praise of Good.



138

υφαίνοντας τον ιστό της επιλογής κάθε ατοµικής
πράξης.

Αυτός ο Νόµος, ο Ηθικός, επιβάλλει την τιµωρία
του Κακού και τον έπαινο του Καλού.

Η έννοια του καθήκοντος, όπως τον περιγράφει
η Ελληνική γλωσσολογία, κινητοποιεί το νου του Σω-
κράτη και τον εµπνέει να ορίσει τις Επιλογές του αν-
θρώπου, προκειµένου να αποφασίσει να πράξει κάτι
καλό ή κάτι κακό. 

Η επιλογή για κάτι, µέσα στον αστραφτερό νου του
φιλοσόφου, λογίζεται σαν «ζυγός» στην πραγµατο-
ποίηση κάθε πράξης. Ζυγός και Νόµος µαζί.

Και ενώ, οι Ίωνες φιλόσοφοι Αναξίµανδρος και
Ηράκλειτος ανακαλύπτουν τον Φυσικό Νόµο που
διέπει τις διαδικασίες και τις ενέργειες στον Μι-
κρόκοσµο και στον Μεγάκοσµο, ο Αθηναίος Σω-
κράτης ολοκληρώνει µέσα στον εγκέφαλό του την
ύπαρξη του Ηθικού Νόµου, τον οποίο επιβάλλει
στους µαθητές του ως «θέσφατο» αποφυγής της
αθλιότητας, της µικρότητας και την αλγεινής συ-
µπεριφοράς του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό
του, έστω και αν υποστεί τις συνέπειες, ακόµα και
τον ίδιο τον θάνατο, µπροστά στην υποστήριξη της
ιδέας του Αγαθού.

Η Ελληνική Γλώσσα, στο στόµα του ολοκληρω-
µένου Σοφού γίνεται πυρ, που διατρέχει τις Σχολές,
τα Γυµναστήρια και τους δρόµους µιάς Αθήνας πληµ-
µυρισµένης από λογής-λογής Σοφιστές και αµφι-
σβητίες, που έφυγαν ξεριζωµένοι από τις πατρίδες
τους και έφθασαν στην Αθήνα, στο κάστρο της παι-
δείας, για να σταδιοδροµήσουν αλογίστως.

Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης οι σχέσεις των
Σοφιστών µε το Κράτος είναι παγερές, ενίοτε
εχθρικές πιστοποιώντας την ανισότητα των αλλο-
δαπών µε τους γηγενείς πολίτες, στην σχέση τους µε
τον κυβερνητικό µηχανισµό.

Αντίθετα, ο Σωκράτης υπολογίζει µε σθένος την
έννοια του Κράτους, λογιζόµενος ότι το Κράτος γι’
αυτόν είναι η ίδια η πατρίδα του, αυτή που τον γέν-
νησε, τον ανάθρεψε, τον γαλούχησε, τον στήριξε.

Ο Σωκράτης και το Κράτος αποτελούν άρρηκτο
δεσµό και παράδειγµα προς µίµηση στους πολίτες
της Ελλάδος και του κόσµου. 

Ερευνώντας την περί θεότητας άποψη του µεγά-
λου σοφού, φτάνουµε στο συµπέρασµα ότι οι θεοί
της Αθηνα�κής πολιτείας αποτελούν ζωντανές δυ-
νάµεις στις οποίες προσφέρει την λατρεία του στις

The concept of duty, as described by Greek lin-
guistics, motivates Socrates' mind and inspires
him to define Human choices in order to decide
to do something good or something bad. 

The choice of something, within the philoso-
pher's sparkling mind, is considered as a “scales” in
carrying out every act. Scales and Law together.

And while the Ionian philosophers Anaximan-
dros and Heraclitus discover the Natural Law that
governs the processes and actions in the Micro-
cosmos and the Megacosmos, Athenian Socrates
completes within his brain the existence of the
Moral Law, which he imposes on his disciples as a
“decree” for the avoidance of misery, smallness and
mischievous behavior of man toward his fellow
man, even if he risks suffering the consequences,
even death, for supporting the idea of Good.

The Greek Language, in the mouth of the ulti-
mate Sage, becomes a fire that runs through the
Schools, Gymnasiums and the streets of an
Athens inundated with the Sophists and chal-
lengers who left their homelands and arrived in
Athens, the Castle of Education in order to make
a career heedlessly.

Under the shadow of the Acropolis, the rela-
tions of the Sophists with the State are frigid,
sometimes hostile, certifying the inequality of
non-native to native citizens in their relationship
with the state mechanism.

On the contrary, Socrates firmly contemplated
the concept of the State, considering that the
State for him is his own country, the one that gave
birth to him, nurtured him, supported him.

Socrates and the State are an indissoluble bond
and an example to the citizens of Greece and the
world.Εxploring the divine view of the great sage,
we come to the conclusion that the gods of the
Athenian state are living forces to which he offers
his worship during the traditional feasts, without
questioning their purpose. 

But the “Socratic Demon”, the voice from the
depths of his existence, dictates that anthropo-
morphic polytheism has no causal relationship
with the Creator of Nature and the world. 
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παραδοσιακές γιορτές, χωρίς να αµφισβητεί την
ύπαρξή τους. 

Όµως, το «Σωκρατικόν ∆αιµόνιον», η φωνή από
τα βάθη της υπάρξής του, του υπαγορεύει ότι η αν-
θρωποµορφική πολυθε�α, δεν έχει αιτιώδη σχέση µε
τον ∆ηµιουργό της Φύσεως και του κόσµου. Χωρίς
να θίγει τα όσια και τα ιερά των συνανθρώπων του,
δείχνει απόλυτο σεβασµό στην πίστη τους και οδεύ-
ει ο στοχασµός του προς τον Έναν και Μοναδικόν
Θεό, που συγκροτεί το κοσµικό γίγνεσθαι και την
µοίρα του Ανθρώπου, που ορίζεται από µία ανώτερη
διάνοια, αποτύπωµα της οποίας είναι η δική µας η
διάνοια.

Η γνώση εκ µέρους του Σωκράτους της µυστικής
ανάλυσης της Ελληνικής Γλώσσας τού δείχνει συ-
νεχώς τον αναντίρρητο δρόµο, που πρέπει να ακο-
λουθήσει ο νους και η ψυχή του.

Η Μοναδικότητα της Ελληνικής Γλώσσας που πε-
ριγράφει µέσα από το πλούσιο λεξιλόγιό της το νόη-
µα και τον σκοπό ύπαρξης του Ανθρώπου, της Φύ-
σεως και του κόσµου, κατέστησε µοναδικούς και
όλους τους φωτεινούς αστέρες της Σοφίας και της
∆ιανόησης του Αρχαίου Ελληνικού Κόσµου.

Κορυφαίος Προτρεπτικός και Ηθικός πάντων
των Σοφών ο Αθηναίος Σωκράτης.

Ας ακολουθήσουµε το παράδειγµα του ανθρώπου,
που ανήγαγε το κύπελλο µε το κώνιον σε Άγιο ∆ι-
σκοπότηρο, κοινωνίας του Απόλυτου Αγαθού, ανα-
λογιζόµενος την ρήση: «οµιλείτε Ελληνικά; Είστε άν-
θρωπος της Σοφίας!».

Σας ευχαριστώ.

Without hurting the holy beliefs of his fellow-
men, he shows absolute respect for their faith and
his reflection always turns to the One and Unique
God, who constitutes the cosmic becoming and
the fate of Man, which is defined by a superior in-
tellect, the imprint of which is our own intellect.

Socrates' absolute grasp of the secret analysis
of the Greek language shows him continuously
the undeniable path that his mind and soul must
follow.

The Uniqueness of the Greek Language, which
describes through its rich vocabulary the mean-
ing and the purpose of the existence of Man, Na-
ture and the world, has helped to become unique
all the bright stars of Wisdom and Intelligence of
the Ancient Greek World.

Supreme Protreptic and Ethical of all Wise
men, the Athenian Socrates.

Let us follow the example of the man who ex-
alted the cup with the poison hemlock to the Holy
Grail of receiving the Absolute Good, consider-
ing the saying: “Do you speak Greek? You are a
man of Wisdom!”

Thank you.
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ξιότιµοι κύριοι και κυρίες, προσφιλείς
Σύνεδροι του 9ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ FO-

RUM HUMANITAS

Εκφράζω ολοψύχως την ιδιαιτέραν εκτίµησίν
µου εις τους Οργανωτάς αυτού του FORUM, διά
την έγκριτον επιλογή των εις το θέµα «Η ΜΟΝΑ-
∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ».

Βασικός σκοπός της οµιλίας µου είναι, η σύντο-
µος ενηµέρωσις προς άπαντας τους Έλληνας και
όχι µόνον ότι, «τα Αρχαία Ελληνικά αποτελούν µιά
ζωντανή γλώσσα» την οποίαν και σήµερον, εις τας
καθηµερινάς συνοµιλίας µας χρησιµοποιούµε,
χωρίς κατά το πλείστον να κατανοούµε ότι, εις το
σύνηθες λεξιλόγιόν µας συµπεριλαµβάνεται και η
Αρχαία Ελληνική.

Γνώσις µιάς γλώσσας είναι, βασικώς, η γνώσις
του Λεξιλογίου της.

Το τεχνικό µέρος, όπως η Σύνταξις και η Γραµ-
µατική χρειάζονται πολύ ολίγον. Αυτά είναι, διά
τους ειδικούς επιστήµονας, φιλολόγους, γλωσσο-
λόγους. Όλοι οι άλλοι δύνανται να οµιλούν και να
καταλαβαίνουν µιάν γλώσσαν, δίχως να γνωρίζουν
το Συντακτικόν ή την Γραµµατικήν της πλήρως.

Οι αγρόται, οι εργάται, τα παιδιά µέχρι 15ετών,
οι επαγγελµατίαι, ακόµη και οι επιστήµονες και γε-
νικώς ένα µεγάλο µέρος του Ελληνικού λαού, οµι-
λεί Ελληνικά, αλλά δεν γνωρίζει Γραµµατικήν,
ούτε Συντακτικόν.

Κι' όµως συνεννοούνται Ελληνικά.
Άρα η γνώσις του Συντακτικού και της Γραµµα-

ear ladies and gentlemen, dear par-
ticipants of the 9th INTERNATION-

AL FORUM HUMANITAS

I wholeheartedly express my great appreciation
to the Organizers of this FORUM for their rep-
utable choice of the subject “THE UNIVERSITY
OF THE GREEK LANGUAGE”.

The main purpose of my speech is to acquaint
all Greeks, and not only them, with the informa-
tion that “Ancient Greek is a living language”,
which we use today in our daily conversations,
without always realizing that the our everyday vo-
cabulary includes Ancient Greek words.

The knowledge of a language is basically the
knowledge of its vocabulary.

The technical part, such as Syntax and Gram-
mar, are less necessary. These are for the scien-
tists, the philologists and the linguists. Everyone
else can speak and understand the language, with-
out knowing its Syntax or Grammar completely.

Farmers, workers, young people of up to 15
years of age, professionals, even scientists and
generally a large part of the Greek people, speak
Greek, but they do not know Grammar or Syn-
tax.

But they communicate in Greek.
So the knowledge of Syntax and Grammar is

not necessary for one to speak Greek. I consider
it absolutely essential that “Ancient Greek” be

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
KONSTANTINOS PLEVRIS

∆ικηγόρος - Συγγραφεύς
Lawyer, Author

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

THE CURRENT VALUE OF THE ANCIENT GREEK LANGUAGE
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τικής δεν προαπαιτούνται, διά να οµιλής Ελληνικά.
Θεωρώ ως απολύτως απαραίτητα, τα «Αρχαία Ελ-
ληνικά» να διδάσκονται εις τα Σχολεία, µε πρώτον
βασικόν σκοπόν την επικοινωνία των µαθητών µε
τους Αρχαίους Λογοτεχνικούς θησαυρούς.

Πρέπει όµως να τονίσω ότι, διά την κατανόησιν
των υψηλών νοηµάτων των έργων της Αρχαίας Ελ-
ληνικής Γραµµατείας, προίσταται το Νόηµα και
έπονται η Γραµµατική και το Συντακτικόν.

Σήµερον οι µαθηταί αποστηθίζουν τα µέρη του
υποθετικού λόγου, που υπάρχουν εις τα έργα του
Αισχύλου, αλλά δεν βιώνουν τα ηθικά διδάγµατά
τους, που θα τους είναι χρήσιµα εις όλην την ζωήν,
τα οποία και αποτελούν πραγµατικά εφόδια του
βίου.

Η µέθοδος κατανοήσεως της Αρχαίας µορφής
της Ελληνικής Γλώσσης συνίσταται εις το ότι:
«κάθε λέξιν που δεν καταλαβαίνω, την συνθέτω εις
την Νέαν µορφήν της Ελληνικής Γλώσσης και την
αντιλαµβάνοµαι».

Έτσι, κατά το αξίωµα, όποιος γνωρίζει Νέα Ελ-
ληνικά, γνωρίζει και Αρχαία Ελληνικά, διότι η Ελ-
ληνική γλώσσα είναι ενιαία διαχρονικώς.

Αι λέξεις της αρχαίας µορφής της γλώσσας µας
οµιλούνται και σήµερον. Υπάρχουν στον καθηµε-
ρινό λόγο του Ελληνικού Λαού, είτε εν συνθέσει,
είτε ως παράγωγοι και συνήθως ως απλαί ή πρω-
τότυποι.

Αυτό σηµαίνει, ότι τα καλούµενα Αρχαία Ελλη-
νικά δεν είναι νεκρά.

Ζουν και εκφράζουν τας σκέψεις των Ελλήνων.
Χρειάζεται να διδαχθώµεν, εις το σχολείο, την

σηµασίαν των λέξεων που χρησιµοποιούµε καθη-
µερινώς.

Όλα τα παιδιά λέγουν και ξέρουν το υποβρύχιον,
αλλά αγνοούν τι σηµαίνει βρύχιον. Οµιλούν και
γνωρίζουν τον λωποδύτην, αλλά αγνοούν τι σηµαί-
νει λώπη. Οµιλούν και γνωρίζουν το αλεξίπτωτον,
αλλά αγνοούν τι σηµαίνει το αλέξω.

Καθήκον λοιπόν µιάς Ελληνικής Εθνικής Παι-
δείας είναι να διδάξη εις τα Ελληνόπουλα την ση-
µασίαν των λέξεων, που οµιλούν.

Και τότε θα προσεγγίσουν την Αρχαίαν Ελληνι-
κήν.

Συνηθίζοµε να διακρίνωµε την γλώσσαν µας εις
Νέα Ελληνικά και εις Αρχαία Ελληνικά. Έχει
αποδειχθεί µε τον πειστικώτερον τρόπον, ότι η Ελ-
ληνική γλώσσα είναι ενιαία.

∆εν υπάρχουν Αρχαία Ελληνικά ή Νέα Ελλη-
νικά. Υπάρχουν µόνον Ελληνικά, µε µορφάς γλωσ-
σικής εκφράσεως, π.χ Ιωνικά, Αιολικά, ∆ωρικά,

taught in schools, so that students can commune
with the Ancient Literary Treasures.

However, I must emphasize that, for the un-
derstanding of the high notions of the works of
the Ancient Greek Literature, the Meaning
comes first, and Grammar and Syntax follow.

Today, students memorize the parts of condi-
tionals sentences that exist in Aeschylus' works,
but they do not experience their moral teachings
that will be useful to them throughout life, which
are truly life-giving.

The method of understanding the Ancient form
of Greek is: “every word that I do not understand,
I compose it in the New form of Greek and then I
understand it”.

Thus, it is an axiom - anyone who knows Mod-
ern Greek knows also Ancient Greek, because
the Greek language is uniform and timeless.

The words of the ancient form of our language
are spoken today. They exist in the everyday
speech of the Greek people, either in synthesis or
as derivatives, and usually as simple or original.

This means that the so-called Ancient Greek is
not dead.

It is alive and expresses the thoughts of the
Greeks.

We need to be taught at school the meaning of
the words we use everyday.

All the kids use the word «υποβρύχιον» and un-
derstand its meaning but they ignore what «βρύ-
χιον» means. They use the word «λωποδύτης»
and understand its meaning, but they do not
know what «λώπο» means. They talk and know
the parachute, but they do not know what it
means. They use the word «αλεξίπτωτον» and
know what it means but the do not know what
«αλέξω» means.

The duty of a Greek National Education system
is therefore to teach the Greek children the
meaning of the words they speak.

And then they will approach the Ancient Greek
language.

We usually separate our language in Modern
Greek and Ancient Greek. But It has been
proved in the most convincing way, that the
Greek language is unified.

There is no Ancient Greek or Modern Greek.
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Αττική, Κοινή, Βυζαντινά, Καθαρεύουσα, ∆ηµο-
τική.

Προσφεύγω στον Όµηρο, γιατί είναι περισσότε-
ρον γνωστός από άλλα παλαιότερα κείµενα, π.χ. τα
Όρφικά.

Οι Έλληνες σήµερον και µάλιστα ασχέτως µορ-
φώσεως, οµιλούν Οµηρικά.

Αι Οµηρικαί λέξεις ευρίσκονται απλαί ή εν συν-
θέσει.

Το µυστικόν διά να αντιλαµβανόµεθα τον Όµη-
ρον, ο οποίος οµιλείται σήµερον παντού, εις την
Ελλάδα, είναι η σύνθεσις.

Θα φέρω µερικά παραδείγµατα: Λώπος, λωπή
είναι εις τον Όµηρον το ένδυµα. Λέγοµεν σήµερα
το ένδυµα, λώπον; όχι!. Αλλά λέγοµεν λωποδύτης,
που σηµαίνει τον εισερχόµενον εις το ένδυµα. Άρα
ο λώπος υπάρχει ως ζωντανή λέξις της καθοµιλου-
µένης εν συνθέσει.

Η πέτρα, ο βράχος καλείται στον Όµηρο λάας,
λάς. Τώρα δεν αποκαλούµε τον βράχον λάς, λέγο-
µεν όµως λατοµείον, λαξεύω, γεγονός που αποδει-
κνύει την επιβίωσιν του Οµηρικού λά.

Αλέξω στην εποχή του Οµήρου σηµαίνει εµπο-
δίζω, αποτρέπω. Το ρήµα αυτό χρησιµοποείται και
τώρα εις πάρα πολλάς συνθέτους λέξεις, π.χ. αλε-
ξίπτωτον, αλεξικέραυνον, αλεξίσφαιρον.

Το επίρρηµα τήλε, που στον Όµηρο σηµαίνει µα-
κράν, χρησιµοποιείται σήµερον όχι µόνον από την
καθοµιλουµένην γλώσσαν µας, αλλά και από τας
ξένας γλώσσας, όπως τηλέφωνον, τηλέτυπον, τηλε-
όρασις, τηλεγράφηµα, τηλεπικοινωνία, τηλεβόλον.
Έίναι κατανοητόν ότι, η «Οµηρική γλώσσα» δεν
είναι νεκρά, είναι ολοζώντανος.

Υπάρχουν χιλιάδες λέξεις από τα χρόνια του
Οµήρου, που τας χρησιµοποιούµε επακριβώς ως
και σήµερον.

Ωρισµέναι στην πρώτη µορφή τους µετεβλήθη-
σαν, ούτως η χειρ έγινε χέρι, το ύδωρ έγινε νερό, η
ναύς έγινε πλοίον, αλλά στην σύνθεσι διατηρείται
η πρώτη µορφή της λέξεως, όπως χειρουργός, χει-
ροτονώ, χειροδικώ.

Νερό και όχι ύδωρ, αλλά λέγοµεν υδραυλικός,
υδραγωγείο, ύδρευσις, υδροστατική, Εταιρεία
Υδάτων.

Βρύχια είναι τα βαθέα ύδατα, λέγοµεν υποβρύ-
χιον, αλλά ουδείς γνωρίζει, πλην βεβαίως των ει-
δικών, τι σηµαίνει βρύχιος.

Φερνή, είναι η προίκα και δι' αυτό λέγοµεν την
καλώς προικισµένη «πολύφερνη νύφη», ή λέγοµεν
ζη «πολυτελώς», διότι τέλος σηµαίνει δαπάνη. Πο-
λυτελώς λοιπόν ίσον πολυδάπανος.

There is only Greek, in forms of linguistic ex-
pression, eg Ionian, Aeolian, Doric, Attic, Com-
mon, Byzantine, Oratorial and Demotic Greek.

I resort to Homer because his texts are more
well-known than other older texts, for example
the Orphic texts.

Greeks today, regardless of their education,
speak Homer’s language.

Homeric words are encountered in Modern
Greek as simple or compound words.

The secret to understanding Homer, the lan-
guage of whom is now spoken everywhere in
Greece, is synthesis.

I will give you some examples: «Λώπος/ λωπή»,
means “garment” in Homer’s texts. Do we call a
garment «λώπον» today? Νo!. But we call «λωπο-
δύτην» the one who wears the garment. There-
fore, «λώπος» is present as a living word of the
colloquial Greek language in synthesis.

Stone or rock is called «λάας/ λας» in Homer’s
texts. Today we do not call a rock «λάας», but we
say «λατοµείον» and «λαξεύω» ( carve), which
proves the survival of the Homeric word «λάας».

«Αλέξω» in Homer's time means “hinder”. This
verb is used in many compound words, such as
αλεξίπτωτον, αλεξικέραυνον, αλεξίσφαιρον.

The adverb «τηλε», which means “far” in Homer,
is used today not only in our everyday language but
also in foreign languages, in words such as tele-
phone, television, telegraph, and telecommuni-
cation. It is understandable that “Homeric language”
is not dead, it is a living language.

There are thousands of words from Homer's
years, which we use with exactly the same mean-
ing today.

Some of them changed their original form, so
«χειρ» became «χέρι», «ύδωρ» became «νερό»,
«ναύς» became «πλοίον», but many words re-
tained their first form in compound words, such
as χειρουργός, χειροτονώ, χειροδικώ.

We say «νερό» and not «ύδωρ», but we say
υδραυλικός, υδραγωγείο, ύδρευσις, υδροστα-
τική, Εταιρεία Υδάτων.

«Βρύχια» means “deep water” and we say «υπο-
βρύχιον» but no one knows, except for the lin-
guists, what «βρύχιος» means.

«Φερνή», it is the dowry and that is why we call
the well-endowed bride «πολύφερνη», or we say
he lives «πολυτελώς» because «τέλος» means
“cost”. Therefore, «πολυτελής» is “costly”.
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Εις την ∆ωρικήν διάλεκτον ο οφθαλµός λέγεται
οπτίλος και σήµερον στην σύνθεσιν λέγεται κατο-
πτεύω και στην παραγωγήν οπτικός, οπτασία.

∆ια να µην πολυλογώ, σπεύδω να καταλήξω εις
το συµπέρασµα, ότι ορισµένοι Πανεπιστηµιακοί
παράγοντες και ορισµένοι πολιτικοί που θεωρούν
την λεγοµένην «αρχαίαν» Ελληνικήν γλώσσαν ως
µη οµιλουµένην, ως νεκράν και παρουσιάζουν µιάν
µορφήν της Ελληνικής γλώσσης, την ∆ηµοτικήν, ως
την µόνην οµιλουµένην και ζωντανήν γλώσσαν του
λαού, σφάλλουν µεγάλως, διότι άπασαι αι λέξεις
της ∆ηµοτικής διαλέκτου, ευρίσκονται εις ετέρας
µορφάς της γλώσσης µας, ως εις την Ιωνικήν και
την αντίστοιχον ∆ωρικήν

Ακόµα και λέξεις αι οποίαι δηµιουργούνται
τώρα, διότι τώρα κατασκευάζονται τα αντικείµενα,
που εκφράζονται υπ' αυτών, ακόµη και εις αυτάς
τας περιπτώσεις, η δηµιουργία λέξεων και ξένων
ακόµα, βασίζεται εις την Αρχαίαν Ελληνικήν
γλώσσαν, όπως πύραυλος, ηλεκτρόνιον, ενδοκρι-
νής και άλλαι.

Κυρίες και κύριοι
∆υστυχώς, µέχρι και σήµερον, εις πολλά σχολεία

της Ευρώπης και της Αµερικής, καθώς και εις σχο-
λεία και Μουσεία της ηµετέρας Ελλάδος, αναφέ-
ρεται εις τους µαθητάς ή τους επισκέπτας η θεωρία
ότι «Οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο από τους Φοί-
νικας το 800 π.Χ».

Εκείνο που δεν δύνανται να εξηγήσουν, οι ιθύ-
νοντες είναι το ερώτηµα :

«Πως είναι δυνατόν, η Ελληνική Γλώσσα να απο-
τελείται από περισσότερον από 800.000 λήµµατα
και εκατοµµύρια λεξιτύπων και η αµέσως εποµένη
γλώσσα, η Αγγλική, να αποτελείται από 250.000 πε-
ρίπου λήµµατα, των οποίων το 48% είναι ελληνο-
γενή και αι λοιπαί γλώσσαι, κατά το µέγιστον µέχρι
180.000 λήµµατα, µε λίαν υψηλόν ποσοστόν ελλη-
νογενών;».

Επίσης, ποιός εκ των ιθυνόντων δύναναι να εξη-
γήσει, διατί δεν έµεινε στην αιωνιότητα ένας Φοί-
νικας λογοτέχνης, ιστορικός, γεωγράφος, µαθηµα-
τικός, ή µία «φοινικική Ιλιάδα ή Οδύσσεια;», ή µία
φοινικική γλώσσα όπως η Οµηρική; Αλήθεια, οι Φοί-
νικες δηµιούργησαν αλφάβητο, που δεν χρησιµο-
ποίησαν ποτέ διά τον γραπτόν τους λόγο;

Η Οµηρική γλώσσα, η τελειοτέρα γλώσσα των
λαών του πλανήτη, γνωρίζουν ότι απαιτεί προ�στο-
ρία άνω των 10.000 ετών;

Ως επιµύθιον της παρούσης οµιλίας µου, αναφέ-
ροµαι εις τα ακόλουθα:

In the Doric dialect, the eye is called «οπτίλος»,
and today we find the same room in compound
words such as κατοπτεύω and in derivatives such
as οπτικός, οπτασία.

In short, I wish to conclude by saying that some
University officials and some politicians who re-
gard the “ancient” Greek language as not used,
and dead and present a form of the Greek lan-
guage, the Demotic Greek, as the only spoken
and living language of the people, they are aw-
fully mistaken, because all the words of the De-
motic dialect are found in other forms of our
language, as, for example in the Ionic and Doric
dialect.

Even the words that are being created now, be-
cause the objects that are being described by
them are being made now, even in these cases,
the creation of words even in foreign languages, is
based on the Ancient Greek language, such as
«πύραυλος»(rocket), «ηλεκρόνιον» (electron»,
«ενδοκρινής» ( endocrine) and others.

Ladies and gentlemen
It is sad that, even today, in many schools in Eu-

rope and America, as well as in schools and mu-
seums in Greece, students or visitors are taught
the theory that “The Greeks took the alphabet from
Phoenicians in 800 BC”.

What the experts cannot explain is the question:
“How is it possible the Greek Language to consist

of more than 800,000 headwords and millions of
lexitypes, while the next language, English, consists
of approximately 250,000 headwords, of which 48%
are of Greek origin and other languages have up to
180,000 headwords, with a very high percentage of
their words deriving from Greek words?”.

Also, which of the experts can explain, why a
Phoenician historian, geographer, mathemati-
cian, a “Phoenician Iliad or Odyssey” or a Phoeni-
cian language has not emerged and survived until
these days? Indeed, did the Phoenicians creat an
alphabet that they never used for their writing?

Do the experts know that the Homeric lan-
guage, the finest language of the peoples of the
world, requires a history of more than 10,000
years?

As the moral of my speech, I refer to the fol-
lowing:
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Το παλαιότερον οργανωµένον γραπτόν κείµενον
που ευρέθη εις την Ευρωπα�κήν Ήπειρον, χρονο-
λογείται πριν από 7.254 χρόνια και ανεκαλύφθη εις
τον Λιµναίον Οικισµόν της Καστοριάς.

Αποτελείται από ξυλίνην πινακίδα, µε άγνωστον
µήνυµα, γραµµένο από ένα ψαρά ή έµπορο, της
Νεολοθικής Εποχής, στο ∆ισπηλιό Καστοριάς, χα-
ραγµένο 2.000 χρόνια προ των γραπτών ευρηµά-
των των Σουµερίων και 4.000 ετών προ των
Κρητοµινω�κών πηλίνων πινακίδων της Γραµµικής
Γραφής.

Η παρούσα είδησις αποτελεί µέρος ανακοινώ-
σεως του Έλληνος καθηγητού της Προ�στορικής
Αρχαιολογίας Γεωργίου Χουρµουζιάδη.

Η χρονολόγησις της επιγραφής επετεύχθη επα-
κριβώς µε την µέθοδον του άνθρακα 14 εις το Κέ-
ντρο Ερευνών ∆ηµόκριτος, ορίζουσα την ύπαρξίν
της, εις την περίοδον του 5.260 έτους προ Χριστού,
εις το τέλος της Νεολιθικής Εποχής.

Ας θεωρήσωµεν και τούτον ως παράδειγµα µεί-
ζονος κύρους της Μοναδικότητος της Ελληνικής
Γλώσσης, την οποίαν µε σεβασµόν και παρρησίαν
τιµώµεν σήµερον.

Σας ευχαριστώ.

The oldest written text found in the European
continent dates back to 7,254 years ago and was
discovered in the Lake Settlement in Kastoria.

It consists of a wooden plaque with undeci-
phered message written by a fisherman or mer-
chant of the Neolithic Age in Dispilio, Kastoria,
inscribed 2,000 years before the Sumerian writ-
ings and 4,000 years before the Cretan-Minoan
Plates of Linear Writing.

The above piece of information is part of the
announcement of the Greek Professor of Prehis-
toric Archeology, Georgios Hourmouziadis.

The dating of the inscription was carried out
with the greatest accuracy with the method of
Carbon 14 at the Demokritos Research Center,
and it was decided that the date of the construc-
tion of the plaque is from 5,260 BC till the end of
the Neolithic Age.

Let us also consider this as an example of a
great prestige of the Uniqueness of Greek Lan-
guage, which we respectfully and brilliantly honor
today. 

Thank you.

∆υστυχώς, µέχρι και σήµερον, εις πολλά σχολεία της Ευρώπης και της Αµερικής, καθώς και εις σχολεία και Μουσεία 
της ηµετέρας Ελλάδος, αναφέρεται εις τους µαθητάς ή τους επισκέπτας η θεωρία ότι 

«Οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο από τους Φοίνικας το 800 π.Χ».

It is sad that, even today, in many schools in Europe and America, as well as in schools and museums in Greece, 
students or visitors are taught the theory that “The Greeks took the alphabet from Phoenicians in 800 BC”.
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Αριστοτέλης µας λέει µε τα πρώτα
λόγια της Μεταφυσικής του, «Όλοι οι

άνθρωποι από τη φύση επιθυµούν να µάθουν». 
Ο στόχος του Αριστοτέλη είναι να καταλάβει, να

βρει γιατί τα πράγµατα είναι όπως είναι. 

Ο Αριστοτέλης σκόπευε να καταλάβει τον κόσµο
της Ελλάδας. Και κατάφερε τελικά να δώσει µια
πλήρη και τελική έκφραση της Ελλάδας και του ελ-
ληνικού µυαλού. 

Η κατανόηση του κόσµου της Ελλάδας σήµαινε
για τον Αριστοτέλη την κατανόηση της νοηµοσύνης
και της λογικής, του νου, ως φυσικής και αναπό-
φευκτης δραστηριότητας που εµπλέκεται στην αν-
θρώπινη ζωή, όπως η αναπνοή ή η πέψη.

Εποµένως, το να καταλάβουµε τον κόσµο της Ελ-
λάδας σήµαινε για τον Αριστοτέλη την κατανόηση
της γλώσσας, του λόγου, ως εργαλείου σκέψης και
γνώσης. 

Νοµίζουµε, γνωρίζουµε, ότι καταλαβαίνουµε,
από την άποψη της γλώσσας, περιγράφοντας τα
πράγµατα µε λόγια, κάνοντας δηλώσεις για πράγ-
µατα, µε τη συλλογιστική από το ένα γεγονός στο
άλλο, χρησιµοποιώντας λόγια. 

Ο «λόγος» και η «λογική» είναι ένα και το αυτό
πράγµα - στην ελληνική γλώσσα ορίζονται µε µία
και την ίδια λέξη, λόγος.

«Λογική» - Ο όρος του ίδιου του Αριστοτέλη είναι
“Analytics” - είναι η τέχνη του λόγου, της χρήσης
της γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας. 

ristotle tells us in the first words of his
Metaphysics, “All men by nature desire

to know.” Aristotle’s aim is to understand, to find
out why things are as they are. 

Aristotle aimed to understand the world of
Greece. And he managed in the end to give a
complete and final expression of Greece and the
Greek mind. 

To understand the world of Greece meant for Ar-
istotle an understanding of intelligence and rea-
son, of nous, as a natural and inevitable activity
involved in human living, like breathing or di-
gesting. 

Therefore to understand the world of Greece
meant for Aristotle an understanding of lan-
guage, of discourse, of logos, as the instrument of
thinking and knowing. 

We think, we know, we understand, in terms of
language, by describing things in words, by mak-
ing statements about things, by reasoning from
one fact to another, by employing discourse. 

“Discourse” and “reason” are one and the same
thing—in Greek they are designated by one and
the same word, logos. 

“Logic”-Aristotle’s own term is “Analytics”- is
the art of discourse, of using language, the Greek
language. 

ΣΤΑΝΛΕp ΣΦΗΚΑΣ - Η.Π.Α.
STANLEY SFEKAS - U.S.A.S

∆ρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Indianapolis, Η.Π.Α.
Ph. D. Professor Emeritus of Philoshophy and Religion, University 
of Indianapolis

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
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Ο κόσµος είναι το είδος του κόσµου για το οποίο
µπορούµε να µιλήσουµε, στο οποίο µπορούµε να
διακρίνουµε και να ορίσουµε τα πράγµατα, µέσα
από τα οποία µπορούµε να «αγόµεθα» βάσει τη λο-
γικής από µια δήλωση σε µια άλλη. 

Ο κόσµος προσφέρεται για την κατανόηση της
γλώσσας – έχει έναν «λογικό» ή «διακριτικό χα-
ρακτήρα», µια συστηµατική δοµή. 

Η γνώση µπορεί να βρει αυτή τη δοµή και να την
εκφράσει µε λόγια και λόγο: η γνώση είναι, όπως
η γλώσσα, συστηµατική και «λογική». «Η γνώση»
είναι θέµα γλώσσας, δήλωσης.

Μπορούµε να πούµε ότι γνωρίζουµε ένα πράγµα
µόνο όταν µπορούµε να δηλώσουµε σε ακριβή
γλώσσα τι είναι αυτό το πράγµα και γιατί είναι
όπως είναι. 

Η γνώση και η γλώσσα είναι µια άνθηση του κό-
σµου, µια λειτουργία της εξουσίας του για να γίνει
κατανοητός και για να εκφραστεί. 

Η ελληνική γλώσσα, ο Αριστοτέλης είναι πεπει-
σµένος, είναι ένα τέλειο παράδειγµα της νοητότη-
τας του κόσµου. 

Η δοµή της ελληνικής γλώσσας και η δοµή του
κόσµου είναι τελικά ίδιες, διότι η ελληνική γλώσσα
είναι ένα φυσικό όργανο για να γνωρίζει και να
εκφράζει τη δοµή του κόσµου. 

Αυτή η άποψη ορισµένοι σύγχρονοι πιστεύουν
ότι είναι αφελής, αλλά είναι πραγµατικά πιο αφε-
λής από τη σύγχρονη πεποίθησή µας ότι η δοµή των
µαθηµατικών και η δοµή του κόσµου είναι ίδιες;

Έτσι ο Αριστοτέλης προσεγγίζει κάθε θέµα από
την άποψη της γνώσης, του τρόπου µε τον οποίο ο
νους την αντιλαµβάνεται, των πνευµατικών µέσων
που χρησιµοποιεί, και, από τη σκοπιά της οµιλίας,
των τρόπων µε τους οποίους η γνώση προχωρεί, µε
τη χρήση της γλώσσας, διαχωρίζοντας, καταλήγο-
ντας σε µια κατανόηση, σε µια δήλωση του τι µπο-
ρεί να λεχθεί ότι είναι η γνώση.

Η θεωρία της γνώσης του Αριστοτέλη γίνεται κα-
λύτερα κατανοητή, εξετάζοντας τις πραγµατείες
που ονοµάζονται Όργανον. 

Οι συγκεκριµένες πραγµατείες ονοµάστηκαν
Όργανον επειδή η λογική θεωρήθηκε ως µέθοδος
ή αγωγή χρήσιµη ως εργαλείο σε όλες τις έρευνες,
ανεξαρτήτως του αντικειµένου τους. 

The world is the kind of world that can be
talked about, in which things can be distinguished
and defined, in which we can “reason” from one
statement to another. 

The world lends itself to the grasp of language;
it has a “logical” or “discursive character”, a sys-
tematic structure. 

Knowledge can find that structure, and express
it in words and discourse: knowledge is, like lan-
guage, systematic and “logical”. “Knowing” is a
matter of language, of stating.

We can be said to know a thing only when we
can state in precise language what that thing is,
and why it is as it is. 

Knowledge and language are a flowering of the
world, an operation of its power to be understood
and expressed. 

The Greek language, Aristotle is convinced, is a
perfect example of the world’s intelligibility. 

The structure of the Greek language and the
structure of the world are ultimately the same, be-
cause the Greek language is a natural instrument
for knowing and expressing the world’s structure.

This view some moderns think is naive, but is it
really more naive than our modern conviction
that the structure of mathematics and the struc-
ture of the world are the same? 

Aristotle thus approaches every subject matter
from the standpoint of knowing, of the way in
which the mind grasps it, of the intellectual in-
struments it employs; and from the standpoint of
talking, of the ways in which knowing proceeds,
by means of language, making distinctions, arriv-
ing at an understanding, at a statement of what it
can be said to be.

Aristotle’s theory of knowledge is best under-
stood by examining the treatises called the
Organon. 

The treatises in question were called the
Organon because Logic was thought to be a
method or discipline useful as a tool in all in-
quiries, whatever their subject matter. 
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Γι 'αυτό στην παραδοσιακή διάταξη των έργων
του Αριστοτέλη το Όργανον έρχεται πρώτο.

Μέσα στο Όργανον οι Κατηγορίες και η Ερµη-
νεία έρχονται πρώτα και ακολουθούνται από τα
Αναλυτικά. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Κατηγορίες
ασχολούνται µε όρους, τα συστατικά των προτά-
σεων, η Ερµηνεία ασχολείται µε τις προτάσεις, τα
συστατικά των συλλογισµών και τα Αναλυτικά
ασχολούνται µε τους συλλογισµούς. 

Τα πρώτα δύο βιβλία των Αναλυτικών, τα Ανα-
λυτικά Πρότερα, µελετούν τους όρους του έγκυρου
συµπεράσµατος και ιδιαίτερα του συλλογισµού. 

Τα τελευταία δύο βιβλία, τα Αναλυτικά Ύστερα,
µελετούν έναν ειδικό τύπο συλλογισµού, τον εν-
δεικτικό συλλογισµό, ο οποίος είναι η µορφή µε την
οποία οι ιδέες θα εκφράζονταν ιδανικά.

Στο Αναλυτικά Πρότερα ο Αριστοτέλης ενδια-
φέρεται για την ανάπτυξη ενός συστήµατος που θα
χρησιµεύσει ως εργαλείο για την επιστήµη, όχι για
τη θεωρητικοποίηση αυτού του συστήµατος. 

Στο Prior Analytics ο Αριστοτέλης κάνει λογική
και όχι φιλοσοφία λογικής. 

Στο Αναλυτικά Ύστερα, από την άλλη πλευρά, ο
Αριστοτέλης δεν κάνει επιστήµη αλλά φιλοσοφία
της επιστήµης. 

Σκοπός του έργου είναι η ανάλυση των εννοιών
και της δοµής των επιστηµών. 

Το βιβλίο Α αφορά την επίδειξη και τον ενδει-
κτικό συλλογισµό, δηλαδή το είδος της απόδειξης ή
της εξήγησης που µεταφέρει την επιστηµονική
γνώση ή κατανόηση. 

Το βιβλίο Β ασχολείται µε προβλήµατα σχετικά
µε τους ορισµούς, τη φύση τους, τον ρόλο τους στην
επίδειξη και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να κα-
θιερωθούν.

Το υπόλοιπο του Όργανον αποτελείται από τα Θέ-
µατα και το Σοφιστικοί Έλεγχοι. 

Τα Θέµατα είναι µια διεξοδική εξέταση των δια-
λεκτικών επιχειρηµάτων. Ένα µεγάλο εύρος τυπι-
κών και ανεπίσηµων επιχειρηµάτων θεωρείται και
συστηµατοποιείται. 

Το σύντοµο Σοφιστικοί Έλεγχοι είναι η πηγή των

This is why in the traditional ordering of the
Aristotelian corpus the Organon comes first. 

Within the Organon the Categories and De In-
terpretatione come first followed by the Analyt-
ics. 

This is because the Categories deals with terms,
the constituents of propositions, the De Inter-
pretatione deals with propositions, the con-
stituents of syllogisms, and the Analytics deals
with syllogisms. 

The first two books of the Analytics, the Prior
Analytics, study the conditions of valid deduction
and in particular the syllogism. 

The last two books, the Posterior Analytics,
study a special type of syllogism, the demonstra-
tive syllogism, which is the form in which the sci-
ences would ideally be expressed. 

In the Prior Analytics Aristotle is concerned to
develop a system to serve as a tool for science, not
to theorize about that system. 

In the Prior Analytics Aristotle is doing logic
rather than philosophy of logic. 

In the Posterior Analytics, on the other hand,
Aristotle is not doing science but philosophy of
science. 

The aim of the work is to analyze the concepts
and the structure of the sciences. 

Book I is about demonstration and the demon-
strative syllogism, that is, the kind of proof or ex-
planation that conveys scientific knowledge or
understanding. 

Book II deals with problems about definitions,
their nature, their role in demonstration, and how
they are to be established. 

The remainder of the Organon consists of the
Topics and the Sophistici Elenchi. 

The Topics is an exhaustive examination of di-
alectical arguments. A great range of both formal
and informal arguments are considered and sys-
tematized. 

The brief Sophistici Elenchi is the source of
most of the names still used for logical fallacies.
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περισσότερων από τα ονόµατα που εξακολουθούν
να χρησιµοποιούνται για λογικές πλάνες.

Το Αναλυτικά Ύστερα αναλαµβάνει να αναλύ-
σει τι είναι η επιστήµη και πώς πρέπει να χρησιµο-
ποιείται η γλώσσα, ο λόγος, ως όργανο, ένα
Όργανον, για να τη διατυπώσει και να την εκφρά-
σει. 

Στο Posterior Analytics ο Αριστοτέλης απαντά
έτσι στην ερώτηση που τέθηκε στο Theatetus: Ποια
είναι η επιστήµη; Η απάντηση του Αριστοτέλη
είναι ότι έχουµε γνήσια επιστήµη, όταν µπορούµε
να δηλώσουµε σε ακριβή γλώσσα όχι µόνο ότι τα
πράγµατα είναι έτσι, αλλά και γιατί είναι όπως
είναι, και γιατί πρέπει να είναι έτσι. 

∆ιαθέτουµε επιστήµη όταν µπορούµε να αποδεί-
ξουµε και να επιδείξουµε δηλώσεις σχετικά µε τα
πράγµατα και τις καταστάσεις των υποθέσεων συν-
δυάζοντας αυτές τις δηλώσεις µε άλλες δηλώσεις
των οποίων αυτές είναι οι απαραίτητες συνέπειες.

Εποµένως, η επιστήµη είναι για τον Αριστοτέλη
µια γνώση του διότι, των λόγων για αληθινές δη-
λώσεις. 

Είναι η γνώση της εξάρτησης των αληθινών δη-
λώσεων από πιο θεµελιώδεις αλήθειες, από τα
«πρώτα πράγµατα», τις πρώτες αιτίες. Η επιστήµη,
λοιπόν, είναι σαν τη γεωµετρία στην οποία τα θε-
ωρήµατα επιδεικνύονται από αρχικά αξιώµατα και
θεωρήµατα. 

Εποµένως, η επιστήµη είναι για τον Αριστοτέλη
όχι η απλή παρατήρηση γεγονότων, του γεγονότος
ότι, δεν είναι η απλή παρατήρηση ή αίσθηση. 

Παρατηρώντας το γεγονός ότι κάτι συµβαίνει, αι-
σθανόµαστε ή παρατηρούµε, αυτό εδώ, εδώ και
τώρα. 

Η επιστήµη απορρίπτει το άσχετο, το ξένο και το
συµπτωµατικό - αυτό που είναι «τυχαίο» – προς τις
συγκεκριµένες περιπτώσεις που παρατηρούνται
και δηλώνει τι είναι «ουσιώδες» σε αυτό το πράγµα
ή γεγονός. 

Η επιστήµη δηλώνει έτσι τον λόγο της γιατί, το
διότι της – δηλώνει τι αυτό το πράγµα όντως είναι.

Συνεπώς η επιστήµη είναι απόδειξη. 
Όπως η γεωµετρία, καταδεικνύει τους λόγους

για τους οποίους, διότι, τα πράγµατα είναι όπως
αυτά που παρατηρούνται και γιατί πρέπει να είναι

The Posterior Analytics undertakes to analyze
what science is, and how to use language, logos, as
an instrument, an Organon, to formulate and ex-
press it. 

In the Posterior Analytics Aristotle thus an-
swers the question raised in the Theatetus: What
is επιστήµη, science? Aristotle’s answer is we have
genuine science, επιστήµη, when we can state in
precise language not only that things are so, ότι,
but also why they are as they are, διότι, and why
they have to be that way. 

We possess science when we can prove and
demonstrate statements about things and states
of affairs by relating those statements to other
statements of which they are the necessary con-
sequences. 

Science is thus for Aristotle a knowledge of the
why, the διότι, the reasons for true statements. 

It is a knowledge of the dependence of true
statements on more fundamental truths, on “first
things”, τα πρώτα, or causes, αιτίαι. Science, then,
is like geometry in which theorems are demon-
strated from initial axioms and theorems. 

Science is thus for Aristotle not the mere ob-
servation of facts, of the fact that, το ότι: it is not
mere observation or sensing. 

In observing the fact that something is the case,
we sense or observe, this here thing, here and
now, τοδε τι. 

Science brushes aside what is irrelevant, extra-
neous and incidental—what is “accidental” –
about the particular instances observed, and
states what is “essential” to being that “kind” of
thing or event. 

Science thus states its reason why, its διότι; it
states what that kind of thing really is.

Science is thus demonstration, απόδειξης. 

As in geometry it demonstrates the reasons why,
τα διότι, things are as they are observed to be, and
why they must be so, and it demonstrates these rea-
sons why from “first things”, τα πρώτα. 
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έτσι και δείχνει αυτούς τους λόγους γιατί από τα
«πρώτα πράγµατα».

Τα δείχνει από πράγµατα που έρχονται πριν από
τα συµπεράσµατα και, ως εκ τούτου, λογικά προη-
γούνται αυτών των συµπερασµάτων. Τα δείχνει συ-
νεπώς, όπως λέγεται στη Λατινική γλώσσα, “a
priori”.

∆είχνει τα συµπεράσµατά της από τις αρχές της
απόδειξης και της εξήγησης. 

Αρχή στην ελληνική γλώσσα σηµαίνει «αρχή» και
οι αρχαί της απόδειξης και της επιστήµης εµφανί-
στηκαν στα λατινικά ως “principia” - ο λατινικός
όρος για τις «αρχές».

Στα αγγλικά σηµαίνουν τις αρχές κατανόησης
και νοητότητας.

Ο Αριστοτέλης διακρίνει τρία διαφορετικά είδη
συλλογιστικής: την διαλεκτική, την εριστική και την
επιδεικτική ή επιστηµονική. 

Αυτά τα τρία διαφορετικά είδη συλλογισµών δεν
διαφέρουν ως προς τη µορφή τους. Η διαφορά µε-
ταξύ τους έγκειται στο χαρακτήρα των συλλογι-
σµών από τους οποίους εκκινούν. 

Και όταν ο Αριστοτέλης ανακάλυψε την αρχή
του συλλογισµού και επεξεργάστηκε τους τρεις
πρώτους αριθµούς εκ των σηµερινών τεσσάρων
αποδεκτών, συµπεριέλαβε και τα τρία είδη συλλο-
γισµού στην επίσηµη ανάλυση της συλλογιστικής
γενικά, στα Αναλυτικά Πρότερα. 

Αλλά φαίνεται να άρχισε µε τη διαλεκτική συλ-
λογιστική, στις τρεις πρώτες του πραγµατείες σκέ-
ψης, στα Θέµατα, ή «θέσεις» για την εξεύρεση επι-
χειρηµάτων. 

Τα Θέµατα έχουν αποδειχθεί σαφώς πρότερα
από τις άλλες δύο πραγµατείες, τα Αναλυτικά Πρό-
τερα και τα Αναλυτικά Ύστερα. Γράφτηκε πριν
ανακαλύψει την αρχή του συλλογισµού. 

Η διαλεκτική συλλογιστική είναι η συλλογιστική
του διαλόγου και της διαφωνίας, του διαλέγεσθαι,
στην οποία οι συµµετέχοντες προσπαθούν να συµ-
φωνήσουν επί των συλλογισµών. 

Είναι η συλλογιστική της συζήτησης, των σοφι-
στών, του Σωκράτη, των σωκρατικών διαλόγων,
ολόκληρου του ελληνικού κόσµου των συζητήσεων
και η συζήτηση των πολιτικών επιχειρηµάτων. 

Στα Θέµατα ο Αριστοτέλης αντιλαµβάνεται τη
«διαλεκτική» ως την επιστήµη του τι συµβαίνει, όχι
όταν σκεφτόµαστε οι ίδιοι, αλλά όταν µιλάµε µε

It demonstrates them from things that come be-
fore the conclusions, and are hence logically pri-
or to those conclusions. It demonstrates them con-
sequently, as stated in Latin, “a priori”.

It demonstrates its conclusions from the begin-
nings of demonstration and of explanation, from
αρχαί of demonstration. 

Αρχή in Greek here means “beginning” and the
αρχαί of demonstration and science appeared in
Latin as “principia’, or principles—the Latin term
for “beginnings”.

In English they mean the beginnings of under-
standing and intelligibility.

Aristotle distinguishes three different kinds of
reasoning or syllogism, the dialectical, the eristic,
and the demonstrative or scientific. 

These three different kinds of reasoning do not
differ in their form; the difference between them
lies in the character of the premises from which
they proceed. 

And when Aristotle discovered the principle of
the syllogism, and worked out the first three fig-
ures of the now standard four, he included all
three kinds of syllogism in his formal analysis of
reasoning in general, in the Prior Analytics. 

But he seems to have begun with dialectical rea-
soning, in his earliest of his three treatments of
reasoning, in the Topics, or “places” for finding
arguments. 

The Topics has been shown to be clearly earlier
than the other two treatments, in the Prior and
the Posterior Analytics. It was written before he
discovered the principle of the syllogism. 

Dialectical reasoning is the reasoning of con-
versation and argument, το διαλέγεσθαι, in which
the participants try to agree on premises. 

It is the reasoning of discussion, of the Sophists,
of Socrates, of the Socratic dialogues, of that
whole Greek world of talk and discussion and po-
litical argument. 

In the Topics Aristotle conceives “dialectic” as
the science of what happens, not when we are
thinking by ourselves, but when we are talking
with others, and trying to convince one another.
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άλλους και προσπαθούµε να πείσουµε ο ένας τον
άλλον. 

Το πρόβληµά του είναι να βρούµε καλά επιχει-
ρήµατα για να στηρίξουµε τη θέση µας. 

∆ηλαδή, το πρόβληµά του, όπως αυτό του Σω-
κράτη, είναι να βρει τους συλλογισµούς πάνω
στους οποίους θα συµφωνήσει ο αντίπαλός σας,
από τις οποίες µπορείτε να τον αναγκάσετε να πα-
ραδεχθεί το συµπέρασµα που θέλετε. 

Ο Αριστοτέλης ορίζει τον συλλογισµό: «Συλλογι-
σµός είναι ένα επιχείρηµα, στο οποίο εικάζονται
ορισµένα πράγµατα, κάτι άλλο από αυτά που προ-
κύπτουν, κατ’ αναγκαιότητα, µέσω των πραγµάτων
που εικάζονται. «[Αναλυτικά Πρότερα, κεφ I: 24b
18-19] Στα διαλεκτικά επιχειρήµατα τα πράγµατα
που εικάζονται πρέπει να είναι» απόψεις που είναι
γενικά αποδεκτές, αποδεκτές από όλους ή την
πλειοψηφία ή από τους πιο αξιοσηµείωτους και
επιφανείς από αυτούς. [Θέµατα Α, κεφ. Α: 100b 23,
24] µε τις οποίες µπορείτε να κάνετε τον αντίπαλό
σας ή το δικαστήριο να συµφωνήσει.

Τα διαλεκτικά επιχειρήµατα αυτού του είδους, τα
οποία σαφώς εξελίχθηκαν από τον τρόπο υποβολής
ερωτήσεων και προφορικής επιχειρηµατολογίας του
Σωκράτη και, πιθανότατα διαδραµάτισαν σηµαντι-
κό ρόλο στην διδασκαλία στην Ακαδηµία του Πλά-
τωνα. 

Αυτό που πρόσθεσε ο Αριστοτέλης σε αυτή την εκ-
παιδευτική πρακτική ήταν µια συστηµατική εισαγωγή
στην «διαλεκτική» ή επιχειρηµατολογία στα Θέµα-
τα. 

Αυτή η πραγµατεία περιγράφει το θέµα της ως
χρήσιµο για την πνευµατική κατάρτιση και για τη συ-
ζήτηση µε τους ανθρώπους µε βάση τις δικές τους
απόψεις. (Θέµατα Α, κεφ. 2 101α 27-33] 

Τώρα, εάν απόδειξη είναι το να παράγεται γνή-
σια γνώση, επιστήµη, είναι απαραίτητες ορισµένες
προ�ποθέσεις. 

Τα πρώτα πράγµατα, αι αρχαί, οι προτάσεις συλ-
λογισµού του επιδεικτικού συλλογισµού πρέπει να
είναι αληθινές. 

Αληθεύει ως προς τις προτάσεις συλλογισµού ότι
είναι αυτό που διακρίνει την απόδειξη και την επι-
στήµη από µια απλή διαλεκτική, στην οποία αι
αρχαί είναι απλά πιθανές και «αποδεκτές» - δη-
λαδή, αυτό που αποκαλούµε απλά «αξιώµατα».

Στην απόδειξη αι αρχαί πρέπει επίσης να είναι
«πρότερες», υπό την έννοια ότι τα γεγονότα στο συ-

Its problem is to find good arguments to sup-
port our position. 

That is, its problem, like that of Socrates, is to
find the premises your opponent will agree to,
from which you can force him to admit the con-
clusion you want. 

Aristotle defines the syllogism: “A syllogism is
an argument, in which certain things having been
assumed, something other than these follows by ne-
cessity by virtue of the things being assumed.” [Prior
Analytics I, ch I: 24b 18-19] In dialectical argu-
ments the things assumed must be” opinions that
are generally accepted, ένδοξα, accepted by all,
or the majority, or by the most notable and illus-
trious of them. [Topics I ch I: 100b 23, 24] to
which you can get your opponent or the court to
agree. 

Dialectical arguments of this sort, clearly grow-
ing out of Socrates’ way of questioning and argu-
ing orally, probably played an important part in
instruction in Plato’s Academy. 

What Aristotle added to this educational prac-
tice was a systematic introduction to “dialectic” or
argument in the Topics. 

That treatise describes its subject as “useful for
intellectual training and for arguing with men on the
basis of their own opinions.” [Topics I ch. 2 101a
27-33].

Now, if demonstration is to produce genuine
knowledge, επιστήµη, certain conditions are nec-
essary. 

The first things, the αρχαί, the premises of the
demonstrative syllogism, or απόδειξης must be
true. 

It is the truth of the premises or αρχαί that is
what distinguishes demonstration and science
from mere dialectic, in which the αρχαί are only
probable and “accepted”—that is, which are what
we call mere “postulates”. 

In demonstration the αρχαί must also be
“prior”, in the sense that the facts in the conclu-
sion can be logically derived from them. 

They must be better known and more certain
than the facts being demonstrated. 
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µπέρασµα πρέπει να µπορούν λογικά να προέρχο-
νται από αυτά. 

Πρέπει να είναι καλύτερα γνωστές και πιο σί-
γουρες από τα αποδεδειγµένα γεγονότα. 

Πρέπει να είναι οι ίδιες «µη αποδεδειγµένες» και
άµεσες, όχι ενδιάµεσες, όχι οι συνδέονται οι ίδιες
σε µια αλυσίδα απόδειξης, αλλά να είναι γνήσια
σηµεία εκκίνησης. 

Και πρέπει να είναι τα αίτια των γεγονότων στο
συµπέρασµα, σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις έν-
νοιες της αιτίας του Αριστοτέλη, αν πρόκειται να
δώσουν γνήσιες εξηγήσεις ή λόγους γιατί. 

∆ηλαδή, αι αρχαί πρέπει να κατέχουν όλους αυ-
τούς τους χαρακτήρες στη δήλωση µιας ολοκληρω-
µένης επιστήµης, σε πλήρη απόδειξη, σε µια
επίσηµη επιστήµη όπως η Ευκλείδεια γεωµετρία, η
οποία αποτελεί το µοντέλο του Αριστοτέλη. 

Το θέµα είναι ότι για τον Αριστοτέλη ο συγγρα-
φέας δεν είναι µε κανέναν τρόπο µια µέθοδος
έρευνας, αλλά µια µέθοδος απόδειξης. 

Στην πραγµατική µας µέθοδο και διαδικασία διε-
ρεύνησης, αι αρχαί της απόδειξης δεν είναι καθό-
λου σηµεία εκκίνησης. 

Η καθιέρωση ακριβώς αυτών που είναι οι αρχαί
της απόδειξης είναι το τελευταίο βήµα της έρευνας.

Όταν βρεθούν τότε γίνονται το λογικό σηµείο εκ-
κίνησης της κατανόησης και της απόδειξης. 

Είναι λογικά αλλά όχι µεθοδολογικά προγενέ-
στερες. 

Στις πραγµατικές έρευνες του Αριστοτέλη, οι
αρχαί του λειτουργούν πάντοτε παρόµοια µε αυτό
που θα ονοµάζαµε «υποθέσεις». 

Είναι σχετικές µε το θέµα τους και µε την κύρια
λειτουργία τους να καταστούν κατανοητές. 

Το έργο της επιστήµης και της απόδειξης είναι
να ταιριάξει αυτά τα παρατηρούµενα γεγονότα σε
ένα σύστηµα γνώσης, να επισηµοποιήσει τις παρα-
τηρήσεις µας. 

Οι αρχαί αναδύονται σε αυτή τη διαδικασία συ-
στηµατοποίησης ως µη αποδεδειγµένες προτάσεις
συλλογισµού. 

Από πού προέρχονται αυτές οι αρχαί; Πώς φτά-
νουµε σε αυτές; 

Η απάντηση του Αριστοτέλη σε αυτό το ερώτηµα,
προφανώς θεµελιώδους σηµασίας για ολόκληρη
την αντίληψη της επιστήµης, είναι ότι τις διδα-
σκαπό την παρατήρηση γεγονότων, συγκεκριµένων
περιπτώσεων, µέσω επαγωγής, η οποία συνήθως
µεταφράζεται στα Λατινικά ως “induction”. 

They must themselves be “undemonstrated” and
immediate, not mediate, not themselves links in a
chain of proof, but genuine starting points. 

And they must be causes of the facts in the con-
clusion, in any of Aristotle’s four senses of cause,
if they are to give genuine explanations or reasons
why. 

That is the αρχαί must possess all these charac-
ters in the statement of a completed science, in
complete proof or απόδειξης, in a formalized sci-
ence like Euclidean geometry, which is Aristotle’s
model. 

The point is that for Aristotle the syllogism is in
no sense a method of investigation, but a method
of proof. 

In our actual method and procedure of inquiry,
the αρχαί of proof are not starting points at all.

The establishment of just what are the αρχαί of
demonstration and proof is the last step in in-
quiry. 

When found they then become the logical start-
ing point of understanding and proof. 

They are logically but not methodologically
prior.

In Aristotle’s actual investigations his αρχαί al-
ways function very much as what we would call
“hypotheses”.

They are relative to their subject matter and to
their primary function of making it intelligible.

The task of science and demonstration is to fit
these observed facts into a system of knowledge..
It is to formalize our observations. 

The αρχαί or principles emerge in this process
of systematizing as the unproved premises of
proof.

From where are these αρχαί derived? How do
we arrive at them? 

Aristotle’s answer to this question, obviously
fundamental for his whole conception of science
is that we learn them from observation of facts,
of particular instances, by επαγωγή, which is usu-
ally translated into Latin as “induction”.

That is by experience of facts, by repeated ob-
servations, we become aware of the αρχή, the uni-
versal that is implicit in them. 
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∆ηλαδή, από την εµπειρία των γεγονότων, µε
επανειληµµένες παρατηρήσεις, γνωρίζουµε την
αρχή, την καθολική που υποκρύπτεται σε αυτές.

Για τον Αριστοτέλη αναγνωρίζουµε την καθολική
αρχή, από τον νου, από έναν πνευµατικό οφθαλµό.

Η διατύπωση του Αριστοτέλη υιοθετήθηκε από
τους µεγάλους επιστηµονικούς πρωτοπόρους του
17ου αιώνα, από τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα. 

Ο επιστήµονας συλλαµβάνει την αλήθεια µε το
νου, µε τη διανοητική διαίσθηση,µε την κατανόηση.

Ο Νους ο οποίος λειτουργεί µε εµπειρικά γεγο-
νότα είναι περισσότερο σίγουρος από την συµπε-
ρασµατική απόδειξη. Η επιστήµη, είναι
συστηµατοποιηµένη, επίσηµη λογική. 

Είναι απόδειξη από τις αρχαί. Αλλά αυτές οι
ίδιες οι αρχαί καθιερώνονται και επικυρώνονται
αρχικά, όχι µε συλλογιστική ή επίδειξη, αλλά µε το
νου: βλέποντας ότι έτσι συµβαίνει, ότι αυτός είναι
ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να γίνουν κατα-
νοητά τα γεγονότα. 

Έτσι ο Αριστοτέλης καταλήγει: «∆εν είναι επι-
στήµη, αλλά ο νους που είναι η αρχή της ίδιας της
επιστήµης». 

Ως εκ τούτου, η επιστήµη ή η απόδειξη και ο νους
είναι τα δύο απαραίτητα συστατικά αυτού που ο
Αριστοτέλης ονοµάζει θεωρητική σοφία.

Σας ευχαριστώ

For Aristotle we recognize the universal the
αρχή, by νους, by an intellectual seeing. Aristo-
tle’s formulation was taken over by the great sci-
entific pioneers of the 17th century, from Galileo
and Newton on. 

The scientist grasps the truth by νους, by intel-
lectual intuition, by insight. 

Νους working with experienced facts is more
certain than deductive proof, than demonstration.
Science, επιστήµη, is systematized, formalized
reasoning. 

It is demonstration, απόδειξης from αρχαί. But
those αρχαί themselves are established and vali-
dated as αρχαί, not by reasoning or demonstra-
tion, but by νους: by seeing that it is so, that this
is the way in which the facts can be understood.

So Aristotle concludes: “It is not science, but
νους that is the αρχή of science itself.”

Hence science or demonstration and νους are
the two necessary components of what Aristotle
calls theoretical wisdom, σοφία.

Thank you

Η κατανόηση του κόσµου της Ελλάδας σήµαινε για τον Αριστοτέλη την κατανόηση 
της νοηµοσύνης και της λογικής, του νου...

To understand the world of Greece meant for Aristotle an understanding of intelligence and reason, of nous...
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Αριθµητική ανάλυση της Ελληνικής αλ-
φαβήτου και οι έννοιες του λεξαρίθµου

και της ισοψηφίας

Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί Ελληνιστές αυτού
του Forum

Στα αρχικά χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας δεν
υπήρχαν γλώσσες. Μία από τις πιο σηµαντικές ανά-
γκες των ανθρώπων ήταν η επικοινωνία. Όµως τί
δηµιούργησαν οι άνθρωποι πρώτα; Τους αριθµούς
ή τα γράµµατα;

Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν
τον τρόπο µε τον οποίο τα γράµµατα µπορούν να
συσχετιστούν µε τους αριθµούς. ∆ηµιούργησαν την
αλφάβητό τους τουλάχιστον 5.700 χρόνια, πριν από
τη γέννηση του Χριστού. 

Αυτός ο τρόπος, είναι το ελληνικό αλφαριθµητικό
σύστηµα: Το Ελληνικό αλφαριθµητικό σύστηµα δη-
µιουργήθηκε πριν από τον Πυθαγόρα (580-496
π.Χ.). Αυτό το σύστηµα, δεν αποτελείται από τα
γνωστά µας 24 γράµµατα, αλλά από 27 και έχει ως
ακολούθως:

Η ένα προς ένα αντιστοιχία, µε την οποία οι αριθ-
µοί 1 έως 9, 10 έως 90 (πολλαπλάσια του 10) και 100
έως 900 (πολλαπλάσια του 100) αντιπροσωπεύονται
από τα γράµµατα Α (άλφα) έως το Θ (θήτα), το Ι
έως το Q (Κόππα), το Ρ (ρω) έως το Ω (ωµέγα) και
το � = 900 (Σανπί) αντιστοίχως. Τα σύµβολα F (δί-
γαµµα), Q (κόππα) και � (σανπί) για τα οποία
ισχύουν οι σχέσεις: F = 6, Q = 90 και � = 900,
έχουν αφαιρεθεί από τους αλεξανδρινούς χρόνους.

he numerical analysis of the Greek al-
phabet and the concepts of lexarith-

mos and isopsephia

Ladies and gentlemen, dear friends and Hel-
lenists of this Forum

In the early years of human history there were
no languages. One of the most important needs of
people was communication. But what did people
first create? The numbers or letters?

The Greeks were the first to recognize how let-
ters can be associated with numbers. They created
their alphabet at least 5,700 years before the birth
of Christ.

This is the Greek alphanumeric system: The
Greek alphanumeric system was created before
Pythagoras (580-496 BC). This system is not com-
posed of our known 24 letters, but of 27 and it is
as follows:

The one-to-one correspondence with which the
numbers 1 to 9, 10 to 90 (multiples of 10) and 100
to 900 (multiples of 100) are represented by the
letters A (alpha) to Θ (theta) I (iota) to Q (koppa),
P (rho) to Ω (omega), and � (Sanpi) respectively.
The symbols F (digamma), Q (koppa) and �
(sanpi), to which the following relations apply: F
= 6, Q = 90 and � = 900, have been removed
from the Hellenic alphabet during the Alexan-
drian times.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ELEFTHERIOS ARGYROPOULOS

Μαθηµατικός - Ερευνητής - Συγγραφεύς
Mathematician, Researcher, Writer

Η ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

THE ALHPANUMERIC INTELLIGENCE OF THE GREEK LANGUAGE
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΥ

Ο λεξάριθµος, προκύπτει από το άθροισµα των
γραµάτων µίας λέξεως όταν αυτά µετατραπούν σε
αριθµούς, σύµφωνα µε το αρχαίο Ελληνικό σύ-
στηµα της αριθµήσεως. 

Ο όρος λεξάριθµος, δηµιουργήθηκε τον 20ο αι-
ώνα από Έλληνες ερευνητές, που ασχολήθηκαν
επιστηµονικά µε την µαθηµατική δοµή της Ελληνι-
κής γλώσσας. 

Κατά την αρχαιότητα, αυτό το αριθµητικό άθροι-
σµα ονοµαζόταν συνάριθµος, όπως αναφέρεται στο
κείµενο του Ιαµβλίχου «Τα θεολογούµενα της Αριθ-
µητικής», ο οποίος συνέγραψε και µία πραγµατεία
για τη ζωή του Πυθαγόρα, µε τίτλο «Ο Πυθαγορικός
βίος». 

Εάν υπολογίσουµε τους αριθµούς των ονοµάτων
Ιάµβλιχος και Πυθαγορικός, έχουµε την ίδια αριθ-
µητική τιµή. 

Αυτό καλείται Ισοψηφία και αποτελεί µία ισχυρή
απόδειξη ότι ο λεξάριθµος γνωρίζει τον αριθµητικό
συσχετισµό µεταξύ των ονοµάτων Ιάµβλιχος και
Πυθαγορικός.

Για την άνω αποδεικτική διαδικασία, σηµειώστε:
Ιάµβλιχος = Πυθαγορικός = 963 
Αυτό, αναλύεται ως εξής:
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ = 10 + 1 + 40 + 2 + 30 + 10 +

600 + 70 + 200 = 963
ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΣ = 80 + 400 + 9 + 1 + 3 +

70 + 100 + 10 + 20 + 70 + 200 = 963

Ορισµός του πυθµενικού και προπυθµενικού λε-
ξαρίθµου

Εκτός από τον λεξάριθµο, ο οποίος ταυτοποιείται
µε τον συνάριθµο, µπορούµε να θεωρήσουµε άλ-
λους δύο αριθµούς που αποτελούνται από ένα ή δύο
ψηφία. 

Αυτοί οι αριθµοί, ονοµάζονται πυθµενικός και
προπυθµενικός λεξάριθµος αντιστοίχως, οριζόµε-
νοι ως ακολούθως:

Το τελευταίο ψηφίο που εξάγεται από την πρό-
σθεση όλων των ψηφίων ενός ορισµένου λεξαρίθ-
µου µίας λέξεως, ονοµάζεται πυθµενικός λεξάριθ-
µος, ενώ ο πρώτος διψήφιος αριθµός, που προκύπτει
από την πρόσθεση όλων των ψηφίων του λεξαρίθ-
µου µίας λέξεως, ονοµάζεται προπυθµενικός λεξά-
ριθµος. 

Στο παράδειγµα που ακολουθεί, του οποίου ο
προπυθµενικός λεξάριθµος είναι 18, ενώ ο πυθµε-
νικός είναι 9, εξηγούνται αναλυτικά τα ακόλουθα:

THE CONCEPT OF THE LEXARITHMOS

The lexarithmos is derived from the sum of the
letters of a word, when they are converted into
numbers, according to the ancient Greek enu-
meration system. 

The term lexarithmos was created in the 20th
century by Greek researchers, who dealt scientif-
ically with the mathematical structure of the
Greek language. 

In ancient times, this arithmetic sum was called
synarithmos, as mentioned in the text of Iamvli-
chos “The theologians of Arithmetic”, who wrote a
treatise on the life of Pythagoras, titled “The
Pythagoric Life”. 

If we calculate the numbers of the names Iamvli-
chos and Pythagoric, we find the same numerical
value. 

This is called isopsephia, and it is a strong proof
that the lexarithmos knows the numerical corre-
lation between the names Iamvlichos and
Pythagoric.

For the above evidence, please note:
Iamvlichos = Pythagoric = 963
This is analyzed as follows:
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ = 10 + 1 + 40 + 2 + 30 + 10 +

600 + 70 + 200 = 963
ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΣ = 80 + 400 + 9 + 1 + 3 +

70 + 100 + 10 + 20 + 70 + 200 = 963

Definition of the pythmenical (bottom) and
propythmenical (two-digit) lexarithmos

In addition to the lexarithmos, which has been
already defined, we can consider two other num-
bers consisting of one or two digits. 

These numbers are called bottom and two-digit
lexarithmos, respectively, and are defined as fol-
lows:

The last digit derived from the addition of all the
digits of a certain lexarithmos of a word is called
bottom-numbered lexarithmos, while the first
two-digit number, which is derived from the ad-
dition of all the digits of the lexarithmos of a
word, is called propythmenical lexarithmos. 

In the following example, whose two digit
(propythmenical lexarithmos) is 18, while the bot-
tom (pythmenical) is 9, the following are explained
in detail:
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ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ = 963 => 9 + 6 + 3 = 18 => 1
+ 8 = 9

Υπάρχουν πολλές λέξεις που δεν έχουν προπυθ-
µενικό λεξάριθµο, παρά µόνο πυθµενικό, ενώ αντί-
θετα, όλες οι λέξεις έχουν έναν και µοναδικό πυθ-
µενικό λεξάριθµο.

Στο παράδειγµα που ακολουθεί, βλέπουµε ότι ο
πυθµενικός λεξάριθµος της λέξεως εβδοµάς είναι
το επτά. 

Αυτό υποδεικνύει ότι, το ελληνικό αλφαριθµητικό
σύστηµα γνωρίζει τον αριθµό των ηµερών της εβδο-
µάδος. 

Συµπέρασµα:
ΕΒ∆ΟΜΑΣ = 5 + 2 + 4 + 70 + 40 + 1 + 200

= 322 => 3 + 2 + 2 = 7
Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται µε τις λέξεις

νότα και µούσα. 
Γνωρίζοντας ότι οι µουσικές νότες είναι 7, η λέξη

νότα έχει τον ίδιο πυθµενικό αριθµό όπως η λέξη
εβδοµάς. 

Αναλυτικότερα:
ΝΟΤΑ = 50 + 70 + 300 + 1 = 421 => 4 + 2

+ 1 = 7

Ο Πυθµενικός Λεξάριθµός της λέξεως µούσα,
ισούται µε το σύνολο των 9 µουσών, σύµφωνα µε τη
Ελληνική Μυθολογία:

ΜΟΥΣΑ = 40 + 70 + 400 + 200 = 711 => 7
+ 1 + 1 = 9

Παρατηρούµε ότι ο αριθµός της φράσεως χρο-
νική στιγµή είναι ο ίδιος µε τον αριθµό της λέξεως
δευτερόλεπτον. 

Γνωρίζουµε ότι το ένα δευτερόλεπτον αφορά σε
ένα βασικό χρονικό προσδιορισµό στο διεθνές µε-
τρικό σύστηµα που χρησιµοποιείται στη Φυσική.

Εποµένως, η λεξαριθµική κλείδα γνωρίζει την
βασική µονάδα µετρήσεως του χρόνου:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ = ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΝ =
1419

Η γενετική αλυσίδα αποτελεί το βασικό υλικό
της ανθρώπινης δηµιουργίας. 

Αν υπολογίσουµε το λεξαριθµικό άθροισµα των
φράσεων η γενετική άλυσος και όµοιες µορφές,
θα λάβουµε την αριθµητική τιµή 1310, που είναι ο
ίδιος αριθµός και για τίς λέξεις άνθρωπος, φύσις,
αλλά και της φράσεως µέσος και άκρος λόγος. 

IAMVLICHOS = 963 => 9 + 6 + 3 = 18 =>
1 + 8 = 9

There are many words that do not have a propy-
thmenical lexarithmos, but only a bottom, while
on the contrary, all words have a single digit bot-
tom lexarithmos.

In the example that follows, we see that the bot-
tom lexarithmos of the word week is seven. 

This indicates that the Greek alphanumeric sys-
tem knows the number of days of the week. 

Conclusion:
WEEK: ΕΒ∆ΟΜΑΣ = 5 + 2 + 4 + 70 + 40 +

1 + 200 = 322 => 3 + 2 + 2 = 7
The same phenomenon is observed with the

words “note and muse”. 

Knowing that the musical notes are 7, the word
note has the same number as the word week. 

In more detail:
NOTE: ΝΟΤΑ = 50 + 70 + 300 + 1 = 421 =>

4 + 2 + 1 = 7

The pythmenical lexarithmos of the word muse
is equal to the total of 9 muses, according to
Greek Mythology:

MUSE: ΜΟΥΣΑ = 40 + 70 + 400 + 200 = 711
=> 7 + 1 + 1 = 9

We also notice that the numerical sum of the
phrase time instant is the same as the number of
the word second. 

We know that the unit of one second refers to
a basic timing unit in the international metric sys-
tem used in Physics. 

Therefore, the lexarithmic key knows the basic
unit of time measurement:

TIME INSTANT = SECOND = 1419

The genetic chain is the basic material of human
creation. 

If we calculate the lexarithmic sum of the
phrases the genetic chain and similar forms, we
will get the numerical value of 1310, which is the
same number for the words human, nature, but
also for the phrase mean and extreme ratio. 
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Όλα τα ανθρώπινα όντα είναι µορφολογικά
όµοια, η δε εξίσωση των µορφών αποτελεί την
«χρυσή αναλογία» του ανθρωπίνου όντος που εξη-
γείται µε τον µέσο και άκρο λόγο της αναλογίας της
χρυσής τοµής. Πράγµατι:

Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΛΥΣΟΣ = ΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡ-
ΦΕΣ = 1310

Από την Ιερά Γεωµετρία, που αποτελεί «σκέψιν
Θεού» για την συµπαντική δηµιουργία, πληροφο-
ρούµεθα ότι, η «χρυσή τοµή», αποτελεί την ύψιστη
έκφραση του «κάλλους» για όλα τα δηµιουργήµατα
της Γης και του κόσµου. 

Αυτό, το διαπιστώνουµε στην ακόλουθη ισοψη-
φία:

ΦΥΣΙΣ = ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ = ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ = 1310 !!!

Με τον όρο «λεπτόνια» ορίζονται τα στοιχειώδη
σωµατίδια, που µαζί µε τα στοιχειώδη σωµατίδια
των κουάρκ, αποτελούν τους δοµικούς λίθους της
ύλης του Κόσµου. 

Η φυσική επιστήµη γνωρίζει ότι, τα Λεπτόνια εί-
ναι ακριβώς 6.

Ο Πυθµενικός αριθµός της λέξεως «Λεπτόνια»
είναι 6, και αυτό αποτελεί άλλη µία σοβαρή έν-
δειξη της Μυστικής Γνώσεως της Ελληνικής γλώσ-
σας, µε την οποία εξηγείται ο µικρόκοσµος.

ΛΕΠΤΟΝΙΑ = 546 => 5 + 4 + 6 = 15 => 1
+ 5 = 6

Τρία από τα έξι σωµατίδια των λεπτονίων, ονο-
µάζονται νετρίνα. 

Ο αριθµός της λέξεως νετρίνα, είναι 516, από
τον οποίον λαµβάνουµε τον αριθµό 3 ως πυθµενικό.
∆ιαπιστώνεται και εδώ ότι, οι ελληνικοί λεξάριθµοι
γνωρίζουν επακριβώς, ακόµη και το πλήθος του
αριθµού των νετρίνων.

ΝΕΤΡΙΝΑ = 516 => 5 + 1 + 6 = 12 => 1 +
2 = 3

Από ορισµένους σκεπτικιστές υποστηρίζεται ότι,
η Λεξαριθµική Θεωρία αποτελεί απλή σύµπτωση,
και θα πρέπει να απορριφθεί, ως επιστηµονικά µη
τεκµηριωµένη. 

Ωστόσο, τα παραδείγµατα των ισοψηφιών είναι
τόσο πολλά, ώστε, η λογική να µας οδηγεί στον
αποκλεισµό των συµπτώσεων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα το οποίο σχε-
δόν εξαλείφει την πιθανότητα της σύµπτωσης, σχε-
τίζεται µε την λεξαριθµική εξαγωγή της µαθηµατι-
κής σταθεράς του αριθµού π = 3.14…

All human beings, are morphologically similar,
and the equation of the phrases similar forms and
the genetic chain proves the fact that the “golden
section” is the highest expression of the beauty and
the harmony explained by mean and extreme ra-
tio of of the golden section. Actually:

THE GENETIC CHAIN = SIMILAR
FORMS = 1310

From Sacred Geometry, which is the “thought of
God” for the universal creation, we are informed
that the “golden section” is the highest expression
of “beauty” for all the creations of the Earth and
the cosmos. 

We find this in the following isopsephia:

NATURE = MEAN AND EXTREME RA-
TIO = HUMAN = 1310 

The term “leptons” defines the elementary par-
ticles, which, together with the elementary parti-
cles of the quarks, form the building blocks of the
matter of the cosmos. 

The science of Physics have proved that lep-
tons are exactly 6.

The pythmenical number of the word “leptons”
is 6, and this is another serious indication of the
secret knowledge of the Greek language, which
explains the microcosm.

LEPTONS: ΛΕΠΤΟΝΙΑ = 546 => 5 + 4 + 6
= 15 => 1 + 5 = 6

Three of the six leptons are called neutrinos.

The number of the word neutrinos is 516, from
which we get the number 3 as the bottom. 

It is also noted here that the Greek lexarithms
know precisely, even the number of neutrinos.

NEUTRINOS: ΝΕΤΡΙΝΑ = 516 => 5 + 1 +
6 = 12 => 1 + 2 = 3

Some skeptics argue that Lexarithmic Theory is
a simple coincidence, and should be rejected as
scientifically unjustified. 

However, the examples of the isopsephias are so
many that the logic leads us to the exclusion of
pure coincidences.

An exemplary example that almost eliminates
the likelihood of coincidence is related to the
lexarithmic extraction of the mathematical con-
stant of the number π = 3.14 ...
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Από την Ευκλείδεια Γεωµετρία γνωρίζουµε ότι,
αν διαιρέσουµε το µήκος της περιφερείας ενός κύ-
κλου µε την διάµετρό του, το πηλίκον που προκύ-
πτει είναι πάντα ίσον µε τον αριθµό π = 3.14…

Όµως, λεξαριθµικά προκύπτει ότι:
ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ = 338 +

1016 + 940 = 2294
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ = 730
Συνεπώς, έχουµε το ακόλουθο πηλίκον: 2294/730

= 3.1424657534…!!! το οποίον είναι πολύ κοντά
στην αριθµητική τιµή της µαθηµατικής σταθεράς π.

Η ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το φαινόµενο της προβλεπτικότητας της Ελληνι-
κής Γλώσσας εµφανίζεται αρχικά από τον Ρωµαίο
ιστορικό Σουητώνιο, ενώ κατά τον 20ο αιώνα έχει
διερευνηθεί και µελετηθεί µόνο από λίγους ερευ-
νητές. 

Η έρευνα πάνω στην προβλεπτική ικανότητα της
Ελληνικής γλώσσας ξεκινά από την παρατήρηση
κάποιου είδους λογικής, όσον αφορά τον υπολογι-
σµό των αριθµητικών τιµών των µαθηµατικών στα-
θερών καθώς και τη γνώση µαθηµατικών θεωρη-
µάτων και κοσµικών νόµων.

Κατά την διάρκεια του 1ου αιώνα µετά Χριστόν,
ο Ρωµαίος ιστορικός Σουητώνιος παρατήρησε ότι ο
λεξάριθµος του ονόµατος Νέρων ήταν ίσος µε το
λεξαριθµικό άθροισµα της φράσεως ιδίαν µητέρα
απέκτεινε (∆ολοφόνησε την µητέρα του). 

Αυτή ήταν η πρώτη ιστορικά γνωστή ανακάλυψη
της προβλεπτικότητας της Ελληνικής γλώσσας, η
οποία εµπεριέχει ορισµένα σηµαντικά ιστορικά γε-
γονότα κωδικοποιηµένα µέσα σε ισοψηφίες, καθώς
αποτελεί ιστορικό γεγονός ότι «ο Νέρων σκότωσε
την µητέρα του Αγριππίνα».

Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα: γνωρίζει ο λεξάριθ-
µος αυτό που πρόκειται να συµβεί;

ΝΕΡΩΝ = Ι∆ΙΑΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΠΕΚΤΕΙΝΕ =
1005

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
∆ΡΟΥ

Ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε συχνά «Το ζην το
χρωστώ στους γονείς µου, το ευ ζην όµως το χρωστώ
στον διδάσκαλό µου, Αριστοτέλη».

Οι φράσεις το τέλειον, το ευ ζην και Αλέξανδρος
ο Μέγας έχουν ίσες αριθµητικές τιµές. Αυτό απο-
τελεί µία καλή ιδέα, να προσπαθούµε να αποκωδι-

From Euclidean Geometry we know that if we
divide the length of the circumference of a circle
with its diameter, the resulting quotient is always
equal to the number π = 3.14 ...

However, we find that:
LENGTH OF CIRCLE'S CIRCUMFER-

ENCE = 2294
DIAMETER = 730
Therefore, we have the following deduction:

2294/730 = 3.1424657534 ... !!! which is very close
to the numerical value of the mathematical con-
stant π.

THE PREDICTABILITY 
OF THE HELLENIC LANGUAGE

The phenomenon of the predictability of the
Hellenic language first appears from the Roman
historical Suetonius, while in the 20th century it
has been investigated and studied only by a very
few researchers. 

The research on the predictability of the Greek
language, begins with the observation of some
kind of logic in calculating the numerical values   of
mathematical constants as well as the knowledge
of mathematical theories and cosmic laws.

During the 1st century AD, the Roman histo-
rian, Suetonius, noticed that the lexarithmos of
the name Neron was equal to the lexarithmic sum
of the phrase ιδίαν µητέρα απέκτεινε (he mur-
dered his own mother).

This was the first historically known discovery
for the predictability of the Hellenic language,
which contains some important historical events
encoded in isopsephias, as it is a historical fact
that Nero killed his mother Agrippina.

So the question arises: does the lexarithms know
what is going to happen?

NERO = HE KILLED HIS OWN MOTHER
= 1005

THE DEATH OF ALEXANDER THE
GREAT

Alexander the Great said often, “I owe my life to
my parents, but the good living I owe it to my
teacher, Aristotle.”

The phrases the perfect, the good living and
Alexander the Great, have equal numerical values.
This is a good idea, trying to decode certain his-
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κοποιήσουµε ορισµένα ιστορικά γεγονότα, µε την
σοφία των λεξαρίθµων.

Παρακαλώ την προσοχή σας!

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ = ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ =
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΝ = 840 !!!

Το έτος 323 π.Χ. ο Αλέξανδρος ο Μέγας, σε ηλι-
κία 33 ετών, πεθαίνει στην πόλη της Βαβυλώνος πε-
ριτριγυρισµένος από τους στρατηγούς του. 

Η αιτία του θανάτου του παραµένει άγνωστη.
Όµως, ο Έλλην λόγος γνωρίζει την τοποθεσία

του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Ακόµη, ορισµένες ισοψηφίες, µας οδηγούν στο

υποθετικό συµπέρασµα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος,
ίσως να δηλητηριάστηκε.

Ιστορικοί, αρχαιολόγοι, καθώς και άλλοι ερευ-
νητές θα πρέπει να προβούν σε περισσότερες έρευ-
νες, ώστε να µπορεί να αποδεχθεί αυτό το οποίο
δηλώνουν οι λεξαριθµικές Ισοψηφίες, που ακο-
λουθούν:

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ =
Η ΒΑΒΥΛΩΝ = 1293

ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟΝ = ΝΕΥΡΙ-
ΚΟΝ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟΝ = 1293 

Σας ευχαριστώ.

torical events, with the wisdom of the lexarithms.
Please be alert!

ALEXANDER THE GREAT = THE GOOD
LIVING = THE PERFECT = 840 

In the year 323 BC Alexander the Great, at the
age of 33, dies in the city of Babylon, surrounded
by his generals. 

The cause of his death remains unknown.
However, the Hellenic Logos knows the loca-

tion of the death of Alexander the Great. 

Moreover, some isopsephias lead us to the hy-
pothetical conclusion that Alexander the Great
may have been poisoned.

Historians, archaeologists, and other researchers
will have to do more research so they can accept
what the following lexarithmic isopsephia is say-
ing:

ALEXANDER THE GREAT DIES = THE
BABYLON = 1293

THE BIOLOGICAL POISSON = NERVE
POISSON = 1293

Thank you.

Το Ελληνικό αλφαριθµητικό σύστηµα δηµιουργήθηκε πριν από τον Πυθαγόρα (580-496 π.Χ.).

The Greek alphanumeric system was created before Pythagoras (580-496 BC)
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ΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Α) Είναι γνωστές οι δύο οµιλίες που

έκανε, τον Σεπτέµβριο 1957 και τον Οκτώβριο
1959, ενώπιον των συναδέλφων του µελών του ∆.Σ.
(Board of Governors) της Παγκόσµιας Τράπεζας, ο
Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ∆ιοι-
κητής της ΤτΕ, αείµνηστος Ξενοφών Ζολώτας, στα
Αγγλικά µεν, αλλά µε λέξεις ελληνικής προέλευσης,
εκτός από άρθρα και προθέσεις, αρκετές από τις
οποίες αφορούσαν τα οικονοµικά και ορισµένες
και τα νοµικά. 

Βεβαίως, η επίδραση της ελληνικής γλώσσας στην
διεθνή νοµική ορολογία είναι µικρότερη και µάλ-
λον έµµεση, όχι δε πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό,
από ότι η αντίστοιχη επίδραση στην οικονοµική
και κυρίως στην ιατρική επιστήµη.

Β) Όµως δεν είναι καθόλου ασήµαντη η επί-
δραση αυτή, που έγινε µέσω των λατινικών, τα
οποία διέπλασαν άµεσα µεν τη διεθνή νοµική ορο-
λογία, υπέστησαν όµως έµµεσα έντονα την αντί-
στοιχη ελληνική γλωσσική και ιδίως νοηµατική επί-
δραση, µέσω αξιών και µεθόδου που έλκουν την
καταγωγή τους από το αρχαίο ελληνικό δίκαιο : οι
συνέπειες αυτής τις επίδρασης καταφαίνονται, όχι
µόνο στα πλαίσια νοµικών συστηµάτων που έχουν
ως µεθοδολογική βάση το Ρωµα�κό ∆ίκαιο, σε προ-
σµίξεις και µε άλλα δίκαια λαών και πολιτισµών
που αναπτύχθηκαν στην ηπειρωτική Ευρώπη και τα
οποία σήµερα σχηµατικά ονοµάζουµε Ρωµαιό-γερ-
µανικής προέλευσης ή και Αστικού ∆ικαίου (Civil
Law), έχουν χαρακτήρα αφηρηµένο και απαγω-

NTRODUCTION
A) Two speeches were made in Sep-

tember 1957 and October 1959, to the fellow
members of the Board of Governors of the
World Bank, that were made by Professor of the
University of Athens and Governor of the Bank
of Greece, the late Xenophon Zolotas, in Eng-
lish, but with words of Greek origin, apart from
articles and prefixes, several of which concerned
finance and some law.

Of course, the influence of the Greek language
on international legal terminology is smaller and
indirect rather than widely known to the general
public than the corresponding impact on eco-
nomic and, above all, medical science.

B) However, this effect, which was done through
Latin, which directly transposed the international
legal terminology, was not insignificant, but indi-
rectly strongly affected the corresponding Greek
linguistic and especially conceptual influence,
through values and methods attributable to their
origin in the ancient Greek law: the effects of this
influence are evident, not only within the legal sys-
tems based on Roman law, as a methodological
basis, in admixture with other legal systems of
peoples and cultures developed in mainland Eu-
rope; which are now schematically called Roman-
German or Civil Law and are abstract and de-
ductive and also mainly encoded, as well as those
that have not been influenced by Roman law but
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γικό και περιλαµβάνονται κυρίως σε κωδικοποιή-
σεις, αλλά και σ’ εκείνα τα οποία δεν υπέστησαν
την επίδραση του Ρωµα�κού ∆ικαίου, αλλά διαφο-
ρετικών νοµικών πολιτισµών, εκείνων της νησιωτι-
κής ∆υτικής Ευρώπης (Κέλτικης και Σαξονικής
προέλευσης) και που ονοµάζονται αγγλοσαξονικά
ή του Κοινού ∆ικαίου (Common Law), επαγωγικού,
περιπτωσιολογικού και νοµολογιακού χαρακτήρα,
όπως το Αγγλικό ∆ίκαιο και τα δίκαια που το ακο-
λούθησαν στη συνέχεια, Αµερικανικό, Αυστρα-
λιανό και διάφορων άλλων κρατών πρώην αποι-
κιών της Μ. Βρετανίας.

Γ) Η επίδραση αυτή είναι δικαιολογηµένη και
σταθερή, αφού το ∆ίκαιο και η Γλώσσα είναι τα
δύο (2) κύρια στοιχεία που βρίσκονται στη βάση
της οργάνωσης και λειτουργίας των επιµέρους κοι-
νωνιών (Κρατών ή άλλων πολιτικών οντοτήτων) και
αποτελούν επίσης τα δύο στοιχεία αλληλεπίδρασης
των πολιτισµών και όσµωσης µεταξύ τους, δηµι-
ουργώντας το φαινόµενο της «πολιτισµικής επί-
δρασης» (acculturation), το οποίο εξετάζουν γλωσ-
σολόγοι, κοινωνιολόγοι και νοµικοί. 

∆)Έτσι, στη συνέχεια των αναπτύξεών µας, θα
προσπαθήσουµε να εξετάσουµε την παράλληλη
ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και του ελ-
ληνικού νοµικού πολιτισµού, καθώς και την επί-
δρασή τους σε άλλους πολιτισµούς οργανωµένων
κοινωνιών (πολιτικών οντοτήτων), όχι µόνο τις
οποίες «κατάκτησε» ο Ελληνικός πολιτισµός, αλλά
και από τις οποίες κατακτήθηκαν οι επιµέρους ορ-
γανωµένες κοινωνίες (πόλεις κυρίως) του Ελλαδι-
κού χώρου (ΙΙ), για να εξετάσουµε έπειτα την θέση
και λειτουργία της ελληνικής γλώσσας στο δίκαιο
του σύγχρονου Νεοελληνικού Κράτους, ιδίως συ-
γκριτικά και µε άλλα, ξένα δίκαια (ΙΙΙ), πριν κατα-
λήξουµε σε ορισµένα συµπεράσµατα (IV), όχι µόνο
ως προς την διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσ-
σας στη δόµηση του δικαίου, αλλά και στην κατα-
γραφή ορισµένων παθογενειών που παρουσιάσθη-
καν πρόσφατα στους χώρους αυτούς, κάτι που θα
επιχειρήσουµε να κάνουµε, σύντοµα µεν, αλλά µε
πλήρη σαφήνεια κατά το δυνατό.

by different legal cultures, those of Western Eu-
rope (of Celtic and Saxon origin) called Anglo-
Saxon or Common Law, of an inductive, case-law
and jurisprudential nature, such as English Law
and the Laws followed by American, Australian
and various other former British colonies.

C) This effect is justified and stable, since Law
and Language are the two (2) main elements un-
derlying the organization and functioning of in-
dividual societies (States or other political entities)
and are also the two elements of interaction be-
tween cultures and osmosis among them, creating
the phenomenon of “cultural influence” (accul-
turation), which is examined by linguists, sociolo-
gists and lawyers.

D) As a result of our development, we will try to
examine the parallel historical evolution of the
Greek language and the Greek legal culture, as
well as their impact on other cultures of organized
societies (political entities), not only those that
“conquered” Greek culture, but also from which
the individual organized societies (mainly cities) of
Greece were conquered (II), in order to then ex-
amine the position and function of the Greek lan-
guage in the law of the modern “Neohellenic”
State (III), before issuing at the end some con-
clusions (IV), not only in terms of the diachronic
value of the Greek language in the construction of
law, but also in the recording of some pathogens
recently presented in these places ; something we
will try to do, soon, but with full clarity as much as
possible.
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...θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε την παράλληλη ιστο-
ρική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού νο-
µικού πολιτισµού...

...we will try to examine the parallel historical evolution of
the Greek language and the Greek legal culture...



163

ΙΙ.- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Α) Ως προς την οργάνωση των πόλεων και το δί-
καιο στην αρχαία Ελλάδα, οι πληροφορίες µας έρ-
χονται: 1)Από γραπτά κείµενα νοµικού περιεχο-
µένου, όπως εκείνο του 5ου π.Χ. αι. από την
Γόρτυνα της Κρήτης, σε δωρική γλώσσα, γραµµένο
βουστροφηδόν (εναλλάξ εξ αριστερών προς τα δε-
ξιά και εκ δεξιών προς τα αριστερά) σε 14 κάθετες
στήλες και µε περιεχόµενο «ιδιωτικού δικαίου»ˑ
αντίθετα, ο δίσκος της Φαιστού, που παρουσιάζε-
ται επίσης ως νοµικό κείµενο του 17ου αι. π.Χ.,
δεν έχει διαβαστεί ακόµη και µπορεί δε να είναι
προσευχή, ποίηµα ή και ηγεµονικός λόγος. 

2) Άλλη πηγή, µάλλον προφορική αυτή τη φορά,
είναι τα οµηρικά έπη και ιδίως η «Ιλιάδα» του Οµή-
ρου, σε πρώιµη αχαι�κή γλώσσα, που µας παρου-
σιάζει τον χαρακτήρα και τη δοµή του δικαίου κατά
την Μυκηνα�κή εποχή, όταν το δίκαιο είχε κυρίως
εθιµική προέλευση και όπου οι όροι «∆ίκαιον» και
«Νόµος» δεν είχαν ακόµη εµφανιστεί, σε αντίθεση
µε τους όρους Θέµις και ∆ίκη οι οποίοι είναι αρ-
κετά συχνοί και αναφέρονται σε θεότητες που προ-
σωποποιούσαν το ∆ίκαιο και τη ∆ικαιοσύνη, όπως
την απέδιδαν (µε θε�κή έµπνευση και ατ’ επιείκεια)
οι ηγεµόνες και άλλοι κατ’ εξουσιοδότηση άρχοντες
(άναξ και βασιλεύς).

3) Αργότερα, κατά το αττικό και ιωνικό δίκαιο,
καθώς και εκείνο των Συρακουσών και πάλι οι κα-
νόνες οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών
σχέσεων και ιδίως των ιδιωτικών σχέσεων είναι
συνήθως εθιµικού χαρακτήρα και εφαρµόζονταν
από διαιτητές τους οποίους όριζαν οι αρχηγοί των
φατριών στις οποίες άνηκαν αντίστοιχα οι διάδικοι
και οι οποίοι διαιτητές ερµήνευαν και εφάρµοζαν
τους κανόνες αυτούς κατ’ επιείκεια, σύµφωνα και
µε την παρουσίασή τους από ρήτορες (Αδοκίδης,
Λυσίας, Ισοκράτης, Λυκούργος, Έφορος κλπ.). 

Οι γραπτοί νοµικοί κανόνες και πάλι αποτελού-
σαν, τις περισσότερες φορές, καταγραφή εθίµων,
όπως εκείνοι του Σόλωνα, που µάλιστα έκανε την
καταγραφή σε έµµετρα κείµενα για να τους θυ-
µούνται ευκολότερα οι συµπολίτες του, για δε ορι-
σµένα θέµατα εφαρµόζονταν κι’ από ∆ηµόσια ∆ι-
καστήρια Ενόρκων, όπως οι Ηλιαστές (ιδιωτικές
διαφορές).

II.- HISTORICAL DEVELOPMENT 
OF GREEK LAW PARALLELED BY 

THE CONFIGURATION OF THE GREEK 
LANGUAGE, UP TO THE CREATION OF THE
CONTEMPORARY “NEOHELLENIC” STATE.

A) With regard to the organization of cities and
the law in ancient Greece, our information comes
from: 1) Written texts of legal content such as that
of the 5th century BC. c. from Gortyna of Crete,
in the Doric language, written and aligned in a
“bovine threshing form” (alternately from left to
right and right to left) in 14 vertical columns and
with content of “private law”; on the contrary, the
Phaistos disc, also presented as legal text of the
17th century. BC, has not been yet read even
though it may be prayer, poem or hegemonic
speech. 

2) Another source, rather oral this time, is the
Homeric epics, and in particular Homer's Iliad, in
early Achaean language, which presents us with
the character and structure of law during the
Mycenaean era, when the law was predominantly
of customary origin and where the terms “right”
and “law” had not yet appeared, contrary to the
terms Themis and Diki, which are quite common
and refer to deities that personified Law and Jus-
tice as they did (with divine inspiration and le-
niency) and others by authorization rulers (anax
and basileus).

3) Later, under Attic and Ionian law, as well as
that of Syracuse, the rules of organization and
functioning of social relations and especially of
private relations are usually customary and were
applied by arbitrators appointed by the faction
leaders to which the parties belonged, and which
arbitrators interpreted and applied these rules on
a leniency basis, according to their presentation by
orators (Adokidis, Lysias, Isokratis, Lykourgos,
Ephorus, etc.).

Written legal rules were, more often than not, a
record of customs, such as those of Solon, who
even made the recording in rhetorical texts for
their fellow citizens to remember them more
readily, and some issues were also enforced by
Public Jurors
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Β) Κύριο χαρακτηριστικό του ∆ικαίου κατά την
εποχή αυτή είναι ότι, πριν από την εφαρµογή του,
συγχέεται µε την ηθική των πολλών, σε ευρύτερα
δηλαδή πλαίσια (πολιτικά) και έτσι συγγενεύει µε
αυτό που σήµερα αποκαλούµε δίκαιο φυσικό ή και
κατ’ επιείκεια (equity, κατά τα αγγλο-σαξoνικά συ-
στήµατα): πρόκειται κυρίως για δηµώδες δίκαιο
και σε δηµώδη (για την εποχή) γλώσσα και ορολο-
γία. Ο χαρακτήρας αυτός παρέµεινε ακόµη και στα
ελληνιστικά δίκαια, τα οποία εκφράζονταν επί-
σηµα στην ελληνική γλώσσα, παρά την ενδεχόµενη
και εντόπια (αιγυπτιακή) προέλευσή τους και δι-
κάζονταν κυρίως από ελληνόφωνους δικαστές / δι-
αιτητές ή και µεικτά διαιτητικά δικαστήρια.

Γ) Το δίκαιο απέκτησε τη µορφή του θετικού δι-
καίου, περίπου όπως το γνωρίζουµε σήµερα, στην
Αρχαία Ρώµη, όπου ήδη από την περίοδο της Βα-
σιλείας και της ∆ηµοκρατίας υιοθετήθηκαν πολ-
λές από τις αξίες του αρχαίου ελληνικού (κυρίως
αττικού και ιωνικού) δικαίου και εφαρµόστηκαν
κατά τρόπο γενικό σε όλους τους ρωµαίους πολίτες,
κυρίως µε δικονοµικές µορφές (actiones = αγω-
γές), καταργώντας έτσι τον εθιµικό και δηµώδη
(εύπλαστο κατ’ επιείκεια) χαρακτήρα του δικαίου
(dura lex sed lex = σκληρός ο νόµος, αλλά νόµος):
αυτά σε αντίθεση µε τα αγγλοσαξονικά δίκαια
(ακόµη και της εποχής εκείνης) τα οποία διατήρη-
σαν παράλληλα µε το Common Law (= Θετικό ∆ί-
καιο) και την Equity (= ∆ίκαιο επιείκειας).

∆) Αυτό κράτησε σε όλη την περίοδο του Ρωµα�-
κού ∆ικαίου, ακόµα κι’ εκείνη του Βυζαντινού ∆ι-
καίου και 1)της κυριότερης κωδικοποίησής του από
τον Ιουστινιανό, συντεταγµένης σε λατινική γλώσσα
(Corpus Juris Civilis)ˑ 2) τον ίδιο χαρακτήρα (θετι-
κού δικαίου) διατήρησε και στη συνέχεια, όταν
εξελληνίστηκε γλωσσικά, µε την κωδικοποίηση των
Μακεδόνων αυτοκρατόρων (9ος-11ος µ.Χ. αι.) «τα
Βασιλικά», καθώς και άλλες Συλλογές νόµων µε-
ταγενέστερα, όπως π.χ. η «Εξάβιβλος» του Αρµε-
νόπουλου κ.α. 

Ε) Κατά την Τουρκοκρατία υπήρχαν παράλληλα
δύο συστήµατα στην κατεχόµενη Ελλάδα: 1)ένα
επίσηµο, το οποίο είχε αναγνωρίσει η «Υψηλή
Πύλη», βασισµένο στο Βυζαντινορωµα�κό δίκαιο,
το οποίο κατά παραχώρηση εφάρµοζαν αρκετές
φορές εκκλησιαστικά δικαστήρια, ιδίως σε θέµατα
οικογενειακού και κληρονοµικού δικαίου και 2)ένα
άλλο, ανεπίσηµο, που ήταν το κοινοτικό δίκαιο το
οποίο ίσχυε εθιµικά σε διάφορες περιφέρειες (κοι-

B) The main feature of the Law at this time is
that, before its implementation, it is confused
with the morality of many, in a wider context (po-
litically) and thus related to that we call today
Right to natural or in equity (equity, during the An-
glo-Saxon systems): mainly vernacular and folk
law (for the season), language and terminology.
This character remained even in the Hellenistic
law, which was officially expressed in the Greek
language, despite their possible local (Egyptian)
origin, and was mainly judged by Greek-speaking
judges / arbitrators or mixed arbitration courts.

C) Law has acquired the form of positive law, as
we know it today, in Ancient Rome, where many
of the values of ancient Greek (mainly Attic and
Ionian) law have been adopted since the Kingdom
and the Republic and were applied in a manner in
general, to all Roman citizens, mainly in proce-
dural forms (actions), thereby abolishing the cus-
tomary and soft character of law (dura lex sed lex
= hard law but law): these in opposition to Anglo-
Saxon justice (even in those eras) which are main-
tained in parallel with the Common Law (= pos-
itive law) and Equity (= leniency Law).

D) This kept throughout the period of Roman
law, even that of Byzantine law, and 1) its main
codification by Justinian, written in Latin (Corpus
Juris Civilis); 2) the same character (positive law)
and then, when it was linguistically elucidated,
with the codification of the Macedonian emperors
(9th-11th century AD), “the Basilica”, as well as
other collections of laws later, such as the “Ex-
abiblos” by Armenopoulos and others.

E) During the Ottoman domination, there were
two systems in occupied Greece: 1) an official,
which had been recognized by the “High Door”
(ottoman government), they have applied several
times ecclesiastical courts, especially in matters of
family and inheritance law; and 2) another, unof-
ficial, which was the customary Community law in
various regions (communes) and concerned trade
law and / or commercial law - in foreign stan-
dards, or Lex Mercatoria (= international law of
traders), which, according to the late Professor
Nicholas Pantazopoulos, applied arbitrators ap-
pointed by the local (municipalities) rulers, some-
thing that continued and intensified during the
Struggle for independence, with the tacit adoption
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νότητες) και αφορούσε το δίκαιο των συναλλαγών,
ή και εµπορικό δίκαιο - βασισµένο και σε ξένα
πρότυπα ή και την Lex Mercatoria (= διεθνές δί-
καιο των εµπόρων) και το οποίο εφάρµοζαν, κατά
τον αείµνηστο καθηγητή Νικόλαο Πανταζόπουλο,
διαιτητές που όριζαν οι τοπικοί άρχοντες, κάτι που
συνεχίστηκε και εντατικοποιήθηκε κατά τη διάρ-
κεια του Αγώνα για την ανεξαρτησία, µε τη σιω-
πηρή υιοθέτηση του Γαλλικού Εµπορικού ∆ικαίου
(Code Napoleon de Commerce), αρχικά από τους
συναλλασσόµενους και που επισηµοποιήθηκε στη
συνέχεια µε Ψηφίσµατα των Εθνοσυνελεύσεων των
αγωνιζοµένων Ελλήνων (Επιδαύρου, Άργους, Τροι-
ζίνας).

Έτσι και κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας
η Ελληνική γλώσσα διατηρήθηκε στην διαµόρφωση
του δικαίου που εφαρµοζόταν στους Έλληνες, του-
λάχιστον στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου. 

Επίσης θα πρέπει να αναφέρουµε εδώ το σηµα-
ντικό ρόλο που έπαιξε η ελληνική γλώσσα και στον
χώρο του διεθνούς δικαίου στην Οθωµανική Αυτο-
κρατορία, αφού σ’ ένα σηµαντικό µέρος των διε-
θνών σχέσεων της, γινόταν και µε βάση την Ελλη-
νική Γλώσσα από τον Μεγάλο ∆ιερµηνέα (Uzun
Draguman), θεσµό αντίστοιχο εκείνου του Υπουρ-
γού Εξωτερικών, στον οποίο συνήθως διοριζόταν
Έλληνας ή Ελληνόφωνος.

ΙΙΙ.- ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ,
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Α) Μετά την σύντοµη διακυβέρνηση του Καπο-
δίστρια και τα λίγα, αλλά σοβαρά νοµικά κείµενα
που συντάχθηκαν τότε, η Βαυαρική Αντιβασιλεία
του Όθωνα, που ακολούθησε, έθεσε τα βασικό-
τερα νεοελληνικά νοµοθετικά κείµενα, κυρίως για
θέµατα Ποινικού ∆ικαίου, ∆ικονοµικού ∆ικαίου
κ.ά., σε βαυαρική γλώσσα ακολουθούµενη από µε-
τάφραση στην Ελληνική, παρέπεµψε δε για τα θέ-
µατα Ιδιωτικού (Αστικού) ∆ικαίου στους νόµους
των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων (∆ιάταγµα της
23.2.1835), χωρίς να κάνει αναφορά στο Εµπορικό
∆ίκαιο που εξακολούθησε να είναι εκείνο της Γαλ-
λίας (Code de Commerce του 1805). 

Να αναφέρουµε σχετικά, ότι και το Βαυαρικό
∆ίκαιο, που είχε ληφθεί ως βάση για τα νοµοθετή-
µατα αυτά της Αντιβασιλείας, ήταν Γαλλικής προ-
έλευσης, αλλά και η νοµοθεσία της Βαυαρίας στα

of the French Commercial Law (Code Napoleon
de Commerce), originally by traders and then for-
malized by resolutions of the National Assem-
blies of contestants Greek (Epidaurus, Argos,
Troizina).

During the Ottoman rule, the Greek language
was retained in the formulation of the law appli-
cable to the Greeks, at least in the field of private
law. We should also mention here the important
role played by the Greek language in the field of in-
ternational law in the Ottoman Empire, since in a
significant part of its international relations it was
also based on the Greek Language by the Uzun
Dragoman (= Great Translator), an institution
equivalent to that of the Foreign Minister, who
was usually appointed a Greek or Greek speaker.

III - FROM THE CONSTITUTION 
OF THE MODERN, 

NEW GREEK STATE TO TODAY

A) Following the brief government of Kapodis-
trias and the few but serious legal texts that were
written at that time, the young and minor king’s
Otto Bavarian Regency, which followed, set the
most up-to-date Modern Greek texts, mainly on
Criminal Law and Procedural Law, in Bavarian
language followed by a translation into Greek; in
contrary, it was referred to private law issues in
the laws of the Byzantine emperors (Order of
23.2.1835), without any reference to the Com-
mercial Law, which continued to be that of France
(Code de Commerce of 1805). 

In this regard, the Bavarian law, which was
taken as a basis for these laws of the regency, was
of French origin, but the Bavarian law on private
law was also of Romano-Byzantine origin, as fi-

Ελλάδα - Τουρκοκρατία       Greece - Ottoman
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θέµατα ιδιωτικού δικαίου ήταν επίσης Ρωµαιό-βυ-
ζαντινής προέλευσης, όπως είχε διαµορφωθεί τε-
λικά από Γερµανούς ρωµα�στές της εποχής, και
κυρίως τους von Savigny (ιστορική σχολή) και
Wiendscheid (θετικιστική σχολή).

Έτσι, παρά το γεγονός ότι το επίσηµο κείµενο της
νοµοθεσίας εκείνης ήταν το γερµανικό, κατέληξε
να υπερισχύει τις περισσότερες φορές στην εφαρ-
µογή το Ελληνικό και η ορολογία του, η οποία δεν
ταυτιζόταν πάντοτε µε την γερµανική.

Β) Αυτά µέχρι και την εποχή της έναρξης της σύ-
νταξης του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) από επιτροπή
που όρισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1933 και
έφερε σε πέρας το έργο της το 1940, όταν εφαρµό-
στηκε, για λίγο χρόνο, ο ΑΚ, καθώς η ισχύς του
αναστάλθηκε µετά τον πόλεµο, για να τεθεί και
πάλι σε ισχύ το 1945 µετά την απελευθέρωση της
Ελλάδας. 

Το κείµενο του ΑΚ αυτού αποτελεί κατά τα 3/5
(Γενικές Αρχές, Ενοχικό και Εµπράγµατο ∆ίκαιο),
σχεδόν αντιγραφή του Γερµανικού ΑΚ (BGB του
1900), ενώ τα υπόλοιπα 2/5 (οικογενειακό και κλη-
ρονοµικό δίκαιο) έχουν ως βάση το βυζαντινό δί-
καιο, αλλά και προηγούµενους Ελληνικούς νόµους
που καταρτίστηκαν µε βάση τον Γαλλικό ΑΚ (Code
Civil του 1804), όπως π.χ. το κληρονοµικό δικαίωµα
της νόµιµης µοίρας. 

Η ορολογία του αρχικού κειµένου του ΑΚ, αλλά
και των µετέπειτα κειµένων άλλων Κωδίκων που
αντικατέστησαν εκείνους της Βαυαρικής Αντιβα-
σιλείας, είναι σίγουρα ορθή και επακριβής, στηρί-
ζεται στο Βυζαντινό δίκαιο, διαπλάστηκε δε από
έλληνες σύγχρονους νοµικούς µε άριστη γνώση της
ελληνικής γλώσσας και νοµικής ορολογίας, τόσο
διαχρονικά (ιστορικά), όσο και σε συγκριτική
βάση, όπως ο αείµνηστος καθηγητής του συντάκτη
αυτού του κειµένου, Γεώργιος Σ. Μαριδάκης, από
τους κυριότερους (µαζί µε τον αείµνηστο καθηγητή
Γεώργιο Μπαλή) συντάκτες του ΑΚ. 

O καθηγητής Γ. Μαριδάκης έχει έντονα και επί
µακρόν ασχοληθεί µε τη διαχρονική διαµόρφωση
του ελληνικού δικαίου και της ορολογίας του, µε µε-
λέτες του που ανατρέχουν τόσο στην εποχή του αρ-
χαίου Ελληνικού δικαίου (δίκαιο της Γόρτυνας,
των ρητόρων), αλλά ήταν και βαθύς γνώστης της
Συγκριτικής Επιστήµης του ∆ικαίου, έχοντας κα-
ταδείξει σε πολλές µελέτες του το ρόλο που είχε
διαδραµατίσει, σ’ αυτά πλαίσια, το Ελληνικό δίκαιο
και ιδίως εκείνο της επιείκειας κατ’ Αριστοτέλη,

nally formed by German Romanistic lawyers of
that time, especially by von Savigny (historical
school) and Wiendscheid (positivist school).

Thus, despite the fact that the official text of that
legislation was German, it came to prevail most of
the time in the application of Greek and its ter-
minology, which was not always completely iden-
tified with the German one.

B) These until the beginning of the drafting of
the Civil Code (AK) by a commission appointed
by the Geek Prime Minister Eleftherios Venize-
los, in 1933 and completed its work in 1940, when
the AK was applied for a while, as its validity sus-
pended after the war, to enter into force again in
1945 after the liberation of Greece. 

The text of this AK consists of 3/5 (General
Principles, Obligations and Contracts Law and
Property Law), almost a copy of the German Civil
Code (BGB of 1900), while the rest 2/5 (family and
inheritance law) are based on Byzantine law, as
well also as on previous Greek laws drawn up on
the basis of the French Civil Code of 1804, such as
the hereditary right of legal fate (inheritance re-
serve part of assets in favor of the most closed fam-
ily’s members). 

The terminology of the original text of the AK
and the subsequent texts of other Codes that re-
placed those of the Bavarian Regency is certainly
correct and accurate, as it was based on Byzantine
law and formulated by Greek contemporary
lawyers with excellent knowledge of the Greek
language and legal terminology, both historically
and on a comparative basis, such as the late pro-
fessor of the author of this text, George S. Mari-
dakis, from the main (together with the late profes-
sor Georgios Balis); 

Professor G. Maridakis has been actively in-
volved in the diachronic formulation of Greek
law and his terminology, with his studies referring
both to the era of ancient Greek law (the law of
Gortyna, the rhetoric), but he was also a deep
scholar of Comparative Law Science, having
demonstrated in many studies the role played by
Greek law, in particular that of Aristotle's le-
niency, in contributing to the formulation of mod-
ern law, not only of the West but also and many
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συντελώντας στη διαµόρφωση του σύγχρονου δι-
καίου, όχι µόνο της ∆ύσης αλλά και πολλών χωρών
της Ανατολής (Κίνα, Ιαπωνία): πρόκειται για θέση
που και άλλοι νοµικοί µε διεθνές κύρος έχουν υπο-
στηρίξει, όπως σε πολλές µελέτες του ο πρώην Γε-
νικός Εισαγγελέας του Ολλανδικού Ανωτάτου ∆ι-
καστηρίου (Hooge Raad), Καθηγητής των Παν/µίων
Ουτρέχτης και Νε�µέχεν και επίτιµος ∆ιδάκτορας
∆ΠΘ, κ. Arthur Hartkomp, ,

Γ) Η επιτυχηµένη, γλωσσικά και ουσιαστικά, εξέ-
λιξη του σύγχρονου Νεοελληνικού ∆ικαίου, ανα-
κόπηκε προσωρινά και µερικά κατά τη διάρκεια
της Επταετούς ∆ικτατορίας (1967-1974), µε νοµο-
θετήµατα, όχι µόνο που παραβίαζαν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα αλλά και άλλες θεµελιώδεις αξίες του
σύγχρονου νοµικού πολιτισµού, ιδίως Ευρωπα�-
κού, αλλά και την γλωσσική παράδοση του Ελλη-
νικού δικαίου στην διαχρονική εξελικτική της πο-
ρεία. 

Το τελευταίο, δυστυχώς συνεχίστηκε µερικά και
µετά το 1974, µε ορισµένα νοµοθετήµατα που συ-
ντάχτηκαν στην νεοελληνική καθοµιλούµενη
γλώσσα ή την µεταγλώττιση παλαιών νοµικών κει-
µένων (Συντάγµατος και Κωδίκων).

IV.- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Α) Ίσως ορισµένα σύγχρονα νοµοθετικά κεί-

µενα να συντάχτηκαν µάλλον µε µεγάλη βιασύνη
και επιπολαιότητ, ώστε µερικά απ’ αυτά να αµαυ-
ρώνουν κάπως τη διαχρονική ελληνική νοµική πα-
ράδοση, η οποία από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν συ-
χνά µεν πολυσυλλεκτική, αποδίδοντας όµως
πάντοτε µε πλήρη ακρίβεια το περιεχόµενο των
όρων και σεβόµενη πλήρως την ορθή σύνταξη των
κειµένων, ακόµη και εκείνων της δηµώδους παρά-
δοσης ή και συγκριτικής προέλευσης.: λόγω ακρι-
βώς αυτής της παράδοσης (συγκριτικής), η Ελλάδα
ήταν από τις λίγες χώρες που δεν είχε σχεδόν προ-
βλήµατα να ενσωµατώσει και αφοµοιώσει ορθά το
κοινοτικό νοµικό κεκτηµένο (ΕΚ/ΕΕ) και, ορισµέ-
νες φορές στην αρχή ιδίως, να το διαµορφώσει
προς την ορθή κατεύθυνση στα γενικά πλαίσια νο-
µικής συνεργασίας της ΕΚ/ΕΕ, διαµεσολαβώντας
µεθοδολογικά και εννοιολογικά µεταξύ του Αγ-
γλοσαξωνικού νοµικού πολιτισµού (Common Law)
και εκείνου της Ηπειρωτικής Ευρώπης (Civil Law,
Ρωµαιογερµανικής προέλευσης), αφού και τα δύο
αυτά συστήµατα έλκουν κατά σηµαντικό µέρος την
καταγωγή τους, τουλάχιστον ως προς τις βασικές
αξίες και την µέθοδο συγκρότησής τους στη δια-

countries of the East (China, Japan): this is a po-
sition that other lawyers with international pres-
tige have supported, as in many studies the former
Hooge Raad (=Dutch Supreme Court on matters
of Private Law) Attorney General, Professor at the
Utrecht and Nijmehen Universities and doctor
honoris causa at the Law Faculty of “Democritus”
University of Thrace, Mr. Arthur Haartkamp. 

C) The successful, linguistic and substantial evo-
lution of modern Neo-Hellenic Law, was inter-
rupted temporarily and some during the Seven-
Year Dictatorship of Colonnels (1967-1974), not
only because they violated human rights, and
other fundamental values of contemporary legal
culture, especially European, but also the lin-
guistic tradition of Greek law in its evolutionary
course over time. 

The latter, unfortunately, continued somewhat,
even after 1974, with some provisions of old legal
texts (Constitution and Codes) transposed in the
actual Modern Greek language.

IV.- CONCLUSIONS

A) Perhaps some modern legislative texts may
have been composed with great rush and superfi-
ciality, so that some of them may somewhat tar-
nish the long-standing Greek legal tradition,
which from ancient times was often manifold, but
always with full precision on the content of the
terms, and fully respecting the correct drafting of
texts, even those of public (customary) tradition or
comparative origins: because of this tradition
(comparative), Greece was one of the few Euro-
pean countries (EC / EU) and, at the outset, at
least in the first instance, to set it in the right di-
rection in the general frameworks of EC / EU le-
gal cooperation, mediating methodologically and
conceptually the Anglo-Saxon Common Law and
that of the European Law (Civil Law, of Roman-
Germanic origin), since both of these systems at-
tract from Greek legal tradition a significant part
of their origin, at least in terms of core values and
method of constitution, as the timeless Greek le-
gal tradition always had this ambivalent character,
popular and comparative! 

Perhaps today, due to the poor and serious
study and adaptation of several foreign legal stan-
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χρονική ελληνική νοµική παράδοση µε τον διφυή
αυτό χαρακτήρα της. 

Ίσως σήµερα, εξαιτίας της κακής και χωρίς σο-
βαρή µελέτη και προσαρµογή αποδοχής αρκετών
ξένων νοµικών προτύπων, η ελληνική νοµική επι-
στήµη δεν είναι πλέον αυτή που ήταν κάποτε, ακόµη
και σε δύσκολες εποχές: κάποια ξενοµανία ορισµέ-
νων οδήγησε όχι στην έλλογη διάχυση και αφοµοί-
ωση της νοµικής κουλτούρας (acculturation ju-
ridique), όπως µε ευπρέπεια έδειξε µε την
διδακτορική του διατριβή ο αείµνηστος συνάδελ-
φος του Παν/µίου Αθηνών Θανάσης Παπαχρήστος,
αλλά, αντίθετα, σε άκριτες ενσωµατώσεις, χωρίς
προσαρµογή στο νοµικό παραδοσιακό περίγυρο της
ελληνικής πραγµατικότητας, αλλοδαπών θεσµών. 

Β) Όµως παρά τις όποιες αυτές όχι επιτυχείς
αποκλείσεις στο σύγχρονο Ελληνικό νοµικό οικο-
δόµηµα, τα θεµέλιά του παραµένουν αρκετά στέ-
ρεα, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσής
του, όπως ενδεχόµενα σε άλλους τοµείς, αλλά, αντί-
θετα, υπάρχουν σοβαρές ελπίδες για την επιτυχή
συνέχιση της πορείας του και στο µέλλον. 

∆εν χρειάζεται να µείνουµε «καρφωµένοι» στο
παρελθόν, αλλά ούτε και να προχωρήσουµε «ξε-
κάρφωτοι» στο µέλλον. 

Σας ευχαριστώ

dards, Greek legal science is no longer the one
that was once, even in difficult times: some over-
turning of some led not to the rational diffusion
and assimilation of legal culture (legal accultura-
tion), as with his doctoral thesis, the late colleague
of the University of Athens Thanasis Papachristos
showed, but on the contrary, in unaccountable
embodiments, without adaptation to the legal tra-
ditional environment of Greek law foreign insti-
tutions.

B) However, despite these failures in the Mod-
ern Greek legal structure, its foundations remain
solid enough, so that there is no risk of its col-
lapse, possibly in other areas, but, on the con-
trary, there are serious hopes for its successful
continuation its course in the future. 

We do not have to stay “nailed” in the past, nor
do we move without solid basis forward "in the fu-
ture": the recognition of Greek legal studies in a
waste international field, as well as the high qual-
ity of the majority of legal services practiced by
Greek lawyers can more or lass seriously confirm
this statement, we rather think!

Thank you.

Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, Αστικός Κώδικας 1933.

Minister Eleftherios Venizelos, Civil Code 1933.
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ε όλη τη µακραίωνη πορεία της η ελλη-
νική γλώσσα ακολούθησε ακατάπαυ-

στα µιαν αέναη και ενιαία ροή όµοια µε εκείνη
ενός πλούσιου, ανεξάντλητου και απύθµενου πλω-
τού ποταµού µε χρυσοφόρα γλωσσικά και εννοιο-
λογικά κοιτάσµατα. 
Υπήρξε και είναι από κάθε άποψη ένας οικουµε-
νικός Πακτωλός! 

Αναλλοίωτη ποιοτικά και ποσοτικά ως προς τις
ρίζες της και τις πηγές της, εξελικτική και µεταλ-
λασσόµενη στις διάφορες ιστορικές χρονικές πε-
ριόδους, κατάφερε, κυρίως µε τον Μέγα Αλέξαν-
δρο και την ελληνιστική περίοδο, να διασχίσει
σχεδόν όλη την υφήλιο και να αρδεύσει µε τα
άφθονα και περιεκτικά νάµατά της όλες τις γλώσ-
σες και τους πολιτισµούς του κόσµου. 

Λόγω του εύρους του λεξιλογίου της, του βάθους
των εννοιών της, της έκτασης και έντασης των εν-
νοιολογικών και φιλοσοφικών νοηµάτων ,που γεν-
ναιόδωρα µεταφέρει, έχει αναντίρρητα καταστεί η
µόνη πλέον παλαιγενής, ανθεκτική πνευµατική
υδρεία, που τροφοδότησε επί µακρόν και συνεχίζει
να τροφοδοτεί τα επικοινωνιακά συστήµατα των
λαών της γης.

Τα χαρακτηριστικά της -(γνωρίσµατα και ιδιότη-
τες) - χάριν της οικονοµίας του χρόνου και των πε-
ριοριστικών όρων του κειµένου, µπορούν να συνο-
ψισθούν επιγραµµατικά στα ακόλουθα:

hroughout the centuries, the Greek
language has long followed a perpetual

and unified flow similar to that of a rich, inex-
haustible and seamless floating river with golden
linguistic and conceptual deposits. 

It was and is in every respect an ecumenical Cor-
nucopia!

Unchanging as to its quality and quantity in its
roots and sources, evolving and changing in the
various historical periods, it managed, mainly with
Alexander the Great and the Hellenistic period,
to traverse almost all the world and irrigate with
the abundant and comprehensive sources all the
languages and cultures of the world.

Due to the breadth of its vocabulary, the depth
of its concepts, the extent and the intensity of the
conceptual and philosophical concepts it delivers
generously, it has undoubtedly become the only
old, durable spiritual urn that has fueled for a
long time and continues to fuel the communica-
tion systems of the peoples of the earth.

Its features (traits and attributes), for the sake of
the time economy and the restrictive terms of the
present text, can be briefly summarized in the fol-
lowing:

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΣ
ANDREAS KAMPIZIONIS

Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Francis Marion University, Florida-Flo-
rence
Darlington Techical College, USA
Professor of Philosophy, Francis Marion University, Florida-Florence
Darlington Techical College, USA

ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ Ε∆ΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
(Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

THE GREEK LANGUAGE I WAS GIVEN
(THE GREEK LANGUAGE IN UNIVERSAL COMMUNICATION)
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• Η Θηλυκότητα της ελληνικής γλώσσας. 
Η ελληνική είναι η µητέρα γλώσσα. 
Η αρχαιότερη. Η γεννήτρα, η δηµιουργός. 
Η γλώσσα που γεννάει διαρκώς νέες λέξεις και

έννοιες. 
Που γονιµοποιείται και πολλαπλασιάζεται, µε

αποτέλεσµα, µέσα από τα σύνθετα και τα παρά-
γωγα, µέσα από την πνευµατώδη και ευρηµατική
λογοπλασία, να συντελεί στον συνεχή εµπλουτισµό
της. 

• Η σοφία. Η ελληνική γλώσσα έχει λέξεις που
περικλείουν ολόκληρη φιλοσοφία. 

Για παράδειγµα: η λέξη βίος αναφέρεται στους
ανθρώπους, ενώ η λέξη ζωή στα ζώα. 

Η λέξη φθόνος, προέρχεται εκ του φθίνω που
σηµαίνει σβήνω, χάνοµαι και από αυτή την εννοι-
ολογική συνάφεια,η ηθική διδασκαλία µάς προ-
τρέπει να µην φθονούµε τους άλλους, διότι όποιος
φθονεί τότε φθίνει συνεχώς, σβήνει και στο τέλος
χάνεται…

• Ιδιαιτερότητα και µοναδικότητα.
Κάθε λαός δικαιούται να είναι και είναι πάντοτε

ιδιαίτερα υπερήφανος για την γλώσσα του, τον πο-
λιτισµό του, την ιστορία του. 

Κανείς δε το αµφισβητεί αυτό και όλες οι γλώσ-
σες είναι ισότιµες. 

Όµως, κάποιες από όλες αυτές τις γλώσσες σή-
κωσαν το βάρος ανεπτυγµένων µορφών πολιτισµού
του ανθρώπου και γνώρισαν καλλιέργεια που τις
κάνει να ξεχωρίζουν από τις άλλες. 

Η ελληνική είναι ιδιαίτερα καλλιεργηµένη
γλώσσα, που σµιλεύτηκε στο πέρασµα τόσων αιώ-
νων στην έκφραση λεπτών εννοιών της φιλοσοφίας
και της επιστήµης, αδρών εννοιών του πολιτικού λό-
γου και των πολιτειακών θεσµών, συνθέτων εν-
νοιών του ευαγγελικού λόγου και της πατερικής
θεολογίας, καθώς και βαθιών στοχαστικών εννοιών
του αρχαίου δράµατος, της πεζογραφίας και της
ποίησης. 

Έτσι, λοιπόν, µέσα από αυτό το ασήκωτο βάρος
της παράδοσης εξηγείται η προνοµιακή, µοναδική
και ξεχωριστή θέση της ελληνικής ανάµεσα στις
άλλες γλώσσες του κόσµου.

Η ηλικία της ελληνικής γλώσσας, ο πλούτος, η
καλλιέργεια και η πολιτισµική της ακτινοβολία συ-
νέτειναν ώστε πολλοί λαοί να υιοθετήσουν σηµα-
ντικό µέρος του λεξιλογίου της για να καλύψουν

• The Femininity of the Greek Language.
Greek is the mother of all languages. 
The oldest. The generator, the creator. 
The language that constantly generates new

words and concepts. 

It is fertilized and multiplied, thus, through the
compound and derivative words, through its witty
and inventive logic, contributes to its continuous
enrichment.

• Wisdom. 
The Greek language has words that encompass

a whole philosophy. 

For example: the word βίος (life) refers to peo-
ple, while the word, ζωή (life) to animals. 

The word φθόνος (envy) comes from φθίνω ,
which means perish/ be lost, and from that se-
mantic affinity, ethical teaching prohibits us to
envy others because whoever envies perishes and
in the end he is lost...

• Distinctiveness and uniqueness.
Every nation has the right to be and is always

very proud of its language, culture and history.

Nobody denies this and all languages are equal.
However, some of these languages have carried

the weight of developing advanced forms of hu-
man culture and have seen cultivation that makes
them stand out from others. 

Greek is a highly cultivated language, which has
been used for centuries for the expression of sub-
tle concepts of philosophy and science, of the
concepts of political discourse and state institu-
tions, of complex concepts of evangelical dis-
course and of patristic theology, as well as of deep
conceptual concepts of ancient drama, prose and
poetry. 

Thus, through this sheer weight of tradition,
the privileged, unique and distinct position of
Greek among the other languages of the world is
explained.

The age of the Greek language, its wealth, cul-
ture and cultural radiance contributed to the fact
that many peoples adopted a significant part of its
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κενά δηµιουργηµένα από την πνευµατική και γλωσ-
σική τους ένδεια. 

Άλλωστε, οι λαοί αυτοί µπαίνοντας καθυστερη-
µένα στους χώρους του πνεύµατος, της επιστήµης
και της τέχνης, από την ελληνική γλώσσα έµαθαν τι
είναι φιλοσοφία, θέατρο, δράµα, κωµωδία, λογική,
ψυχολογία κλπ. οπότε ήταν εντελώς φυσικό ν’
αντλήσουν από αυτήν και τις αντίστοιχες λέξεις.

Επίσης, δεν είναι τυχαίο, πως οι περισσότεροι
επιστηµονικοί όροι στους διάφορους κλάδους της
επιστήµης, όπως η ιατρική, φυσική, φιλολογία, φι-
λοσοφία, θεολογία, τεχνολογία, έχουν σχηµατιστεί
από τις ελληνικές ρίζες. 

Για παράδειγµα η λέξη θεωρία, εµπειρία, µέθο-
δος, οργάνωση, σύστηµα, ανάλυση και σύνθεση,
ιδέα, θέση, θέµα, κρίση, κριτήρια, πρόβληµα, πρό-
γραµµα, σφαίρα, ατµόσφαιρα και αν προχωρή-
σουµε ακόµα περισσότερο δεν θα φανεί καθόλου
«παράδοξο» να παραθέσουµε µια «πληθώρα» όρων
και λέξεων που αποτελούν σαφή δάνεια από την
ελληνική γλώσσα. 

Γιατί η ελληνική δάνεισε αλλά δεν δανείστηκε.

Περίπου 150.000 λέξεις της αγγλικής γλώσσας
προκύπτουν από ελληνικές λέξεις.

Σε αυτές περιλαµβάνονται τεχνικοί και επιστη-
µονικοί όροι αλλά και πολλές ευρέως χρησιµοποι-
ούµενες λέξεις.

• Η οικουµενικότητα της ελληνικής γλώσσας.
Είναι πλέον γνωστό ότι η ελληνική γλώσσα έχει

φτάσει στα πέρατα του κόσµου. 
Οι Έλληνες, έχοντας ως µόνιµη κοιτίδα την πε-

ριοχή του µεσογειακού χώρου, εισέδυσαν κατά
διάφορα χρονικά στάδια προς όλες τις άγνωστες
κατευθύνσεις του τότε γνωστού κόσµου, προσφέ-
ροντας οτιδήποτε ελληνικό (επιστήµη, γλώσσα, πο-
λιτισµό).

Ιστορικά, η ελληνική, στη µετακλασική περίοδο
µε τον Αλέξανδρο, υπήρξε η πρώτη παγκόσµια
γλώσσα. 

Αξιολογικά, τα ασύγκριτα σε σύλληψη, πρωτο-
τυπία, βάθος και πλούτο ιδεών, κείµενα των µεγά-
λων ελλήνων στοχαστών είναι φυσικό να επέδρα-
σαν και καθαρώς γλωσσικά, µια που οι ιδέες έχουν
ως όχηµα τις λέξεις.

vocabulary to fill gaps created by their intellectual
and linguistic poverty. 

Besides, as these peoples entered the fields of
spirit, science and art late, they learned from
Greek what philosophy, theater, drama, comedy,
logic, psychology, etc are about., so it was quite
natural to draw on it and the corresponding
words.

Also, it is not a coincidence that most scientific
terms in the various disciplines of science, such as
medicine, physics, philology, philosophy, theol-
ogy, technology, have been formed from Greek
roots. 

For example, the words theory, method, organ-
ization, system, analysis and synthesis, idea, the-
sis, theme, crisis, criteria, problem, program,
sphere, atmosphere and, if we go even further, it
will not seem paradoxical to quote “a plethora” of
terms and words that are clearly loans from the
Greek language. 

Because the Greek language lent but did not
borrow. 

About 150,000 words in English derive from
Greek words. 

These include technical and scientific terms,
but also many widely used words.

• The universality of the Greek language.
It is now known that the Greek language has

reached the end of the world. 

The Greeks, having as their permanent cradle
the area of the Mediterranean, have been intro-
ducing everything Greek (science, language, cul-
ture) at various times to all unknown directions of
the then-known world. 

Historically, the Greek language, in the post-
classical period of Alexander, was the first world
language. 

The incomparable concepts, originality, depth
and richness of ideas, the texts of the great Greek
thinkers, naturally had a great influence on purely
linguistic level, as ideas have words as their vehicle.
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Η µεγάλη επίδραση που είχε η ελληνική στις γλώσ-
σες και τους πολιτισµούς πολλών άλλων ανά τον κό-
σµο λαών καταφαίνεται και σήµερα καθώς σε διά-
φορους τόπους και περιοχές της υφηλίου
ανευρίσκονται ακόµα ανθεκτικά εµφανή κατάλοιπα
της ελληνικής γλώσσας. (Βλέπε ελληνόφωνα χωριά
της Σικελίας, φυλή των Καλάς στο Πακιστάν κλπ.).

• Η ανθεκτικότητα της ελληνικής γλώσσας.
Είναι η µόνη γλώσσα στον κόσµο που οµιλείται

συνεχώς επί 4000 έτη. 
Παρά τις κατακτήσεις που υπέστη κατά καιρούς

η χώρα µας, η ελληνική γλώσσα δεν αλλοιώθηκε
ποτέ. 

Αντίθετα, µεγάλοι κατακτητές, όπως οι Ρωµαίοι,
έρχονταν στην Αθήνα να σπουδάσουν και, από
θαυµασµό προς τον ελληνικό πολιτισµό διαφύλα-
ξαν, πολλά συγγράµµατα επιφανών ελλήνων συγ-
γραφέων. 

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι όλες οι οµηρικές
λέξεις έχουν διασωθεί στην παραγωγή των λέξεων
και κυρίως στα σύνθετα. 

Ελάχιστοι σηµερινοί Έλληνες έχουν συνειδητο-
ποιήσει αυτήν την εκπληκτική και αδιάλειπτη συ-
νέχεια. π.χ. λέµε σήµερα νερό (από το νηρόν, εξ ου
Νηρηίδες, Νηρεύς κλπ) αλλά τα παράγωγα είναι
από το ύδωρ (υδραγωγείο, ύδρευση, αφυδάτωση
κλπ.), από το ιχθύς, ιχθυοτροφείο, ιχθυολογία,
ακόµα νόστος+ άλγος= νοσταλγία κ.α.

• Η κυριολεξία και ακριβολογία της ελληνικής
γλώσσας.

Η ελληνική γλώσσα διαθέτει µια λέξη για το κάθε
τι. Ακόµα και αν κάποιες λέξεις φαίνεται να ση-
µαίνουν το ίδιο πράγµα, στην πραγµατικότητα
υπάρχουν λεπτές νοηµατικές διαφορές, γεγονός
που επιβεβαιώνει ότι στην ελληνική γλώσσα δεν
υπάρχουν συνώνυµα. 

Επίσης, είναι η µόνη γλώσσα που µπορεί να απο-
δώσει κάτι µε ακριβολογία. 

Γι αυτό και οι ξένοι όταν θέλουν να αποδώσουν
µια ειδική λέξη σε επιστηµονικό πεδίο, χρησιµο-
ποιούν πάντοτε την ελληνική π. χ. η εταιρία αθλη-
τικών ειδών επέλεξε το όνοµα Nike = Νίκη.

• Η ηθική της ελληνικής γλώσσας.
Η ελληνική φιλοσοφία διδάσκει το αληθές, το

αγαθό, το ωραίο. Στην ελληνική γλώσσα βρίσκεται
η βαθιά, αξιοσέβαστη αλήθεια των πραγµάτων.

The great influence that Greek had on the lan-
guages and cultures of many other peoples around
the world is obvious even today, as in many places
and regions of the world there are still resilient
visible remains of the Greek language. (See Greek-
speaking villages in Sicily, the Kalash tribe in Pak-
istan, etc.). 

• The resilience of the Greek language. 
It is the only language in the world that has

been constantly spoken for 4000 years. 

Despite the conquests our country has suffered,
the Greek language has never changed. 

Instead, great conquerors, like the Romans,
came to Athens to study and, through admiration
for Greek culture, preserved many writings by
prominent Greek writers. 

We have to point out that all Homeric words
have survived in the synthesis of words and espe-
cially in compounds. 

Few present-day Greeks have realized this
amazing and uninterrupted continuity. 

For example, today we say νερό (fromΝηρηίδες,
Νηρεύς etc.) but the derivatives come from ύδωρ
(υδραγωγείο, ύδρευση, αφυδάτωση, etc.)

From ιχθύς derive the words ιχθυοτροφείο,
ιχθυολογία. Also νόστος+άλγος = νοσταλγία
etc., 

• The literal and verbatim ability of the Greek
language. 

The Greek language has a word for everything.
Even if some words seem to mean the same thing,
there are in fact subtle conceptual differences,
which confirms that there are no synonyms in
Greek. 

It is also the only language that can describe
anything accurately. 

This is why foreigners, when they want to use a
special word in the field of science, they always use
Greek, for example, the sporting goods company
chose the name Nike = Νίκη

• The ethics of the Greek language. 
Greek philosophy teaches the true, the good,

the noble. In the Greek language lies the deep, the
respectable truth of things. 
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Μία και µοναδική λέξη της ελληνικής γλώσσας, το
«ευ», µε την έννοια του καλώς, ορθώς, ακριβώς,
ευκόλως, δικαίως κλπ., συντελεί στην δηµιουργία
απείρων συνθέτων λέξεων µε θετική, ευχετική και
ηθική απόχρωση (π.χ. ευ ζην, ευ πράττειν, ευ ποι-
είν, ευ σοι γένοιτο) και κατά συνέπεια άπειρη πα-
ραγωγή λέξεων όπως ευτυχής, εύελπις, εύληπτος,
εύπεπτος, ευγενής, ευαγής, εύγειος (καλή γη), εύ-
γαµος (ο έχων ευτυχή γάµο) κ.α.

• ∆ιαχρονικότητα.
Η ελληνική γλώσσα παρουσιάζει µοναδική δια-

χρονικότητα. 
Λέξεις και φράσεις που λέµε σήµερα είναι ίδιες

και απαράλλαχτες από την αρχαία εποχή. 
Ένα µικρό παράδειγµα: «Μία χελιδών έαρ ού

ποιεί» δηλαδή ένα χελιδόνι (ή ένας κούκος) δεν
φέρνει την άνοιξη. κ.α.

• Η επιστηµονικότητα και η γλωσσική απεικό-
νιση του αφηρηµένου.

Ο αρχαιότερος ελληνικός φιλοσοφικός και επι-
στηµονικός όρος είναι το «άπειρον» του Αναξίµαν-
δρου. Η αρχαία γλώσσα έδωσε το µέσον της κατα-
σκευής. Ένα οριστικό άρθρο πριν από το επίθετο
και έχουµε την αφηρηµένη έννοια: το αγαθόν, το
ευτυχές, το άπειρον κλπ. 

• Η ελληνική γλώσσα χρησιµοποιεί το διεθνώς
αναγνωρισµένο αλφάβητο που είναι ελληνική επι-
νόηση.

• Λόγω του απλού φθογγολογικού συστήµατος
που χρησιµοποιεί, η εκµάθηση της ελληνικής γίνε-
ται εύκολη και στον απλό άνθρωπο, που µπορεί να
µάθει να διαβάζει και να µετέχει στα κοινά, κάτι
που προσδίδει στη γλώσσα µας την ιδιότητα της
δηµοκρατικότητας.

• Εν κατακλείδι, η ελληνική γλώσσα είναι αυτό-
φωτη, αυτάρκης και πρωτότυπη και ως εκ τούτου
µοναδική. 

Αυτόφωτη γιατί δηµιουργήθηκε από Έλληνες,
αυτάρκης γιατί περιλαµβάνει ειδικές ελληνικές λέ-
ξεις για να δηλώσει ακόµα και απειροελάχιστες
διαφορές οµοειδών πραγµάτων και πρωτότυπη
γιατί η ανθρωπότητα προστρέχει πάντοτε σ’ αυτήν
για όποια νέα λέξη χρειασθεί να δηµιουργηθεί.

A single word of the Greek language, “ευ”,
meaning good, right, just, easily, rightly, etc., con-
tributes to the creation of infinite compound
words with a positive, conative and moral hue (ευ
ζειν, ευ πράττειν, ευ ποιείν, ευ σοι γένοιτο e.g.)
and τo infinite production of words such as ευτυ-
χής, εύελπις, εύληπτος, εύπεπτος, ευγενής, ευα-
γής, εύγειος, εύγαµος (the one who has a happy
marriage) etc. 

• Timelessness
The Greek language presents unique timeless-

ness. 
Words and phrases we use today remain identi-

cal and unchanged since ancient times. 

A small example: «Μία χελιδών έαρ ού ποιεί»=
a swallow (or a cuckoo) does not bring spring,
etc. 

• The scientific and linguistic depiction of the
abstract. 

The most ancient Greek philosophical and sci-
entific term is the “infinite” of Anaximander. 

The ancient language provided the means of
structure. 

The definitive article before the adjective and
we have the abstract meaning: το αγαθόν, το ευ-
τυχές, το άπειρον, etc. 

• Greek language uses the internationally rec-
ognized alphabet that is a Greek invention 

• Due to the simple phthongological system it
uses, the learning of the Greek is easy for every-
one, who can learn to read and participate in the
public affairs, which gives our language the at-
tribute of democracy. 

• In conclusion, the Greek language is self-ev-
ident, self-sufficient, and original and therefore
unique. 

It is self-evident because it was created by
Greeks, self-sufficient because it contains special
Greek words to declare even infinitesimal differ-
ences of the same things and original because
mankind always resorts to it for any new word that
needs to be created. 
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• Ακόµα έχει µαθηµατική δοµή, σύµφωνα µε την
Πυθαγόρειο θεωρία.

• Έχει µουσικότητα, λυρισµό, και είναι η
γλώσσα που χαράχτηκε σε τύµβους, µνηµεία, σε
βράχους και σπήλαια, που αποτελούν ανά τους αι-
ώνες την µαρτυρία του γιγαντιαίου αποτυπώµατος
του ελληνικού πολιτισµού. 

«Τη γλώσσα µου έδωσαν ελληνική…
Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου στις αµµουδιές

του Οµήρου… (Ο. Ελύτης ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, Ψαλµός Β'
ΤΑ ΠΑΘΗ).

Όλη η αίγλη, η δύναµη, η αξία, η απεραντοσύνη
της ελληνικής γλώσσας χωράει σ’ αυτούς τους συ-
γκινητικούς και υπερήφανους στίχους του µεγά-
λου µας ποιητή. 

Πόσο και πόσοι Έλληνες σήµερα µοιραζόµαστε
την έγνοια του, την προτροπή για την προστασία
και την φροντίδα της!! 

Με την αλµατώδη εξέλιξη της επικοινωνιακής
και πληροφορικής τεχνολογίας- όπου η ελληνική
έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο-
επιτρέπουµε τη συρρίκνωση της γλώσσας, τον πε-
ριορισµό, τη λεξιπενία… 

Τα σχολεία, τα Κολλέγια, τα Πανεπιστήµια πρέ-
πει να νοιαστούν ιδιαίτερα γι’ αυτό το φαινόµενο. 

Ας γράψουµε µε κεφαλαία γράµµατα παντού αυ-
τόν τον στίχο: ΜΟΝΑΧΗ ΕΓΝΟΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΥ!!! 

Όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναφέρ-
θηκαν ανωτέρω πιστοποιούν την ανεκτίµητη οι-
κουµενική αξία της ελληνικής γλώσσας και επιβε-
βαιώνουν ότι αποτελεί το πλέον αξιόπιστο και
αξιόλογο εργαλείο για ένα σύγχρονο, συλλογικό
επικοινωνιακό σύστηµα, κυρίως για τους λαούς του
ευρωπα�κού χώρου. 

Μεγάλοι διανοητές έχουν εκφράσει τη γνώµη
τους για την πανανθρώπινη αξία της ελληνικής
γλώσσας. 

Μεταξύ αυτών κα ο Βολταίρος που είπε: «Είθε η
ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών».

Πολλά σύγχρονα κράτη, όπως η Αυστραλία, η
Ρωσία έχουν καθιερώσει και άλλα στη συνέχεια
καθιερώνουν την διδασκαλία της ελληνικής γλώσ-
σας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση των χωρών τους. «Από τα αρχαία ελληνικά
κατάγεται ο πολιτισµός µας, γι αυτό θα τα καθιε-
ρώσουµε σε όλα τα σχολεία» εξήγγειλε ο Υπουργός
Παιδείας της Γαλλίας. 

• It has mathematical structure, according to
Pythagoras’ theory.

• It has musicality, lyricism, and is the language
that has been inscribed on tumuli, monuments,
rocks and caves, which over the centuries have
been the testimony of the giant imprint of Greek
civilization. 

“They gave me the Greek tongue ... 
My sole concern is my tongue on Homer's

beaches ... (Od. Elytis, AXION ESTI, Psalm Β TA
PATHI). 

All the glamour, power, value and vastness of
the Greek language fit in these moving and proud
verses of our great poet. 

How many Greeks today share his concern, the
call for its protection and care!! 

With the rapid evolution of communication and
information technology - where Greek should al-
ready have taken the lead - we allow the shrinking
of language, its limitation, the poverty of speech...

Schools, Colleges, Universities must be partic-
ularly concerned about this phenomenon. 

Let us write in capital letters this verse every-
where: MY SOLE CONCERN IS MY LAN-
GUAGE!!! 

All the specifics mentioned above certify the
invaluable universal value of the Greek language
and confirm that it is the most reliable and worth-
while tool for a modern, collective communication
system, especially for the peoples of Europe.

Great thinkers have expressed their opinion on
the universal human value of the Greek language.
Among them was Voltaire who said: “May the
Greek language become common to all peoples”.

Many developed countries such as Australia
and Russia have already established and other
countries are establishing the teaching of the
Greek language in the primary and secondary
schools of their countries. “Our culture originates
from ancient Greek, so we will introduce it to all
schools”, announced the French Minister of Ed-
ucation. 
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Για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη
Γαλλία µίλησε και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Γαλ-
λικής ∆ηµοκρατίας EmmanuelMacron.

Τρεις επιφανείς Γάλλοι – ο εκδότης από τη Νί-
καια PierreBerringer, ο καθηγητής κλασσικής φι-
λολογίας στη Μπεζανσόν YvesCanier, η Cather-
ineTeuler, καθηγήτρια της αγγλικής στο Παρίσι,
έχουν καταθέσει την πρόταση να υιοθετηθεί η ελ-
ληνική γλώσσα ως επίσηµη γλώσσα της Ευρωπα�-
κής Ένωσης. 

Είναι αναµενόµενο µια τέτοια πρόταση να αιφ-
νιδιάσει οποιονδήποτε άνθρωπο, να την εκλάβει ως
ουτοπική και µη εφικτή, να προκαλέσει έκπληξη. 

Αυτό, βέβαια, είναι δυνατόν να συµβεί επειδή
ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το ελληνικό πνεύµα είναι
εκείνο που πρώτο µπόρεσε να ορίσει τις έννοιες της
δηµοκρατίας και του µέτρου, που αποτελούν και
πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τα θεµέλια
του ευρωπα�κού πολιτισµού.

Οι µεγάλες πληθυσµιακές µετακινήσεις από την
ανατολή προς τη δύση, η δυσχέρεια για κάθε είδους
επίδραση στην παγιωµένη και απολιθωµένη εθνική
και θρησκευτική νοοτροπία όλων αυτών των µαζών,
έχουν αλλοιώσει τον κοινωνικό και πολιτιστικό
ιστό της άλλοτε κοιτίδας του πολιτισµού, όπως χα-
ρακτηριζόταν παλαιότερα η Ευρώπη. 

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η αναγκαιότητα µιας
ανάκαµψης, µιας καθολικής αλλαγής. 

Μιας καθαρής επιστροφής στις ρίζες του πολιτι-
σµού, που θα τροφοδοτήσει ηθικά και πνευµατικά
τα µέλη της ευρωπα�κής κοινωνίας µε την ανά-
κτηση της ιδέας ενός πολιτισµένου και συµφιλιω-
µένου συνόλου, που θα διακρίνεται ταυτόχρονα
από την υιοθέτηση και εδραίωση µιας κοινής νοο-
τροπίας, αυτής του ευρωπαίου πολίτη.

Με την ατυχή συγκυρία της εξόδου της Μ. Βρε-
τανίας από την Ευρωπα�κή Ένωση χρειάζεται να
καταβληθούν προσπάθειες ώστε αυτό το ευρω-
πα�κό οικοδόµηµα, που λειτούργησε πενήντα ολό-
κληρα χρόνια ως τώρα, να διασωθεί πάση θυσία. 

Η αναγνώριση της ελληνικής ως επίσηµης γλώσ-
σας στην Ε.Ε. δεν πρόκειται να δηµιουργήσει λει-
τουργικά προβλήµατα. 

Η προτεραιότητα σ’ αυτή τη γλώσσα είναι πε-
ρισσότερο ιδεολογική και συµβολική. 

Η αγγλική θα συνεχίσει να διέπει τις συναλλαγές,
τα οικονοµικά, το εµπόριο. 

The French President Emmanuel Macron also
spoke about the teaching of the Greek language
in France. 

Three eminent French publishers, Pierre
Berringer from Nice, professor of classic litera-
ture Besancon Yves Canier, and Catherine
Teuler, Professor of English in Paris, have tabled
the proposal that the Greek language is adopted
as the official language of the European Union.

It is expected that such a proposal may surprise
some, who may perceive it as a utopia and not
feasible, that could surprise anyone. 

This, of course, can happen because few know
that the Greek spirit is the one that first defined
the concepts of democracy and measure that are
and must continue to be the foundations of Eu-
ropean culture. 

The great population movements from east to
west, the difficulty of any kind of influence on the
established and fossilized national and religious
mentality of all these masses, have altered the so-
cial and cultural fabric of the former cradle of cul-
ture, as Europe used to be described. 

Therefore, the necessity of a recovery, of a uni-
versal change, is imperative. 

A pure return to the roots of culture, which will
feed the members of European society ethically
and spiritually by regaining the idea of a civilized
and reconciled whole, which will be distinguished
by the adoption and consolidation of a common
mentality, that of the European citizen. 

After the unfortunate concurrence of Britain's
exit from the European Union, great effort needs
to be made to ensure that this European institu-
tion , which has been in operation for fifty years ,
is saved at all costs. 

The recognition of Greek as an official lan-
guage of the EU will not create operational prob-
lems. 

The priority of Greek is rather ideological and
symbolic. English will continue to govern business
transactions, finance, and trade. 

However, it is believed that through the hu-



177

Όµως, πιστεύεται ότι µέσα από την ανθρωπι-
στική διάσταση, τα βαθιά νοήµατα, τις ηθικές αξίες
και κυρίως την έµπνευση που µπορούµε να αντλή-
σουµε από το πνεύµα που την διέπει, θα συντε-
λούσε στην ανανέωση της ίδιας της ευρωπα�κής
ιδέας και στην επανεκκίνησή της προς µια νέα πο-
ρεία, που θα δώσει και πάλι προτεραιότητα στον
άνθρωπο- στον ευρωπαίο πολίτη-και µέσω του λα-
µπρού της πολιτισµού θα συντελέσει στην πνευµα-
τική ανύψωση, ηθική ευδαιµονία και κυρίως πνευ-
µατική συσπείρωση και συµφιλίωση των λαών της.-

Σας ευχαριστώ.

Βιβλιογραφία:
Αντώνης Αντωνάκος, φιλόλογος-ιστορικός

Γ. Μπαµπινιώτης: Η ελληνική γλώσσα

Θ.Καρζής,συγγραφέας:Η εποποιία της Γλώσσας

manitarian dimension, deep insights, moral values
and, above all, the inspiration we can derive from
the spirit that governs the Greek Language, it
could contribute to the renewal of the European
idea itself and to its re-launch towards a new
course, which will again give priority to man - to
the European citizen - and through its brilliant
culture will contribute to the spiritual uplifting,
moral bliss and, above all, the spiritual reunifica-
tion and reconciliation of its peoples. 

Thank you.

Bibliography:
Antonis Antonakos - Scholar, Historian

G. Babiniotis: The Greek language

Th. Karzis, author: The epic of the language

Ιστορικά, η ελληνική, στη µετακλασική περίοδο µε τον Αλέξανδρο, υπήρξε η πρώτη παγκόσµια γλώσσα. 

Historically, the Greek language, in the post-classical period of Alexander, was the first world language. 
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εβαστοί Σύνεδροι του 9ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
FORUMHUMANITAS.

Αισθάνοµαι, ως Έλλην, ιδιαίτερη υπερηφάνεια που
συµµετέχω σε αυτό το FORUM, µε θέµα «Η ΜΟ-
ΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ».

Είναι σαφές ότι, στην περίεργη εποχή που ζούµε,
η σπουδή και οι αναφορές για την Ελληνική
Γλώσσα κρινόµενες ενίοτε, από ασταθείς συνειδή-
σεις, δήθεν συγγραφέων, δήθεν πολιτικών, δήθεν
προοδευτικών ανθρώπων ή οµάδων, τείνουν και
χαρακτηρίζουν τον δικό µας θαυµασµό για την
απαράµιλλη γλώσσα µας, ως φασιστικό, ή ρατσι-
στικό, ή φανατικό επακόλουθο.

Αφήνω τους διεθνείς υµνητές της γλωσσικής µας
υπεροχής, όπως είναι ο Βολταίρος, ή ο Γκαίτε, ή ο
Κικέρων, ή ο Σλήµαν, ή και, τόσοι άλλοι, να απα-
ντήσουν µέσα από τους δικούς τους ύµνους, σε αυ-
τούς που δεν έχουν δικαίωµα κριτικής άρνησης,
απέναντι στον Ελληνικό Λόγο.

Η ∆ιεθνής Επιστηµονική Κοινότητα µας πληρο-
φορεί ότι υπάρχουν, περίπου, 3.000 διαφορετικές
γλώσσες και διάλεκτοι, που οµιλήθηκαν ή οµιλού-
νται στον Πλανήτη, από τις οποίες άλλες είναι ανώ-
τερες, άλλες µέσες και άλλες κατώτερες, κρινόµε-
νες πάντα από τον αριθµό των λέξεων, την ποιότητα
των προτάσεων, το νόηµα και την έκφραση του πε-
ριεχοµένου τους.

∆εν υπάρχει πρόθεση να υποβαθµίσουµε κάποιες
γλώσσες, περιορισµένου λεκτικού πλούτου, οι
οποίες βεβαίως εξυπηρετούν την επικοινωνία, την
συνεννόηση και την κοινωνική κατανόηση µεταξύ
των κατοίκων της ίδιας περιοχής.

espected participants of the 9th IN-
TERNATIONAL HUMANITAS

FORUM: I feel, as a Greek, a particular pride
that I am participating in this FORUM, on “THE
UNIQUENESS OF THE HELLENIC LAN-
GUAGE”.

It is clear that in the strange time we live, the
study and references to the Greek language,
sometimes judged by unstable consciences, sup-
posedly writers, supposedly politicians, suppos-
edly progressive people or groups, tend to char-
acterize our admiration for our unparalleled
language, as a fascist, or racist, or fanatical con-
sequence.

I leave the international speakers of our lin-
guistic supremacy, such as Voltaire, Goethe, Cic-
ero, or Schliemann, or so many others, to respond
through their own hymns to those who have no
right of refusal, against the Greek Word.

The International Scientific Community informs
us that there are about 3,000 different languages
and dialects that were spoken or are spoken on
the Planet, some of which are higher, others
medium and others inferior, always judged by the
number of words, the quality of the propositions,
the meaning and expression of their content.

There is no intention of downgrading certain
languages, of limited verbal wealth, which of
course serve communication, understanding and
social understanding among the inhabitants of
the same region.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ
PANAGIOTIS METAXATOS

Εκδότης, Συγγραφεύς, Καθηγητής Σεµιναρίων Αυτοβελτίωσης
Publisher, Author, Professor of Seminars of Self-improvement

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ANALYSES AND MEANINGS OF THE GREEK LANGUAGE
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Κάθε µία, από όλες τις επιβιώσασες γλώσσες του
σηµερινού κόσµου, έχει τη δική της αξία και πρέ-
πει, όλοι εµείς που νοούµεθα ως υποστηρικτές της
διανόησης και του ανθρωπισµού, να αγωνιζόµεθα
ώστε όλες οι γλώσσες να επιβιώνουν.

∆υστυχώς, στη εποχή µας έχουν εκλείψει αλλά
και εκλείπουν συνεχώς, πολλές από τις οµιλούµε-
νες, κάποτε γλώσσες, µε αποτέλεσµα «η γλώσσα
της τοπικής κοινωνίας» που δηµιουργούσε αδελ-
φοποίηση και οµαδική συνοχή, ιδιαίτερα στις χώ-
ρες της Αφρικής να αποµακρύνει την, µεταξύ αν-
θρώπων, αδελφική σχέση.

Η αναγνώριση της Ελληνικής Γλώσσας, ιδιαί-
τερα της Αττικής ∆ιαλέκτου, από Ευρωπαίους,
Ρώσσους, Κινέζους και Αυστραλούς γλωσσολό-
γους, αποτελεί την ανώτερη επιβράβευση σε
γλώσσα που έχει απονείµει στην ιστορία του, το αν-
θρώπινο πνεύµα.

Τα κριτήρια και η αντικειµενική αξιολόγηση που
ασκήθηκαν από διεθνείς γλωσσολόγους, προκει-
µένου να αναδείξουν την Ελληνική Γλώσσα, ως
πρωτεύουσα, µοναδική και αναµφισβήτητη, πασών
των γλωσσών, επηρεάζει σε βάθος τον τρόπο µε τον
οποίο, σήµερα, εµείς οι Έλληνες, πρέπει να συ-
γκροτούµε τις αναδροµές και τα πλεονεκτήµαταπου
µας προσφέρουν οι πανάρχαιες ρίζες µας.

Ο πλούτος του λεξιλογίου, η δηµιουργία νέων
λέξεων, ο ακριβής ορισµός µιάς σύνθετης λέξης, ο
ερµηνευτικός κώδικας της Ελληνικής κυριολεξίας,
η ανάλυση στο «σηµαίνον» και το «σηµαινόµενον»,
η ετυµολογία που µας διδάσκει ποιός είναι ο σω-
στός τρόπος της γραφής, το Ακουστικό Λεκτικό
χάρισµα και η Μουσικότητα της Ελληνικής φωνής,
συνιστούν τις σηµαντικότερες πτυχές της Μοναδι-
κότητας µιάς γλώσσας που ενέπνευσε έναν Ορ-
φέα, έναν Όµηρο, έναν Σωκράτη, έναν Πλάτωνα,
έναν Αριστοτέλη, έναν Πυθαγόρα και όλους τους
µεγάλους της Ανθρώπινης διανόησης να ποιή-
σουνπραγµατικήν Σοφίαν.

Το Αµερικανικό Λεξικό Merriam-Webster, πε-
ριγράφει συνολικά 166.724 Αγγλικούς λεξίτυπους,
από τους οποίους, οι 41.214είναι αµιγώς Ελληνικές,
χωρίς να υπολογίζουµε τις Ελληνογενείς και τις
σύνθετες.

Πριν από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, η
καταγραφή της Ελληνικής Γλώσσας αφορούσε σε
1.200.000 λεξίτυπους. Σύµφωνα µε το έγκριτο TLG
(Tesaur… ), που αφορά στον «Θησαυρό της Ελλη-
νικής Γλώσσας», το οποίο συνεχίζει να καταγράφει
το Ελληνικό Λεξιλόγιο, υπάρχει η βεβαιότητα ότι,

Each one of all the surviving languages of the
present world has its own value and we all, who we
suppose are supporters of intellect and humanity,
must strive for all languages to survive.

Unfortunately, many of the spoken languages
have disappeared once and for all, and the result
is that “the language of the local community”, which
fostered brotherhood and group cohesion, espe-
cially in the countries of Africa, has eliminated the
fraternity between people.

The recognition of the Greek Language, espe-
cially of the Attic Dialect, by European, Russian,
Chinese and Australian linguists, is the highest
award to a language that has contributed in its his-
tory to the human spirit.

The criteria and the objective assessment made
by international linguists to highlight the Greek
language as the capital, unique and indisputable
of all languages, deeply influences the way in
which we, the Greeks, today, have to set up the
retrospectives and the advantages that our an-
cient roots offer us.

The richness of the vocabulary, the creation of
new words, the exact definition of a complex word,
the interpretative code of Greek literary meaning,
the analysis of the “signifier” and the “signified”, the
etymology that teaches us the right way of writing,
the Acoustic Verbal Charisma and the Musicali-
ty of the Greek Voice, constitute the most im-
portant aspects of the uniqueness of a language that
inspired Orpheus, Homer, Socrates, Plato, Aris-
totle, Pythagoras, and all the great ones of Human
Intelligence to create real Wisdom.

The American Dictionary Merriam-Webster
describes a total of 166,724 English word-types, of
which 41,214 are purely Greek, not counting
words deriving from Greek and composite words.

Prior to the fall of Constantinople, the record-
ing of the Greek language consisted of 1,200,000
lexitypes. According to the acclaimed TLG (The-
saurus...), which refers to the 'Thesaurus of the
Greek Language', which continues to record the
Greek Vocabulary, there is the certainty that in a
few years more than 2,000,000 lexitypes will be
stored.
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σε λίγα χρόνια θα έχουν αποθησαυριστεί περισ-
σότεροι από 2.000.000 λεξίτυποι.

Να µην λησµονούµε ότι, η πλειονότητα των Λα-
τινικών λέξεων, την οποία ευρέως οµιλούσαν οι
Ρωµαίοι, περιείχε ρίζες αµιγώς Ελληνικές.

Η «Μοναδικότητα της Ελληνικής Γλώσσας» περι-
λαµβάνει επιπλέον την ικανότητα να πλάθεται, όχι
µόνον προθεµατικά, αλλά και να διαφοροποιεί µέ-
χρι και τη ρίζα της λέξης.

Παράδειγµα: Η λέξη «τρέχω» και η λέξη «τρο-
χός», παρά το γεγονός ότι ανήκουν στην ίδια οικο-
γένεια, έχουν απόκλιση στην ρίζα. 

Το λεξιλόγιο της Ελληνικής έχει την απίστευτη
πλαστικότητα να δηµιουργεί σύνθετες λέξεις, πολ-
λαπλασιάζοντας διαρκώς το πηλίκο του Λεξιλο-
γίου.

Ενώ στην Αγγλική γλώσσα η λέξη “drink” σηµαί-
νει και «ποτό» και «πίνω», στο ουσιαστικό του, στα
Ελληνικά ην λέξη κλίνεται ως ακολούθως : Το πο-
τόν, του ποτού, τω ποτώ (δοτική), το ποτόν, ώ πο-
τόν!.

Το ίδιο και µε τη λέξη “God”, ο Θεός και πολλές
πολλές άλλες λέξεις.

Η ακριβολογία και η συνέπεια του νοήµατος,
αποτελούν τα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά στην
γλώσσα των Ελλήνων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στα Αρχαία Ελληνικά,
εκτός από τον Ενικό και τον Πληθυντικό αριθµό,
υπήρχε και ο ∆υ�κός αριθµός, οριζόµενος ως ∆ο-
τική.

Η ∆οτική πτώση, πέρα από την Ονοµαστική, τη
Γενική, την Αιτιατική και την Κλητική, χρησιµο-
ποιείται συνεχώς στις καθηµερινές οµιλίες µας,
διαψεύδοντας τους εχθρούς της Νεοελληνικήςπου
επιµόνως την διαστρεβλώνουν και την διώκουν.
Σηµειώνουµε ακόµα ότι, στα παλαιότερα χρόνια,
εκτός από την εκδιωχθείσα ∆οτική, υπήρχαν επι-
πλέον άλλες τρείς πτώσεις, οι οποίες έσβησαν στην
οµίχλη των καιρών. 

Τονίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι, στην Ελληνική
Γλώσσα, δεν υπάρχουν συνώνυµα, για τον λόγο
ότι, όλες οι λέξεις έχουν ευαίσθητες εννοιολογικές
διαφορές µεταξύ τους.

Η Λέξη «λωποδύτης» χρησιµοποιείται γι’ αυτόν
που βυθίζει το χέρι του µέσα στο ρούχο, την «λωπή»
και µας αρπάζει κάτι κρυφά, δηλαδή µας κλέβει,
ενώ ο «ληστής» είναι αυτός, που µας κλέβει φα-
νερά, µπροστά στα µάτια µας.

Let us not forget that the majority of the Latin
words, which were widely spoken by the Romans,
contained purely Greek roots.

The Unique power of of the Greek Language
also includes the ability to form, not only pre-
fixes, but also to differentiate up to the root of the
word.

Example: The Greek word for “run” and the
word for “wheel”, although belonging to the same
family, have a deviation in the root. 

Greek vocabulary has the incredible plasticity to
create complex words, continuously multiplying
the volume of the Vocabulary.

While in English the word “drink” is both noun
and verb, in Greek the word declines as follows:
Το ποτόν, του ποτού, τω ποτώ,το ποτόν, ώ ποτόν!.

The same with the word “God”, ο Θεός, and
many other words.

The accuracy and consistency of meaning are
the main qualitative characteristics in the Greek
language.

It is noteworthy that, in Ancient Greek, besides
the Singular and Plural Numbers, there was also
the Dual number, designated as the Dative.

The Dative Case, apart from Nominative, Gen-
itive, Accusative, and Vocative, is constantly be-
ing used in our daily speeches, defying the ene-
mies of Modern Greek who persistently distort
and persecute it. 

We also note that in the past years, in addition
to the expelled Dative, there were another three
cases, which faded into the fog of the times.

I wish to emphasize the fact that, in the Greek
language, there are no synonyms, because all the
words have sensitive conceptual differences be-
tween them.

The Greek word “λωποδύτης” “defrauder”is
used for the one who sinks his hand into the gar-
ment, «λωπή» the “cloak”, and grabs something
secretly, that is, he steals from us stealthily, while
the “robber”, «ληστής», is the one who steals from
us in front of our eyes. 

It is customary to say: «Αυτός, άγεται και φέρε-
ται». (“He is led and carried away”). These two
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Συνηθίζεται να λέγεται : «Αυτός, άγεται και φέ-
ρεται». 

Αυτές οι δύο λέξεις έχουν την ίδια έννοια.Όµως
το «άγειν» χρησιµοποιείται για τα έµψυχα όντα,
ενώ το «φέρειν» για τα άψυχα.

Υπάρχουν λέξεις, αναφερόµενες σε έννοιες στην
Ελληνική, οι οποίες είναι άγνωστες σε όλες τις άλ-
λες γλώσσες του κόσµου, παρά την ύψιστη σηµασία
τους. 

Οι λέξεις άµιλλα, φιλότιµο, θαλπωρή, κοσµώ
απουσιάζουν από τα ξένα λεξικά. 

Μόνον η Ελληνική Γλώσσα ξεχωρίζει τον βίο
από τη ζωή, την αγάπη από τον έρωτα, το ατύχηµα
από το δυστύχηµα, το ενδιαφέρον από το συµφέ-
ρον.

Ο προσωπικός δάσκαλος του Έλληνα, για να
γράφει σωστά τη γλώσσα του, είναι η ίδια η γλώσσα
του. Η ετυµολογία µας οδηγεί να αντιλαµβανόµα-
στε, ποιός είναι ο σωστός τρόπος γραφής, χρησι-
µοποιώντας όχι µόνο γνωστές αλλά και άγνωστες
λέξεις.

Παράδειγµα : Το «πειρούνι» γράφεται µε έψιλον
ιώτα και όχι µε ιώτα που είναι λάθος γραφή, διότι
η λέξης προέρχεται από το ρήµα «πείρω», που ση-
µαίνει τρυπώ, διαπερνώ. 

Η λέξη «συγκεκριµµένος» γράφεται µε ιώτα, αυ-
τός δηλαδή που έχει κριθεί και όχι µε ύψιλον, που
αφορά αυτόν που κρύβεται.

Το «σηµαίνον» και το «σηµαινόµενον» αφορούν
στη λέξη και την έννοια της, το περιεχόµενό της.

Η Ελληνική δεν αποδίδεται µε τυχαίους σχηµα-
τισµούς γραµµάτων, που συνθέτουν «Σηµειολογι-
κές Γλώσσες». 

Η Ελληνική είναι αµιγώς «Εννοιολογική Γλώσσα»,
που γνωρίζει να εξηγεί όχι µόνον τα πράγµατα που
υπήρχαν, αλλά και τα πράγµατα που θα υπάρξουν. 

Αυτά που θα συµβούν στο µέλλον, ενώ για τις άλ-
λες γλώσσες έχουν άγνωστο λεκτικό προσδιορι-
σµό, για την Ελληνική Γλώσσα εξηγούνται αµέ-
σως.

Η προφητική ικανότητα της Ελληνικής Γλώσσας
είναι µοναδική και ανεπανάληπτη.

Όταν έρθει η ώρα, σε κάτι να ωριµάσει, λέγεται
«ωραίον».

verbs have the same meaning. But «άγειν» “lead”
is used for living beings, while “carry” is for inan-
imate things.

There are words, referring to concepts in Greek,
which are unknown in all the other languages of
the world, despite their utmost importance. 

The words άµιλλα, φιλότιµο, θαλπωρή, κοσµώ
are absent from foreign dictionaries.

Only the Greek language distinguishes βίο from
ζωή, αγάπη from έρωτα, ατύχηµα from δυστύ-
χηµα, ενδιαφέρον from συµφέρον.

The personal teacher of the Greek, so that he
can write his own language correctly, is his own
language itself. Etymology leads us to understand
what the right way of writing is, using not only
known but also unknown words.

Example: The «πειρούνι» is written with an ep-
silon and not with a iota, as usually misspelled, be-
cause the word is derived from the verb «πείρω»,
which means “pierce”. 

The word «συγκεκριµµένος» is spelled with a
iota and not an ypsilon,, which refers to one who
has been judged, and not the one who is hiding
«σηµαίνον» and «σηµαινόµενον» refer to the word
and its meaning, its content.

Greek is not expressed with random formations
of letters, which compose “Semiological Lan-
guages”.

Greek is purely a “Conceptual Language”, which
knows how to explain not only the things that ex-
isted, but also the things that will exist – those that
will happen in the future, while for the other lan-
guages, they have an unknown verbal definition;
in the Greek Language they are explained imme-
diately.

The prophetic ability of the Greek language is
unique and unprecedented.

When the time comes for something to mature,
ωριµάσει, it is called ωραίον» (nice)

On the contrary, when something comes befor-
eits time, (πριν την ώρα) it is called «πρόωρον»
(early)



Αντίθετα, όταν κάτι έρχεται πριν την ώρα του, λέ-
γεται «πρόωρον». 

Η λέξη Αστήρ, σηµαίνει ότι, αυτό που βλέπουµε
στον ουρανό κινείται.

Το Α συνδέεται µε το στηρ, και το ακίνητο
σώµα,τοµετατρέπει σε κινητό.

Ο «βοηθός» είναι αυτός, που τον καλούµε και
τρέχει. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη «βοή», δη-
λαδή φωνή και τη λέξη «θέω», που σηµαίνει τρέχω.

Η λέξη «Ελευθερία» συντίθεται από τις λέξεις :
«παρά το ελεύθειν όπου ερά» δηλαδή, πηγαίνει κα-
νείς, όπου αγαπά.

Η λέξη «Άγαλµα», ετυµολογείται από τη λέξη
«αγάλλοµαι», ικανοποιούµαι.

Ο διάσηµος Έλληνας, διεθνούς φήµης µουσικός
Ιάνης Ξενάκης, τόνιζε µε πειθώ και άκρα σοβαρό-
τητα ότι, η µουσικότητα της Ελληνικής, είναι εφά-
µιλλη της Συµπαντικής.

Ο Ορφέας µέσα από την απόκρυφη µυσταγωγία
της ψυχής του, ένωνε τους ήχους της λύρας του µε
τη Μουσική των Ουρανίων Σφαιρών,ένωνε την Ελ-
λάδα µε τον ίδιο τον Ουρανό. 

Ας µείνουµε πιστοί στην Μοναδικότητα, την Μα-
θηµατικότητα, το Κάλλος και τη Μουσικότητα της
Ελληνικής Γλώσσας!.

Ας γίνουµε θεµατοφύλακες στις αξίες ενός Λε-
ξιλογίου, που συνιστά επικοινωνία του Άνθρώπου
µε τον Θεό!.

Ας υµνήσουµε, τον ίδιο το Θεό, «εις Γλώσσαν Ελ-
ληνικήν»!

Σας ευχαριστώ.

The word Αστήρ means something we see mov-
ing in the sky, κινείται.

The alpha is connected to the στηρ, and the im-
mobile body converts into a mobile body.

«Bοηθός» (assistant) is the one we call and he
rushes to lelp. The word comes from the word
«βοή», that is, the voice, and the word «θέω» mean-
ing run

The word «Ελευθερία» (Freedom) is composed
of the words «παρά το ελεύθειν όπου ερά» (“rather
than go wherever it is,”) that is, one goes where he
loves. 

The word «Άγαλµα» (“Statue,”) derives from
the word «αγάλλοµαι» (“feel content”) 

The renowned worldwide Greek musician Ianis
Xenakis, emphasized with conviction and extreme
severity that the musicality of the Greek language
is similar to the Universal musicality.

Orpheus, through the mysticism of his soul,
combined the sounds of his lyre with the Music of
the Heavenly Spheres, joined Greece with Uranus
itself.

Let us be faithful to the Uniqueness, the Math-
ematical character, the Beauty and Musicality of
the Greek language!

Let us become guardians of the values of a Vo-
cabulary, which is the means of communication of
Man with God !

Let us praise, God Himself, “in the Greek lan-
guage”.

Thank you.

Αφήνω τους διεθνείς υµνητές της γλωσσικής µας υπεροχής, όπως είναι ο Βολταίρος, ή ο Γκαίτε, ή ο Κικέρων, 
ή ο Σλήµαν, ή και, τόσοι άλλοι, να απαντήσουν µέσα από τους δικούς τους ύµνους, 

σε αυτούς που δεν έχουν δικαίωµα κριτικής άρνησης, απέναντι στον Ελληνικό Λόγο.

I leave the international speakers of our linguistic supremacy, such as Voltaire, Goethe, Cicero, or Schliemann, 
or so many others, to respond through their own hymns to those who have no right of refusal, against the Greek Word.
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υρίες και κύριοι,
Γνωρίζω ότι βρίσκοµαι µπροστά σε ένα

εκλεκτό ακαδηµα�κό κοινό µε πλούσιες γνώσεις
γύρω από την Αρχαία και την σύγχρονη Ελλάδα,
µε πρωτοπορία στα Γράµµατα και τις Επιστήµες
που γεννήθηκαν στα ίδια χώµατα που και αυτοί
γεννήθηκαν. 

Και γνωρίζω ότι δεν αποτελώ το «ειδικό πρό-
σωπο» που µπορεί να αναπτύξει την «Μοναδικό-
τητα» της Ελληνικής Γλώσσας.

Όµως, µπορώ να περιγράψω κάτι άλλο, κάτι που
έχει σχέση µε την «ψυχή της Ελλάδος» και την ψυχή
την δική µου. Είµαι γεννηµένος στην Αγγλία, είµαι
παραγωγός ταινιών τηλεοράσεως και ταυτόχρονα
ηθοποιός µε συµµετοχή σε πολλές παραγωγές, µε-
ταξύ των οποίων και ντοκιµαντέρ που «γύρισε» τα
τελευταία 25 χρόνια ο καλός µου φίλος Παύλος
Πισσάνος.

Οι γνώσεις µου για την Ελλάδα, τον πολιτισµό
της, την τεράστια Ιστορία και τον γλωσσικό πλούτο
της µου ήταν γνωστά από τα µαθητικά και φοιτη-
τικά µου χρόνια. 

Όµως η χρονιά του 1994, που ο Paul µε κάλεσε
στην Ελλάδα για να συµµετάσχω στην επική ταινία
του «Ορφεύς και Ευριδίκη» µε πρωταγωνιστές πολ-
λούς γνωστούς Άγγλους και Έλληνες ηθοποιούς,
ήταν η αφορµή για µένα να γνωρίσω από κοντά τη
µεγάλη σας πατρίδα την Ελλάδα, την Αθήνα, τον
Παρθενώνα, τους ∆ελφούς, την Ολυµπία και όλα
τα αρχαία ελληνικά ιερά.

adies and gentlemen,
I know that I am standing in front of

an eminent academic audience with a rich knowl-
edge of the Ancient and modern Greece, espe-
cially of the Letters and Sciences born in the same
land that they were born. 

I also know that personally I am not the “expert
one” to develop the “Uniqueness” of the Greek
Language.

But I can describe something else, something
that has to do with the “soul of Greece” and the
soul of myself. I was born in England, I am a pro-
ducer of television films and at the same time an
actor with participation in many productions, in-
cluding several documentaries that my good
friend Pavlos Pissanos produced over the last 25
years.

My knowledge of Greece, its culture, its im-
mense History and language wealth have been
known to me since my student years.

But the year of 1994, when Paul invited me to
Greece to participate in his epic film “Orpheus
and Eurydice”, in which starred many well-known
English and Greek actors, was the reason for me
to get to know your great homeland, Greece ,
Athens, the Parthenon, Delphi, Olympia and all
the ancient Greek temples.

The central subject of The Orphic Mysteries,

DAVID BOWLES - United Kingdom

∆ιεθνής Συγγραφεύς, Τηλεοπτικός Παραγωγός, Ερευνητής, 
International Writer/Actor/Producer/Philosopher & President/CEO 
of Unizarre International Film & TV Productions (Great Britain).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ «ΚΑΤ’ ΑΙΣΘΗΣΙΝ»

THE FEELING OF THE GREEK LANGUAGE
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Με κεντρικό θέµα σ’ αυτήν την πρώτη µου ται-
νία, µε τον παραγωγό τον φίλο µου Paul, τα Ορ-
φικά Μυστήρια, τον Μυστικισµό µιας εποχής που
οι θεοί του Ολύµπου είχαν µπει στην καθηµερινή
ζωή των Ελλήνων, οι µύστες και οι Αµφικτύονες
των ∆ελφών έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη λει-
τουργία της θρησκευτικότητας των Ελλήνων σε
ολόκληρη την τότε ελληνική επικράτεια, µε τους
ύµνους στον Απόλλωνα και τον ∆ία, τα συµπόσια
των Σοφιστών, την λειτουργία των Σχολών του Αρ-
χαίου Κόσµου. 

Άρχισα σταδιακά να εισέρχοµαι στο πνεύµα µιας
κοινωνίας ανθρώπων που ποτέ µου δεν είχα φα-
νταστεί. 

Ο µύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης άρχισε
λίγο λίγο να κυλάει στις φλέβες µου.

∆εν είχα γνώση της Γλώσσας της Ελληνικής, απέ-
κτησα όµως γνώση του Ελληνικού Πνεύµατος, της
Ελληνικής ∆ιανόησης, της Ελληνικής Σοφίας που
άγγιζε τα όρια του Ιδεώδους. 

Τα λόγια και οι ύµνοι του Ορφέα νοµίζω πως
ηχούν ακόµη στο χώρο της ψυχής µου και θα µε συ-
νοδεύουν έως το τέλος του βίου µου.

Ο θάνατος της Ευρυδίκης, το ταξίδι της στην
Αχαιρουσία λίµνη, η κατάβασή της στον Άδη, το
βασίλειο του Πλούτωνα, η ζωή των ανθρώπινων
ψυχών του Κάτω Κόσµου, ο ερχοµός του Ορφέα
και η συνάντησή του µε την ψυχή της Ευρυδίκης, η
ένωση της ψυχής των θνητών µε την ψυχή των Αθα-
νάτων, όλη αυτή η µεγαλειώδης ιστορία που ένωνε
τα Ουράνια µε τα Γήινα, µε έχει κυριολεκτικά συ-
ναρπάσει. 

Ποτέ µου δεν είχα σπουδάσει στην Αγγλική Λο-
γοτεχνία µυθοπλασίες τέτοιου µεγέθους µε τόσο
βαθύ εσωτερικό περιεχόµενο.

Τα λόγια µύησης του Ορφέα στους µαθητές του
τα διάβασα µε πάθος στις σελίδες του σεναρίου και
τα ζούσα ολόψυχα την ώρα των γυρισµάτων της
ταινίας.

Και όταν τις επόµενες χρονιές συνόδευα τον Paul
στις Κάννες, στα ∆ιεθνή Φεστιβάλ, και έβλεπα το
ενδιαφέρον των αγοραστών να αποκτήσουν τα δι-
καιώµατα προβολής του έργου του για να το προ-
βάλουν στα τηλεοπτικά δίκτυα του κόσµου, άρχισε
πλέον µέσα µου να ξυπνάει µία ακόµη καινούρια
δύναµη: η δύναµη της Παγκοσµιότητας που έχει η
Ελληνική Σκέψη στους λαούς του Κόσµου.

Συµµετείχα σε αρκετές διεθνείς παραγωγές για
τον Ελληνικό Πολιτισµό που ο Paul γύρισε καθώς
και στην ταινία «Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 441
π.Χ.».

my first film with the producer my friend Paul,
was the mysticism of a time when the gods of
Olympus had entered the everyday life of the
Greeks, the mystics and the Amphictyons of Del-
phi played a decisive role in the function of the
religion of Greeks throughout the then Greek
territory, with the hymns of Apollo and Zeus, the
symposia of the Sophists, the functioning of the
Schools of the Ancient World. 

I gradually began to enter the spirit of a society
of people that I had never imagined. 

The myth of Orpheus and Eurydice began grad-
ually to roll in my veins.

I did not have knowledge of the Greek lan-
guage, but I gained knowledge of the Greek
Spirit, the Greek Intelligence, the Greek Wisdom
that touched the limits of the Ideal. I feel the
words and hymns of Orpheus still sounding in my
soul and I think they will accompany me to the
end of my life.

The death of Eurydice, her journey to the Lake
of Aherousia, her descent in Hades, the kingdom
of Pluto, the life of the human souls of the Un-
derworld, the arrival of Orpheus and his en-
counter with the soul of Eurydice, the union of
the soul of the mortals with the soul of the Im-
mortals, all this great story that united the
Heaven with the Earth, has literally fascinated
me.

I have never read English fiction of this magni-
tude with such deep inner content.

I read passionately Orpheus' initiatory words to
his students in the script pages and I lived with
them wholeheartedly during the shooting of the
film.

And when I accompanied Paul to Cannes and
the International Festivals and I saw the buyers'
interest in acquiring the rights to project his work
on the world's television networks, another new
power began to rise in me: the power of the
World that Greek Thought has on the peoples of
the World.

I participated in several international produc-
tions about the Greek Culture that Paul made as
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Μέσα µου, χωρίς καµία πίεση, δίχως καµία προ-
γραµµατισµένη προσπάθεια, είχε σταδιακά εδραι-
ωθεί το φιλοσοφικό περιεχόµενο της Αρχαίας
Ελληνικής Σκέψης. 

Χωρίς να γνωρίζω να οµιλώ ελληνικά, αισθανό-
µουν το µεγαλείο της ελληνικής γλώσσας στο άκου-
σµά της.

Οι αγγλικές λέξεις που διάβαζα µεταφρασµένες
στο ελληνικό σενάριο είχαν εγκατασταθεί στη
βάση της ψυχής µου.

Ένα πρωινό που ξύπνησα, αισθανόµουν Έλλην!
Κυρίες και κύριοι,
Έχετε µπροστά σας έναν άνθρωπο που δεν γνω-

ρίζει την Ελληνική Γλώσσα, γνωρίζει όµως το µε-
γαλείο της. 

Πιστεύω ότι το να µπορέσεις να «αισθανθείς
Έλλην» ισοδυναµεί µε το «να είσαι Έλλην».

Βεβαιώνω και πάλι ότι δεν γνωρίζω την Γλώσσα
την Ελληνική, αισθάνοµαι όµως την Μοναδικότητά
της. 

Τα πολλά σενάρια µε ελληνικό θέµα που µελέ-
τησα, η συνεχής παρουσία µου σε κινηµατογραφή-
σεις από το ένα άκρο της Ελλάδος στο άλλο, όπου
υπήρχαν Αρχαία Ιερά, η διαρκής συµµετοχή µου
σε παραγωγές που αναδεικνύουν το µέγεθος και
την ποιότητα της Ελληνικής Σκέψης, της Ελληνικής
Σοφίας, της Ελληνικής Γλώσσας, µε κατέστησαν,
στο πέρασµα του χρόνου, Άγγλο υπήκοο µε Ελλη-
νική σκέψη, µε Ελληνική κουλτούρα, µε Ελληνικό
προσανατολισµό. 

Σήµερα, πιστός στην πνευµατική µου προσαρ-
µογή, ακολουθώ τα βήµατα του Paul στη φωτεινή
λεωφόρο της Heptapolis.

Πιστεύω απόλυτα ότι η σωτηρία του κόσµου, στη
δύσκολη εποχή που ζούµε, είναι η προσαρµογή του
Ανθρώπου στις Αιώνιες Αξίες του Αρχαίου Ελλη-
νικού Πνεύµατος… ότι ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο
Αριστοτέλης και όλοι οι γίγαντες της Σοφίας κα-
θηµερινά µας δείχνουν τον δρόµο της Αρετής και
ότι αυτή η Αρετή έρχεται να σηµαδέψει τη νέα
εποχή της Heptapolis.

Με πίστη στις Αρχές της Ελληνικής Παιδείας εύ-
χοµαι ολόψυχα η Ανθρωπότητα να γνωρίσει έναν
καινούριο Χρυσό Αιώνα, µια νέα εποχή προόδου
και ευηµερίας µακριά από πολεµικές συράξεις,
τροµοκρατικές ενέργειες και απειλές βίας από
«τον άνθρωπο στον άνθρωπο».

Σας ευχαριστώ.

well as in the film “The Olympic Games of 441
BC”.

Within me, without any pressure, without any
planned effort, the philosophical content of An-
cient Greek Thought started to be established. 

Even though I do not speak Greek, I felt the
greatness of the Greek language by hearing it
being spoken.

The English words I read translated into the
Greek script settled deep in my soul.

One morning I woke up, feeling Greek!

Ladies and gentlemen,
In front of you you have a man who does not

speak the Greek Language, but knows its great-
ness. I believe that being able to “feel Greek” is
equal to “being a Greek”.

I confirm again that I do not speak Greek, but
I can feel its Uniqueness. 

The many scenarios with a Greek theme I stud-
ied, my endless presence at shooting sets from
one part of Greece to the other, where there were
Ancient Temples, my continuous participation in
productions that highlight the magnitude and
quality of Greek Thought, Greek Wisdom and
Greek language made me an English citizen with
Greek thought, with Greek culture, with Greek
orientation.

Today, faithful to my spiritual adjustment, I fol-
low Paul's footsteps on the bright avenue of Hep-
tapolis.

I strongly believe that the salvation of the world
in the difficult times we live in depends on the
adaptation of man to the Eternal Values of the
Ancient Greek Spirit. 

That Socrates, Plato, Aristotle and all the giants
of Wisdom daily show us the way of Virtue and
that this Virtue comes to mark the new era of
Heptapolis.

With faith in the Principles of Greek Education,
I wholeheartedly wish Humanity experiences a
new Golden Age, a time of progress and pros-
perity away from warfare, terrorist acts and
threats of violence from “man to man”.

Thank you.



Ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και όλοι οι γίγαντες της Σοφίας καθηµερινά µας δείχνουν τον δρόµο της Αρετής
και ότι αυτή η Αρετή έρχεται να σηµαδέψει τη νέα εποχή της Heptapolis.

Socrates, Plato, Aristotle and all the giants of Wisdom daily show us the way of Virtue 
and that this Virtue comes to mark the new era of Heptapolis.

Σωκράτης Πλάτων Αριστοτέλης

HEPTAPOLIS - Πανοραµική άποψης του κτηρίου της Ευρώπης.

HEPTAPOLIS - A panoramic view of the European building.
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την Ιστορία δηµιουργίας των Ευρωπα�-
κών γλωσσών, η Ελληνική γλώσσα κα-

τέχει, όχι µόνο την πρώτη θέση αλλά και την ποιο-
τική µοναδικότητα στο πλήθος και το νόηµα κάθε λέ-
ξης και κάθε πρότασης.

Όλες οι Τέχνες και όλες οι Επιστήµες γεννήθη-
καν και αναπτύχθηκαν κάνοντας χρήση των Ελλη-
νικών όρων, των ονοµατοθεσιών, των τεχνικών και
νοµικών κανόνων. 

Τα πρώτα κείµενα στα Μαθηµατικά, τη Φυσική,
την Αστρονοµία, την Ιατρική, την Νοµική, την Ιστο-
ρία, την Γαστρονοµία και κάθε άλλη µορφή Επι-
στήµης ήταν κείµενα γραµµένα σε γλώσσα Ελληνι-
κή. 

Τα πρώτα θεατρικά έργα, κωµωδίες, τραγωδίες,
έργα του Οµήρου, έργα Λογοτεχνίας, έργα Φιλο-
σοφίας, έργα θρησκευτικού περιεχοµένου, η Και-
νή ∆ιαθήκη, όλα µα όλα, είναι γραµµένα σε γλώσ-
σα Ελληνική. 

Η πρώτη Εγκυκλοπαίδεια σε ολόκληρο τον κόσµο,
γράφτηκε στα Ελληνικά, µε µια αλφαβητική ταξι-
νόµηση άπειρου αριθµού λέξεων που µαρτυρούσαν
την βαθειά ιστορικότητα δηµιουργίας της Γλώσσας
των Ελλήνων. 

Το Ελληνικό Αλφάβητο αποτελεί µια, Γλωσσική
Σύνθεση ανυπολόγιστης επιστηµονικής αξίας, την
οποία οι Έλληνες είχαν την µεγαλοφυή ιδέα να δη-

n the history of the creation of the Eu-
ropean Languages, the Greek lan-

guage holds not only the first place but also the
quality and uniqueness in the multitude and
meaning of every word and every sentence. 

All Arts and Sciences were born and developed
using the Greek terms, names, technical and legal
rules. The first texts in Mathematics, Physics, As-
tronomy, Medicine, Law, History, Gastronomy and
any other form of Science were written in Greek.

The first theatrical plays, comedies, tragedies,
Homer’s works, literary works, works of Philoso-
phy, works of religious content, the New Testament,
all are written in Greek. 

The first Encyclopedia in the world was written
in Greek, with an alphabetical classification of an
infinite number of words that testified to the deep
creative history of the Greek Language. 

The Greek Alphabet is a linguistic composition
of immeasurable scientific value, which the Greeks
were genius enough to create with written symbols,
each of which represented a vocal sound! 

Studying the advantages and the originality of the
Greek language intensely, as well as the substan-
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µιουργήσουν µε γραπτά σύµβολα, κάθε ένα από τα
οποία αντιπροσώπευε ένα φθόγγο! 

Μελετώντας εντατικά τα προτερήµατα και τις πρω-
τοτυπίες της Ελληνικής Γλώσσας αλλά και την ου-
σιαστική διαφορά της από άλλες γλώσσες, που αφο-
ρούν και την Επιστήµη που σπούδασα, διαπίστωσα
ότι η Ελληνική είναι, πράγµατι, η µοναδική γλώσ-
σα που παρουσιάζει οµοιογενή εξέλιξη, µε θαυµά-
σιες συνθέσεις λέξεων που δηµιουργούν νοήµατα
υψηλής ευφυlας, µε αποτέλεσµα οι κάτοχοι αυτής
της γλώσσας να γίνονται λογοτέχνες και φιλόσοφοι.

Η Γλώσσα των Ελλήνων έχει δηµιουργηθεί πολ-
λές χιλιάδες χρόνια πριν, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
µνηµείο πιστής διατήρησης της αρχαίας Γραφής και
της Ορθογραφίας, µε ελάχιστες αλλαγές στο πέ-
ρασµα του χρόνου διατηρώντας ποσοστό λεκτικής
σταθερότητας της Αρχαίας Ελληνικής µεγαλύτερο
από το 75% των αρχικών λέξεων. 

Είναι η γλώσσα των πολλαπλών αρετών, είναι η
γλώσσα της εκφραστικότητας, της ευλυγισίας µε δυ-
ναµική παραγωγική ικανότητα και µπορεί να δη-
µιουργεί νέες σύνθετες λέξεις, ώστε να αποδίδεται
τέλεια η ανάγκη κατανόησης στην ανθρώπινη επι-
κοινωνία. 

Το θεωρώ καθήκον µου, όπως επίσης και καθή-
κον όλων των ερευνητών του σύγχρονου κόσµου, να
σταθώ µε σεβασµό στην απαιτούµενη µελέτη των
προσόντων της Γλώσσας των Ελλήνων και αναλο-
γίζοµαι, πότε ο Όµηρος έγραψε την Ιλιάδα και την
Οδύσσεια, µε µια γλώσσα απείρου λεκτικού κάλλους
και αναλογίζοµαι πόσες χιλιάδες χρόνια χρειά-
στηκαν να συλληφθεί, να ταξινοµηθεί και να απο-
δοθεί σε γράµµατα, σε λέξεις και σε προτάσεις. 

Στην ταραγµένη εποχή µας, που αµφισβητούνται
από «αµαθείς ερευνητές» ακόµα και τα αυτονόητα,
εκφράζονται απόψεις ότι δεν υπάρχουν ανώτερες
και κατώτερες γλώσσες, αλλά, όλες έχουν την ίδια
αξία. 

Κατ' ακολουθίαν, πρέπει να µην υπάρχουν ανώ-
τεροι και κατώτεροι πολιτισµοί, όλα τα παιδαγωγικά
και τα επιστηµονικά επιτεύγµατα να είναι ισότιµα
στη µοιρασιά των λαών µε αποτέλεσµα, η ισοπέδωση
των αξιών να αποτελεί «ευρηµατικό κανόνα» στο σύ-
νολο των κρατών της Γης. 

Πιο απλά, στο στάδιο του Αγώνα, για την ανάδειξη
ενός νικητή, όλοι οι αγωνιζόµενοι είναι ίσοι νικη-
τές!.. και ακόµα πιο απλά, κόβουν όλοι µαζί την ίδια
στιγµή, το νήµα στο τέρµα του αγώνα. 

tial difference from other languages that concern
the Science I studied, I found that Greek is indeed
the only language that presents a homogeneous
evolution with marvelous synthesis of words that
create meaning of high intelligence, with the result
that the owners of this language become men of
Letters and philosophers.

The Language of the Greeks was created many
thousands of years ago, while at the same time it
is a monument of faithful preservation of ancient
Scripture and Spelling, with minimal changes
over the passage of time, preserving a verbal sta-
bility rate of Ancient Greek greater than 75% of
the original words. 

It is the language of multiple virtues, it is the lan-
guage of expressiveness, of flexibility with dynamic
productive capacity, and it can create new complex
words, so that the need for understanding in hu-
man communication is perfectly expressed. 

I consider it my duty, as well as the duty of all the
researchers of the contemporary world, to propose,
with due respect, the necessary study of the prop-
erties of the Greek Language and I feel amazed
amazing to think how many centuries ago Homer
wrote Iliad and Odyssey using a language of infi-
nite verbal beauty, how many thousands of years
had to pass before it was grasped, classified and
symbolized with letters, words and sentences.

In our turbulent times, in which even self-evident
facts are questioned by “untrained researchers”,
there are opinions that there are no higher and low-
er languages, but all of them are of the same val-
ue. 

Consequently, there must be no higher and low-
er cultures, all pedagogical and scientific achieve-
ments must be attributed equally among the peo-
ples of the world, with the result that the leveling
of values is an “inventive rule” in all the states of
the Earth. 

More simply, they maintain that in a race all con-
testants can be equal winners! ... and even more,
that all contestants reach the finish line at the same
time. 

When the Greeks were building the Parthenon
and sculpting marble gods and Caryatids, and their



Την εποχή που οι Έλληνες χτίζουν Παρθενώνα
και σµιλεύουν στο µάρµαρο θεούς και Καρυάτιδες...
και οι Σοφοί τους, ακούνε στο όνοµα Σωκράτης,
Πλάτων, Αριστοτέλης ... την ίδια ακριβώς εποχή, η
Ευρώπη, η Αµερική, η Ασία βιώνουν τον φυσικό τους
πρωτογονισµό. 

Εντούτοις σύγχρονοι «ερµηνευτές της κουλτούρας»
προσπαθούν να µας εξηγήσουν ότι, όλοι οι άνθρω-
ποι και όλες οι αξίες υπάγονται στη ζυγαριά της ισο-
τιµίας. 

Υποστηρίζουν επίσης ότι η Ελληνική γλώσσα
δεν υπερτερεί σε τίποτα από όλες τις άλλες, τις οποί-
ες πρέπει να θεωρούµε ισάξιες σε ποιότητα και πο-
σότητα λόγου. 

Κυρίες και κύριοι. 
Σκοπός, αυτής της συγκέντρωσης διανοουµένων,

υπό την στέγην του 9ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ FORUM
HUMANITAS, είναι να οµονοήσουµε ότι η Ελλη-
νική Γλώσσα είναι η Μοναδική στον Πλανήτη που
εξηγεί το Μεγαλείο της Ανθρώπινης ύπαρξης, το
Μεγαλείο της Φύσης και του Κόσµου, το Μεγαλείο
του ∆ηµιουργού που µας έπλασε. 

Εγώ, δεν είµαι Ελληνίδα, µέσα µου όµως κρύβω
τον θαυµασµό και τον σεβασµό για τον Ελληνικό Πο-
λιτισµό, για την Ελληνική Παιδεία, για την Ελληνι-
κή Γλώσσα! 

Μεταξύ των γλωσσών που οµιλώ και διδάσκω, εί-
ναι και η Αγγλική, η οποία παραµένει ως η δεύτε-
ρη µετά την Εθνική γλώσσα, σε κάθε λαό του κό-
σµου. 

Όλοι γνωρίζουµε ότι η Παγκόσµια Παιδεία, ο Πα-
γκόσµιος Πολιτισµός, η Παγκόσµια Ειρήνη και όλες
οι Πανανθρώπινες Αξίες, είναι κρυµµένες πίσω από
την Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. 

Η Ελληνική Γλώσσα εξηγεί το Παν και γνωρίζει,
η ίδια η Γλώσσα, το Μέλλον του Ανθρώπου και του
Κόσµου. 

Από το βήµα αυτό, εκφράζω τον θαυµασµό µου και
τον σεβασµό µου στα γένη των Ελλήνων, που συ-
νέλαβαν και αποθανάτισαν τις Αξίες και τα Ιδανι-
κά, που συνιστούν τον «ολοκληρωµένο Άνθρωπο». 

Σε αυτά τα γένη των Ελλήνων του παρελθόντος,
του παρόντος και του µέλλοντος, οφείλω να εκ-
φράσω, από τα βάθη της ψυχής µου, ένα µεγάλο «ευ-
χαριστώ» που βρέθηκα, συγκάτοικος µαζί τους,
στον ίδιο πλανήτη και σε εσάς...

...ένα ακόµα ευχαριστώ που µε ακούσατε.

Wise Men are Socrates, Plato and Aristotle, Eu-
rope, America and Asia were still experiencing their
natural primitivism. 

However, modern “culture interpreters” are try-
ing to persuade us that all people and all values are
parts of the same scales of parity. 

They also maintain that the Greek language is
no better than the other languages, which we must
consider equal in quality and quantity of speech. 

Ladies and gentlemen, 

The purpose of this gathering of intellectuals, un-
der the roof of the 9th INTERNATIONAL FO-
RUM HUMANITAS, is to acknowledge that the
Greek Language is the only one on the Planet that
explains the Magnificence of Human Being, the
Greatness of Nature and the World and the
Greatness of the Supreme Being who created us. 

I am not Greek, but in me I harbour admiration
and respect for the Greek Culture, the Greek Ed-
ucation, the Greek Language! One of the languages
I speak and teach is English, which remains the sec-
ond language after the national language, in most
countries of the world. 

We all know that World Education, World Cul-
ture, World Peace and all Human Values are hid-
den in the Knowledge of the Greek Language. 

The Greek Language explains All, and express-
es within the Language itself the Future of Man and
the World. 

From this step, I express my admiration and re-
spect for the generations of Greeks who have in-
vented and captured in their texts the Values and
the Ideals that constitute the “accomplished Man”.

To these generations of Greeks of the past, and
to the generations of the present and of the future,
I have to address, from the depths of my soul, a
great “Thank you” for being here, a companion of
them, on the same planet… and to you another. 

“Thank you” for listening to me.
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Γλώσσα είναι αξία και Πολιτισµός.
∆ιά της γλώσσης επιτυγχάνεται η άµε-

σος επικοινωνία µεταξύ των συνειδήσεων των πο-
λιτών, η οποία αποκαλύπτει την ύπαρξιν ενός ελα-
χίστου παρονοµαστού εις την όλην ψυχοσωµατικήν
υπόστασιν του ανθρώπου.

Η επικοινωνία αυτή περιλαµβάνει όλον το φάσµα
των δραστηριοτήτων του ενσυνειδήτου ανθρωπίνου
όντος. Υπό την έποψιν αυτήν η γλώσσα αποβαίνει,
ως καθαρόν δηµιούργηµα του πολιτισµού, µιά αξία,
η οποία, αυτή καθ’ εαυτήν, τόσον από την δοµήν
όσον και από την λειτουργίαν της, καθίσταται ο ρυθ-
µιστικός παράγων του πνευµατικού και του πολιτι-
σµικού βίου των πολιτών. 

Τούτου ένεκα η γλώσσα καθίσταται το πλέον πο-
λύτιµον στοιχείον του πολιτισµού, αλλά, και του πνευ-
µατικού-επιστηµονικού επιπέδου µιάς κοινωνίας και
κάθε άκριτος, αντιεπιστηµονική και βιαία παρέµ-
βασις εις την δοµήν και την λειτουργία της θεωρεί-
ται ως βιαία ιεροσυλία εναντίον της υποστάσεως του
έθνους εις το οποίον ανήκει η συγκεκριµένη γλωσ-
σική εκφορά.

Η γλώσσα υπηρετεί τον λόγον και είναι απαραί-
τητον δοµικόν και συστηµατικόν πλαίσιον της εκ-
φράσεως του έναρθρου λόγου εν αντιστοιχία προς
τον ενδιάθετον λόγον. Υπό την έποψιν αυτήν η νόη-

onorable Members of the 9th Interna-
tional Forum HUMANITAS:

Language is Value and CultureThrough language
is achieved the  direct communication between the
consciousnesses of people, which reveals the ex-
istence of a minimal denomination in the whole
psychosomatic hypostasis of man.

This communication includes the whole range of
activities of the conscious human being. In view of
this, language, as a pure creation of culture, is a val-
ue which, by itself, both from its structure and from
its function, becomes the regulatory factor of the
intellectual and cultural life of people. 

That is why language becomes the most valuable
element of civilization, but also of the spiritual-
scientific level of a society and any blind, unsci-
entific and violent intervention in its structure and
function is considered a violent sacrilege against
the nation to which the specific linguistic expres-
sion belongs.

Language serves the speech and is a necessary
structural and systematic frame of the expression
of the articulated speech in correspondence with
the volitional speech . In view of this, knowledge,
mental activity, would have no practical signifi-
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σις, η του νοός ενέργεια, ουδεµίαν πρακτικήν ση-
µασίαν θα είχεν, καθ' όσον δύναται η γλώσσα να ορί-
ζει έννοίας, ακόµη και αφηρηµένας, όπως τα Μα-
θηµατικά. 

Η αναγωγή εις το µαθηµατικόν και το αρµονικόν
αποτελεί τον κύριον στόχον της γλώσσης, προκει-
µένου να υπερβεί το αισθητόν περιστασιακόν συ-
γκεκριµένον.

Το αίτηµα αυτό, το οποίον διεξοδικώς αναπτύσ-
σεται εις την Πλατωνικήν Πολιτείανπαρέλαβεν η νε-
ωτέρα µαθηµατική λογική παράδοσις του Leibniz,
του Russell, τουWhitehead και του Quine. 

Παραλλήλως, εµπειριοκρατικαί τάσεις, υπεκινή-
θησαν υπό των νεοθετικιστών και απέβλεψαν εις την
ανάλυσιν των συνειδησιακών ενεργειών, κατά το πα-
ράδειγµα του Πλατωνικού Κρατύλου, όπως χαρα-
κτηριστικώς αναλύονται εις το γλωσσο-αναλυτικόν
έργον του Ludwig Wittgenstein.

Την στενήν σχέσιν µεταξύ της νοήσεως και της
γλώσσης ενετόπισεν ο ίδιος ο Αριστοτέλης, αποτέ-
λεσµα δε της σχέσεως αυτής είναι η οµιλία, ως ταυ-
τόχρονος έκφρασις της νοήσεως. 

Η συνείδησις δύναται να προσδιορίση τόσον τα
αντικείµενα αυτά, όσον και τας λέξεις ή τα άλλα σχε-
τικά σηµεία. 

Ο συµβολισµός είναι µία αναπόφευκτος ανα-
γκαιότης, διότι βοηθεί την λέξιν να χωρήση εις κα-
τηγοριοποίησιν των διαφόρων εννοιών. 

Εκάστη των εννοιών αυτών είναι το σύµβολον της
νοητικής διαρθρώσεως µιάς τάξεως εικόνων διά των
οποίων εκφράζεται µία οµάς αντικειµένων. 

Η λέξις, εν συνεχεία, είναι το σύµβολον αισθητής
µορφής της έννοιας, καθώς και ολοκλήρου της
αναδοµητικής δραστηριότητος του νοείν. 

Τα σηµεία και τα σύµβολα διά των οποίων εκ-
φράζεται η γλώσσα είναι, κατ' ουσίαν, παραστάσεις
της διανοίας, είτε αυτή αναφέρεται εις τα αισθητά
είτε εις τα νοητά, καθώς και εις τας σχέσεις µετα-
ξύ των νοητών και των αισθητών. 

Η αναφορά εις τα νοητά συντελείται µέσω της
γλωσσικής εκφοράς, η οποία αποτελεί τον ασφαλή
δίαυλον προσπελάσεως της συνειδήσεως, ακόµη και
εις τον χώρον της υπερβατικής πραγµατικότητος.

Προς επίτευξιν του στόχου αυτού, η γλώσσα επι-
χειρεί, µέσω της ποιήσεως, την µορφικήν διατύπω-
σιν του αρρήτου, αποκλίνοντας από την λογικήν δια-
δικασίαν και επιστρέφοντας εις την πρώτην, την αρ-
χικήν λειτουργίαν της. 

Η υπέρβασις των κοσµικών στοιχείων, τα οποία

cance, as long as language can define meaning, even
abstractly, as with Mathematics. 

The reduction to mathematics and harmony is the
main purpose of language in order to overcome the
perceptual situational particular.

This requirement, which is extensively developed
in Plato's Republic, was received by the new
mathematical logic of Leibniz, Russell, Whitehead
and Quine. 

At the same time, dominant empirical tenden-
cies were propounded by neo-positivists and
aimed at the analysis of conscious activities, in the
example of the Platonic Cratylus, as they are typ-
ically analyzed in the linguistic-analytical work of
Ludwig Wittgenstein.

The close relationship between understanding
and language was detected by Aristotle himself, and
this relationship is speech, as a simultaneous ex-
pression of understanding. 

Conscience can identify these objects, as well as
the words or other relevant points. 

Symbolism is an inevitable necessity, because it
helps the word to categorize the various concepts. 

Each of these concepts is the symbol of the men-
tal structure of a class of images through which a
group of objects is expressed. 

The word, then, is the symbol of the perceptu-
al form of the concept, as well as of the whole of
the reconstitutional activity of comprehension. 

The signs and symbols through which language
is expressed are, in essence, representations of in-
tellect, whether it refers to visible or to the invis-
ible, as well as to the relations between the visible
and the invisible. 

The reference to the concepts is achieved
through the linguistic speech, which is the safe way
of accessing conscience, even in the space of
transcendental reality. 

In order to achieve this goal, the language at-
tempts, through poetry, the formal expression of
the inexpressible, departing from the logical
process and returning to the first, its original func-
tion. 

Overcoming the cosmic elements, which re-
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συγκρατούν την συνείδησιν εις την κοσµικήν πραγ-
µατικότητα, είναι απολύτως εφικτή, καθ’ όσον µαρ-
τυρείται πολλαχώς η κατ’ ευθείαν πρόσβασις του συ-
νειδέναι, προς την «επέκεινα» του κοσµικού χώρου
πραγµατικότητα. 

Η φαντασία και η εικών εχρησιµοποιήθησαν
από την συνείδησιν,προκειµένου να πραγµατοποι-
ηθεί η φορά προς το άρρητον, το άφατον, την
υπερβατικήν πραγµατικότητα της θεότητος.

Γλώσσα, φαντασία, εικών και σύµβολον ρυθµί-
ζονται υπό της διανοίας εις την όλην προς την κο-
σµικήν και την υπερβατικήν πραγµατικότητα φοράν
των. 

Η γλώσσα συντελεί εις την προσέγγισιν της κο-
σµικής πραγµατικότητος. 

Ταυτοχρόνως, διά των γλωσσικών κατηγοριών επι-
χειρείται η ονοµατοθέτησις του «επέκεινα» διά την
όρθωσιν της σχέσεως µεταξύ ρητού και άρρητου, αι-
σθητού και υπεραισθητού.

Η γλώσσα, αυτή καθ’ εαυτήν είναι διφυής, µία µορ-
φή ή αξία του αντικειµενικού πνεύµατος. 

Η γλώσσα θεωρουµένη ως πνευµατική αξία, αυτή
καθ’ εαυτήν, αποτελεί ένα µέρος του αξιολογικού
συνόλου, το οποίον δηµιουργεί ο άνθρωπος ως κοι-
νωνικό όν, καθ’ όσον εντός της κοινωνίας και µόνον
είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν αξίαι και πολιτι-
σµός.

Υπό την έποψιν αυτήν η γλώσσα, ως πνευµατική
αξία, υποκειµένη πρωτίστως εις την ερευνητικήν και
δοµικήν δραστηριότητα του φιλολόγου και δη και του
φιλοσόφου, αποτελεί, κυρίως κια πρωτίστως, το µέ-
σον προς διατύπωσιν και έκφρασιν των αξιών. 

Η αρχαία Ελληνική γλώσσα, περισότερον από
κάθε άλλη γλώσσα, είναι η κατ’ εξοχήν αξία του αρ-
χαίου Ελληνικού βίου, και µέσω αυτής εκφράζονται
αι πνευµατικαί, ηθικαί και υλικαί αξίαι του.

Η γλώσσα, ως πνευµατική αξία, είναι ένα µέρος
του αξιολογικού συνόλου, του συγκειµένου εκ της
ηθικής, της πολιτικής και της θρησκείας. 

Παραλλήλως, διά της γλώσσης έχοµε το µέσον διά
του οποίου µεταδίδονται από του ενός εις τον άλ-
λον αι αξίαι και τα νοήµατα, διά να καταστούν κοι-
νόν κτήµα των πολιτών της κοινωνίας. Ενταύθα συ-
ντελείται η µεταβίβασις από τον υποκειµενισµόν εις
την αντικειµενικότητα, καθώς και η µεταβίβασις νοη-
µάτων και αξιών προς τας επερχοµένας γενεάς των
συνανθρώπων µας.

strain conscience in the cosmic reality, is entirely
feasible, as it is manifested by the direct access of
the conscience to the “transcendent” cosmic space
reality. 

Imagination and images were used by con-
science, in order that the course toward the inex-
pressible, the ineffable, the transcendental reali-
ty of divinity can be followed.

Language, imagination, image and symbol are
regulated by the intellect as to their whole cosmic
and transcendental course. 

Language contributes to the approach of cosmic
reality. 

At the same time, the linguistic categories at-
tempt to name the “transcendent” to establish the
relationship between explicit and indescribable, the
sensible and super-sensible.

Language in itself is of dual nature, a form or val-
ue of the objective spirit. 

Language regarded as a spiritual value, in itself,
is a part of the overall set of values that man cre-
ates as a social being, since only within society it
is possible to create values and culture.

In this regard, language, as a spiritual value, sub-
jected primarily to the research and structural ac-
tivity of the philologist and even of the philosopher,
is, above all, primarily the means of expressing val-
ues. 

The Ancient Greek language, more than any oth-
er language, is the prime value of ancient Greek
life, and through it are expressed its spiritual, moral
and material values. 

Language, as a spiritual value, is a part of the ax-
iological totality of morality, politics, and religion. 

At the same time, through language, we have the
medium through which values and meanings are
transmitted from one to another in order to be-
come a common property of the citizens of soci-
ety. In this context, the transfer from subjectivity
to objectivity, as well as the transfer of meanings
and values to the coming generations of our fel-
lowmen, takes place.
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Μέσω της γλωσσικής εκφοράς ο πολιτικός µετα-
δίδει τας ιδέας του και επιδιώκει την άσκησιν
επιρροής επί των πολιτών. 

∆ιά της γλώσσης ο θρησκευτικός ηγέτης κηρύσ-
σει την διδασκαλίαν του, διά της γλώσσης ο φιλο-
σοφών εκθέτει την διανόησίν του, ο νοµοθέτης την
νοµικήν βούλησίν του, ο ποιητής την αγωνία του και
τον πόθον διά την ζωήν. 

Επί πλέον η γλώσσα, είτε ως προφορικός λόγος,
είτε ως γραπτός, αποτελεί αυτήν ταύτην την ταυτό-
τητα του δηµιουργού της. 

Τα γραπτά µνηµεία του λόγου είναι η µέσω της
γλώσσης διαιώνισης των αξιών και των µορφών του
πολιτισµού. 

Υπό την έποψιν αυτήν η γλώσσα ευρίσκεται εις
στενήν συνάφειαν και σχέσιν µε τας λοιπάς αξίας
του πολιτισµού. 

Τούτου ένεκα η έρευνα και η µελέτη της γλώσσης
δεν δύναται να γίνη ερήµην των άλλων αξιακών βιω-
µατικών εµπειριών των ανθρώπων.

Εάν κάθε ανθρώπινη γλώσσα είναι η ενσάρκωσις
και συνάµα ή έκφρασις των αξιών του πολιτισµού,
κάθε λαού, ακόµη και των πρωτογόνων, η Ελληνι-
κή γλώσσα, ως εκ της ουσίας, της φύσεως, της δο-
µής και της συζεύξεώς της µετά του λόγου, του θε-
µελίου αυτού της φιλοσοφίας, είναι όντως το ύψιστον
δηµιούργηµα του ανθρωπίνου πολιτισµού.

Η εκπληκτική πληρότης και δοµική συνοχή της αρ-
χαίας Ελληνικής, αναφορικώς µε τον λογικόν χα-
ρακτήρα της γλώσσης, έγκειται κυρίως εις την
απόλυτον συστοίχησιν του σηµαίνοντος γλωσσικού
σηµείου προς την σηµαινοµένην έννοιαν. 

Ασφαλώς πρόκειται περί «ετυµολογικής διαφα-
νείας της Ελληνικής γλώσσης», δίχως να υπονοήται
κατ’ ανάγκην αιτιώδης δεσµός «σηµαίνοντος και ση-
µαινοµένου».

Είναι εξόχως χαρακτηριστική η οµολογία-παρα-
τήρησις του γνωστού Γερµανού φυσικού Werner
Heisenberg:

«Η θητεία µου, λέγει, εις την αρχαίαν Ελληνικήν
Γλώσσαν υπήρξε η σπουδαιοτέρα πνευµατική µου
άσκησις. Εις την γλώσσαν αυτήν υπήρξε η τελειωτέρα,
η πληρεστέρα αντιστοιχία µεταξύ της λέξεως και του
εννοιολογικού της περιεχοµένου. Μέσω της ασκήσεώς
µου εις αυτήν ωδηγήθην εις την Επιστήµην και δη εις
την Αρχήν της Απροσδιοριστίας».

Ο βαθύς γνώστης και ερµηνευτής του Αριστοτέ-
λους Άγιος Ιωάννης, ο ∆αµασκηνός (8ος αι. µ.Χ.)

Through lingual expression the politician conveys
his ideas and seeks to influence the people. 

Through language, the religious leader pro-
claims his teaching, through  language the philoso-
pher reveals his intellect, the legislator his legal will,
the poet his anxiety and his craving for life. 

Moreover, language, either as spoken word or as
written, is itself the identity of its creator. 

The written monuments of speech are the
through the language perpetuation of the values
and forms of civilization. 

In view of this, language is in close relation to the
other values of civilization. 

That is why research and study of language can-
not be done in the absence of other people's val-
ues and personal experiences.

If every human language is the embodiment and,
at the same time, the expression of the values of
culture of every people, even of the primitives, the
Greek language, by virtue of its essence, its nature,
its structure and its discourse, its foundational phi-
losophy, is indeed the highest creation of human
civilization.

The astounding completeness and structural
consistency of ancient Greek, with reference to the
logical character of the tongue, lies above all in the
absolute correlation of the signifying lingual sign
to the signified meaning. 

It is of course “an etymological translucency of the
Greek language”, without necessarily implying a
causal link between the “signifier and signified”.

Exceedingly characteristic is the confession-ob-
servation of the well-known German physicist
Werner Heisenberg:

“My tenure in the ancient Greek language was my
greatest spiritual exercise. In this language there was
the finest, the fullest correspondence between the word
and its conceptual content. Through my exercise in
it, I went to Science, and to the Principle of Inde-
terminacy”.

The profound savant and interpreter of Aristotle,
St. John, Damascenes (8th century AD), accepting
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αποδεχόµενος τον φιλοσοφικόν ορισµόν του αν-
θρώπου, ως «ζώου λόγον έχοντος», αποδίδει ιδιά-
ζουσαν έµφασιν εις το «αυτεξούσιον», δηλονότι
την «προαίρεσιν», την ελευθέραν βούλησιν, ως προ-
σόν σύµφυτον και αίδιον της λογικής φύσεώς του :
«φαµέν τοινύν ευθέως τω λογικώ συνεισέρχεσθαι το
αυτεξούσιον».

Ολόκληρος η αρχαία φιλοσοφία, εκφραζοµένη διά
της Ελληνικής γλώσσης, διαποτίζεται και κυριαρ-
χείται υπό του λόγου, ως ελέχθη ήδη, ο οποίος, αυ-
τός καθ’ εαυτόν, είναι πολυσήµαντος, διακρινόµε-
νος εις ενδιάθετον και λαλούµενον, της νοήσεως και
της γλωσσικής δυναµικής.

Νόησις συλλογική, νόησις απηλλαγµένη παντός
υποκειµενικού στοιχείου, συνεπώς νόησις δυναµέ-
νη να καταστή έλλογος κατ’ εξοχήν, αφού διέλθη από
τον µύθον και χωρήση προς την περιοχήν του λόγου.

Μέσω των λειτουργιών της γλώσσας αναπαρί-
σταται αυτή αύτη η ιστορία της και αναδεικνύεται
η σηµασία της διά την ανθρώπινην οντότητα.

Πρωτίστως, η διαλεκτική, η αισθητική και η κοι-
νωνική λειτουργία της συγκροτούν το πνευµατικόν
θεµέλιον της προσφοράς της προς το είναι της αν-
θρωπίνης οντότητος.

Κορυφαία έκφρασις της Ελληνικής γλώσσης είναι
ο λόγος των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και το ra-
tio των Λατίνων διανοητών και νοµικών, εις την Λα-
τινικήν γλώσσαν, ως διαλέκτου της Ελληνικής.

Ο λόγος αποβαίνει εν τη εξελίξει του η πλέον εντυ-
πωσιακή, η πλέον δυναµική δηµιουργία του αν-
θρωπίνου πνεύµατος.

Αι λογικαί αρχαί, επί των οποίων εθεµελιώθησαν
τόσον ο πολιτισµός όσον και αι επιστήµαι, συ-
γκροτούνται υπό της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης.

Η τέχνη, η καλλιτεχνική δηµιουργία, η αισθητική,
η οντολογία και εν τέλει, και ασφαλώς, υπεράνω
όλων, η αναζήτησις του απολύτου, η φορά του πε-
περασµένου ανθρωπίνου νου προς την υπερβατικήν
πραγµατικότητα, το υπέρλογον, η προσέγγισις του
Άφάτου, του Άρρήτου, συντελείται πρωτίστως υπό
του Αρχαίου Ελληνικού Λόγου, του Φιλοσοφείν,
εδραζοµένου επί της λογικής πλοκής των νοηµάτων
κατά τον Αριστοτέλη και αποτελούν την πλέον συ-
γκλονιστικήν αποκάλυψιν του είναι και του φαίνε-
σθαι της ανθρωπίνης υπάρξεως, µέσω του υψίστου
πνευµατικού δηµιουργήµατος, της παγκοσµίου ιστο-
ρίας του Πολιτισµού, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσ-
σης.

Εκ των ανωτέρω είναι πλέον ή εµφανές ότι η αρ-

the philosophical definition of man as “an animal
having the word”, attributes a special emphasis to
the “autonomy”, namely “the voluntary” the free will,
as an asset in its own right, inherent in and fun-
damental to its logical nature: “they appear to be di-
rectly conscious that reason comes with autonomy”.

The whole of ancient philosophy, expressed in the
Greek language, is permeated and dominated by
reason, as has already been said, which, by itself,
is multifaceted, distinguished by a spontaneity of
mind and expression and linguistic dynamics.

Collective intellect, intellect free of all subjective
element, intellect capable of becoming primarily
convincing, having passed from myth and entered
the region of speech.

Through the functions of the language, is rep-
resented its history and is revealed its significance
for the human entity. 

Primarily, its dialectical, aesthetic and social func-
tion constitute the spiritual foundation of its of-
fering to the Human Being.

The peak expression of the Greek language is the
discourse of ancient Greek philosophers and the
ratio of Latin intellectuals and law makers in the
Latin language, as a dialect of Greek.

Speech proves, in its evolution, the most im-
pressive, the most dynamic creation of the human
spirit.

The logical principles, on which both civilization
and sciences have been founded, are formed un-
der the ancient Greek language.

Art, artistic creation, aesthetics, ontology, and ul-
timately, of course, above all, the search for the ab-
solute, the course of the finite human mind to the
transcendental reality, the approach to the Inef-
fable, the Inexpressible, primarily by the Ancient
Hellenic Logos and philosophizing, based on the
logical plot of meanings according to Aristotle and
constituting its most shocking revelation, the re-
ality and appearance of human existence through
the highest intellectual creation, the world Histo-
ry of Culture, the Ancient Greek language. 

From the above it is now evident that the ancient



χαία Ελληνική γλώσσα είναι πνευµατική ιδιοκτησία
όλης της ανθρωπίνης νοήσεως.

Τούτου ένεκα, το πανανθρώπινον αυτό δηµιούρ-
γηµα, δίχως έξωθεν παρεµβάσεις, τροποποιήσεις,
βαναύσους και εξουθενωτικάς αλλοιώσεις, παρα-
µένει ως ένας ζων γλωσσικός οργανισµός, φυσιο-
λογικώς εξελισσόµενος αφ’ εαυτού αναδηµιουρ-
γούµενος και συνιστών διά παντός, µίαν µοναδι-
κότητα ασυλλήπτου ευφυίας, που θα τιµά αενάως
τους Έλληνας και τον Ελληνικόν Πολιτισµόν εις το
πέρασµα των αιώνων.

Σας ευχαριστώ.

Greek language is the intellectual property of all
human minds.

That is why this universal creation, without any
interventions, modifications, vulgarizations and de-
bilitating alterations, remains a living linguistic or-
ganism, naturally evolving by itself, recreating and
constituting eternaly, a unique and invincible in-
telligence that will honor the Greeks and the Greek
civilization in the course of the centuries. 

Thank you.

Παραλλήλως, διά της γλώσσης έχοµε το µέσον διά του οποί-
ου µεταδίδονται από του ενός εις τον άλλον αι αξίαι και
τα νοήµατα... 

At the same time, through language, we have the medium
through which values and meanings are transmitted from
one to another...

Ολόκληρος η αρχαία φιλοσοφία, εκφραζοµένη διά της Ελ-
ληνικής γλώσσης, διαποτίζεται και κυριαρχείται υπό του
λόγου.

The whole of ancient philosophy, expressed in the Greek lan-
guage, is permeated and dominated by reason.

Werner Heisenberg: «Η θητεία µου, λέγει, εις την αρχαί-
αν Ελληνικήν Γλώσσαν υπήρξε η σπουδαιοτέρα πνευµα-
τική µου άσκησις».

Werner Heisenberg: “My tenure in the ancient Greek lan-
guage was my greatest spiritual exercise”. 
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Ηµεροµηνία διεξαγωγής του Forum: 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα προκύπτοντα συµπεράσµατα από την διεξα-

γωγή των οµιλιών των 33 εκλεκτών Οµιλητών, οι
οποίοι ανέπτυξαν, τα πάσης µορφής, πλεονεκτήµατα
της Ελληνικής γλώσσας και την νοηµατική, αριθ-
µητική και ποιοτική µοναδικότητά της αναφέρονται
κατωτέρω:

• ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ.
Η Ελληνική γλώσσα αποτελείται από περισσότε-

ρα από 800.000 λήµµατα, από πολλά εκατοµµύρια
λεξιτύπους και άπειρο αριθµό δηµιουργίας λεξιτύ-
πων, των οποίων η σύσταση θα καλύπτει τις ονο-
µασίες νέων φιλοσοφικών όρων, νέων τεχνολογικών
ανακαλύψεων, νέων ιατρικών επιτευγµάτων, που θα
εµφανισθούν αύριο και στο µέλλον µέσα από την συ-
νεχή πρόοδο όλων των πνευµατικών δυνάµεων του
κόσµου.

Η αριθµητική Μοναδικότητα συνάδει πλήρως
µε την Μαθηµατική δοµή, την οποίαν, από άγνωστες
γενεσιουργές αιτίες, καλύπτει η Ελληνική Γλωσ-
σολογία, µε αποτέλεσµα σήµερα να εντάσσεται ως
«ακουσµατικό εργαλείο» στην χρήση των νέων ηλε-
κτρονικών υπολογιστών που θα κυκλοφορήσουν στο
άµεσο µέλλον λειτουργώντας µέσω λεκτικών εντο-
λών (talk and wright).

Η ∆ιεθνής Ακαδηµα�κή Κοινότητα µέσω του Ορ-
γανισµού των Ηνωµένων Εθνών, της UNESCO, της
Ευρωπα�κής Ένωσης, αλλά και των Πνευµατικών
Κέντρων Ρωσίας, Κίνας και Ασιατικών χωρών,
κρίνεται σκόπιµο να προσδώσει την δέουσα σηµα-
σία στην προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας, ως δεύ-
τερης γλώσσας στα Γράµµατα, τις Τέχνες και τις Επι-
στήµες, σε κάθε χώρα της Γης, σε κάθε λαό του κό-
σµου.

Αυτό θα συντελέσει τα µέγιστα στην ευρύτερη αντί-
ληψη του Ανθρώπου για την κατανόηση του κόσµου,
του έργου της ∆ηµιουργίας και της σχέσης του µε τον
ίδιο τον Θεό.

• ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Το νόηµα κάθε Ελληνικής λέξης είναι κρυµµένο
στην ανάλυσή της µέσω άλλων λέξεων που επεξη-
γούν το ζητούµενο νόηµα. 

Αυτό που χαρακτηρίζεται ως έννοια στην «Οντο-
λογία» του Πλάτωνα, προσδιορίζει µια «οντότητα»
µε πραγµατική υπόσταση, αλλά έξω από τη σωµα-

CONCLUSIONS 
The Conclusions reached after the speeches of

the 33 distinguished Speakers who expounded the
advantages of the Greek language regarding its
meaningful, arithmetic and qualitative uniqueness
are as follows:

ARITHMETIC UNIQUENESS

The Greek language consists of more than
800.000 headwords, of many million of lexitypes
and of an infinite number of combined lexitypes
which can cover the demand for names of new
philosophical terms, names of new technological
discoveries and new medical achievements which
will appear in the near of far future through the
constant development of Science all over the
world.

The arithmetic uniqueness is fully in line with the
mathematical structure covered by the Greek
Glossology and the result is that the Greek lan-
guage is considered an “acoustic tool” in the use of
the new generation computers that will operate by
verbal commands (talkandwrite)

The Word Academic Community through the
United Nations, UNESCO, the European Union
and also the Intellectual Centers of Russia, Chi-
na and Asian countries ought to pay the appro-
priate attention to the establishment of the Greek
language as the second official language in all the
countries of the world.

This will contribute greatly to the wider under-
standing by Man of the World, the Creation and
the relation of Man with God.

• MEANING AND QUALITY 
UNIQUINESS 

The meaning of every Greek word lies in its
analysis through other words which explain its
meaning. 

What is called ‘meaning’ in Plato’s “Ontology”
is a ‘being’ with real substance but outside the phys-
ical world and unbound by human thought. 

This way of understanding of the meaning of the



τικότητα και εντελώς αδέσµευτο από την ανθρώπι-
νη σκέψη. 

Ο τρόπος αυτός στην κατανόηση της έννοιας της
λέξης «Οντότητα» ανήκει µόνο στις ερµηνευτικές δια-
τάξεις της Ελληνικής γλώσσας. 

Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα στον κόσµο δεν έχει
ούτε την αριθµητική, αλλά ούτε και τον εννοιολογικό
πλούτο που αναλύει το βάθος της εννοίας των λέ-
ξεων, ιδιαίτερα όταν αυτές αναφέρονται σε περιε-
χόµενα φιλοσοφικών στοχασµών.

Το νόηµα προσδιορίζει και την ποιοτική µοναδι-
κότητα του Ελληνικού λεξιλογίου.

Είναι σαφές ότι, η πραγµατική ερµηνεία της φύ-
σεως του Ανθρώπου, της Ψυχής και του Σύµπαντος
δεν µπορεί να προσδιορισθεί χωρίς την χρήση της
Ελληνικής γλώσσας.

Σε µια ολοκληρωµένη µελέτη του ελληνικού λε-
ξιλογίου, τονίζουµε ιδιαιτέρως ότι, όπως επιστη-
µονικά έχει αποδειχθεί είναι:

• Μοναδικό σε αριθµό απλών και σύνθετων λέ-
ξεων.

• Πλήρες, σε κάθε ζητούµενη ερµηνεία όντος, κα-
τάστασης ή νοήµατος από αυτό που η λέξη ορίζει.

• Μαθηµατικώς δοµηµένο, ώστε το σύνολο του
Ελληνικού λεξιλογίου που στην ουσία του είναι άπει-
ρο, αλλά εντός ορίου αριθµητικής «σταθεράς», να πα-
ραδίδει στην Ανθρωπότητα την ερµηνεία του Αιτί-
ου και του Αιτιατού, σε ό,τι αφορά στον αισθητό και
νοητό κόσµο.

Αθήνα 11 ∆εκεµβρίου 2017
Η Επιστηµονική Επιτροπή 

word “Being” is possible only through the specifying
power of the Greek language. 

No other language has the arithmetic and ex-
planatory wealth (power) to analyze the meaning
of the words, especially those pertaining to the
meaning of philosophical contemplation.

The meaning specifies the qualitative uniqueness
of the Greek vocabulary. 

There is no doubt that the real explanation of the
nature of Man, the Soul and the Universe cannot
be construed without the use of the Greek lan-
guage.

According to a complete report on the Greek vo-
cabulary, it has been proved scientifically that the
Greek language is:

• Unique in the number of simple and com-
pound words

• Complete, regarding the explanation of every
being, condition and meaning of every word.

• Mathematically structured, so that the total of
the Greek vocabulary, which in reality is infinite,
can offer Man the explanation of Cause and Ef-
fect regarding the visible and the invisible word.

11 December 2017, Athens
Scientific Committee

Αυτό θα συντελέσει τα µέγιστα στην ευρύτερη αντίληψη του Ανθρώπου για την κατανόηση του κόσµου, 
του έργου της ∆ηµιουργίας και της σχέσης του µε τον ίδιο τον Θεό.

This will contribute greatly to the wider understanding by Man of the World, the Creation and the relation of Man with God.
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Paul Pissanos was born in Athens in the diffi-
cult years of World War II. 

At a young age, he founded the advertizing agency
“PISSANOS” and as an advertiser and a producer of
Greek and international television programs, he be-
came widely known in Greece and around the
world.

As an author, he has written more than 90 books
and scripts - archaeological, historical, theological and
scientific many of which were filmed as documentaries
and were shown by various international TV Chan-
nels and at universities, educational institutions
and schools.

For many years he was the host of the philosoph-
ical television show “Universal Harmony” on a ma-
jor Greek TV Channel and participated in confer-
ences in many countries.

He has participated, as a producer of scientific doc-
umentaries, in international film festivals and meet-
ings in Cannes and elsewhere since 1988, establish-
ing strong connections with producers and  television
channel executives around the world.

The last work of Paul Pissanos, “From Aristotle to
Hawking” was released in over 100 countries as a book
and documentary film and Paul Pissanos was rec-
ommended, for the second time, by 10 university pro-
fessors and the Academy of Athens  for the Inter-
national Templeton Prize 2011-2012.

In 2014 his book the LAWS OF THE UNI-
VERSE was recommended by Greek Academics for
the Nobel Prize in Literature 2014.

His new book entitled “Captain Nicolas” pertain-
ing to the history of the Greek Nation in the last two
centuries will be released in 2017.

More than 250 articles of his, with philosophical
content, have been published in major Greek news-
papers.

The goal of life of Paul Pissanos is the realization

Παύλος Πισσάνος
Paul Pissanos

Βιογραφία του εµπνευστού και ∆ηµιουργού της HEPTAPOLIS
Biography of the initiator and creator of HEPTAPOLIS

OΠαύλος Πισσάνος γεννήθηκε στην Αθήνα
στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής. Σε νεαρή

ηλικία ίδρυσε τον Οργανισµό «PISSANOS» και ως
ιδιοκτήτης διαφηµιστικής εταιρείας και παραγωγός
Ελληνικών και ∆ιεθνών τηλεοπτικών προγραµµά-
των έγινε ευρύτατα γνωστός στην Ελλάδα και σε
ολόκληρο τον κόσµο.

Ως Συγγραφέας έγραψε πολλά βιβλία και σενά-
ρια, Αρχαιολογικά, Ιστορικά, Θεολογικά, Επιστη-
µονικά, τα οποία γύρισε σε ντοκιµαντέρ που προ-
βάλλονται διεθνώς στην Τηλεόραση, στα Πανεπι-
στήµια, στα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τα Σχολεία.

Παρουσίασε για πολλά χρόνια στην Ελληνική Τη-
λεόραση την Φιλοσοφική εκποµπή «Απόκρυφη Αρ-
µονία» και συµµετέχει σε Επιστηµονικά Συνέδρια
σε πολλές χώρες του κόσµου.

Συµµετέχει ως παραγωγός επιστηµονικών ντο-
κυµαντέρ στις διεθνείς συναντήσεις των Καννών από
το 1988, µε αποτέλεσµα την ευρύτερη διασύνδεσή
του µε τους παραγωγούς και τους Τηλεοπτικούς
Σταθµούς του κόσµου.

Το έργο του Παύλου Πισσάνου «Απ’ τον Αριστο-
τέλη στον Hawking» κυκλοφόρησε σε περισσότερες
από 100 χώρες, ως βιβλίο και ντοκιµαντέρ και προ-
τάθηκε από 10 Καθηγητές Πανεπιστηµίων και
Ακαδηµιών του κόσµου, για δεύτερη φορά, ως
υποψήφιο για το ∆ιεθνές βραβείο Templeton 2011-
2012.

Για το βιβλίο του «Οι Νόµοι του Σύµπαντος» προ-
τάθηκε µε Ακαδηµα�κή υποστήριξη για το βραβείο
Νόµπελ 2014.

Το νέο βιβλίο του συγγραφέα µε τίτλο «Καπετάν
Νικόλας» που αφορά στην Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους τους δύο τελευταίους αιώνες, θα κυκλο-
φορήσει εντός του 2018.

∆ηµοσίευσε µέχρι σήµερα περισσότερα από 250



φιλοσοφικά άρθρα σε έγκριτες εφηµερίδες µε το γε-
νικό τίτλο: Σήµερα Είναι Κυριακή.

Στόχος ζωής στο πνευµατικό έργο του Παύλου
Πισσάνου, είναι η πραγµατοποίηση της ιδέας της
“HEPTAPOLIS”, για την οποία έχει τιµητικές δια-
κρίσεις και µετάλλια από πολλά Πανεπιστήµια και
Ιδρύµατα της Ευρώπης, της Αµερικής και της
Ασίας.

Για το σκοπό αυτό ίδρυσε το Παγκόσµιο Πνευ-
µατικό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», στο οποίο είναι Πρό-
εδρος και συµµετέχουν Ακαδηµα�κοί, Καθηγητές,
Ερευνητές και Τεχνοκράτες από πολλές χώρες
του κόσµου, που σήµερα συνεργάζονται για την
πραγµατοποίηση του µεγάλου σχεδίου υλοποίησης
της “HEPTAPOLIS”.

Για την ιδέα της “HEPTAPOLIS” ο Παύλος Πισ-
σάνος βραβεύθηκε απο την ∆ιεθνή Ένωση Ολυ-
µπιάδων, απο το ∆ιεθνές Ίδρυµα Zhivkova, έλαβε µε-
τάλλιο απο το Πανεπιστήµιο Poznan της Πολωνίας.
Χρήσθηκε από τον Bill Haslam, Κυβερνήτη του
Tennessee, Colonel Aide de Gamp. Επίσης χρήσθη-
κε Τακτικό Μέλος και έλαβε Χρυσό Μετάλλιο απο
την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα Πρίγκηπα της Πορ-
τογαλίας Dom Miguel de Braganca, του προγράµ-
µατος Έρευνας “Harmonia Universal” της Πορτο-
γαλλίας, χρήσθηκε επίσης Ιππότης της Μάλτας, έλα-
βε Μετάλλιο απο το ∆ιεθνές Ίδρυµα Άλµπερτ Σβά�-
τσερ, είναι ενεργό µέλος της ∆ιεθνούς Ακαδηµίας
Κοινωνικών Επιστηµών στη Φλόριδα των Η.Π.Α., του
απενεµήθει το Παράσηµο του Τάγµατος του Μαρ-
γαριταρίου του Σουλτανικού Οίκου του Σούλου και
του Βόρειου Βόρνεο, αναγορεύθηκε απο τον Κυ-
βερνήτη της Πολιτείας του Τενεσί των Η.Π.Α. Πρε-
σβευτής Καλής Θελήσεως.

Τιµητικές διακρίσεις και µετάλλια για τη δηµι-
ουργία της “HEPTAPOLIS”, δόθηκαν επίσης στον
Π. Πισσάνο από το Πανεπιστήµιο του Gottingen και
πολλά άλλα Πανεπιστήµια και Ιδρύµατα, της Ευ-
ρώπης, της Αµερικής και της Ασίας.

of the concept of HEPTAPOLIS for which he has re-
ceived honorary distinctions and medals by many Uni-
versities and Institutes of Europe, America and Asia.

For this purpose he founded “Olympos Association
– Universal Intellectual Center” of which he is the Pres-
ident and is aided by Academics, Professors, Re-
searchers and Technocrats from many countries of
the world, who are currently co-operating with him
for the realization of HEPTAPOLIS.

For the idea of “HEPTAPOLIS” Paul Pissanos was
awarded the Gold Medal by the International Union
of Olympiads, by the Zhivkova International Foun-
dation and received a medal from Poznan Univer-
sity of Poland. Paul Pissanos was appoinded by Bill
Haslam, Governor of Tennessee, Colonel Aide de
Gamp. He was also elected a Regular Member and
received a Gold Medal by his Royal Highness
Prince of Portugal Don Miguel de Braganca of Por-
tugal’s “Harmony Universal” Research Program. In
addition, he was proclaimed a Maltese Knight, re-
ceived a medal from the Albert Schweitzer Inter-
national Foundation, is an active member of the In-
ternational Academy of Social Sciences in Florida,
USA, was awarded the Medal of the Order of the
Pearl of the House of Sulu and North Borneo and
was proclaimed a Good Will Ambassador by the Gov-
ernor of the State of Tennessee of the United
States. 

Since 1984 he has been the President of OLYM-
PΟS – UNIVERSAL INTELLECTUAL CENTER
which was founded by 185 initial members, all of them
Academics, University Professors, Scientists, Party
Leaders, Artists and Intellectuals from 40 countries
of the world, the object of which is the creation of
HEPTAPOLIS – A World Center of Letters, Sci-
ences and Arts, which is to be constructed in Greece.

Honorary recommendations and medals have
been awarded to Paul Pissanos for the conception of
HEPTAPOLIS by the University of Gottingen and
other Universities and Institutions from Europe,
America and Asia. 
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