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Μςωσ κα ζχετε παρατθριςει ότι ςτα άρκρα που δθμοςιεφουμε προςπακοφμε κατά 
κανόνα να κάνουμε χριςθ τοφ γράμματοσ " ν " ςτο τζλοσ τϊν λζξεων, και όχι άνευ 
λόγου, όπωσ κα δοφμε !  
Ρροφζρετε δυνατά τθν πρόταςθ "κατά τθν επόμενθν θμζραν" και κα νιϊςετε τον 
κραδαςμό που δθμιουργείται με τθν εκφορά τοφ γράμματοσ " ν ". Επιχειριςτε να 
ξαναπείτε τθν φράςθ χωρίσ το " ν "... " Κατά τθν επόμενθ μζρα "... Καταλαβαίνετε 
τθν διαφορά ; Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, ο εγκζφαλοσ δονείται. Στθν δεφτερθ... απλά 
δεν ςυμβαίνει τίποτα. Τι ςθμαίνει αυτό ; Ψάξτε το. Το ςίγουρο είναι ότι αυτοί που 
ζκοψαν το " ν " από τισ λζξεισ τισ γλϊςςασ μασ, δεν το ζκαναν χάριν τθσ " πλζριασ 
δθμοτικιάσ ", αλλά ςίγουρα κάτι ιξεραν και κάπου αποςκοποφςαν. Δειλά δειλά, 
τελευταία επιχειροφν να κόψουν και τα τελικά ςίγμα (σ) όπου αυτό βζβαια είναι 
δυνατόν. Μιπωσ είχε πολφ μεγαλφτερο νόθμα από όςον μποροφςαμε να φαντα-
ςτοφμε θ φράςθ " Μου τα είπε με το νι και με το ςίγμα " .  
Κάκε γράμμα τοφ Ελλθνικοφ Αλφαβιτου εκπζμπει ιχο και εικόνα. Κάκε λζξθ τζκθκε 
από τουσ « Ονοματοκζτεσ », νομοκζτεσ κα τουσ λζγαμε ςιμερα, με ακρίβεια και όχι 
τυχαία και ζχει άμεςθ ςχζςθ Αιτίασ και Αιτιατοφ, μεταξφ Σθμαίνοντοσ και Σθμαινο-
μζνου.  
Εάν πάμε δε ςτισ Επιςτιμεσ, τα παραδείγματα είναι ατελείωτα και άκρωσ διαφωτι-
ςτικά, αλλά και διδακτικά για τισ επόμενεσ γενεζσ. Σχετικά πρόςφατα ( 1996 ) ςτο 
Λατρικό Ρεριοδικό MEDIZIN-JURNAL ςτθν Γερμανία, δθμοςιεφτθκε μία επιςτθμονικι 
εργαςία, ςφμφωνα με τθν οποίαν :  
« Θ εκφορά τοφ γράμματοσ « ν » μεταφζρει οξυγόνο ςτον εγκζφαλο και ότι δεν ιταν 
τυχαίο το γεγονόσ τισ τοποκζτθςθσ τοφ « ν » ςτο μζςον ακριβϊσ τοφ Αλφαβιτου – 
ςτο πρϊτο Ελλθνικό Αλφάβθτο με τα 27 γράμματα ». ( Εκτόσ αυτοφ ςτο Χάρβαρντ, 
από ιατρικζσ ζρευνεσ διαπιςτϊκθκε ότι θ απαγγελία τϊν Ομθρικϊν Επϊν ςτο 
πρωτότυπο, εκτόσ τϊν άλλων, κάνει καλό ςτθν καρδιά, ωσ αναπνευςτικι άςκθςθ…)  
Με αφορμι τισ ζρευνεσ αυτζσ τϊν ξζνων επιςτθμόνων κα αναρωτθκοφμε και εμείσ :  
Είναι τυχαίο πάλι το γεγονόσ ότι το « οφσ » ( το αυτί ) που ακοφει και μακαίνει - 
όπωσ μασ διδάςκει και θ Σφγχρονθ Ψυχολογία - γίνεται με το « Ν » ο « Νοφσ » που 
ςκζφτεται, ενεργεί και αποφαςίηει ;  



Γράφει ο κοσ Σπφροσ Μάρκου Διευκυντισ τοφ 3ου Δθμοτικοφ Σχολείου Λαρίςθσ το 
2012 :  
Και δικαιοφμαι να ερωτιςω : Γιατί εμείσ γίναμε διϊκτεσ τοφ « Ν » ;  
Γιατί κζλουμε να φτωχφνουμε τον εγκζφαλο τϊν επομζνων γενεϊν ςτθν χϊρα μασ ;  
Ωσ μάχιμοσ εκπαιδευτικόσ και ςυγγραφζασ επιςτθμονικοφ ςυγγράμματοσ ( ΔΥΣ-
ΛΕΞΛΑ, Ακινα 1994, Εκδόςεισ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΓΑΜΜΑΤΑ, 6θ Ζκδοςθ ςιμερα ), νομιμο-
ποιοφμαι να ερωτιςω, αλλά και να προτείνω ςτο τζλοσ :  
Θ Ελλθνικι Γλϊςςα ζχει πάρει πλζον μία μορφι τζτοια που δεν ζχει ανάγκθ από 
άλλεσ ακρότθτεσ. Άλλωςτε και τισ ακρότθτεσ του Ψυχάρθ τισ απζρριψε ( τοπωςιά ι 
ντοπιολαλιά κλπ. ). Δεν λζω να επιςτρζψουμε - και δεν μποροφμε άλλωςτε - ςτθν « 
Κακαρεφουςα », θ οποία επίςθσ είναι μία μεγάλθ παρεξιγθςθ.  
Μερικοί ξζνοι Ειδικοί ζχουν γράψει για το ςθμαντικό ζργο τισ Κακαρεφουςασ ςτθν 
Γλϊςςα μασ, μετά το 1821. Μςωσ ακόμα ςιμερα να λζγαμε « ο Μινίςτροσ = Υπουρ-
γόσ ι το Χοςπιτάλι = το Νοςοκομείο κλπ », αλλά αυτό πζραςε απαρατιρθτο ςτον 
τόπο μασ και το Γλωςςικό Ηιτθμα δεν ζπρεπε να είχε υπάρξει…  
Πμωσ ςιμερα αναρωτιζμαι :  
Είναι τυχαίο άραγε που καταργιςαμε το γράμμα « Ν » ςτο τζλοσ των λζξεων και τα 
ςχολικά μασ βιβλία γράφουν το « εμβαδό » ( ! ), αντί το εμβαδόν !!  
( Στα ςχολικά βοθκιματα όμωσ διαβάηομε « το εμβαδόν », δθλ. εκεί διατθρείται το 
ν, ενϊ το επίςθμο Κράτοσ ςτα βιβλία ( ΥΡΕΡΚ, Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο ) το ζχουν 
καταργιςει !!  
Για ποιόν λόγον αυτι θ ακρότθτα :  
Για ποιόν λόγον επίςθμα διδάςκουμε ςτα ςχολεία μασ κανόνεσ που καταςκευά-
ςτθκαν αυκαίρετα, π.χ. χκεσ ςυνάντθςα το Διμαρχο ( το φίλο, το Σφμβουλο κλπ. 
κλπ…).  
Το γράμμα Ν είναι οργανικό και όταν το κόβομε πονάει. Είναι ςαν να κόβουμε το 
δακτυλάκι μασ…. Εάν κάποιοσ αντιτείνει ότι αυτό είναι μία αςιμαντθ λεπτομζρεια, 
κα πρζπει να του ποφμε ότι « θ λεπτομζρεια κρατάει τον Ραρκενϊνα »!  
Να κυμίςω όμωσ εδϊ και το ωραίο, ειρωνικό κείμενο του Οδυςςζα Ελφτθ : « ΓΛΑ 
ΜΛΑΝ ΟΡΤΛΚΘ ΤΟΥ ΘΧΟΥ », όπου καταλιγει : « Κανζνασ Θρϊδθσ δεν κα τολμοφςε 
να διατάξει τζτοια γενοκτονία, όπωσ αυτι του τελικοφ « Ν », εκτόσ κι αν του’ λειπε θ 
οπτικι τοφ ιχου …»  
Ο Γ. ίτςοσ ζγραψε επίςθσ : « Και οι λζξεισ φλζβεσ είναι. Μζςα τουσ αίμα κυλάει…».  
Δυςτυχϊσ, όμωσ, διαπιςτϊνομε ςιμερα ότι μετά το Νι, ζρχεται και θ ςειρά του 
τελικοφ Σίγμα (Σ). Κάποιοι δθμοςιογράφοι ςτα κανάλια λζνε κιόλασ : « θ μζκοδο », 
θ « οδό » , « θ πλιρθ ζνταξθ » (!) κλπ  
Καλλιεργοφν ζτςι αυκαίρετα ζνα αρνθτικό γλωςςικό πρότυπο ςτουσ νζουσ μασ με 
τθν τεράςτια δφναμθ των ΜΜΕ και το ςχολείο ανιμπορο να αντιδράςει, αλλά και 
τθν κοινωνία πακθτικά να δζχεται ωσ περίπου μοιραία τθν εξζλιξθ αυτι.  
Μετά από όλα αυτά διατυπϊνω τθν εξισ άποψθ και κατακζτω ςτο κρίςθ ςασ τθν 
δικι μου « Κεωρία » για το εν λόγω ηιτθμα :  
Διεκνϊσ μελετάται θ μοναδικι μουςικότθτα τισ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και ο αντί-
κτυπόσ τθσ ςτθν πνευματικι διαφγεια τοφ ανκρϊπου. Το γράμμα « Ν » διεγείρει τον 
εγκζφαλο κετικά και ενεργοποιεί τον άνκρωπο να ςκζφτεται ςωςτά.  
Το τελικό Σίγμα θρεμεί τον άνκρωπο. Αυτό το δζχεται και θ ςφγχρονθ Ψυχιατρικι.  
Οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ τα εγνϊριηαν όλα αυτά και δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι 
μόνον εμείσ οι Ζλλθνεσ λζμε « Τα είπα με το Νι και με το Σίγμα » και δεν λζμε με 



άλλα γράμματα, ( παρϋ όλον που ζχομε ςτισ καταλιξεισ τϊν λζξεων και άλλα γράμ-
ματα ), διότι το Νι ενεργοποιεί το μυαλό μασ να ςκεφκοφμε ςωςτά και το Σίγμα 
θρεμεί τθν ψυχι μασ, αφοφ μιλιςουμε δθμόςια ι ιδιωτικά.  
Θ ςφγχρονθ Ψυχογλωςςολογία δζχεται ότι θ Γλϊςςα και θ Σκζψθ γεννιοφνται ταυ-
τόχρονα και εξελίςςονται παράλλθλα και ςυνιςτοφν ανά πάςα ςτιγμι μία αξεχϊ-
ριςτθ ενότθτα.  
Θ Γλϊςςα ενςαρκϊνει τθν Σκζψθ και θ Σκζψθ ουςιϊνεται ςε Γλϊςςα. Είναι ζνα 
νόμιςμα με τισ δφο όψεισ του. Δεν μπορεί να υπάρχει θ μία πλευρά, χωρίσ τθν άλλθ. 
Δεν μποροφςε να υπάρξει Ελλθνικι Σκζψθ χωρίσ τθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Είναι γεγο-
νόσ ότι θ ποιότθτα και ποςότθτα « καταγραφϊν » ςτθν Σκζψθ προςδιορίηει και το 
νοθτικό επίπεδο κάκε λαοφ. Επομζνωσ και το νοθτικό επίπεδο κακορίηει και τθν 
ικανότθτα τισ δθμιουργίασ Ρολιτιςμοφ.  
Το Ελλθνικόν Αλφάβθτον, ςτθν πορεία τϊν χιλιάδων ετϊν του ιταν αρχικά Λδεο-
γραφικό, ςτθν ςυνζχεια επινοικθκε το Εικονογραφικό, ζπειτα φκάςαμε ςτο Γραμ-
μογραφικό, κατόπιν ςτο Συλλαβογραφικό ( Γραμμικι Α και Β ) και τζλοσ κακιερϊ-
κθκε το ιςχφον ςιμερα Φκογγογραφικό, που είναι αξεπζραςτο και ςτο οποίο 
οφείλεται θ δθμιουργία τισ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και του Ελλθνικοφ Οικουμενικοφ 
Ρολιτιςμοφ.  
Ζχουμε χρζοσ να διαφυλάξουμε, ωσ κόρθ οφκαλμοφ, τθν Ελλθνικι Γλϊςςα και να 
αντιςτακοφμε ςτθν κακοποίθςι τθσ.  
Πλοι μασ γνωρίηουμε από τθν πρϊτθ θμζρα τισ ειςόδου μασ ςτο ςχολείο, ότι το 
Αλφάβθτό μασ, αποτελείται από 24 ΣΤΟΛΧΕΛΑ.  
Πποιοσ δεν είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηει τισ κωδικοποιθμζνεσ γνϊςεισ που περι-
ζχονται ςε αυτά τα ςτοιχεία, κεωρείται ΑΣΤΟΛΧΕΛΩΤΟΣ.  
Κα πρζπει ωςτόςο να γνωρίηουμε ότι υπάρχει μία κεμελιϊδθσ διαφορά ανάμεςα 
ςτο Αλφάβθτο τϊν 24 ςτοιχείων που χρθςιμοποιοφμε ςιμερα και ςτο αρχαίο Ελλθ-
νικό αλφάβθτο το οποίο αποτελείται από 27 ςτοιχεία. Αυτό το αρχαίο αλφάβθτο 
τϊν 27 ςτοιχείων, κεωρείται απολφτωσ ολοκλθρωμζνο, διότι εμφανίηει μία εντελϊσ 
διαφορετικι και ολοκλθρωμζνθ δομι, που χαρακτθρίηεται από ζνα πλικοσ εξαιρε-
τικά ςθμαντικϊν ιδιοτιτων.  
Το πρϊτο αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ που κα πρζπει να αναφζρουμε είναι ότι τα 27 
ςτοιχεία τοφ Αλφαβιτου διακζτουν μια κρυμμζνθ ΤΛΣΥΡΟΣΤΑΤΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ.  
Οποιοδιποτε ξζνο Αλφάβθτο και αν εξετάςουμε κα διαπιςτϊςουμε ότι αποτελείται 
από ζναν αρικμό ςτοιχείων, τα οποία χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο ςαν 
γράμματα, προκειμζνου να καταφζρουν να αποδϊςουν τθν θχθτικι τϊν λζξεων.  
Αντικζτωσ, οι εςωτερικοί κανόνεσ που ιςχφουν ςτο Αρχαίο Ελλθνικό Αλφάβθτο διζ-
πονται από μία εντελϊσ διαφορετικι λογικι.  
Θ παγκόςμια πρωτοτυπία του Αρχαίου Ελλθνικοφ Αλφαβιτου, είναι ότι το κάκε 
ςφμβολο ι ςτοιχείο του μπορεί να εκλθφκεί, όχι μόνο ωσ ΓΑΜΜΑ όπωσ ςυμβαίνει 
ςε όλα τα υπόλοιπα αλφάβθτα, αλλά ταυτοχρόνωσ μπορεί να εκλθφκεί και ςαν 
ΑΛΚΜΟΣ αλλά επίςθσ και ςαν μία ΜΟΥΣΛΚΘ ΝΟΤΑ !  
Επομζνωσ το κάκε ζνα από τα 27 ΣΤΟΛΧΕΛΑ του ΑΧΑΛΟΥ ΕΛΛΘΝΛΚΟΥ ΑΛΦΑΒΘΤΟΥ 
ακολουκεί μία ΤΛΣΥΡΟΣΤΑΤΘ ΔΑΣΘ θ οποία του επιτρζπει να ΑΡΟΤΕΛΕΛ ΤΑΥΤΟ 
ΧΟΝΩΣ :  

1. ΓΑΜΜΑ  
2. ΑΛΚΜΟ  
3. ΜΟΥΣΛΚΘ ΝΟΤΑ  



Κα μποροφςαμε να κατανοιςουμε καλφτερα αυτζσ τισ μοναδικζσ δυνατότθτεσ τοφ 
Αρχαίου Ελλθνικοφ Αλφαβιτου και να μασ αποκαλυφκεί αυτι θ πολφ καλά κρυμ-
μζνθ εςωτερικι του δυναμικότθτα, αν κατατάξουμε αυτά τα 27 ςτοιχεία του ςε 3 
ςειρζσ όπου θ κάκε μία κα αποτελείται από 9 ςτοιχεία.  
Διότι αφενόσ μεν ο αρικμόσ 9 είναι ο μεγαλφτεροσ μονοψιφιοσ αρικμόσ που υπά-
ρχει, αφετζρου δε το 3 αναφζρεται ςτθν τριςυπόςτατθ διάςταςθ τοφ αρχαίου 
αλφαβιτου.  
Στον πίνακα που ακολουκεί ζχουμε κατατάξει τα 27 ςτοιχεία τοφ αρχαίου αλφα-
βιτου ςε 3 ςειρζσ.  
 

 
 
 
 

Ραρατθροφμε ότι με τθν ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, οι 3 ςειρζσ που προκφπτουν απο-
κτοφν ζνα πολφ ςθμαντικό χαρακτθριςτικό :  
Θ πρϊτθ ςειρά περιλαμβάνει τουσ αρικμοφσ από το 1 ωσ το 9  
Θ δεφτερθ ςειρά περιλαμβάνει τουσ αρικμοφσ από το 10 ωσ το 90  
Θ τρίτθ ςειρά περιλαμβάνει τουσ αρικμοφσ από το 100 ωσ το 900.  
Ραρατθροφμε επίςθσ ότι από το αρχαίο αλφάβθτο ζχουν αφαιρεκεί τα εξισ ςτοι-
χεία :  
Το γράμμα F που ζχει αρικμθτικι αξία 6,  
Το γράμμα Q που ζχει αρικμθτικι αξία 90  
Το γράμμα ΣΑΝΜΡΥ που ζχει αρικμθτικι αξία 900.  
Το ΣΑΝΜΡΥ είναι το πλζον μυςτθριϊδεσ ςτοιχείο τοφ αρχαίου αλφαβιτου, διότι 
δεν γνωρίηουμε ςε ποιά περίπτωςθ μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ςαν γράμμα, ενϊ 
γνωρίηουμε μόνον ότι εκπροςωπεί τον αρικμό 900.  
Οι ιδιότθτεσ τισ Ελλθνικισ Γλϊςςασ που προκφπτουν από το αποτζλεςμα τισ χρι-
ςθσ αυτοφ του τριςυπόςτατου αλφαβιτου είναι άκρωσ ςθμαντικζσ και αποτελοφν 
επίςθσ μία παγκόςμια πρωτοτυπία.  
Διότι κάκε λζξθ, δεν αποτελεί μόνο τθν ζννοια ςτθν οποία αναφζρεται θ λζξθ αυτι, 
αλλά ταυτοχρόνωσ αποκτά με τον τρόπο αυτόν και μία μυςτικιςτικι αλλά και μυθ-
τικι διάςταςθ, διότι χαρακτθρίηεται από μία ςυγκεκριμζνθ ΑΛΚΜΘΤΛΚΘ ΑΞΛΑ που 
προκφπτει αν προςκζςουμε τθν αρικμθτικι αξία του κάκε γράμματοσ και υπολογί-
ςουμε το άκροιςμά τθσ.  
Ασ δοφμε ζνα γνωςτό παράδειγμα :  
Αν υπολογίςουμε τθν αρικμθτικι αξία τϊν γραμμάτων τισ λζξεωσ ΡΟΛΛΤΘΣ, δθλαδι 
τον λεξάρικμό τθσ, κα ζχουμε :  
Ρ=80 + Ο=70 + Λ=30 + Λ=10 + Τ=300 + Θ=8 + Σ=200 = 698  
Πμωσ τον ίδιο ακριβϊσ λεξάρικμο ζχει και θ λζξθ ΟΡΛΛΤΘΣ.  



Αυτό ςθμαίνει ότι για να μπορεί να υφίςταται θ ζννοια τθσ ΡΟΛΘΣ και του ΡΟΛΛΤΘ, 
ο ίδιοσ ο πολίτθσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να υπεραςπίηεται τθν πόλθ του, ανά 
πάςαν ςτιγμιν, από τουσ κάκε λογισ εχκροφσ τθσ που κζλουν να τθν υποδουλϊ-
ςουν.  
Διαπιςτϊνουμε επομζνωσ ότι ςτθν Ελλθνικι λογικι ζνασ ΡΟΛΛΤΘΣ οφείλει ωσ 
βαςικι υποχρζωςθ απζναντι ςτθν πόλθ του να είναι ςε κζςθ να τθν υπεραςπιςτεί 
ωσ ΟΡΛΛΤΘΣ.  
ΡΟΛΛΤΘΣ = ΟΡΛΛΤΘΣ = 698  
Τζτοιου είδουσ, ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά και μασ δίνουν 
πάντοτε τθν δυνατότθτα να ανακαλφπτουμε τον τρόπο ςκζψθσ τϊν προγόνων μασ.  
Με τον τρόπο αυτό αποκαλφπτεται και ζνα ακόμα χαρακτθριςτικό τισ αρχαίασ 
Ελλθνικισ γλϊςςασ, δθλαδι το γεγονόσ να μπορεί να αναγραμματίηεται.  
Ο Ρλάτωνασ μασ αναλφει ςτο βιβλίο του ΚΑΤΥΛΟΣ τθν άποψθ ότι αν μία λζξθ 
μπορεί μζςα από τθν διαδικαςία τϊν αναγραμματιςμϊν να μασ αποκαλφψει τθν 
ζννοιά τθσ, αυτό ςθμαίνει ότι θ ςυγκεκριμζνθ λζξθ αποτελεί μία κεία καταςκευι !  
Στθν Ελλθνικι Γλϊςςα υπάρχει ζνασ τεράςτιοσ αρικμόσ λζξεων που ζχουν τθν 
δυνατότθτα να ΑΝΑΓΑΜΜΑΤΛΗΟΝΤΑΛ και να με τον τρόπο αυτό να μασ δίνουν επι-
πλζον ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ωσ προσ τθν εςωτερικι τουσ ερμθνεία.  
Ζνα εξαιρετικά αποκαλυπτικό παράδειγμα αναγραμματιςμοφ αποτελεί θ ίδια θ 
δομι τισ λζξεωσ « ΛΕΞΘ » ςτθν οποία αν αλλάξουμε τθν ςειρά τισ κατάταξθσ τϊν 
γραμμάτων τθσ, μασ αποκαλφπτει ότι αυτι θ λζξθ προζρχεται από μία « ΕΛΞΘ ».  
Ρράγματι, μετά από αυτιν τθν διευκρίνιςθ που μασ δίνει θ ίδια θ Ελλθνικι Γλϊςςα, 
κα μποροφςαμε πολφ εφκολα να κατανοιςουμε ότι οι ΛΕΞΕΛΣ αποτελοφνται από 
ΕΛΞΕΛΣ γραμμάτων τοφ αλφαβιτου μασ που ενϊνονται μεταξφ τουσ και με τον 
τρόπο αυτόν ςυναποτελοφν τα γράμματα μιασ λζξεωσ.  
Ππωσ είναι πολφ εφκολο πλζον να κατανοιςουμε, ζνα αλφάβθτο που αποτελεί το 
ςφνολο τϊν γραμμάτων που μασ επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςουμε, είναι απολφ-
τωσ απαραίτθτο για τθν Νοθτικι Εξζλιξθ τισ ανκρωπότθτασ, διότι μζςω αυτισ τισ 
ζλξθσ τϊν γραμμάτων, μποροφν να ςχθματιςτοφν οι ΛΕΞΕΛΣ με τισ οποίεσ κα ονομά-
ςουμε τισ ζννοιεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εξζλιξθ τισ ηωισ μασ.  
Το ελλθνικό αλφάβθτο προάγει τον ΛΟΓΟ, ο οποίοσ αποτελεί και πάλι μια τρις-
υπόςτατθ ζννοια.  
Στο πρϊτο μζροσ αυτοφ του άρκρου, διαπιςτϊςαμε ότι το Αρχαίο Ελλθνικό 
Αλφάβθτο είναι ΤΛΣΥΡΟΣΤΑΤΟ, διότι το ίδιο ςτοιχείο μπορεί να εκφραςτεί ταυτο-
χρόνωσ, ωσ :  
ΓΑΜΜΑ  
ΑΛΚΜΟΣ  
ΜΟΥΣΛΚΘ ΝΟΤΑ  
Αυτζσ λοιπόν οι τρεισ υποςτάςεισ τοφ αρχαίου αλφαβιτου, δεν προςφζρουν μόνον 
τθν « πρϊτθ φλθ » για να δθμιουργθκοφν οι λζξεισ, αλλά είναι επίςθσ το κατ' εξοχιν 
ΟΓΑΝΟ που ςυμβάλει ςτθν δθμιουργία και ςτθν ανάπτυξθ τϊν επιςτθμϊν, μζςω 
τισ δυνατότθτασ τισ ΜΕΤΘΣΘΣ και των αρικμϊν, όςον και τθν εμφάνιςθ τϊν 
τεχνϊν μζςω τισ ΜΟΥΣΛΚΘΣ και τθσ ΑΜΟΝΛΑΣ που διακζτει.  
Το κζμα αυτισ τισ ιδιαίτερθσ εςωτερικισ δομισ και λειτουργίασ τοφ αρχαίου Αλφα-
βιτου δεν είναι καινοφριο.  
Ο Αντϊνιοσ Φ. Χαλάσ ιταν ο πρϊτοσ που αποκάλυψε αυτιν τθν μυςτικι διάταξθ 
ςτο βιβλίο του « Το υπολανκάνον μυςτιριο εισ το Ελλθνικόν Αλφάβθτον ι Ρερί 



Επιςτιμθσ » το οποίο εκδόκθκε το 1912, δθλαδι περίπου πριν από εκατό ολόκλθρα 
χρόνια !  
Σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφζρον βιβλίο ο ςυγγραφζασ υποςτθρίηει ότι μζςα ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ δομι τοφ ελλθνικοφ αλφαβιτου, όπωσ περιγράφεται ςτον πιο πάνω 
πίνακα, υπάρχουν κρυμμζνεσ ζννοιεσ, εξαιρετικά υψθλοφ φιλοςοφικοφ περιεχομζ-
νου.  

Κατ' αρχιν είναι πολφ ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι ςτο αρχαίο ελλθνικό αλφά-
βθτο τϊν 27 γραμμάτων, υπάρχει ζνα ΚΕΝΤΛΚΟ ΓΑΜΜΑ το οποίο κα πρζπει να 
βρίςκεται ςτθν 14θ κζςθ. Ρρόκειται βεβαίωσ για το γράμμα Ν που ειςαπζχει 13 
γράμματα από το πρϊτο γράμμα και 13 γράμματα από το τελευταίο. Το γράμμα Ν 
όμωσ είναι ακριβϊσ το αρχικό γράμμα τθσ λζξθσ ΝΟΥΣ. Ππωσ γνωρίηουμε, ςτθν 
εποχι τισ Αρχαίασ Ελλάδασ, ο ΝΟΥΣ εκφράηεται πίςω από το πρόςωπο του πατρόσ 
« ανδρϊν τε κεϊν τε » του Δία, βαςικό ςφμβολο του οποίου είναι ο ΚΕΑΥΝΟΣ, ο 
οποίοσ κα μποροφςε να αναπαραςτακεί καυμάςια ςχθματικά με το ςχιμα που 
προκφπτει από το γράμμα Ν.  
Ο ΝΟΥΣ λοιπόν και το κζμα τθσ εξζλιξθσ τισ νόθςισ μασ αποτελεί το ηθτοφμενο που 
βρίςκεται ΚΥΜΜΕΝΟ πίςω από τθν πρόκεςθ τισ δθμιουργίασ τοφ Ελλθνικοφ 
Αλφαβιτου!  
Μία μεγάλθ ζκπλθξθ μασ περιμζνει αν ΜΕΓΕΚΥΝΟΥΜΕ αυτό το γράμμα Ν, ζτςι ϊςτε 
να ΚΑΛΥΨΕΛ ολόκλθρο τον πίνακα τοφ Αλφαβιτου.  
 
 
 
 
 

 
Κα πρζπει να διευκρινίςουμε ότι από τθν ζνατθ και τελευταία ςτιλθ τοφ αλφαβι-
του που περιλαμβάνει τα τρία ςτοιχεία Κ, Q, και ΣΑΝΜΡΥ, το μόνο που ζχει απο-
μείνει ςιμερα είναι το Κ, το οποίο κατά κάποιον τρόπον βρίςκεται μόνο του, εκτόσ 
τισ μυςτικισ διάταξθσ τοφ αλφαβιτου και από τθν επάνω δεξιά γωνία ΕΡΟΡΤΕΥΕΛ 
ΟΛΟΚΛΘΟ ΤΟΝ ΥΡΟΛΟΛΡΟ ΡΛΝΑΚΑ. Βεβαίωσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί τυχαίο το 
γεγονόσ ότι το γράμμα Κ αποτελεί το αρχικό γράμμα τισ λζξεωσ ΚΕΟΣ.  
Κα διαπιςτϊναμε τότε ότι :  
Ρροκφπτει μία άκρωσ εντυπωςιακι φράςθ θ οποία περιλαμβάνει τθν ουςιαςτικι 
απόκρυφθ ςθμαςία τοφ λόγου φπαρξθσ και καταςκευισ τοφ Ελλθνικοφ Αλφαβιτου.  
Αν ξεκινιςουμε από το γράμμα Θ και ςυνεχίςουμε δεξιόςτροφα προσ τα επόμενα 
γράμματα, κα προκφψει θ κρυμμζνθ φράςθ Θ ΡΩΛΑ ΑΝΩ, δθλαδι Θ ΡΟΕΛΑ ΑΝΩ !  
Ασ μθν μασ προκαλεί ζκπλθξθ θ φαινομενικι ανορκογραφία, πρϊτον διότι το Ω και 
το Ο τθν εποχι εκείνθ μποροφν να εναλλάςςονται χωρίσ κανζνα πρόβλθμα και 
επίςθσ θ λζξθ ΡΟΕΛΑ τθν οποία ςιμερα γράφουμε με ΕΛ, διακζτει ζνα πλικοσ από 



παράγωγεσ λζξεισ που γράφονται με Λ, όπωσ για παράδειγμα θ ΡΩΤΟΡΟΛΑ, θ 
ΑΡΟΛΑ, κλπ . Ραρατθροφμε λοιπόν ότι θ διεφρυνςθ και θ μεγζκυνςθ τοφ κεντρικοφ 
γράμματοσ του Νου του Διόσ που αποτελεί το ΚΕΝΤΟ ΛΣΟΟΡΛΑΣ ολόκλθρου 
αυτοφ τοφ οικοδομιματοσ του Αρχαίου Ελλθνικοφ αλφαβιτου μασ αποκαλφπτει ότι 
ο ςκοπόσ τισ φπαρξθσ του αλφαβιτου είναι να οδθγιςει τθν Ανκρωπότθτα ςε μία 
ΡΟΕΛΑ προσ ΤΑ ΑΝΩ, δθλαδι ςε μία πορεία νοθτικι ανζλιξθσ όπωσ είναι πολφ 
λογικό να φανταςτεί κανείσ ότι κα ζπρεπε να ΑΡΟΤΕΛΕΛ ΤΟΝ ΚΥΛΟ ΣΚΟΡΟ ΕΝΟΣ 
ΑΛΦΑΒΘΤΟΥ.  
Το Ελλθνικό αλφάβθτο προάγει τον ΛΟΓΟ, ο οποίοσ όμωσ αποτελεί και πάλι μια τρις 
υπόςτατθ ζννοια.  
Ο πρϊτοσ λόγοσ είναι θ αιτία, προκειμζνθ περίπτωςθ θ αιτία τθσ φπαρξθσ μασ.  
Ο δεφτεροσ λόγοσ είναι θ ομιλία, διότι για να εξελιχκεί θ φπαρξι μασ, ζχει τθν 
απόλυτθ ανάγκθ από ζννοιεσ που αποδοκοφν μζςω λζξεων.  
Ο τρίτοσ λόγοσ είναι θ μακθματικι αναλογία θ οποία λειτουργεί και κάτω από τουσ 
μουςικοφσ κανόνεσ και ζχει ςκοπό να φζρει ςτθν ηωι μασ τθν ΑΜΟΝΛΑ.  
Αν προςζξουμε και πάλι τθν πζμπτθ ςτιλθ τοφ Αλφαβιτου κα παρατθριςουμε ότι 
αποτελείται από τα 3 ςτοιχεία Ε , Ν , Φ.  
Το ΕΝ γνωρίηουμε ότι αποτελεί μία ζκφραςθ του Κεοφ, κακϊσ είναι αυτό το οποίο 
γεννάει όλουσ τουσ υπόλοιπουσ αρικμοφσ και ςφμφωνα με τθν φιλοςοφία, οτιδι-
ποτε άλλο υπάρχει μζςα ςτο Σφμπαν.  
Το Φ είναι το γράμμα τθσ αρμονίασ ι τθσ μακθματικισ Χρυςισ Αναλογίασ, δθλαδι 
του « Χρυςοφ Λόγου » και όπωσ γνωρίηουμε ιςοφται με τον αρικμό Φ = 1,618.  
Διαπιςτϊνουμε λοιπόν ότι το κζμα λοιπόν τοφ ΛΟΓΟΥ- ΑΝΑΛΟΓΛΑΣ είναι το κατ' 
εξοχιν κζμα που αφορά ςτθν εμφάνιςθ τοφ ΚΕΟΥ.  
Αν λάβουμε τϊρα τισ δφο λζξεισ ΛΟΓΟΣ και ΚΕΟΣ, μζςω των απόκρυφων δυνατοτι-
των του Αρχαίου Ελλθνικοφ Αλφαβιτου που αναλφςαμε, μποροφμε να εξάγουμε 
ζνα δεφτερο άκρωσ εντυπωςιακό ςυμπζραςμα.  
Οι λεξάρικμοι δεν λειτουργοφν μόνο ακροιςτικά όπωσ διαπιςτϊςαμε μζχρι τϊρα, 
αλλά ζχουν τθν δυνατότθτα να λειτουργιςουν και μζςω πολλαπλαςιαςμοφ.  
Ζνα επιπλζον παράδειγμα ακροιςτικοφ λεξάρικμου αποτελεί ςίγουρα θ λζξθ ΚΕΟΣ 
θ οποία ιςοφται με τον αρικμό 284.  
Πμωσ ακριβϊσ τον ίδιο λεξάρικμο ζχουν και οι λζξεισ ΑΓΛΟΣ και ΑΓΑΚΟΣ, οι οποίεσ 
μποροφν να κεωρθκοφν ςυνϊνυμεσ !  
ΚΕΟΣ= 9+4+70+200= 284  
ΑΓΛΟΣ =1+3+10+70+200 =284  
ΑΓΑΚΟΣ= 1+3+1+9+70+200= 284  
Ασ εξετάςουμε όμωσ και ζνα παράδειγμα πολλαπλαςιαςτικϊν ιςοψθφιϊν, για να 
αντιλθφκοφμε τισ πραγματικά τεράςτιεσ δυνατότθτεσ τισ γλϊςςασ μασ.  
Αν αντικαταςτιςουμε τα γράμματα αυτϊν των λζξεων με τισ αντίςτοιχεσ αρικμθτι-
κζσ τουσ αξίεσ, ςφμφωνα με τον ανωτζρω πίνακα κα ζχουμε :  
ΛΟΓΟΣ= Λ=30, Ο=70, Γ=3, Ο=70, Σ=200  
Ο ΚΕΟΣ= Ο=70, Κ=9, Ε=5, Ο=70, Σ=200  
Αν τϊρα πολλαπλαςιάςουμε τουσ αρικμοφσ που προκφπτουν από κάκε λζξθ κα 
ζχουμε τα εξισ γινόμενα:  
ΛΟΓΟΣ = 30 Χ 70 Χ 3 Χ 70 Χ 200 = 88.200.000  
Ο ΚΕΟΣ = 70 Χ 9 Χ 5 70 Χ 200 = 44.100.000  



Ραρατθροφμε λοιπόν ότι το γινόμενο τθσ λζξθσ Ο ΚΕΟΣ είναι ακριβϊσ το μιςό από 
το γινόμενο τισ λζξεωσ ΛΟΓΟΣ !  
Μεταξφ λοιπόν τοφ ΚΕΟΥ και τοφ ΛΟΓΟΥ προκφπτει θ ΑΜΟΝΛΚΘ ΣΧΕΣΘ 2:1.  
Θ οποία μασ αποκαλφπτει ότι :  
Ο ΛΟΓΟΣ είναι ο πρόλογοσ και  
Ο ΚΕΟΣ είναι ο υπόλογοσ τισ αρμονικισ ςχζςεωσ ι ΣΧΕΣΕΩΣ ΔΛΑΡΑΣΩΝ !  

► Ραρακζτουμε από τισ Λςτοςελίδεσ  
      hellinon.net και Τhesecretrealτruth. blockspot. com :  
Θ Ελλθνικι γλϊςςα είναι θ τελειότερθ που ζχει δθμιουργθκεί ςτα χρονικά τισ 
ανκρϊπινθσ ιςτορίασ. Ρρόκειται για μια γλϊςςα που ζχει καταςκευαςτεί με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε να ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν μακθματικι γλϊςςα και να περικλείει μια " 
αφανι αρμονία ". Ππωσ ζγραψε ο Λάμβλιχοσ ςτα " Κεολογοφμενα τισ αρικμθτικισ " 
( " Ρερί δεκάδοσ " 64-15,20) : " Ακόμα θ δεκάδα γεννά τον (αρικμό) 55, ο οποίοσ 
περιζχει καυμαςτά κάλλθ. Εάν δε υπολογίςεισ τα ψθφία τθσ λζξθσ 'εν' ( ς.ς.: ζνα ) 
ςε αρικμοφσ, βρίςκεισ άκροιςμα 55". Οι πρόγονοί μασ δεν χρθςιμοποιοφςαν ψθφία 
αλλά τα γράμματα τισ αλφαβιτου τονιςμζνα ωσ ςφμβολα αρικμϊν ( π.χ. αϋ=1, βϋ=2 
κ.ο.κ.). Ππωσ είδαμε προθγουμζνωσ, με αυτό τον τρόπο οι λζξεισ μποροφν να ανα-
λυκοφν ςε αρικμοφσ ςχθματίηοντασ τουσ " λεξαρίκμουσ ". Ζτςι κακε τί προςλάμβανε 
ξεχωριςτι ςθμαςία μζςα από ζναν ςυνδυαςμό μακθματικϊν και ονομάτων. Για 
παράδειγμα, ο αρικμόσ τισ χρυςισ τομισ προκφπτει από τουσ λόγουσ ΑΡΟΛΛΩΝ : 
ΑΤΕΜΛΣ, ΕΣΤΛΑ : ΘΛΛΟΣ, ΑΦΟΔΛΤΘ : ΗΕΥΣ.  
Ωςτόςο αυτό που αποδεικνφεται πράγματι αςφλλθπτο είναι το γεγονόσ ότι το 
Ελλθνικό αλφάβθτο κρφβει μια μυςτικι επίκλθςθ !  
Τθν μυςτικι αυτι επίκλθςθ μακαίνουμε να κάνουμε όλοι αςυνείδθτα από τθν ϊρα 
που μακαίνουμε το ελλθνικό αλφάβθτο ! Επίςθσ ζρευνεσ δείξανε πωσ οι μελζτθ τισ 
αρχαιο ελλθνικισ γλϊςςασ, διευρφνει τον νου ! Δεν είναι τυχαίο, που ςε ζρευνα 
Αμερικανϊν για τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ, διαπιςτϊςανε πωσ για να επικοινωνιςουν 
δφο υπολογιςτζσ μεταξφ τουσ και να ζχουν μία λογικι ςυηιτθςθ, χρειάηεται να 
χρθςιμοποιιςουν τθν αρχαία Ελλθνικι γλϊςςα και μόνον ! Τελευταία καταμζτρθςθ 
μάλιςτα ζδειξε πωσ θ Ελλθνικι γλϊςςα ςυν τισ αρχαιοελλθνικισ, περιζχει πάνω 
από 6.000.000 ( ! ) λζξεισ και πολλζσ που ακόμα δεν γνωρίηουμε ενϊ π.χ. θ Αγγλικι 
φτάνει μόλισ τισ 40.000.  
Τελικά πόςα ακόμθ μυςτικά μπορεί να κρφβει θ ελλθνικι γλϊςςα ;  
Ρολφ περιςςότερα από όςα πιςτεφουμε και ςίγουρα ακόμα περιςςότερα από όςα 
μπορεί να χωρζςουν ςτισ ςελίδεσ ενόσ αφιερϊματοσ. Εν ςυνεχεία, αφοφ προςκζ-
ςουμε τα εννοοφμενα ςυνδετικά και ριματα που παραλείπονται, ζχουμε τθν ανά-
δυςθ μιασ καυμάςιασ κοςμογονικισ προςευχισ- επίκλθςθσ προσ τθν πθγιν τοφ 
Φωτόσ :  
Θ Ρανάρχαια αυτι προςευχι - επίκλθςθ υπάρχει και λειτουργεί μυςτικά μζςα ςτο 
Ελλθνικό Αλφάβθτο από καταβολισ κακ' ότι θ διαδοχι τϊν γραμμάτων ςτθν πλιρθ 
εκφϊνθςι τουσ ( Άλφα, Βιτα, Γάμα κλπ. ) δεν είναι κακόλου τυχαία, αλλά πίςω από 
αυτιν υπολανκάνει μια πλιρθσ γραμματικι, ςυντακτικι και νοθματικι ςυνζχεια, 
ανϊτερθσ ςφλλθψθσ. Σφμφωνα με αυτιν τθν γνωςτι μασ εκφϊνθςθ, τα ελλθνικά 
γράμματα ( αφοφ προςκζςουμε και το εξαφανιςμζνο ςιμερα ζκτο γράμμα: Στίγμα 
ι Δίγαμα F ) ακοφγονται και γράφονται ωσ εξισ : ΑΛΦΑ - ΒΘΤΑ - ΓΑΜΑ - ΔΕΛΤΑ - 
ΕΨΛΛΟΝ - ΣΤΛΓΜΑ - ΗΘΤΑ - ΘΤΑ - ΚΘΤΑ - ΛΩΤΑ -ΚΑΡΡΑ - ΛΑΜΒΔΑ - ΜΛ - ΝΛ - ΞΛ – ΟΜΛ-
ΚΟΝ - ΡΛ - Ο - ΣΛΓΜΑ - ΤΑΥ - ΥΨΛΛΟΝ - ΦΛ - ΧΛ - ΨΛ - ΩΜΕΓΑ.  



Αποκωδικοποιϊντασ τθν γνωςτιν αυτιν διάταξθ, που ζγινε ςφμφωνα με τισ αρχζσ 
τισ Ερμθτικισ Επιςτιμθσ, ζχουμε τα ακόλουκα : “ ΑΛ ΦΑ, ΒΘ ΤΑ ΓΑ, (Α)ΜΑ ΔΕ (Ε)Λ 
ΤΑ ΕΨ ΛΛΩΝ. ΣΤ(Θ) ΛΓΜΑ. ΗΘ ΤΑ, Θ ΤΑ, ΚΘ ΤΑ ΛΩΤΑ ΚΑ ΡΑΛΑΜ ΔΑ. ΜΘ ΝΥΞ Θ, Ο 
ΜΛΚΟΝ, ΡΥΟΣ ΛΓΜΑ ΤΑΦΘ (Ε)Ψ ΛΛΩΝ, ΦΥ ΨΥΧΘ Ο ΜΕΓΑ ! ” “ ΑΛ ΦΑ, ΒΘ ΤΑ ΓΑ ! 
ΑΜΑ ΔΕ ΕΛ ΤΑ ΕΨ ΛΛΩΝ. ΣΤΘ ΛΓΜΑ (ΛΝΑ) ΗΘ ΤΑ, Θ ΤΑ, ΚΘ ΤΑ ΛΩΤΑ ΚΑΤΑ ΡΑΛΛΑΝ ΔΑ. 
( ΛΝΑ ) ΜΘ ΝΥΞ Θ, Ο ΜΛΚΟΝ (ΕΣΤΛ), ΡΥΟΣ (ΔΕ) ΛΓΜΑ ΤΑΦΘ ΕΨ ΛΛΩΝ, ΦΥ(ΟΛ) ΨΥΧΘ, 
Ο ΜΕΓΑ ( ΕΣΤΛ ) ”.  
Θ επίκλθςθ αυτι είναι καταγεγραμμζνθ από αιϊνεσ ςτο υποςυνείδθτο τϊν 
Ελλινων.  
Αμζςωσ πιό κάτω αποκαλφπτουμε τθν ςθμαςία τϊν λζξεων τισ προςευχισ αυτισ :  
Αλ = Ο νοθτόσ ιλιοσ.  
Φά-οσ = το φϊσ.  
Βθ = προςτακτικι του ρθμ. βαίνω (=βαδίηω, ζρχομαι). 
Σα = δοτικι άρκρου δωρικοφ τφπου, τθ, εισ τιν.  
Γα = Γι (δωρικόσ τφποσ).  
Άμα = (επιρρ.) ςυγχρόνωσ.  
Ελ = ο ορατόσ Ιλιοσ, ο Ερχόμενοσ.  
Εψ = ριμα ζψομαι, εψ-θμζνοσ = ψθμζνοσ.  
Ιλϊν = ιλφσ ( ους.) = λάςπθ, πθλόσ.  
τθ = προςτ. ριμ. ίςτθμι.  
ϋΙγμα = καταςτάλαγμα, απόςταγμα.  
Ηθ = προςτ. ρθμ. ηϊ.  
Θ = προςτ. ρθμ. ειμί, είμαι. 
Θθ = προςτ. ρθμ. κζτω.  
Ιϊτα = τα Λϊγα, τα Εγϊ ( πρβλ. αγγλ. Λ = εγϊ ).  
Παλλάν = θμ. πάλλω ( = δονοφμαι, περιςτρζφομαι ) επικ. παλλάσ = πάλλουςα,  
                   περιςτρεφόμενθ ( π.ρ.β.λ. Ραλλάσ Ακθνά ).  
Δα = άλλοσ τφποσ τθσ Γα, Γισ ( πρβλ. Δά- μιτθρ > Δθμιτθρ > Διμθτρα = Μθτζρα Γι ) 
Νφξ = (ους.) νφχτα.  
Ο = ( αναφ. ) το οποίο, που.  
Φφ(οι) = ευκτικι ριματοσ φφω ( φυτρϊνω, αναπτφςςομαι ).  
 
Απόδοςθ :  
Άλ, εςφ που είςαι το Φωσ, ζλα ςτθν Γι ! Κι εςφ Ζλ ρίξε τισ ακτίνεσ ςου ςτθν ιλφ 
που ψινεται ( που βρίςκεται ςε κατάςταςθ αναβραςμοφ ).  
Ασ γίνει ζνα καταςτάλαγμα ( μια ξθρά ) για να μπορζςουν τα Εγϊ να ηιςουν, να 
υπάρξουν και να ςτακοφν πάνω ςτθν παλλόμενθ Γθ.  
Ασ μθν επικρατιςει θ νφχτα, που είναι το μικρόν, και κινδυνζψει να ταφεί ( να 
ςβιςει, να χακεί ) το καταςτάλαγμα του πυρόσ μζςα ςτθν αναβράηουςα ιλφ, και 
ασ αναπτυχκεί θ Ψυχι, που είναι το μζγιςτο, το ςθμαντικότερο όλων !  
 
Θ εκφϊνθςθ τισ επίκλθςθσ αυτισ, ςτον αρχαϊκό τθσ τφπο, ζχει μια ιςχυρι δονθτικι 
επί δράςθ ςτουσ αιςκανόμενουσ Ανκρϊπουσ τοφ Φωτόσ, ςε όποιο ςθμείο αυτοφ 
τοφ Ρλανιτθ και αν ίςτανται..  
Διότι πάνω απϋ όλα είναι μια μυςτθριακι κροφςθ ςτον ιερό ςπόρο τισ Ψυχισ τουσ...  

 
Ιόλαος 



Ο κρυμμζνοσ φμνοσ ςτο Ελλθνικό Αλφάβθτο 

 

 

 

 

 

 

     
 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=nNiZ-ptwb-c&t=10s

