
ΔΟΝΗΕΙ 

 

Ητηηικοί κραδαζμοί ονομάηων ή παλμικές δονήζεις ή παλμοί ή 

δονήζεις 

Δ επζζηδιμκζηή εεςνία ηςκ ηναδαζιώκ είκαζ βκςζηή ηαζ δεκ πνεζάγεηαζ κα 

ακαθοεεί εδώ. Χζηόζμ, εα πμύιε θίβα θόβζα.  

Δ επζζηήιδ απέδεζλε πςξ ημ ηαεεηί ζημ ηόζιμ ηςκ αζζεήζεςκ είκαζ ύθδ–

εκένβεζα ιε δζαθμνά ζοπκόηδηαξ ηναδαζιώκ. Δ επζζηήιδ ηαηόνεςζε ιενζηώξ 

κα ηνμπμπμζεί ηδκ ζοπκόηδηα ηςκ ηναδαζιώκ, ππ μ δθεηηνζζιόξ ιεηααάθθεηαζ 

ζε εενιόηδηα ηαζ θςξ.  

Οζ απμηνοθζζηέξ όθςκ ηςκ αζώκςκ βκώνζγακ αοηά όθα ηαζ βκςνίγμοκ ηαζ 

πενζζζόηενα. Σα ακενώπζκα ζώιαηα, ήημζ ημ αζηνζηό πεδίμ, ημ κμδηζηό πεδίμ, 

ημ ακώηενμ κμδηζηό πεδίμ, ημ εκμναηζηό πεδίμ, ημ πκεοιαηζηό πεδίμ, μκμιάγμ-

κηαζ ζώιαηα έκεηα ηδξ ιμνθήξ ημο ακενώπμο. ηδκ πναβιαηζηόηδηα είκαζ 

ηαηαζηάζεζξ, δδθαδή ηάπμζα ζοπκόηδηα ηναδαζιώκ ημ ηαεέκα.  

ε αοηό μθείθεηαζ δ ζοιπάεεζα ή ακηζπάεεζα ακάιεζα ζηα άημια.  

Άημια ιε πανόιμζα ζοπκόηδηα αζζεάκμκηαζ ζοιπάεεζα ηαζ ζημ ακηίεεημ, 

πνμηύπηεζ ακηζπάεεζα.  

Δ ζοπκόηδηα ηναδαζιώκ είκαζ πνμσόκ ζηέρεςκ, ιμκίιςκ ή ιδ.  

Δ θύζδ ηςκ ηναδαζιώκ πνμηαθεί ηδκ απμδμπή ή όπζ ημο αηόιμο.  

Αδθαδή, μζ άζπδιεξ ζηέρεζξ δίκμοκ απςεδηζηό άημιμ, μζ ηαθέξ αλζαβάπδημ.  

  

Γράμμαηα και δονήζεις – Ητηηικοί κραδαζμοί 

Ο Λόβμξ, δδθαδή δ πνμθμνά ηςκ παναηηήνςκ πμο απανηίγμοκ ηδκ αθθάαδημ, 

βίκε-ηαζ ιέζα από ημκ ήπμ πμο ανίζηεηαζ ζημκ ηναδαζιό πμο πανάβεηαζ από 

ηδκ πνμθε-νόιεκδ θέλδ. Ο ήπμξ εηδδθώκεηαζ ιόκμ ιέζα από ηδκ εζζπκμή ηαζ 

εηπκμή.  

Γζα αοηό όζμ ααεύηενα ακαπκέμοιε ηόζμ ζζπονόηενα εηδδθώκεηαζ μ ήπμξ.  

Οζ ήπμζ είκαζ εζςηενζημί ηαζ ελςηενζημί. Δ εζςηενζηή θςκή είκαζ δ θςκή ηδξ 

ζζβήξ. Ώοηή αημύβεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηπκμήξ ηαζ εζζπκμήξ ηαζ ηδξ 

ζηέρδξ.  

Οζ ελςηενζημί ήπμζ έπμοκ ζακ άιεζμ ζηόπμ ηδκ πναβιαημπμίδζδ εκόξ ένβμο.  

Έηζζ, δ θέλδ βίκεηαζ ηάηζ πμο εκώκεζ ηδ ζηέρδ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ζηέρδξ.  

Σα βνάιιαηα ηδξ αθθααήημο είκαζ ζύιαμθα ιζαξ βθώζζαξ, ιζαξ ιοζηζηήξ 

βθώζζαξ, όπςξ ηαζ μζ ανζειμί.  

Πμθθμί θίβμζ άκενςπμζ ηαηόνεςζακ κα ηαηακμήζμοκ ηα ιοζηζηά κμήιαηα ηςκ 

βναιιάηςκ. ζμζ ηαηαθένκμοκ κα ηαηακμήζμοκ ηα βνάιιαηα βίκμκηαζ δδιζ-

μονβζημί ηαζ πνήζζιμζ ζημκ ηόζιμ ημοξ.  

Κάεε βνάιια, όπςξ εα δμύιε ηαζ ζηδκ Βθθδκζηή Μαβεία, ακηζπνμζςπεύεζ ηάηζ 

εεσηό. Έπεζ ιζα ιαβζηή δύκαιδ.  



Βπζζηδιμκζηέξ ακαθύζεζξ έπμοκ απμδείλεζ πςξ δ πνμθμνά βνάιιαημξ ή 

ζοθθααήξ ή θέλδξ, ηάκεζ ημ αίια κα νέεζ ζε ηαεμνζζιέκμ ζδιείμ ζημ ζώια.  

Άνα, ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηζξ επηά πύθεξ εζζόδμο ημζιζηήξ εκένβεζαξ ζημ 

ζώια.  

Γζα πανάδεζβια εα πμύιε πςξ δ εηηεηαιέκδ εηθώκδζδ ημο βνάιιαημξ «ζ», 

θένκεζ πενζζζόηενδ νμή αίιαημξ ζημ ηεθάθζ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ιεηαθένεζ 

δμκήζεζξ ζε όθμ ημ ζώια. Δ εηθώκδζδ ημο «ε» ηάκεζ ημ αίια κα νέεζ πνμξ ημκ 

ηνάπδθμ, ημ θαζιό ηαζ ημκ θάνοββα. Δ εηθώκδζδ ημο «μ» ηάκεζ ημ αίια κα νέεζ 

πνμξ ηδκ ηανδζά.  

Δ εηθώκδζδ ημο «μο» ηάκεζ ημ αίια κα νέεζ πνμξ ηδκ ημζθία. Δ εηθώκδζδ ημο 

«α» ηάκεζ ημ αίια κα νέεζ πνμξ ημοξ πκεύιμκεξ.  

Έηζζ, ζημοξ ιαβζημύξ πάπονμοξ ανίζημιε πθείζηα ηοπζηά ιε πνήζεζξ θςκδ-

έκηςκ.  

Οζ ιεβάθμζ ιύζηεξ ηδξ ανπαζόηδηαξ βκώνζγακ ηζξ ζενέξ θέλεζξ πμο οπήνπακ ηαζ 

οπάνπμοκ βζα ημ ζημπό ηδξ δδιζμονβίαξ ένβμο, βκώνζγακ ημκ ηνόπμ ηδξ 

πνμθμνάξ ημοξ, ηδξ εηπμιπήξ πνμξ μνζζιέκδ ηαηεύεοκζδ.  

Ώοηόξ μ ηνόπμξ είκαζ μ παιέκμξ Λόβμξ πμο ακαγδημύκ ιάηαζα μζ Ώπμηνοθζ-

ζηζηέξ ημέξ ζήιενα.  

Έπμοκ δζαζςεεί θίβα ζημζπεία ηαζ απθά, ακ ηάπμζμξ ηάκεζ ιε ζςζηό ηνόπμ ηδκ 

πνήζδ ημοξ, ζδζαίηενα ηςκ θςκδέκηςκ, ιπμνεί κα αεθηζώζεζ ηζξ θεζημονβίεξ ζηα 

μζηεία πνμξ ηα βνάιιαηα, όνβακα ημο ζώιαηόξ ημο. Καζ επεζδή αέααζα ηα 

ζδιεία ημο ζώιαημξ επδνεάγμκηαζ ηαζ από ηάπμζμ γώδζμ, εα έθεμοκ ηαζ άθθα 

αβαεά ζοιπηώιαηα, ιαγί ιε ηδκ αεθηίςζδ. πςξ βζα πανάδεζβια, δ εηθώ-

κδζδ ημο «ζ» εα θένεζ επζπνόζεεηα ηύπδ, πνμμνζζιό, ελύρςζδ, οπενμπή. Καζ 

αοηό βζαηί ζημ ηεθάθζ δεζπόγεζ μ Κνζόξ, δ έλανζδ ημο Ήθζμο.  

Βκηεθώξ πθδνμθμνζαηά εδώ, εα ακαθένς ηα 72 μκόιαηα ημο Θεμύ πμο πνμ-

ένπμκηαζ από ηδκ Γέκκεζδ. Ώοηά ηα μκόιαηα έπμοκ ηενάζηζεξ ζδζόηδηεξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ εεναπεοηζηήξ. Ώκάθμβα ιε πμζμ θςκήεκ οπεν-

ζζπύεζ ζε πμζόηδηα ιέζα ζημ όκμια, θαιαάκεηαζ ηαζ δ εεναπεοηζηή ζδζόηδηα.  

Βίκαζ πμθύ βκςζηό ζε όθμ ημκ ηόζιμ ημ πόζμ εύημθα ηαζ πμθύ, πνδζζιμ-

πμζμύζακ μζ Ώνπαίμζ Πνόβμκμί ιαξ ημοξ δπδηζημύξ ηναδαζιμύξ. ηδκ Εθζάδα 

οπάνπμοκ παναδείβιαηα. Ο Ώζζπύκδξ ζημ ένβμ ημο «Καηά Κηδζζθώκημξ» 

ακαθένεζ ιζακ ανά. ιςξ ηαηά ηακόκα δ ανά δεκ είπε ιόκμ ηα θόβζα. Βίπε ηαζ 

ήπμοξ από θςκήεκηα. Καζ πάκς από όθα, δ ημνςκίξ ημύηςκ ηςκ Ώθδεεζώκ 

είκαζ δ Μμοζζηή ηςκ Οονακίςκ θαζνώκ ημο Ποεαβόνα, ημ άημοζια πμο 

θόβζα δεκ ιπμνμύκ κα ημ πενζβνάρμοκ ηαζ πένζ ιμοζζημύ δεκ ιπμνεί κα ημ 

ζοκεέζεζ.  

Ο ήπμξ, ημ πανάβςβμ ηςκ θςκδέκηςκ, δνα επί ηδξ ιμνζαηήξ δζάηαλδξ ζηδκ 

ακόνβακδ ύθδ, ζηδκ ροπμζύκεεζδ πνμηαθώκηαξ έθλδ ή απώεδζδ.  



Έςξ ζήιενα δ επζζηήιδ πνμζπαεεί κα ακαθύζεζ ηδκ θεζημονβία ημο εβηεθά-

θμο ιαξ. Καηεοεοκόιαζηε από αοηόκ, βζαηί δ Μδηένα ιαξ βεκκήεδηε από εηεί. 

Οζ ανπαίμζ έδζκακ ζε ηάεε γώδζμ έκα ημιιάηζ ηδξ ηεθαθήξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

πμζόηδηεξ. 

Έηζζ, μ Κνζόξ ηαηέπεζ ημ ηιήια ιεηαλύ ημο ηέκηνμο ηδξ ηεθαθήξ ηαζ ημο ύρμοξ 

ημο ιεηώπμο. Βδώ ανίζηεηαζ ημ ηέκηνμ ηδξ εθπίδαξ ηαζ ηδξ πίζηδξ. Ο Σαύνμξ 

από ημ ύρμξ ημο ιεηώπμο ιέπνζ ημ ιεζαίμ ζδιείμ ημο ιεηώπμο. Βδώ 

ανίζηεηαζ ημ ηέκηνμ ηδξ έιπκεοζδξ ηαζ ηδξ θζθίαξ. Οζ Αίδοιμζ ηαηέπμοκ ημ 

ιεζαίμ ιένμξ ημο ιεηώπμο ιέπνζ ημ ακώηενμ ιένμξ ηδξ ιύηδξ. Αίκμοκ όναια 

ηαζ πνμζμπή. Ο Κανηίκμξ ηαηέπεζ ημ ακώηενμ ζδιείμ ηδξ ιύηδξ ιέπνζ ηα πείθζα. 

Βδώ ανίζηεηαζ ημ ηέκηνμ ηδξ πνμζηαζίαξ ηαζ ηδξ μθμηθήνςζδξ. Ο Λέςκ 

ηαηέπεζ ηα πείθζα ιέπνζ ημ ηαηώηαημ ζδιείμ ηδξ ζζαβώκαξ. Αίκεζ εθεοεενία ηαζ 

ηαεμνζζηζηόηδηα. Δ Πανεέκμξ ηαηέπεζ ημ ηάης ιένμξ ηδξ ζζαβώκαξ ιέπνζ ημ 

εζςηενζηό ηδξ βθώζζαξ. Βδώ ανίζηεηαζ ημ ηέκηνμ ηδξ έηθναζδξ ηαζ ηδξ επζ-

ημζκςκίαξ. Ο Γοβόξ ηαηέπεζ ηδκ βθώζζα ιέπνζ ηζξ ςιμπθάηεξ. Αίκεζ ζηαεενόηδ-

ηα. Ο ημνπζόξ ηαηέπεζ ηζξ ςιμπθάηεξ ιέπνζ ημ ακώηενμ ζδιείμ ημο ζαένημο. 

Αίκεζ πάεμξ ηαζ αζζεδζζαζιό. Ο Σμλόηδξ ηαηέπεζ ημ ακώηενμ ζδιείμ ημο 

ζαένημο ιέπνζ ημ ιέζμκ ημο πίζς ιένμοξ ηδξ ηεθαθήξ. Αίκεζ έιπκεοζδ ηαζ 

βκώζδ.  

Ο Ώζβόηενςξ ηαηέπεζ ημ οπόθμζπμ ιζζό ημο πίζς ιένμοξ ηδξ ηεθαθήξ. Βδώ 

ανίζηεηαζ δ επζεεηζηόηδηα ηαζ δ άιοκα. Ο Τδνμπόμξ ηαηέπεζ από ημ ηέθμξ ημο 

πίζς ιένμοξ ηδξ ηεθαθήξ ιέπνζ ηδ νίγα ηδξ ημνοθήξ. Αίκεζ δζακμδηζηόηδηα ηαζ 

έθεβπμ. Σέθμξ, μζ Επεείξ ηαηέπμοκ από ηδκ ημνοθή ιέπνζ ημ ηέκηνμ ηδξ 

ηεθαθήξ. Βδώ ανίζηεηαζ δ αθμζίςζδ ηαζ μ ζεααζιόξ.  

  

Σα 24 ζηοιτεία 

Ώ. Σμ πνώημ βνάιια ηαζ πνώημ θςκήεκ. διαίκεζ Θεόξ. Ο άκενςπμξ, δ 

ανπή, ημ Οκ. Πθακήηδ μ Ήθζμξ. ημ πκεοιαηζηό επίπεδμ δδθώκεζ ηδκ ιύδζδ 

ζηα ιοζηήνζα. Αίκεζ ηδκ ζηακόηδηα επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ ηαζ εηηίιδζδξ από-

θάζεςκ, ηδκ ηονζανπία ζηα οθζηά ειπόδζα. Δ μηηαπθή πνήζδ ημο ηαεανίγεζ 

ημοξ πκεύιμκεξ ηαζ επζδνά εεηζηά ζηζξ αζεέκεζέξ ημοξ.  

  

ΐ. Σα ζύιθςκα δεκ πανάβμοκ ήπμ. Μόκμ όηακ ζοκδέμκηαζ ιε ηα θςκήεκηα.  

Σμ ζημζπείμ αοηό ακηζπνμζςπεύεζ ημ εζςηενζηό Πακ. Βίκαζ ημ Εενό ημο 

Ώκενώπμο. Πθακήηδξ δ εθήκδ. Βκςιέκμ ιε ημ άθθα εηδδθώκεζ ηζξ ζδέεξ 

πνμόδμο ηαζ ακάπηολδξ. Βζςηενζηά, ημ ζημζπείμ αοηό ζοιαμθίγεζ ηδκ βέκκδζδ 

ηαζ ημκ εάκαημ. Δ παθίκδνμιδ θέλδ άαα πμο ζδιαίκεζ ηνμπόξ ή αμή, ηονζανπεί 

απμηθεζζηζηά ζηδκ ηεθαθή ηαζ ζημκ ηέκηνμ ηδξ ζοβηίκδζδξ, ημ ήπαν, θένκεζ 

ζημ κμδηζηό ηαζ θοζζηό ηδκ εηδήθςζδ ημο αζςκίμο ιε ηδκ δύκαιδ ηδξ ζηέρδξ. 

  



Γ. Σμ ζύιθςκμ αοηό ακηζπνμζςπεύεζ ηδκ οθζηή ιμνθή ηςκ πκεοιαηζηώκ 

ιμνθώκ. Ο πθακήηδξ είκαζ μ Αίαξ. ημ πκεοιαηζηό είκαζ δ βκώζδ ημο 

απόηνοθμο ημο πανόκημξ πμο δεζιεύεηαζ από ημ πανεθεόκ ηαζ ημ ιέθθμκ. 

ηδκ ιαβεία ελδβεί ηδκ ειθάκζζδ ημο Ώπμθύημο ιε ημ Λόβμ.  

  

Α. Ώκηζπνμζςπεύεζ ηδκ ακηζθδπηή πναβιαηζηόηδηα, ηδκ οθμπμζδιέκδ ανπή ηδξ 

Μμκάδμξ. οιαμθίγεζ ηδκ επζεοιία, ηδκ ελμοζία ηαζ ηδκ ζζπύ. Πθακήηδξ είκαζ μ 

Οονακόξ. Βίκαζ δ πναβιαημπμζδιέκδ δδιζμονβία ζύιθςκα ιε ημοξ Νόιμοξ. 

Τπόζπεηαζ οθζηέξ αθεμκίεξ ηαζ εοκμσηά απμηεθέζιαηα ζηζξ πνμζπάεεζεξ.  

  

Β. Σμ πζμ ζενό βνάιια ημο Ώθθααήημο. Δ ύπανλή ημοξ ζημοξ Αεθθμύξ 

ηαθαζπώνδζε πμθθμύξ θζθόζμθμοξ. Σμ Εενό Β ηςκ Αεθθώκ. Βίκαζ ημ πακί-

ζπονμ πκεύια πμο δεζιεύεζ όθα ηα άθθα: ημο ύδαημξ, ημο αένμξ, ημο πονόξ, 

ηδξ βδξ. Πθακήηδξ, πμζόξ άθθμξ; Ο Βνιήξ. ε πκεοιαηζηό επίπεδμ πανζζηά 

ημκ παβηόζιζμ θόβμ, ημ «εκ  ημ πακ», ημκ ημζιζηό ιαβκδηζζιό.  

Βίκαζ μ άκενςπμξ ζε ζπήια πεκηαβνάιιμο ή ιζηνμ-ημζιζηό άζηνμ, αοηό πμο 

μ Ρ. Φθόοκη πενζέβναρε ζημκ Υςνμιέηνδ ημο Κόζιμο.  

ημ πκεοιαηζηό επίπεδμ, είκαζ ημ Ονεό πμο αιθζζαδηείηαζ, δ Παβηόζιζα 

Θνδζηεία, δ Θεία Πνόκμζα. ημ κμδηζηό επίπεδμ είκαζ δ εθεοεενία ηαζ μ κόιμξ, 

δ ηονζανπία ζηα πάεδ ηαζ δ ηαύηζζδ ιε ημοξ άθθμοξ. ημ θοζζηό επίπεδμ είκαζ 

δ πεζεανπία ζηζξ εκημθέξ ηαζ κόιμοξ, μζ θζθίεξ, δ πίζηδ.  

  

Γ. Σμ «γ» ακηζπνμζςπεύεζ ημ αζηνζηό θςξ πμο δίκεζ θςηεζκόηδηα ηαζ 

εένιακζδ ζηδκ ύθδ. Πθακήηδξ είκαζ μ Πμζεζδώκαξ. ημζπεία ημο είκαζ δ εοθμ-

νία, μ ζεααζιόξ, δ μθμηθήνςζδ. ημ πκεοιαηζηό επίπεδμ ακηζπνμζςπεύεζ ηδκ 

ηονζανπία ημο πκεύιαημξ πάκς ζηδκ ύθδ ηαζ ηδκ βκώζδ ηςκ επηά ανπώκ πμο 

δζεοεύκμοκ ηδκ δδιζμονβζηή δνάζδ. Σμ βνάιια αοηό θένκεζ ηδκ κίηδ ηαζ ηδκ 

ζελμοαθζηή δύκαιδ ζημκ άκενςπμ.  

  

Δ. Βίκαζ ημ όβδμμ ηαζ πνμθένεηαζ ζονζζηζηά ζε απαθό ηόκμ απαθό. οιαμθίγεζ 

ηδκ ζζμννμπία ηαζ ηδ δζηαζμζύκδ πμο ανίζημκηαζ ζε ηάεε πνάβια. Πθακήηδξ μ 

Κνόκμξ. Ώκηζπνμζςπεύεζ ηδκ ροπή πμο εζζπκέεζ ηαζ εηπκέεζ όπςξ ηαζ ημ 

ζώια.  

ημ πκεοιαηζηό ακηζπνμζςπεύεζ ηδκ δζηαζμζύκδ, ηδκ ηαηακόδζδ ηαζ ηδκ 

επζείηεζα. 

ημ κμδηζηό ακηζπνμζςπεύεζ ημ δζηαίςια βζα εζνήκδ ηαζ ηδκ ηύπδ ζακ ηανπό 

ιεηνζμθνμζύκδξ. ημ θοζζηό ημ κόιμ ηδξ ζζμννμπίαξ ηαζ ηδξ ακέθζλδξ.  

  

Θ. Έκα από ηα πζμ ααζζηά βνάιιαηα, ημ πθέμκ ιαβζηό. Ώοηό ημ ζενό βνάιια 

πανμοζζάγεζ ημ ημζιζηό αοβό ιε ημκ εεσηό ζπόνμ ζημ ηέκηνμ. Βίκαζ δ μθία.  



Πθακήηδξ μ Άνδξ ηαζ γώδζμ μ Λέςκ.  

ημ πκεοιαηζηό είκαζ δ εηδήθςζδ ημο Θεσημύ Φςηόξ ζηα ακενώπζκα ένβα.  

ημ κμδηζηό βεκκά ηδκ θνόκδζδ, ηδκ δζάηνζζδ, ηδκ θώηζζδ ηαζ ηδκ αιενόθδπηδ 

ηνίζδ. ημ θοζζηό ηδκ βκώζδ ηδξ Παβηόζιζαξ αβάπδξ 

  

Ε. Βίκαζ δ εζηόκα ηδξ δοκαιζηήξ εηδδθώζεςξ, ηδξ πκεοιαηζηήξ δζάνηεζαξ ηαζ ηδξ 

αζςκζόηδηαξ ηςκ πνόκςκ, δ αζηία όθςκ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, είκαζ μ κόιμξ ηδξ 

ακηαπόδμζδξ. πεηίγεηαζ ιε ημ γώδζμ ηδξ Πανεέκμο ηαζ ημο Ώζβόηενς.  

Βίκαζ μ ηέθεζμξ ανζειόξ 10, πμο ζοκεέηεηαζ από ημοξ ηέζζενζξ πνώημοξ 

ανζειμύξ. Βπζδνά από ημ ηεθάθζ ζηα πόδζα. 

ημ πκεοιαηζηό δδθώκεζ ημ κόιμ ημο αζηίμο ηαζ ημο αζηζαημύ, ζημ κμδηζηό ημ 

ζοιπέναζια, ζημ θοζζηό δ δνάζδ ηαζ δ ακηίδναζδ. 

Σμ «ζ» δμκεί όθμ ημ ζώια ηαζ αμδεά ζηδκ επζημζκςκία ιε ηζξ Θεσηέξ Αοκάιεζξ.  

  

Κ. Βίκαζ δ έηθναζδ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ δ εηδήθςζδ ηδξ δύκαιδξ. Πθακήηδξ 

Άνδξ, γώδζμ Τδνμπόμξ. Αίκεζ πκεοιαηζηή δύκαιδ, επδνεάγεζ εεηζηά ζηδκ 

ηονζανπία πάκς ζηα ηαηώηενα πάεδ.  

  

ΚΚ. Σμ Πον, ημ Θείμ Φςξ. Γώδζμ, Σαύνμξ. Βίκαζ δ εκενβδηζηή δύκαιδ όθςκ 

ηςκ ενβαζζώκ, δ εοθοΎα, δ θώηζζδ. Δ αθύπκζζδ ημο πκεύιαημξ, δ ενέρδ ηαζ δ 

πώκεοζδ, δ θζθμζμθζηή θίεμξ.  

  

Λ. οιαμθίγεζ ηδκ εεεθμκηζηή εοζία, ηδκ ηίκδζδ, ημκ αθηνμοζζιό. ημ πκεοια-

ηζηό ακηζπνμζςπεύεζ ηδκ εοζία ημο ακώηενμο βζα ημ όθεθμξ ημο ηαηώηενμο.  

ημ κμδηζηό, ημκ ακηαβςκζζιό, ηδκ πενίζηερδ. ημ θοζζηό, οπενηενεί δ δεζηή.  

ημκ άκενςπμ δδθώκεζ ηδκ πνμζςπζηόηδηά ημο, ημ εάννμξ ηαζ ηδκ θνόκδζδ.  

  

Μ. Βίκαζ δ ανπή ηδξ ζύθθδρδξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ, δ αεακαζία, δ ιεηαθθαβή.  

Σμ «ι» ακηζζημζπεί ζηδκ ηαηαζηνμθή αοημύ πμο δδιζμονβήεδηε, δδθαδή ζημ 

ιεηαζπδιαηζζιό ή ηδκ ιεηάααζδ από ημκ έκα ηόζιμ ζημκ άθθμ. 

Γώδζμ δ Πανεέκμξ. 

ημ πκεοιαηζηό, δ αεακαζία ηδξ μοζίαξ. ημ κμδηζηό, δ δνάζδ ηαζ δ ακηί-

δναζδ. ημ θοζζηό, μ θήεανβμξ. ηδκ Μαβεία δδθώκεζ ημ Μέβα Ένβμ.  

  

Ν. οιαμθίγεζ ημ δδιζμύνβδια, ηδκ αημιζηή ύπανλδ, ηδκ Θεία ανπή πμο εκώκεζ 

ημκ ακηαβςκζζιό ηςκ δύμ πόθςκ ηαζ ημοξ εκώκεζ ζε έκακ. Γώδζμ μ Γοβόξ. 

ημ πκεοιαηζηό, δ αζώκζα δνάζδ ηδξ γςήξ. ημ κμδηζηό, δ ζοκέκςζδ ηςκ 

ζοβηζκήζεςκ, δ αιμζααζόηδηα ηδξ ζημνβήξ. ημ θοζζηό, δ ζζμννμπία ζηδκ 

ζπέζδ ηςκ θύθςκ. 



Βίκαζ δ ιεηεκζάνηςζδ, δ δζηαζμζύκδ ζημκ οθζηό ηόζιμ. Δ πανμοζία ημο ζηζξ 

ιαβζηέξ αμέξ πνμεημζιάγεζ ημκ άκενςπμ βζα έκα ηαθθίηενμ ιέθθμκ, απμ-

ιαηνύκεζ ηζξ ακηζλμόηδηεξ, αμδεά ζηδκ ακαδνμιή ζηζξ πνμδβμύιεκεξ γςέξ.  

  

Ο ηαζ Οο. Πθακήηδξ δ Ώθνμδίηδ ηαζ ημ γώδζμ ημο Σαύνμο. Βίκαζ δ βκώζδ ημο 

απύειεκμο ιοζηδνίμο. Δ ηαηακόδζδ ημο ηαθμύ ηαζ ημο ηαημύ, μζ οπμπνεώζεζξ 

ηαζ ημ ηαεήημκ, δ όνελδ ηαζ μζ απμθαύζεζξ. ημκ άκενςπμ πανέπεζ ηδκ αβάπδ. 

Σμ «μ» αμδεά ηδκ πκμή ηδξ γςήξ κα πδβαίκεζ ζηδκ ηανδζά. Σμ «μο» έπεζ ηδκ 

ίδζα δύκαιδ.  

Δ δζαθμνά ημοξ είκαζ ό,ηζ ημ «μ» είκαζ εζςηενζηό ηαζ ημ «μο» ελςηενζηό.  

Βίκαζ βκςζηή δ ιαβζηή αμή «ΟΤΜ». Σμ «μο» εεναπεύεζ αζεέκεζεξ ζημιάπμο 

ηαζ εκηένςκ. ηδκ ιαβεία ακηζπνμζςπεύεζ ημ απόθοημ ηαζ αοζηδνό ηάθθμξ ηδξ 

ανεηήξ.  

  

Ρ. Βίκαζ δ ακάζηαζδ ιεηά ηδ ιεηααμθή, ηδκ αθύπκζζδ ημο πκεύιαημξ. Γώδζμ, 

Κανηίκμξ. ημ πκεοιαηζηό, δ πκεοιαηζηή αθύπκζζδ πμο επζηνέπεζ ηδκ εέαζδ 

ημο πανόκημξ ηαζ ιέθθμκημξ, δ θθόβα πμο ηαίεζ ηαζ θςηίγεζ. ημ κμδηζηό, δ 

εκδοκάιςζδ ζε ορδθά ορδθμύξ ζηόπμοξ.  

ημ θοζζηό, δ ανιμκία ιεηαλύ ύθδξ ηαζ δεζηήξ, μζ πζζημί θίθμζ, ηα ηένδδ.  

  

. οιαμθίγεζ ηδκ ανπή ημο αζηνζημύ θςηόξ ζε ηίκδζδ. Γώδζμ ημνπζόξ. 

πεηίγεηαζ ιε ηδκ επζζηήιδ ηςκ πνςιάηςκ ηαζ ηδκ ακενώπζκδ θεζημονβία ηδξ 

ακαπαναβςβήξ. Βίκαζ ημ δδιζμονβζηό πον, δ ανπή ηδξ βέκεζδξ. 

ημ πκεοιαηζηό, δ πνμζςπζηή εέθδζδ, δ αμήεεζα ζηδκ ακαηάθορδ ηςκ άβκς-

ζηςκ ιοζηδνίςκ. ημ κμδηζηό, δ δύκαιδ ηδξ επζεοιίαξ.  

ημ θοζζηό, μζ δζαδζηαζίεξ ηδξ βέκκδζδξ, μζ ζζπονέξ επζεοιίεξ, δ οπόζπεζδ βζα 

εοδιενία ηαζ αθμζίςζδ.  

  

. Βίκαζ δ ανπή ημο Λόβμο ζηδκ ηνζπθή θεζημονβία. Γώδζμ Κνζόξ. 

Ώκηζπνμζςπεύεζ ημ απόθοημ, ημκ άκενςπμ ηαζ ημκ άββεθμ. 

ημ πκεοιαηζηό ζοιαμθίγεζ ηδκ αεακαζία ηδξ ροπήξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ. Βίκαζ δ 

θίββα: μ Σαύνμξ, μ Λέςκ, μ Ώεηόξ, μ άκενςπμξ. 

ημ κμδηζηό βεκκά ηδκ οπένηαηδ βκώζδ, ηδκ ηονζανπία ηςκ παεώκ. 

ημ θοζζηό πανέπεζ ηδκ εκδοκάιςζδ, ηζξ ζςζηέξ ειπκεύζεζξ ζηδκ ενβαζία ηαζ 

ηδκ βεκκαζόδςνδ ακηαιμζαή, δίκεζ δζαηνίζεζξ, πθμύηδ ηαζ πζζημύξ θίθμοξ. 

  

Σ. Δ ανπή ηδξ απόθοηδξ δδιζμονβζηήξ δύκαιδξ, δ αζηία εκςιέκδ ιε ημ απμ-

ηέθεζια. Πθακήηδξ Πθμύηςκαξ. Βίκαζ ημ ζύιαμθμ ακύρςζδξ, μ ιαηνόημζιμξ.  

ημ πκεοιαηζηό, ημ ιοζηήνζμ ηδξ γςήξ. ημ κμδηζηό, μ ιζηνόημζιμξ.  

ημ θοζζηό,  δ βκώζδ ηςκ εκδόιοπςκ ζηέρεςκ ημο ακενώπμο.  



 Σ. οιαμθίγεζ ημ ιαβκδηζζιό, ηδκ ηεθεζςηζηή ακέθζλδ ηδξ Θείαξ οθμπμίδζδξ, 

ημ πκεύια, ημ ζώια ηαζ ηα πάεδ. Γώδζμ Λέςκ.  

  

Φ. οιαμθίγεζ ημ θόβμ ζε δνάζδ, ηδ εεία πκμή, ηδκ αεακαζία. Γώδζμ, Αίδοιμζ, 

πθακήηδξ Βνιήξ. Βίκαζ δ ημζιζηή αθπδιεία ηαζ δ έκκμζα ηδξ γςήξ.  

ημ πκεοιαηζηό ακηζπνμζςπεύεζ ηαζ βεκκά ηδκ αοηαπάνκδζδ πμο είκαζ ηόνδ 

ηδξ πίζηδξ ηαζ ιδηένα ηδξ εθπίδαξ. ημ κμδηζηό εηθνάγεζ ηδκ θώηζζδ ιε ηδκ 

ειπεζνία.  

ημ θοζζηό βεκκά ηδκ αζζζμδμλία, ηδκ εοζπθαπκία ηαζ όηζ εκδοκαιώκεζ ηδκ γςή. 

Τπόζπεηαζ δζαίζεδζδ, δζαηήνδζδ, ακηαιμζαή, θώηζζδ ηαζ δεζηέξ επζηοπίεξ. 

Βίκαζ ηαεεηί αζώκζμ ζημ Θεό - Ώεακαζία. 

   

Κένηρα ζηο ανθρώπινο ζώμα. Σα Πλέγμαηα ή Σζάκρας 

Ο ακενώπζκμξ μνβακζζιόξ απμηεθείηαζ από ηα ελήξ ζώιαηα: 

1.      ημ πμσηό ζώια 

2.      ημ αζεενζηό ή γςηζηό ζώια   

3.      ημ αζηνζηό ζώια 

4.      ζημ ηαηώηενμ κμδηζηό ζώια  

Σα ηέζζενα πνώηα είκαζ δ Καηςηένα Σεηναηηύξ, μ ιμνθζηόξ ηόζιμξ 

5.      ημ ακώηενμ κμδηζηό ζώια 

6.      ημ εκμναηζηό ζώια 

7.      ημ αηιζηό ζώια 

8.      ηδκ ιμκάδα 

Σα ηνία ηεθεοηαία είκαζ δ Ώκςηένα Σνζηηύξ, μ άιμνθμξ ηόζιμξ ή πκεοιαηζηόξ 

Ώοηά όθα είκαζ δ ροπή ή ημ αζηζαηόκ.  

Σα μηηώ αοηά ζώιαηα ζηδκ ανπαία εθθδκζηή είκαζ: 

1. δέιαξ, αοηό πμο ιαξ δέκεζ ή ζήια ή ζώια. (Κναηύθμξ) 

2. επζεοιζηόκ, δ βεκεηήζζμξ μνιή. 

3. εοιζηόκ, μζ ροπζηέξ επζεοιίεξ. 

4. θνδκ ή κμδηζηόκ 

5. αζηζαηόκ 

6. θόβμξ ή δζαζζεδηζηόκ ή εκμναηζηόκ 

7. κμύξ ή κόμξ 

8. αβαεόκ 

Γεκζηά ηα ηέκηνα εεςνμύκηαζ επηά, δεκ θμβανζάγεηαζ ημ ηεθεοηαίμ, ημ αβαεόκ ή 

ιμκάξ.  

Σμ πμσηό ζώια είκαζ αοηό πμο πνδζζιμπμζεί ηζξ πέκηε αζζεήζεζξ ζακ ιέζμκ 

ακαβκώνζζδξ ημο ελςηενζημύ ηόζιμο.  



Σμ αζεενζηό είκαζ απνμζπέθαζημ ζηζξ αζζεήζεζξ ηαζ πνδζζιεύεζ ζακ ιεζάγςκ 

ιεηαλύ ημο πμσημύ ηαζ ηςκ άθθςκ ζςιάηςκ. Μμζάγεζ ζακ ιειανάκδ, έπεζ ηδκ 

ιμνθή ημο πμσημύ ηαζ πεεαίκεζ, δζαθύεηαζ ιαγί ημο.  

Σμ αζηνζηό είκαζ ημ ζοκαζζεδιαηζηό ιένμξ. Βδώ ακαπηύζζμκηαζ ηα πάεδ.  

Έπεζ ηδκ ιμνθή ημο πμσημύ. Κοαενκάηαζ από ημκ πμσηό εβηέθαθμ.  

Μενζηέξ θμνέξ απεζημκίζηδηε ζηα αβάθιαηα ιε ηέζζενα πένζα. Αύμ πμσηά ηαζ 

δύμ αζηνζηά. 

Σμ ηαηώηενμ κμδηζηό είκαζ μζ ζηέρεζξ ημο πμσημύ.  

Βίκαζ δ δζάκμζα ημο ακενώπμο.  

Ώοηά ηα ηνία ιαγί είκαζ ημ ροπζηό ζώια πμο ζοιαμθίζηδηε ιε ηα ηνία ζηαθζά 

ημο Εενμύ ΐήιαημξ, ημ ηνζηένζ ηθπ.  

Σμ ακώηενμ κμδηζηό είκαζ άιμνθμ. Βδώ βίκεηαζ δ αοημηνζηζηή ημο ακενώπμο. 

Οκμιάγεηαζ ηαζ ηνίημξ μονακόξ. Βίκαζ ημ ζδιείμ όπμο βίκεηαζ δ πάθδ ιεηαλύ 

ημο πμσημύ ηαζ ημο ιδ, δ πάθδ ημο Καθμύ ηαζ ημο Καημύ.  

Οζ Ώνπαίμζ Έθθδκεξ ημ μκόιαζακ ιακία, ιάκηζξ, ιακηείμ. 

Σμ δζαζζεδηζηό ή εκμναηζηό είκαζ δ ηαεαοηό ροπή ημο ακενώπμο, δ οκείδδζδ, 

μ ΏΝΘΡΧΠΟ. 

Σμ πκεοιαηζηό, μ Νμοξ ή Νόμξ ηςκ Ώνπαίςκ Βθθήκςκ, είκαζ μ επόπηδξ ηαζ 

αμδεόξ όθςκ ηςκ άθθςκ ζςιάηςκ. Ώζπμθείηαζ ιε ακώηενεξ ενβαζίεξ 

Σμ αβαεόκ ή Μμκάξ ή Θεία Ώηηίξ είκαζ αοηό πμο ηαθείηαζ Άβζμ Πκεύια, μ 

Λόβμξ.  

Οζ Ώνπαίμζ Έθθδκεξ εεςνμύζακ έκα ημ κμδηζηό, ημ ηαηώηενμ ηαζ ακώηενμ - μ 

θνδκ.  

Σα πέκηε ζώιαηα ζημκ άκενςπμ είκαζ: ημ πμσηό, ημ εοιζηό, ημ ηαηώηενμ 

κμδηζηό, ημ ακώηενμ κμδηζηό ιαγί ιε ημ αζεενζηό ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ζακ 

πεκηάθθα ή πεκηάηηζκμ αζηένζ.   

Σα ηέκηνα ημο ακενώπζκμο ζώιαημξ δδιζμονβήεδηακ βζα κα ιπμνεί μ 

άκενςπμξ κα αβαίκεζ πένακ ημο πμσημύ ηόζιμο. Ώοηήκ ηδκ ζηακόηδηα ηδκ 

είπακ, μζ άκενςπμζ. όιςξ δ ηαηάπνδζδ έθενε ιμζναία ηδκ πηώζδ ηαζ ζήιενα 

βζα ηδκ εκενβμπμίδζή ημοξ απαζηείηαζ ζηθδνή δμηζιαζία.  

Σα ηέκηνα αοηά μκμιάγμκηαζ πθέβιαηα ή ηζάηναξ ηαζ είκαζ ηα ελήξ: 

1. μ ζενόξ όθζξ, ζηδκ πενζμπή ημο ζενμύ μζημύ. 

2. ημ ζπθδκζηό πθέβια, ζηδκ ζπθήκα.  

3. ημ δθζαηό πθέβια, ζηδκ πενζμπή ημο μιθαθμύ. 

4. ημ ηανδζαηό πθέβια, ζηδκ ηανδζά. 

5. ημ θανοββζηό πθέβια, ζημ εονεμεζδή αδέκα. 

6. ημ ιεηςπζηό πθέβια, θίβμ ρδθόηενα από ηα ιάηζα, μ πζηομεζδήξ αδέκαξ   

          ηαζ δ  οπόθοζζξ.  

7. ημ ηεθαθζηό πθέβια, πάκς από ηδκ ηεθαθή, ημ ηςκάνζμκ. 

Ώκαθένμκηαζ ηαζ άθθα, ιζηνόηενδξ ζδιαζίαξ ηέκηνα: 



1. ζηδκ παημύζα ημο πμδζμύ 

2. ζηα ιάηζα 

3. ζηα βόκαηα 

4. ζηα αοηζά 

5. ημ βεκεηήζζμ, ηάης από ημκ μιθαθό 

Σμ ηεθεοηαίμ είκαζ ηύνζμ πθέβια, αθθά βζα πμθθμύξ ηαζ ζμαανμύξ θόβμοξ 

ακαθένεηαζ ζηδ εέζδ ημο ζακ ηύνζμ πθέβια ηδξ ζπθήκαξ.  

Σα πθέβιαηα απμηεθμύκηαζ από θύθθα: 

1. μ Εενόξ θζξ από 4 θύθθα. Πθακήηδξ εθήκδ.  

Σμ πνώια ημο πθέβιαημξ είκαζ ημ ηόηηζκμ, ημ ίδζμ ηαζ δ αηηζκμαμθία. Πθακήηδξ 

δ εθήκδ. Σμ πνώια απμηεθεί πδβή εκένβεζαξ ηαζ γςηζηόηδηαξ, πανίγεζ ή όπζ 

ηδκ ζςιαηζηή αηιαζόηδηα, επζδνά ζηδκ παναβςβή, ηεηκμπμίδζδ ηαζ απμηαηά-

ζηαζδ βζα αοηό είκαζ ηαθό βζα ηζξ βοκαίηεξ κα θαιαάκμοκ ιεβαθύηενδ πμζό-

ηδηα ηόηηζκδξ αηηζκμαμθίαξ. 

Σμ ααζζηό ηζάηναξ όηακ δζεβείνεηαζ ιε ηδκ αηηζκμαμθία αοηήκ, ακεαάγεζ ηδ 

εενιμηναζία ημο ζώιαημξ, αεθηζώκεζ ημ ηοηθμθμνζηό ηαζ ηαηεοκάγεζ ηδκ 

αδνεκαθίκδ. Ώηόιδ ελαθείθεζ ηδκ ηόπςζδ, ηδκ αδνάκεζα, ηα ηνομθμβήιαηα 

ηαεώξ επίζδξ ηαζ ηζξ πνόκζεξ παεήζεζξ. Βπζδνά ζε πμθθμύξ ημιείξ. 

Σνόθζια πμο πενζέπμοκ ιεβάθδ πμζόηδηα ηέημζαξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ ηα ναδί-

ηζα, ημ ζπακάηζ, ηα ιαύνα ηενάζζα, ηα δαιάζηδκα, ηα ηγάκενα, ημ ηάνδαιμ, μζ 

ζηαθίδεξ, ηαζ βεκζηά ηα θνμύηα ηαζ θαπακζηά πμο πενζέπμοκ ζίδδνμ. Καθό 

επίζδξ είκαζ κα βίκεηαζ πνήζδ κενμύ θμνηζζιέκμ ιε ηόηηζκδ αηηζκμαμθία. Σμ 

κενό απμννμθά ηδκ αηηζκμαμθία από ημκ ήθζμ ηαζ θζθηνάνεηαζ ιέζς ηδξ 

ηόηηζκδξ ύαθμο.  

Βπζδνά εεηζηά επί ηδξ ηαηάεθζρδξ, απμβμήηεοζδξ, αδνάκεζαξ, ηαζ δίκεζ ζζπονή 

εέθδζδ ηαζ αηιαζόηδηα. 

Δ αηηζκμαμθία αοηή δνα εεηζηά ηαηά ηδξ ακαζιίαξ, πανάθοζδξ, ηαηήξ 

ηοηθμθμνίαξ ημο αίιαημξ ηαζ ζε εβηεθαθζηό επίπεδμ ςξ ίαια ηαηαεθίρεςκ ηαζ 

ακδζοπζώκ. 

2.ημ ζπθδκζηό ηέκηνμ από 6 θύθθα.  

Σμ πθέβια αοηό έπεζ πμνημηαθί πνώια, ημ ίδζμ ηαζ δ αηηζκμαμθία ημο. 

Πθακήηδξ μ Βνιήξ. Δ αηηζκμαμθία ημο επζδνά εεηζηά ζηζξ αθμιμζςηζηέξ ηαζ 

ηοηθμθμνζαηέξ δζαδζηαζίεξ ηαηακμιήξ ημο ζώιαημξ, απμδεζιεύεζ ηζξ ζςιαηζ-

ηέξ ηαζ εβηεθαθζηέξ θεζημονβίεξ, πανίγεζ θοζζηή εοελία ηαζ πκεοιαηζηή ηόκςζδ. 

Σμ πνώια αοηό είκαζ ιίβια από ηόηηζκδ ηαζ ηίηνζκδ αηηζκμαμθία ηαζ δνα ελίζμο 

δοκαιζηά ζημ δζακμδηζηό ηαζ ζςιαηζηό επίπεδμ. Δ δζαηνμθή πμο ηαζνζάγεζ εδώ, 

πνέπεζ κα πενζέπεζ πμνημηάθζα, ιακηανίκζα, ιάκβημ, πεπόκζα, ηανόηα, αενί-

ημηα. ημκ ροπμθμβζηό ημιέα, δ αηηζκμαμθία αοηή είκαζ αλζμεαύιαζηδ, αμδεώ-

κηαξ ζηδκ ελάθεζρδ απμβμδηεύζεςκ ηαζ ηαηαεθίρεςκ, πνμζθένμκηαξ ημονά-

βζμ ηαζ δύκαιδ απαναίηδηα ζηζξ δοζημθίεξ ηδξ γςήξ 



Δ πμνημηαθί αηηζκμαμθία εεναπεύεζ ακςιαθίεξ ζε ζπθήκα ηαζ κεθνά, 

ανμβπζηά άζειαηα, πέηνεξ ζηδ πμθή, πανάθοζδ ηαζ ακαπκεοζηζηέξ ακςιαθίεξ. 

3.ημ δθζαηό πθέβια από 10 θύθθα. Πθακήηδξ Ώθνμδίηδ.  

Σμ πνώια ημο ηέκηνμο είκαζ ημ ηίηνζκμ ηαζ μιμίμο πνώιαημξ είκαζ δ αηηζκμ-

αμθία ημο. Πθακήηδξ δ Ώθνμδίηδ. Δ αηηζκμαμθία αοηή είκαζ ημ θαιπνόηενδ ιεηά 

ηδκ θεοηή αηηζκμαμθία. Ώπμννμθάηαζ από ημ πθέβια αοηό, επζδνώκηαξ ζημ 

κεονζηό ηαζ πεπηζηό ζύζηδια. Καεανίγεζ ημ ζοηώηζ ηαζ απαθύκεζ δενιαηζηέξ 

ακςιαθίεξ.  

Χξ εβηεθαθζηή αηηζκμαμθία, ζοκηεθεί ζηδκ πκεοιαηζηή εβνήβμνζδ.  

Δ δίαζηά ηδξ απμηεθείηαζ από θειόκζα, ιπακάκεξ, ακακάδεξ, ηαθαιπόηζ.  

Ώηόια, δζεβείνεζ ηδκ θμβζηή, ειπκέεζ ορδθά ζδακζηά ηαζ ζοκηεθεί ζημκ αοημ-

έθεβπμ.  

Βίκαζ ηαθό κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε πενζπηώζεζξ όπςξ, δ κεονζηή ελάκηθδζδ, μζ 

δενιαηίηζδεξ, δ δοζπερία, ημ γάπανμ, μ δζααήηδξ ηαζ μζ δπαηζηέξ ακςιαθίεξ. 

4.ημ ηανδζαηό πθέβια από 12 θύθθα. 

Σμ πνώια ημο ηζάηναξ είκαζ ημ πνάζζκμ, ηαεώξ επίζδξ δ ημζιζηή αηηζκμαμθία 

ημο είκαζ πνάζζκδ. Πθακήηδξ μ Ήθζμξ. Αίκεζ ηδκ ζζμννμπία, ηδκ εζνήκδ. Δ 

πνάζζκδ αηηζκμαμθία απμννμθάηαζ από ηδκ ηανδζά ηαζ ζακ ζοκδοαζιόξ ιπθε 

ηαζ ηίηνζκμο, ημ πνάζζκμ ηδκ εθέβπεζ όπςξ εθέβπεζ ηαζ ηδκ πίεζδ ημο αίιαημξ. 

Καηεοκάγεζ ηα κεύνα, ηαζ ςξ εη ημύημο, δ έθθεζρή ημο, αολάκεζ ηδκ εβηθδιαηζ-

ηόηδηα ηαζ αζαζόηδηα. Γζα ηδκ εκίζποζδ ημο ηέκηνμο αμδεά ιζα δζαηνμθή ιε 

πνάζζκα θαπακζηά ηαζ θνμύηα πμο δεκ πενζέπμοκ μλέα ηαζ αάζεζξ. Δ πνάζζκδ 

αηηζκμαμθία θένκεζ θνεζηάδα ηαζ όνελδ βζα γςή, απαθύκεζ ζοκαζζεδιαηζηά 

πνμαθήιαηα πμο δνμοκ ιε ηαηαζηαθηζηό ηνόπμ. Βίκαζ βκςζηό πςξ μζ πζμ πμθ-

θέξ ηανδζαηέξ παεήζεζξ ηαζ πνμαθήιαηα μθείθμκηαζ ζημ θόαμ ηςκ ακενώπςκ 

κα ζοκδεεμύκ ζηεκά ιε άθθμοξ, ιήπςξ πθδβςεμύκ.  

Σμ πνάζζκμ ζοιαάθθεζ ζηδκ μιαθή ηανδζαηή θεζημονβία, ηδ θοζζμθμβζηή πίεζδ 

ηαζ απαθύκεζ ηδ ζημιαπζηή μδύκδ πμο μκμιάγεηαζ έθημξ. Θεναπεύεζ ημοξ 

πμκμηεθάθμοξ, ηζξ ζώζεζξ, ηδκ ηοηηανζηή δοζανιμκία πμο μδδβεί ζημκ ηανηίκμ 

ηαζ ελζζμννμπεί ημ κεονζηό ζύζηδια. 

5.ημ θανοββζηό πθέβια από 16 θύθθα. 

Σμ πνώια ημο ηέκηνμο είκαζ ημ ιπθε, ημ ίδζμ ηαζ δ αηηζκμαμθία ημο. Πθακήηδξ 

ημ Άνδξ. Ώκηίεεηα απ' ημ ηόηηζκμ, είκαζ ημ πνώια ηδξ ζηαεενμπμίδζδξ ηαζ ηδξ 

επζανάδοκζδξ. Έπεζ ακηζζδπηζηέξ ζδζόηδηεξ, ιεζώκεζ ηδκ ορδθή εενιμηναζία 

ημο ζώιαημξ ηαζ πανίγεζ ζημκ άκενςπμ ιεβάθδ εοπένεζα θόβμο. Δ δζαηνμθή 

ημο πενζθαιαάκεζ ιπθε αηηζκμαμθία, όπςξ ζηαθύθζα, ααηόιμονα, ιπθε 

δαιάζηδκα, έκα ή πενζζζόηενα πμηήνζα κενό ηδκ διένα, θμνηζζιέκα όιςξ ιε 

ιπθε αηηζκμαμθία.  

Δ αηηζκμαμθία αοηή λεημονάγεζ ημ πκεύια ζδζαίηενα ζε πενζόδμοξ οπενέκ-

ηαζδξ, κεονζηόηδηαξ, αηόια ηαζ οζηενίαξ. ΐμδεά ζηδ παθάνςζδ, ακ ηαζ ημ 



ιπθε ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ αδνάκεζα, μπόηε πνεζάγεηαζ ιζα δόζδ ηόηηζκμο 

ή πμνημηαθί. 

Σμ ιπθε είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ακςιαθίεξ εκημπζζιέκεξ ζηδκ πενζμπή ημο θαζ-

ιμύ, επίζδξ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδξ ζθανάξ, πανςηίηζδαξ, πονεημύ, ενεεζζ-

ιώκ, ζπαζιώκ, ηζζιπδιάηςκ, θαβμύναξ, πμκμηεθάθςκ ηαζ βεκζηά πόκςκ. 

6.ημ ιεηςπζηό πθέβια από 96 θύθθα.  

Σμ πνώια ημο ηέκηνμο είκαζ θμοθαηί, ημ ίδζμ ηαζ δ ημζιζηή αηηζκμαμθία ημο. 

Πθακήηδξ μ Αίαξ. Βθέβπεζ ημκ μθεαθιμθμβζηό αδέκα θζθηνάνμκηαξ ημ αίια πμο 

ηοηθμθμνεί ζ' αοηόκ. Αζεονύκεζ ημκ μνίγμκηα ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδκ απαθθάζζεζ 

από ημοξ θόαμοξ ηαζ ηα ειπόδζα πμο ηοπόκ ζοκακηά. Σμ θμοθαηί είκαζ 

ζοκδοαζιόξ ααεύ ιπθε ηαζ θίβμ ηόηηζκμο. Ο μθεαθιμθμβζηόξ αδέκαξ είκαζ 

οπεύεοκμξ βζα ηδκ κεονζηή, ροπζηή ηαζ δζακμδηζηή ηαηάζηαζδ εκόξ ακενώπμο. 

Σμ θμοθαηί αμδεά ηδκ δνάζδ ηαζ ηδκ αημή. Γζα ηδκ εκίζποζδ ηαζ απμηεθεζια-

ηζηόηδηά ημο ιπμνμύκ κα πνμζηεεμύκ ζηδκ δζαηνμθή ηνόθζια πνώιαημξ 

ζώδμοξ. Βδώ, πνμθαιαάκμκηαζ ηαζ ελμιαθύκμκηαζ ηα ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα, 

παεήζεζξ πκεοιόκςκ, όναζδξ, αημήξ, όζθνδζδξ, άζειαημξ ηαζ ηνίζεζξ 

οζηενίαξ.  

Δ θμοθαηί ηαζ ζώδδξ αηηζκμαμθία απμηεθμύκ ηα ζδακζηόηενα ηαζ ηεθεζόηενα 

επίπεδα ακενώπζκδξ ακάπηολδξ.  

7.ημ ηεθαθζηό ηέκηνμ από 972 θύθθα ιε εζςηένα ηανδζά από 12 θύθθα.   

Σμ πνώια ημο ηέκηνμο είκαζ ημ ζώδεξ (αζμθεηί) ηαζ πθακήηδξ μ Πμζεζδώκαξ. 

Βπίζδξ δ ημζιζηή αηηζκμαμθία πμο απμννμθάηαζ από ημ ηέκηνμ αοηό, είκαζ 

ίδζμο πνώιαημξ. Σμ ηέκηνμ αοηό εθέβπεζ ημκ εβηεθαθζηό αδέκα, ημ ηθεζδί ηδξ 

πκεοιαηζηήξ ηαζ δζαζζεδηζηήξ ζηακόηδηαξ. Καηαπναΰκεζ ηα κεύνα, εζδζηά ζε 

πενζπηώζεζξ μλοεοιίαξ. Πνμζθένεζ ροπζηή δνειία ζε ηαθθζηέπκεξ ηαζ βεκζηά 

ζε άημια θμνηζζιέκα ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ροπμθμβζηά.  

Σνμθέξ πμο εκδείηκοκηαζ είκαζ ηα ααηόιμονα, ηα ιπνόημθα, ηα ζηαθύθζα 

νμγαηί ηαζ ιαύνα, ηαεώξ ηαζ κενό θμνηζζιέκμ ιε ζώδδ αηηζκμαμθία. 

Δ αηηζκμαμθία αοηή ζοκηεθεί ηαηά ηςκ κεονώζεςκ ηαζ οπμαμδεά ηδκ πκεοια-

ηζηή ακάπηολδ ηαζ δζαζζεδηζηή ζηακόηδηα. Βίκαζ απμδεδεζβιέκμ όηζ αοημζοβηέ-

κηνςζδ ζε ζώδεξ ύθαζια δζεβείνεζ ροπζηά ηαζ πκεοιαηζηά. Θεναπεύεζ αηόια, 

κεονμθμβζηέξ παεήζεζξ, δζαζείζεζξ, ιδκζββίηζδεξ, κεθνίηζδεξ ηαζ ηοζηίηζδεξ. 

 Σμ ζημζπείμ ημο Πονόξ εδνεύεζ ζηδκ ηανδζά, ημ ζημζπείμ ημο Όδαημξ εδνεύεζ 

ζημ ήπαν, ημ ζημζπείμ ηδξ βδξ εδνεύεζ ζημοξ πκεύιμκεξ ηαζ αοηό ημο αένα 

ζηδκ ηύζηδ. 

Σμκ Εενόκ θζκ ανίζημιε ζηδκ Θεά Ώεδκά, Βνοζίπεςκ, ζημκ Δναηθή, δ μονά 

ημο θζμκηανίζζμο δένιαημξ, ζημκ Ώζηθδπζό ηαζ αθθμύ. Πανζζηάκεηαζ ζακ ζηαο-

νόξ ελαζηίαξ ηςκ ηεζζάνςκ θύθθςκ. Σμ ιεηςπζηό ηέκηνμ όηακ ακαπηοπεεί 

δίκεζ ζημκ άκενςπμ δζμναηζηέξ ζηακόηδηεξ. Αδθαδή αθέπεζ ηα άοθα. 

Πανζζηάκεηαζ ζακ ηνίημξ μθεαθιόξ. Σμ ηεθαθζηό είκαζ ημ ζηέιια.  



Οκμιάγεηαζ ηαζ ζηέθακμξ από πμθύηζιμοξ θίεμοξ. Βίκαζ ζηδκ οπόθοζδ, είκαζ 

ζακ αηηίκεξ θςηόξ ηαζ πανζζηάκεηαζ ζακ δύμ ηέναηα ή ζακ διζζέθδκμξ ιε ηα 

άηνα ιεβαθςιέκα ή ζακ ζημοθί. Βκενβμπμζείηαζ από αοημύξ πμο πθδζζάγμοκ 

ζηδκ εέςζδ.  

Γεκζηά, δ μκμιαζία ηαζ μ ανζειόξ ηάεε ηζάηναξ ηαζ αηηζκμαμθίαξ ζοιαμθίγμοκ 

όθεξ ηζξ δοκάιεζξ πμο πδβάγμοκ απ' ηδκ οπένηαηδ δύκαιδ πμο όθα νοειίγεζ. 

Κάεε αηηζκμαμθία ακηζζημζπεί ηαζ ζε ιία ακενώπζκδ πενίμδμ, δδθαδή δ ηόη-

ηζκδ, δ πμνημηαθί ηαζ δ ηίηνζκδ  ακηζζημζπμύκ ζε πανεθεόκηα επίπεδα.  

Δ πνάζζκδ αηηζκμαμθία ακηζπνμζςπεύεζ ημ πανόκ, δ ιπθε ακηζπνμζςπεύεζ ημ 

ιέθθμκ. 

Οζ ζενέξ θέλεζξ ςξ δπδηζημί ηναδαζιμί έπμοκ άιεζδ ηαζ απόθοηδ ζπέζδ ιε ηα 

ηέκηνα αοηά. ιςξ, δ εκενβμπμίδζή ημοξ ιε ηδκ ιέεμδμ αοηή είκαζ επζηίκδοκδ 

πςνίξ Αάζηαθμ ιαγί. Δ πζμ αζθαθήξ ιέεμδμξ είκαζ δ ιεθέηδ ηδξ ανπαίαξ 

ζμθίαξ.  

Σα ηέκηνα είκαζ απμιμκςιέκα ημ έκα από ημ άθθμ. Βκώκμκηαζ ιε δύμ γςηζηά 

νεοζηά πμο μκμιάγμκηαζ ΕΑΏ ή Ίκηα ηαζ ΠΕΓΚΏΛΏ, ημ ζοιπαεδηζηό ηαζ 

παναζοιπαεδηζηό ζύζηδια ιε ιζα ζύβπνμκδ μνμθμβία. Κονζόηενμξ ηνμθμ-

δόηδξ ηςκ είκαζ ημ ζπθδκζηό ηέκηνμ. Ώοηά ζοιαμθίγμκηαζ ιε δύμ θίδζα.  

  

Αναθορές και παραδείγμαηα ζσλλαβών και ονομάηων 

Ώκαθύμκηαζ ζε πνςηανπζηή ιμνθή πνζκ δ θανοββζηέξ ηαζ εηθναζηζηέξ 

ζηακόηδηεξ ημο ακενώπμο ζε ηάεε ηόπμ, επζδνάζμοκ πάκς ημοξ.  

Δ θέλδ ιε ημ πέναζια ηςκ αζώκςκ αθθάγεζ ηαζ ηύπμ ηαζ πνμθμνά ηαζ έκκμζα.  

  

ΑΣΟΝ. α-η-μ-κ-α ζδιαίκεζ Θεόξ. «Σα» είκαζ πεζιέκμξ ζημκ πμοκ, «μ» ιε 

ζοκείδδζδ. Άνα δ θέλδ Άημκ ζδιαίκεζ μ εεόξ πμο εκζανηώεδηε ζοκεζδδηά.  

  

Αθηνά ( αζοκαίνεημ Ώεδκάα ), ζςκζηά Ώεήκδ, Ώεδκαίδ, δςνζηά Ώεάκα, 

Ώεακαία, αζμθζηά Ώεδκάα. Ώκηζζημζπεί ημ όκμια ΏΣΒΝ-Ώ, ημ μπμίμ επζδνά ζηα 

δελζά ηαζ ανζζηενά ηδξ ηεθαθήξ. Καζ αοηό είκαζ ζςζηό, δζόηζ δ Θεά είκαζ δ ίδζα δ 

ζηέρδ, δ ζμθία, δ απμκμιή ηδξ δζηαζμζύκδξ, δ κμδηζηή ενβαζία, δ εθεύνεζδ, δ 

δαιάζηνζα ίππςκ πναβιαηζηώκ ηαζ ιεηαθμνζηώξ ακενςπίκςκ οπάνλεςκ, δ 

εεναπεία, δ οβεία, δ καοπδβία.  

Βίκαζ δ δδιζμονβόξ όθςκ ηςκ εζνδκζηώκ ένβςκ. Αέκδνμ ηδξ είκαζ δ εθζά.  

ηζξ παναζηάζεζξ απεζημκίγεηαζ ιε πμθειζηή ελάνηζζδ θακενώκμκηαξ πςξ μ 

ηαεέκαξ πνέπεζ κα πμθειήζεζ βζα κα κζηήζεζ. Με ημ θίδζ Βνοζίπεμκα ζοιαμ-

θίγμκηαξ ημ Εενό Φίδζ, ημ Κμοκηαθίκζ. Ώοηό βζαηί δ Ώεδκά είκαζ δ Κονία ημο Εενμύ 

Φζδζμύ, μύζα πάκζμθδ. Λέβεηαζ επίζδξ Γθαοηώπζξ, δδθαδή ιε θαιπενά ιάηζα, 

βζαηί έηζζ είκαζ μ ζμθόξ άκενςπμξ, μ κζηδηήξ ημο Καηώηενμο Βαοημύ. Κναηά 

αηόια, κίηδ ζηα πένζα ηδξ.  



Γζαηί δ ζμθία-ζηέρδ κζηά ηα πάκηα. Έπεζ εβηθςαζζιέκδ ηδκ ηεθαθή ηδξ 

Μέδμοζαξ, δδθαδή ημ ηέναξ ηςκ ροπζηώκ ηαζ ζςιαηζηώκ παεώκ πμο είκαζ 

οπμηαβιέκμ. ηδκ πνμημιή ηδξ θένεζ θίδζ ζημ ηνάκμξ. Τπμδδθώκεζ ηδκ 

απόηνοθμ βκώζδ ηδξ μπμίαξ ήηακ ηάημπμξ. Πανζζηάκεηαζ αηόια ζε άβαθια 

ςξ Πανεέκμξ ιε ζηέιια ζημ ηεθάθζ. Ώοηό δδθώκεζ πνμξ πνέπεζ κα θεάζεζ 

ηάπμζμξ ζημ ζδιείμ ηδξ θώηζζδξ βζα κα βίκεζ ζμθόξ. Οκμιαγόηακ ηαζ Σνζηώ, 

ηαεόηζ δ θέλδ ζηα αζμθζηά ζδιαίκεζ «ηεθάθζ».  

  

Αθροδίηη. Ώ-θα-ηζ-ηα, εεόξ δδιζμονβζηόξ εείμξ, αθθά ηαζ βήζκμξ.  

Βζςηενζηά είκαζ ιενζηώξ ημ όκμια θα-μξ, θςξ, πμο είκαζ δ πνώηδ δδιζμονβζηή 

δύκαιδ-εκένβεζα. Σμ θαμξ-θςξ πνμένπεηαζ από ημο θαWμξ ιε νίγα θα πμο 

ζδιαίκεζ θάιπς. Πζεακά ημ ανπζηό όκμια κα ήηακ α-θα.  

Σμ όκμια πνμένπεηαζ εηοιμθμβζηά από «δ δύκδ ημο αθνμύ».  

Ήηακ εκηεθώξ ακηίεεηδ ιε ηδκ Ώεδκά. Γναθόηακ Ώθνμδύηδ ηαζ ιε ηνμπή ημο 

«ο» ζε «ζ» βίκεηαζ Ώθνμδίηδ.  

  

Ποζειδών. Πμ-ζα-αημκ, δδθαδή δ πηώζδ ζημ παιδθόηενμ από ημ θςξ πεδίμ, 

ζημ ζοκαζζεδιαηζηό, ζε αθήεεζα, ζε ηίκδζδ πνμξ ηδκ Γδ, ζοκεζδδηά. Ο Πμζεζ-

δώκ ήηακ Θεόξ ηδξ εάθαζζαξ, ημο κενμύ. Ώθθά ημ κενό ζηα ανπαία ηείιεκα 

απμηεθεί ημ ζύιαμθμ ημο ζοκαζζεδιαηζημύ ή ροπζημύ ή αζηνζημύ ηόζιμο. Ο 

Πμζεζδώκαξ ζακ Θεόξ ημο ζοκαζζεήιαημξ είπε παζδζά ηέναηα. Ώκαθένεηαζ 

πςξ μ Αζξ (ανπαίμξ ηύπμξ ημο μκόιαημξ ημο Γεοξ, ιε νίγα δζξ, πμο ζδιαίκεζ 

δύμ θμνέξ) πήνε ζημ ιενίδζό ημο ημκ Οονακό (ηδκ ηεθαθή, ηδ ζηέρδ), μ 

Πμζεζδώκ ηδ Γδ (ημ ζηήεμξ, ημ ζοκαίζεδια) ηαζ μ Άδδξ ημκ Κάης Κόζιμ (ημκ 

ηάης άκενςπμ). Γζα αοηό ημκ θόβμ ηαζ δεκ οπήνλακ ιακηεία ημο Πμζεζδώκα.  

Δ ηνίαζκα ζοιαμθίγεζ ηα ηνία ζώιαηα, ημ πμσηό, ημ ζοκαζζεδιαηζηό ηαζ ημ 

ηαηώηενμ κμδηζηό. Λέβεζ δ εεμβμκία ζύιθςκα ιε ημκ ιδνμ, πςξ μ Κνόκμξ 

ηαζ δ Ρείδ έηακακ ηνεζξ βοζμύξ ηαζ ηνεζξ εοβαηένεξ: ημκ Γήκα, ημκ Πμζεζδώκα, 

ημκ Άζδδ, ηδκ Βζηία, ηδκ Αήιδηνα ηαζ ηδκ Ήνα.  

Πζεακά ημ όκμια κα πνμένπεηαζ από ημ «πόηεζ Ααξ» πμο ζδιαίκεζ «ηύνζε ηδξ 

Γδξ». Οιδνζηά θέβεηαζ Πμδεζδάςκ –άςκμξ, ζςκζηά Πμζεζδέςκ –ώκμξ, δςνζηά 

Πμηεζδάκ –άκμξ, αζμθζηά Πμηίδακ ηαζ Πμζείδακ. Έκα επίεεημ ημο Πμζεζδώκα 

είκαζ «Γαζδμύπμξ» αοηόξ πμο έπεζ άνια ηδκ Γδ, μ πανά ημ βαίεζκ ηαζ ημκ όπμκ 

(άνια). Ο ιδνμξ ζημ νήια βές πμο ζδιαίκεζ ηίηης δίκεζ πανάβςβα, δζα ημο 

«ε» ηδ βεκκδηζηή, ηδκ βεςιε-ηνία ηαζ ηδ βέα (βδ) ηαζ έηζζ ηαθείηαζ Γεμύπμξ, μ 

έπςκ ηδ βδ. Άθθδ παναβςβή είκαζ δ δίθεμββμξ «αζ» ελ μο ημ «Γαζδμύπμξ». 

  

Άζδδξ. Άδδξ ή Άζδδξ, α-βζα-ηζ, α ζδιαίκεζ μ Θεόξ, βζα ζδιαίκεζ πεόκζμξ, ηζ ζδι-

αίκεζ εεσηόξ, δδθαδή μ Θεόξ μ μπμίμξ ζηα ηαηώηενα ζηνώιαηα ηδξ Γδξ  

δζαηδνεί ηδκ εεία ημο οπόζηαζδ.  



Σζξ πύθεξ ημο Άδδ θύθαβε μ ζηύθμξ Κέναενμξ, ηνίζςιμ ηέναξ. οιαμθίγεζ ηα 

ηαηώηενα ζώιαηα ημο ακενώπμο. Ο άκενςπμξ, ζύιθςκα ιε ηδκ εεςνεία ηδξ 

επακεκζανηώζεςξ πμο δζαηδνμύζακ μζ Ώνπαίμζ Έθθδκεξ, ιοζηζηό δόβια ζηα 

Βθεοζίκζα ιοζηήνζα ηαζ ζε άθθα, εα λακάνεεζ ηδ βδ. Ώοηό εα απμθαζζζηεί από 

ηζξ Μμίνεξ ή ημκ Ώκώηενμ Βαοηό ημο (ημ Λόβμ, ημ Νμο, ηδκ Φοπή ηαζ ημ Ώζηζαηό 

ζώια).  

  

Ερμής. Β-να-ια, ε ζδιαίκεζ αένζκμ ζημζπείμ, να είκαζ μ εεόξ, ια ζδιαίκεζ 

ηνοθενόηδηα.  

Μα ζηδκ αζμθζηή ηαζ δςνζηή είκαζ ακηί ημο ιάηδν, ιήηδν, ιάηεν. Μα, βα, δ 

ιδηένα, δ βδ ακηίζημζπα. Ώπό αοηή ηδκ θέλδ είκαζ ημ ιαία, δ ηνμθόξ.  

Βίκαζ ημ ηέηκμ ημο Αζόξ ηαζ ηδξ Μαίαξ (ια-βζα), ημο Αζόξ ηαζ ηδξ ηνοθενόηδηαξ ή 

αβάπδξ ηδξ Γδξ. Βίκαζ μ Ώζεέναξ πμο πενζαάθθεζ ηδκ βδ, είκαζ μ ζοκδεηζηόξ 

ηνίημξ ηςκ ηόζιςκ.  

Γζα αοηό, ιεηαθένεζ ηζξ ροπέξ ζημκ Άδδ, ροπμπμιπόξ. Μεηαθένεζ ηζξ ζηέρεζξ 

ηαζ ηα εεθήιαηα ημο Αζόξ: αβήηςν, δβειόκζμξ, εκόδζμξ. Μεηαθένεζ ζημκ ιμνθζ-

ηό ηόζιμ ημ ηαεεηί: αβμναίμξ, ειπμθαίμξ, ηενδώμξ. Μεηαθένεζ ηζξ επζεοιίεξ 

ηςκ ακενώπςκ ηαζ γώςκ: κόιζμξ, επζιήθζμξ, ηνζμθόνμξ ηθπ. Βλαζηίαξ ηδξ 

ηαπύηδηάξ ημο ιεηαθένεζ ηα πάκηα, μ εεόξ ηςκ αβώκςκ : αβώκζμξ, εκαβώκζμξ. 

Μεηαθένεζ ηδκ βκώζδ, ηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ ζμθία, ηδκ νδημνία: θόβζμξ. 

Φνμκηίγεζ βζα ηδκ πνόμδμ ηδξ ακενςπόηδηαξ ζε ηάεε ηθάδμ. Βίκαζ μ 

Σνζζιέβζζημξ, ιζα ιμνθή ημο Λόβμο.  

ύιαμθό ημο ημ ηδνύηεζμ. Μζα εοεεία νάαδμξ ιε θίδζα βύνς ζε ηακμκζηέξ 

ηαιπύθεξ, θηενά ζημ άκς πθάβζα ηαζ ζθαζνζηό άηνμ. Βίκαζ δ πανάζηαζδ ημο 

ακενώπζκμο ζώιαημξ ιε ηα δύμ γςηζηά νεοζηά, δζα ηςκ μπμίςκ ιε ηαηάθθδθδ 

πνήζδ ηαζ παζδεία, ιπμνεί μ άκενςπμξ κα αβαίκεζ από ημ ζώια ημο ζοκεζδδ-

ηά. Ώζοκείδδηα αβαίκμοιε ζηα όκεζνά ιαξ. Καζ αοηό ζοιαμθίγμοκ ηα ζακδάθζα 

ηαζ ημ ηαπέθμ ημο, πμο έπμοκ θηενά.  

  

Φοίβος Απόλλων. Φα-θα, δδιζμονβζηόξ εεόξ. Σμ όκμιά ημο ζπεηίγεηαζ ιε ημ 

Φάμξ, ημ θςξ. Ο ιδνμξ ημκ ακαθένεζ ζακ Φμίαμ. Σμ όκμια Φμίαμξ έδςζε ηδ 

εέζδ ημο ζημ Ώπόθθςκ ηαζ ζήιενα εεςνείηαζ επίεεημ. ιςξ, μ Φμίαμξ είκαζ μ 

ηαεανόξ, μ ιάκηζξ, μ θαιπνόξ. Δ θέλδ Ώπόθθςκ είκαζ πμθύ ιεηαβεκέζηενα βζα 

ημ εεό.  

Θεςνείηαζ πςξ μ Ώπόθθςκ έγδζε εκκέα πνόκζα ζε καμύξ βζα δζδαπή ιε 

αμζημύξ, δδθαδή ζενείξ ηαζ ιύζηεξ. Άνα μ Ώπόθθςκ ήηακ εκζάνηςζδ ημο 

Θείμο. Ώοηόξ πμο όθμζ βκςνίγμιε πςξ εκζανηώκεηαζ ηάεε 2000 πνόκζα 

πενίπμο. Σδκ επζζηνμθή ημο ζημοξ Αεθθμύξ, μζ Ώνπαίμζ βζόνηαγακ ιε ηα 

Θεμθάκεζα. Δ θύνα ημο είπε επηά πμνδέξ, όζα ηα ηέκηνα εκένβεζαξ, ηα μπμία μ 



Ώπόθθςκαξ είπε ακεπηοβιέκα. Σαοηίζηδηε ιε ημκ Ήθζμ ηαζ ημκ βζόνηαγακ ζηα 

δθζμζηάζζα.  

Βκζανηώεδηε ζηδκ Αήθμ, ηδκ θςηεζκή.  Ο Φμίαμξ ήηακ πναβιαηζηόξ Θεόξ.  

  

Ήθαιζηος. Δ-θα-ζα, δ ζδιαίκεζ παναβςβζηόηδηα, θα είκαζ μ Θεόξ, ζα είκαζ δ 

αθήεεζα. Βίκαζ δ δδιζμονβζηή εεόηδηα, αοηόξ πμο δδιζμύνβδζε ηδκ πνώηδ 

βοκαίηα, ηδκ Πακδώνα, πακ-δμ-να. Πακδώνα ζδιαίκεζ εεόξ ζηθααςιέκμξ ηαζ 

πεζιέκμξ ζηδκ οθζηή ιμνθή, αθθά πμο δίκεζ πάθζ βέκκδζδ ζημκ εεό αοηό, 

δδθαδή δ βοκαίηα.  

Π-α-κ ζδιαίκεζ εεόξ ζηθααςιέκμξ, ηαεόηζ ημ «α» είκαζ ιεηαλύ δύμ ζοιθώκςκ.  

Σμ «μ» δδθώκεζ όηζ είκαζ πεζιέκμξ ιε έηπθδλδ. Ρα είκαζ μ εεόξ.  

Ο Ήθαζζημξ είκαζ ιζα άθθδ ιμνθή ημο Αδιζμονβζημύ Λόβμο.  

Σόπμξ ενβαζίαξ ημο ανπζηά, ήηακ μ θοιπμξ, ημ ακώηαημ ζδιείμ ζηδ βήζκδ 

αηιόζθαζνα. Ώνβόηενα έβζκακ δ Λήικμξ ηαζ δ Ώίηκα ηαζ ηα αάεδ ηδξ Γδξ, όπμο 

οπήνπακ δθαίζηεζα.  

Βηεί ιε ημ εανασηό όκμια ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ. Βίκαζ μ Γαανζήθ, βα-πα-να-

εθ, πμο ζδιαίκεζ μ άκενςπμξ ή μ ήνςαξ ημο Θεμύ. Αίκεζ γςή ζε ηάεε ιμνθή.  

  

Άρης. Ώ-να, α είκαζ εεόξ, να ζδιαίκεζ θαιπνόξ εεόξ πθήνδξ εκένβεζαξ.  

Ο εεόξ πμο θζβόζηεοε ηδκ ζοπκόηδηα ηςκ ηναδαζιώκ ημο βζα κα εκενβεί ζημκ 

ηόζιμ.  

Σμ όκμια Άνδξ ζδιαίκεζ ημκ πόθειμ, ημ ζίδδνμ.  

Ο Άνδξ δεκ οπήνλε πμηέ πνμζηάηδξ ηάπμζαξ πόθδξ, εηηόξ από ηδ αιάνεζα, 

όπμο εηοιμθμβζηά ζδιαίκεζ «ζήια Άνεςξ», δδθαδή ζδιάδζ, εαύια από ημκ 

Άνδ. Ώπό ημ όκμιά ημο πνμένπεηαζ δ θέλδ «ανά». 

  

Ήρα. Δ-να, δ είκαζ δ παναβςβζηή εεόηδξ, ημ εδθοηό, να είκαζ μ θαιπνόξ εεόξ, 

εκ ηζκήζεζ. Βίκαζ δ ζύγοβμξ ημο Γδκόξ, δ άθθδ όρδ ημο. Βίκαζ δ εεά ημο βάιμο, 

ημο ημηεημύ, ηδξ ζογοβζηήξ εοηοπίαξ. Ο Γδκ ηαζ δ Ήνα εκώεδηακ ζηδκ πώνα 

ηςκ Βζπενίδςκ. Ώοηή όιςξ δ πώνα είκαζ ηα άζηνα. Έηζζ άνπζζε δ δδιζμονβία. 

Ώπό ηδκ επίδναζδ άθθςκ άζηνςκ έβζκε δ Γδ ηαζ από άθθα άζηνα ήθεακ μζ 

πνώημζ ηάημζημζ, ςξ ηεθεζςιέκα πκεύιαηα ηαζ από ηεζ ένπμκηαζ αηόιδ ςξ 

ζήιενα. Βίκαζ δ Κονία ηδξ Γδξ. Βίκαζ μ ζοκεζδδηόξ δμηζιαζηήξ. Εςκζηά μκμιά-

γεηαζ Ήνδ.  

  

Άρηεμις. Ώ-νε-ιαξ, α είκαζ εεόξ, νε δδθώκεζ εεόξ ζε ηίκδζδ, ιαξ ζδιαίκεζ ιε 

αβάπδ πνμξ ηδκ αθήεεζα. Θεά ηδξ κύπηαξ, δ ζεθήκδ, δ εεά πμο δύζημθα ηδκ 

έαθεπε μ άκενςπμξ. Αεκ αβάπδζε πμηέ, όπςξ δ Ώεδκά δ ζμθία. 

Ήηακ αβκή ηαζ άιςιμξ. Αςνζηά, Άνηαιζξ. 

  



Εζηία. Δ Θεά Βζηία είκαζ πανεέκμξ μκηόηδηα. Ο ιδνμξ ηδκ εεςνεί απθώξ 

ιζα εέζδ θςηζάξ. Ώοηή δ θςηζά εεςνήεδηε ζενή, πνμξ ικήιδ ηςκ πνμβόκςκ, 

έβζκε δ ζενή θςηζά πμο έηαζβε αημίιδηδ ζε ηόζα ζενά Σειέκδ ηαζ ηδκ μπμία 

οπδνεημύζακ πανεέκεξ, άιςιεξ ημπέθεξ. ήιενα, ανίζηεηαζ ζημ Εενό ΐήια, 

όπμο δεκ επζηνέπεηαζ κα ιπεζ βοκαίηα. Δ θςηζά, δ θθόβα, δδθώκεζ ηδκ πκεο-

ιαηζηή οπόζηαζδ, ηδκ επζεοιία βζα ηεθεζμπμίδζδ.  

  

Δήμηηρα. Γα-ιδη-να, να είκαζ μ εεόξ οθζηόξ, ιδη είκαζ μ πεζιέκμξ εδθοηόξ 

εεόξ ζηδκ ύθδ, να είκαζ μ εεόξ ζε ηίκδζδ. Αδθώκεζ ηδκ πεζιέκδ ζηδ ζηενεά Γδ, 

πμο βεκκά εεμύξ, δδθαδή ακενώπμοξ. Βίκαζ δ Γδ, δ ιδηένα όθςκ ηςκ πμσηώκ 

ακενώπςκ. οκεονέεδηε ιε ημκ Πμζεζδώκα, ημκ εεό ημο ζοκαζζεήιαημξ ηαζ 

έηακε ηδκ Κόνδ, ημ-να, εεόξ ζε ηίκδζδ πμο γεζ ιε έηπθδλδ ημ κέμ ημο ζηάδζμ.  

Κόνδ, ημύνδ, ημύνα, ηώνα, θέλεζξ πμο ζδιαίκμοκ ημ ίδζμ ιε νίγα ημ «ηενδ» 

πμο ζδιαίκεζ αολάκμιαζ, ιεβαθώκς.   

Δ Κόνδ είκαζ δ εεά ηδξ αθάζηδζδξ, μκμιάγεηαζ Πενζεθόκδ ή Πενζεθόκεζα ή 

Πενζέθαζζα ή Φενζέθαηηα. Σμ όκμιά ηδξ είκαζ ανπαζόηαημ, ίζςξ πνμεθθδ-

κζηό ηαζ ηαηά πάζα πζεακόηδηα πνμένπεηαζ από ημ θένς ηαζ θεκ ( άθεμκμξ ).  

ημ όκμιά ηδξ ανίζημιε ημκ ηναδαζιό θα-θα, ημ θςξ ηδξ Ώθήεεζαξ.  

Σδκ δδιζμονβία, ημκ Ήθαζζημ. Γζα αοηό είπε απόθοηδ ζπέζδ ιε ηα Βθεοζίκζα 

ιοζηήνζα.  

Σμ ζύιαμθμ Μδηνόξ ηαζ Κόνδξ είκαζ ηα ζηάποα πμο δδθώκμοκ ημκ ηανπό ηδξ 

ιύδζδξ πμο εα δώζμοκ ζημοξ ακενώπμοξ.  

  

Γαία. Γζα-βζα, εκηόπζζδ ηδξ ύθδξ. Γαία ή Γά. Ρίγα ημο μκόιαημξ βαζα. ύγοβόξ 

ηδξ μ Οονακόξ, δδθαδή ημ δζάζηδια ιεηαλύ Γδξ ηαζ άθθςκ πθακδηώκ. Μέζα 

από ημ Αζάζηδια ήθεακ μζ πνώημζ ηάημζημζ, μζ Σζηάκεξ. Ώοηό βίκεηαζ θακενό 

από ημοξ μβημθίεμοξ ημοξ πμο έθηζαλακ ηα Πεθαζβζηά ηείπδ. Αζαηδνήεδηε ηαζ 

ημ όκμιά ημοξ: Άνζμζ, από ημκ πθακήηδ Άνδ. Οζ Άνζμζ εηηόξ από ηζξ ηενάζηζεξ 

ζςιαηζηέξ δζαπθάζεζξ ημοξ ήηακ ηαζ πάκζμθμζ. Έαθεπακ ηαζ άημοακ ημκ οθζηό 

ηόζιμ ηαζ ημκ οπενοθζηό. Έαθεπακ ηαζ βκώνζγακ πςξ δ Γδ δζαηδνείηαζ ηαζ 

εηηεθεί ηζξ ηζκήζεζξ ηδξ από ηδκ επίδναζδ ημο ιεβάθμο πκεοιαηζημύ κημξ πμο 

εδνεύεζ ζημ εζςηενζηό ηδξ, αοηό πμο μζ Βαναίμζ μκμιάγμοκ Γαανζήθ ηαζ θάη-

νερακ επίζδξ μζ Κάαεζνμζ, πμο ίζςξ ήηακ ηαη’ εοεείακ απόβμκμζ ηςκ Ώνίςκ.  

Τπήνπε ιακηείμ ζημ όκμιά ηδξ ζηδκ Οθοιπία ηαζ ζημοξ Αεθθμύξ πνζκ βίκεζ ημ 

ζενό ημο Ώπόθθςκα, ηάηζ πμο ακαθένεζ μ Παοζακίαξ. Σμύημ δείπκεζ πςξ ημ 

πκεύια ηδξ Γαίαξ, μ Γαανζήθ, μ Κάαεζνμξ, εκενβμύζε εηεί.  

  

Ρείη. Ρείδ ή Ρέα. Έκα από ηα πμθθά μκόιαηα ηδξ Γδξ.  

Κοαέθδ. Βίκαζ ηαζ αοηό έκα από ηα επίεεηα ηδξ Γδξ. Ώοηή είκαζ ιζα θνοβζηή 

εεόηδηα πμο θαηνεοόηακ ζηδκ Μζηνά Ώζία, ηδ Ρώιδ ηαζ ηδκ Βθθάδα όπμο ηαζ 



ηαοηίζηδηε ιε ηδκ Ρέα. Ο Ώθέλακδνμξ μ ΠμθοΎζηςν ζημ ένβμ ημο «Πενί 

ΐζεοκίαξ» θέβεζ πςξ ζημ όνμξ Κύαεθμ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Φνοβία, οπάνπεζ 

Εενό Άβζμ βζα ηδκ ιδηένα Κοαέθδ.  

  

Ίακτος, ΐάηπμξ, Αζόκοζμξ. Εα ή Γζα ή Γα ή Αζα ή Σζα ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

βθώζζαξ. Βίκαζ ημ πνώημ ιένμξ ημο εανασημύ μκόιαημξ Εεπςαά ή Γζαπαέ ή 

Γαπαέ. Ώοηό ημ όκμια οπήνπε ηαζ ζηδ ιία ζηήθδ ημο καμύ ημο μθμιώκηα: 

ΓΕΏΥΟΤΝ. ηα Βνςηήιαηα ζηδκ Οηηάηεοπμ, ημο Θεμδςνήημο, ακαθένεηαζ ημ 

όκμια ημο Θεμύ πενζθναζηζηά «εβώ είιαζ μ κ». Οζ Βαναίμζ δεκ ημ εηθνάγμοκ. 

Σμ βνάθμοκ ιε ηέζζενα ζημζπεία, δζα ημύημ ηαζ ηαθείηαζ ηεηνάβναιιμκ.  

Ώοηό ζε πνοζό πέηαθμ ημ έααγε ημ ανπζενέαξ ζημ ιέηςπμ.  

Οζ αιανείηεξ ημ ηαθμύκ Εααέ, μζ Εμοδαίμζ Εά. Βίκαζ μ Θεόξ Εάς ή Εαώ.  

Ο Ίαηπμξ (ΐάηπμξ) είκαζ δπδηζηόξ ηναδαζιόξ πμο επδνεάγεζ ηα δύμ γςζηά 

νεοζηά ημο ζώιαημξ. Αζ-μκ-ο-ξ είκαζ μ εθθδκζηόξ δπδηζηόξ ηναδαζιόξ βζα ημκ 

ίδζμ ζημπό.  

Ο Αζόκοζμξ πακηνεύηδηε ηδκ Ώνζάκδδ. Ώ-να-αημκ, ηδκ εεά, ηδκ θαιπνά, ηδκ 

αθάεδηδ, ηδκ ζμθία. Βίκαζ πνμβεκέζηενδ εκζάνηςζδ ημο Λόβμο, πνζκ ημκ 

Ώπόθθςκα.  

  

Δις, Γεοξ ή Γδκ ή δςνζηά Γακ. Δ νίγα δζζξ, δύμ θμνέξ, δδθώκεζ ημ όκμια Αζξ, 

ανπασηόξ ηύπμξ ημο Γεοξ. Δ νίγα Αζ ή Σζ πμο οπάνπεζ ζε πμθθέξ βθώζζεξ, 

ζδιαίκεζ ηδκ μιζθία, ημκ Λόβμ. Με ημ πέναζια ηςκ αζώκςκ μ Γεοξ ζοβπίζηδηε 

ιε ημ Αία.  

Ο Πθάηςκαξ ζημκ Κναηύθμ ακαθένεζ: «εζηόηςξ ηαζ ημ όκμια δζηηόκ εζηίκ 

αοημύ, ςκ ημ ιεκ Αία ηδκ δζ’ μο αζηίακ δδθμί, ήηζξ εζηίκ δ παηνζηή αβαεόηδξ, ημ 

δε Γήκα ηδκ γςμβμκίακ, ςκ ηαξ πνώηαξ εκ ης πακηί αζηίαξ, μ δδιζμονβόξ 

εκζαίςξ πνμείθδθεκ…», δδθαδή μ Γδκ είκαζ μ Αδιζμονβόξ, μ γςπμζόξ ηςκ πάκ-

ηςκ, μ δε Αζξ μ αβςβόξ ημο, δ παηνζηή αβαεόηδξ, μ Λόβμξ. Καζ ηα δύμ ιαγί 

Γεοξ. Ο δπδηζηόξ ηναδαζιόξ Αζξ έπεζ επίδναζδ ζηδκ ηεθαθή .  

ηα πόθζα ημο Εενμηθέμοξ εζξ ηα ποεαβόνεζα έπδ, δζααάγμιε: 

Αδθαδή, «Σμ όκμια ημο Αζόξ είκαζ ζύιαμθμ ηαζ εζηόκα ζε δδιζμονβζηή θςκή 

μοζίαξ. Αζόηζ αοηά ηα μκόιαηα ηα έααθακ ιεβάθμζ ζμθμί βζα κα θακενώζμοκ ηζξ 

δοκάιεζξ ημοξ ιε ηα μκόιαηα, όπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηζξ εζηόκεξ, αηνζαώξ 

όπςξ ηάκμοκ μζ άνζζημζ αβαθιαημπμζμί. Έηζζ, μ δδιζμονβόξ ημοξ μκμιαγόηακ 

ζηα παθζά πνόκζα Σεηναηηύξ, ηώνα δε Αζξ παηέναξ, βζα ηζξ αζηίεξ πμο 

ακαθέναιε».  

Ο Γδκ ακαθένεηαζ ζημοξ ανπαίμοξ Πένζεξ ιε ημ όκμια Γαέκζ. Αζαηδνείηαζ 

αηόια δ ενδζηεία ημο ζε πμθθμύξ θαμύξ ηδξ Ώζίαξ ηαζ πμθύ πζεακόκ κα 

θοθάζζμοκ ηα ιοζηζηά αοηά ηςκ εεώκ ζηα ιμκαζηήνζα ημοξ.  

  



Ιαπεηός ή Εάθεε ηδξ Παθαζάξ Αζαεήηδξ. Γα-πα-ηα, μ Θεόξ εκζανηςιέκμξ, 

βήζκμξ.  

Ο Εαπεηόξ έπεζ επίδναζδ ζηδκ ηανδζά. Ο βοζόξ ηδξ Γαίαξ ηαζ ημο Οονακμύ, 

ααζζθεύξ ηςκ Σζηάκςκ, πνόβμκμξ ημο ακενώπζκμο βέκμοξ. ύγοβμί ημο ήηακ δ 

Κθοιέκδ ηόνδ ημο Χηεακμύ, δ Θέιζξ, δ Ώίενα, δ Ώζία. Τζμί ημο μ Άηθαξ, μ 

Βπζιδεεύξ, μ Μεκμίηζμξ, μ Πνμιδεεύξ.  

Ο Πνμιδεεύξ, πα-να-ια-ηα, πα μ εεόξ εκζανηςιέκμξ, να μ εεόξ αηηζκμαόθμξ 

ζε εκένβεζα, ια ιε αβάπδ, ηα μ πεζιέκμξ ζηδκ βδ. Αδθαδή μ εεόξ πεζιέκμξ 

ηαζ ζηδκ εεόηδηά ημο αοηή έκεηα ηδξ αβάπδξ ημο έπεζε πάνα πμθύ.  

  

Παν. Ο εεόξ Πακ ιε ηδ ζύνζββά ημο, ημ πμζιεκζηό όνβακμ, από 7 ζςθήκεξ, δεκ 

είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά μ ίδζμξ μ άκενςπμξ. Οζ επηά ζςθήκεξ ακηζπνμζς-

πεύμοκ ηα επηά ηέκηνα. Δ ιμοζζηή ηςκ ανιμκζηώκ ηζκήζεςκ ηςκ ηέκηνςκ 

ακαηθά ζημοξ επηά πθακήηεξ ημο Δθζαημύ ιαξ ζοζηήιαημξ ηαζ έπεζ απόθοηδ 

ζπέζδ ιε ημκ οθζηό ηόζιμ, ιε ηδκ ιμοζζηή δζαημκζηή ηθίιαηα, ηζξ επηά διένεξ 

ηδξ εαδμιάδαξ, ηα επηά πνώιαηα ηδξ Ίνζδμξ ηθπ.  

Δ θέλδ Πακ είκαζ πα-μοι ηαζ δνα ςξ δπδηζηόξ ηναδαζιόξ ζε όθμ ημ ακενώ-

πζκμ ζώια, εζδζηά ζημ βεκεηήζζμ ηέκηνμ. Γζα αοηό μ Θεόξ αοηόξ πανζζηάκεηαζ 

πμθύ ενςηεοιέκμξ ιε ηζξ Νύιθεξ ηαζ Ώιαδνοάδεξ ηαζ Ανοάδεξ ηθπ.  

  

  

 


