
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ 
 
 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΥΛΟΝ ΚΑΙ ΘΕΑΙΤΗΤΟΝ 
ΣΤΟΝ 

ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ 
 

 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΡΑ-ΜΑ-ΦΑ  ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ 



 2 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΥΛΟΝ ΚΑΙ ΘΕΑΙΤΗΤΟΝ 
ΣΤΟΝ 

ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ 
 

Ἀπό τόν Σωκράτη καί τόν Πλάτωνα 
Στόν Θεολόγο Σημαιοφόρο 

 
Ὁ Θεῖος Πλάτων, στό ἔργον του Κρατύλος ἤ περί ὀρθότητος ὀνομάτων, 
καθώς καί στό ἔργον του Θεαίτητος ἤ περί ἐπιστήμης, μέσω τῶν 
Σωκρατικῶν διαλόγων, ἀναζητᾶ Λογικές ἀπαντήσεις, σέ εὔλογα 
ἐρωτήματα ὅπως: 
«Τά συνθέματα ἔχουν Λόγον ἐνῶ τά στοιχεῖα ὄχι»; 
«Πές μου Θεαίτητε τόν Λόγον τοῦ Σίγμα». 
«Πῶς νά ἀναφέρη κάποιος τά στοιχεῖα τοῦ Στοιχείου»; 
 

Ο ΕΛΛΕΙΠΩΝ ΚΡΙΚΟΣ 
Ἡ ἀπάντησις στό ἐρώτημα “πῶς νά ἀναφέρη κάποιος τά στοιχεῖα τοῦ 
στοιχείου”; ἔφθασε στίς ἡμέρες μας, μετά πάροδον 2.500 ἐτῶν, ἀπό τόν 
Θεολόγον Σημαιοφόρον. 
Ὁ Θεολόγος Σημαιοφόρος ἀνεκάλυψε καί κατέγραψε τό ἔτος 1993 τόν 
Κώδικα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τόν ὁποῖον ἐθεμελίωσε καί εἰσηγεῖται 
ἔκτοτε. 
 
Τί εἶναι ὁ Κώδικας τοῦ Ἕλληνος Λόγου 
Εἶναι ἕνα νοηματικόν ἐργαλεῖον, τό ὁποῖον ὁρίζει μέ μονοσήμαντον 
τρόπον τήν ἔννοιαν ἑκάστου Γράμματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀλφαβήτου. Ἡ 
χρῆσις αὐτοῦ τοῦ ἐργαλείου ἀναδεικνύει ἐπιτυχῶς τόν Κώδικα, ὡς 
ἀπόλυτον ὀνοματοθετικόν καί νοηματικόν σύστημα. 
Ἡ ἀποδοχή τοῦ Κώδικος θά ἑδραιώση ὀρθολογικές συνεργασίες μεταξύ 
τῶν ἀνθρώπων. Αὐτό θά συμβάλη στήν παῦσιν τῶν ἀντιμαχήσεων, 
διότι θά ἀποκλείονται ἑρμηνευτικαί παρανοήσεις. 
 
Τά στοιχεῖα τῶν στοιχείων 
Κατά τόν Κώδικα τοῦ Ἕλληνος Λόγου, τά ἐν χρήσει σήμερον 24 
Γράμματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀλφαβήτου 
ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ:  Δίδουν σῆμα στόν Νοῦν 
ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ:  Ἀποτελοῦν τά πνευματικά μας συμβόλαια 
ΥΠΟΝΟΟΥΝ:  Θέτουν ὑπό τοῦ Νοός μας τίς ἔννοιες 
ΦΑΝ-ΕΡΩ-ΝΟΥΝ:  Καί ὡς φανοί, ὁμιλοῦν φωτίζοντας τόν Νοῦν μας 
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ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ 
 
1. Πίναξ Κωδικῶν Γραμματικῶν ἐννοιῶν 
Διά τοῦ Κώδικος ὁρίζονται οἱ ἔννοιες τῶν Γραμμάτων, ὡς στόν κατω-
τέρω πίνακα παρατίθενται:   
 
Α  Ἀρχική δύναμις (ΑΛΦΑ = ἀρχικόν ἡλιοφῶς) 

Β  Ἐνέργεια πάσης φύσεως (Β-ΗΤΑ = ἡ ἐνέργεια πού φανερώθηκε  

καί στερεώθηκε) 

Γ  Τό γαιῶδες σωματίδιον (ΓΑΜΑ = ἡ Γῆ - τό γεμᾶτο) 

Δ  Ἡ Δύναμις πού δομεῖ καί δημιουργεῖ 

Ε  Ἡ εκπορευομένη δύναμις (τοῦ φωτός) 

Ζ  Ἡ Ζωή καί ἡ Ζέσις 

Η  Ἡ διπλῆ κάθοδος τῆς ἀκτινοβολίας - ἡ φανέρωσις 

Θ  Ἡ θέασις - πᾶν θεώμενον 

Ι  Συνεχής κάθοδος τῆς δυνάμεως (τοῦ φωτός), μικρά ποσότης - 

ἀμφίδρομος κίνησις - ἀφανής 

Κ  Τά κάτω 

Λ  Γιά τά οὐράνια ὁ ἡλιακός φωτισμός, γιά τά γήινα τά ὑγρά 

Μ  Ἡ ὁρατή μας φύσις 

Ν  Νοῦς - Νόμος καί τά Νερά στήν φύσιν 

Ξ  Κ+Σ Τό Κάτω σέ ἒσω χῶρον - ἡ ΚΑΣΑ 

Ο  Χῶρος περιωρισμένος, ἀσχέτως μεγέθους 

Π  Τό Πῦρ, τό πρῶτον στοιχεῖον - τό ἄνωθεν - τό Πατρικόν 

Ρ  Ροή, πρωτίστως φωτοενεργειῶν, ὑστέρως δέ πᾶσα ἄλλη Ροή 

Σ  Τό ἐσωτερικῶς θεώμενον 

Τ  Ἡ στερέωσις τῆς Δυνάμεως ἤ τῆς θεάσεως 

Υ  Μεγάλη συσσώρευσις δυνάμεως (φωτός) 

Φ  Τό Φῶς 

Χ  Τά χοϊκά στοιχεῖα - ἡ χθών 

Ψ   Π+Σ = Τό πῦρ σέ ἒσω χῶρον 

Ω  Ὁ Πλανήτης - Γήινος χῶρος 
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2. Διάκρισις Ἀφώνων – Φωνηέντων 
Ὁ Κῶδιξ διακρίνει τά Γράμματα σέ ἄφωνα καί φωνήεντα, ὅπου τά 
ἄφωνα ἀποτελοῦν τόν νοηματικόν ἱστόν τῆς λέξεως, ἐνῶ τά φωνήεντα 
φωτίζουν τίς ἔννοιες τῶν ἀφώνων.  
 
Α. Φωνηέντα 
Ἡ λέξις Φωνῆεν, κωδικῶς, σημαίνει: 
 ΦΩ = Φῶς ἐπί πλανήτου 
 ΝΗ = διά Νοός - Νόμου φανερώνει 
 ΕΝ = τήν ἐκπόρευσιν βάσει Νοός - Νόμου 
 
Φῶς τοῦ Νοός σημαίνεται τό φωνῆεν ἤ ΦΩΝΗ – EN = ἡ φωνή τοῦ Ἑνός 
(Νόμου). Ἡ ἑπτάς τῶν φωνηέντων, ἐντός τῶν λέξεων, ἀναδεικνύει τήν 
δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν ἀφώνων, εἰς διαφορετικήν πορείαν ἤ 
ποσότητα. Ἡ παρουσία τῶν φωνηέντων παρέχει στά ἄφωνα τήν 
δυνατότητα νά ἐκφράζονται ποικιλοτρόπως. 
Ἡ κωδική σημασία τῶν φωνηέντων εἶναι: 

Α  = Ἀρχική δύναμις 
Ε  = Πορεία – κίνησις – ἐκπόρευσις 
Η  = Διπλῆ κάθοδος τοῦ φωτός – φανέρωσις 
Ι   = Μικρά δύναμις ἀκτινοβολίας,  
             κατερχομένη λίγο – λίγο – συνεχῶς 
Ο  = Χῶρος περι-ωρισμένος -  Σῶμα  
Υ  = Μεγάλη συσσώρευσις δυνάμεως (φωτός) 
Ω  = Ὁ Πλανήτης μας 

 
Χάριν παραδείγματος ἐπιλέγεται τό ἄφωνον B, νά ἐκφράση τήν ἐνέρ-
γειάν του μέ ἕνα ἕκαστον τῶν φωνηέντων. 

BA  = Ἐνέργεια ἀρχική 
             Π.χ. Βᾶς = βασιλεύς (πρωτίστως ὀνομάζεται ὁ ἥλιος) 

ΒΕ  = Ἐνέργεια ἐκτεινομένη.  
        Π.χ. Βέλος = κωδικῶς ἐνέργεια ἡλιακή 

ΒΗ  = Ἐνέργεια πού φανερώνεται.Π.χ. Βῆμα 
ΒΙ  = Ἐνέργεια κατερχομένη ὀλίγον κατ᾽ὀλίγον  

              Π.χ. Βίος = ἐνέργεια πού τροφοδοτεῖ  
              ἀπαύστως τόν χῶρον–σῶμα 
ΒΟ  = ᾽Ενέργεια σέ χῶρον περιωρισμένον 

             Π.χ. Βόλος = Τό συλλαμβανόμενον πρᾶγμα,  
              σημαίνεται ἡ ἡλιακή ἐνέργεια πού ἐγκλωβίζεται 
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ΒΥ  = Ἐνέργεια σέ μεγάλην συσσώρευσιν. Π.χ. Βυθός 
ΒΩ  = Ἐνέργεια ἐπί πλανήτου 

               Π.χ. Βῶλος = τεμάχιον γῆς - ἔδαφος καί  
              κωδικῶς = ἐνέργεια ἡλίου  

              πού φθάνει ἕως τοῦ πλανήτου καί χωματοποιεῖται 
 
Στόν κατωτέρω πίνακα ἐμφανίζεται ἡ ζεῦξις ἑκάστου τῶν ἀφώνων, μέ 
ὅλα τά φωνήεντα. 
 

ΒΑ ΒΕ    ΒΗ   ΒΙ ΒΟ ΒΥ ΒΩ 
ΓΑ  ΓΕ     ΓΗ    ΓΙ  ΓΟ  ΓΥ  ΓΩ 
ΔΑ  ΔΕ    ΔΗ   ΔΙ ΔΟ ΔΥ ΔΩ 
ΖΑ  ΖΕ ΖΗ   ΖΙ     ΖΟ ΖΥ ΖΩ 
ΘΑ  ΘΕ   ΘΗ   ΘΙ ΘΟ ΘΥ ΘΩ 
ΚΑ  ΚΕ ΚΗ  ΚΙ ΚΟ ΚΥ ΚΩ 
ΛΑ  ΛΕ    ΛΗ  ΛΙ ΛΟ ΛΥ ΛΩ 
ΜΑ  ΜΕ  ΜΗ  ΜΙ ΜΟ ΜΥ ΜΩ 
ΝΑ  ΝΕ    ΝΗ  ΝΙ ΝΟ ΝΥ ΝΩ 
ΞΑ  ΞΕ    ΞΗ  ΞΙ ΞΟ ΞΥ ΞΩ 
ΠΑ  ΠΕ    ΠΗ  ΠΙ ΠΟ ΠΥ ΠΩ 
ΡΑ  ΡΕ    ΡΗ  ΡΙ ΡΟ ΡΥ ΡΩ 
ΣΑ  ΣΕ    ΣΗ  ΣΙ ΣΟ ΣΥ ΣΩ 
ΤΑ ΤΕ ΤΗ  ΤΙ ΤΟ ΤΥ ΤΩ 
ΦΑ  ΦΕ ΦΗ  ΦΙ ΦΟ ΦΥ ΦΩ 
ΧΑ  ΧΕ    ΧΗ  ΧΙ ΧΟ ΧΥ ΧΩ 
ΨΑ  ΨΕ    ΨΗ  ΨΙ ΨΟ ΨΥ ΨΩ 

 
 
Β. Ἄφωνα 
Τά ἄφωνα τῆς ῾Ελληνικῆς Ἀλφαβήτου, κατά τήν Κωδικήν μέθοδον, 
διακρίνονται σέ Οὐράνια καί Γήινα.  
Τά Οὐράνια (Β – Δ – Ζ – Θ – Λ – Ν – Π – Ρ – Φ) μεταφέρουν πληροφορίες 
ὑψηλῆς νοηματικῆς ἀξίας, ἐνῶ τά Γήινα (Γ – Κ – Μ – Ξ – Σ – Τ – Χ – Ψ)  
ἐφράζουν δράσεις ἐπί πλανήτου. 
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ΡΟΜΒΟΣ: Σχηματική παράστασις Δημιουργίας 
Στήν ἑνότητα αὐτή, δύναται νά ἐνταχθῆ τό σχῆμα τοῦ Διπλοῦ Ρόμβου, 
τό ὁποῖον παριστᾶ τήν δόμησιν τῆς κατωτέρας Δημιουργίας, ἕνεκα τῆς 
τροφοδοσίας τῶν ἄνωθεν ἐρχομένων – Δυνάμεων – Ἐνεργειῶν. 
 
ΡΟΜΒΟΣ σημαίνει, πᾶν τό δυνάμενον νά περιστραφῆ. 
Ἡ λέξις ΡΟΜΒΟΣ, κωδικῶς δηλώνει:  

ΡΟ = Τήν ροήν (τοῦ Φωτός εἰς χῶρον) 
Μ = Ἐπί τῆς ὁρατῆς φύσεως 
ΒΟς = τῆς ἐνεργείας 

 
Ἡ κάθοδος τῶν φωτοενεργειῶν ἐπί τῆς ὁρατῆς φύσεως πραγματο-
ποιεῖται διά Ρομβικῶν κινήσεων ἤ στροβιλοειδῶς, βεβαιώνοντας ἀπο-
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λύτως τήν ἐπιλογή τῆς λέξεως ΡΟΜΒΟΣ, ὥστε νά ἐκφρασθῆ ἀκρι-
βέστατα τό δηλούμενον  “… Ρόμβου δίνησιν ὁδεύων…”  (Ὀρφικός ὗμνος 
4. Οὐρανοῦ θυμίαμα) 
Ἡ μελέτη τοῦ σχήματος αὐτοῦ φέρει σέ κατανόησιν τό μεγαλεῖον τῆς 
Δημιουργίας τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἀλλά καί τοῦ Ἕλληνος Λόγου. 
 
Ἡ Ροή τῶν ὑλενεργειῶν δομεῖ τόν φυσικόν κόσμον, ἐνῶ ἡ Ροή τῶν 
ἰδεῶν δομεῖ τόν Ἕλληνα Λόγον. Στήν πρώτην περίπτωσιν ἔρχονται εἰς 
θέασιν τά ὑλικά σώματα, ἐνῶ εἰς τήν δευτέραν, τά νοήματα. 
Ἀβιάστως προκύπτει τό Συμπέρασμα, ὅτι οἱ Νόμοι πού δόμησαν τόν 
Σύμπαντα Κόσμον, εἶναι οἱ ἴδιοι πού δόμησαν καί τόν Ἕλληνα Λόγον. 
Ἡ ρῆσις τοῦ Ἡρακλείτου εἶναι ἀπολύτως δηλωτική “Ἡ φύσις… τήν 
πρώτην ὁμόνοιαν διά τῶν ἐναντίων συνῆψεν, … καί ἡ Γραμματική δέ ἐκ 
φωνηέντων καί ἀφώνων Γραμμάτων κρᾶσιν ποιησαμένη τήν ὅλην 
τέχνην ἀπ᾽αὐτῶν συνεστήσατο” [Arist] de mundo5.396b7. 
Ἐν τέλει ἡ ὑψίστη διδαχή πού προκύπτει εἶναι, ὡς ὠφέλιμον συν-πέρα-
σμα (φωτεινό – πύρινο – σῆμα) εἶναι ὅτι πᾶν ἐπί γῆς ἐκδηλούμενον 
ὑλικόν ἤ πνευματικόν ἕλκει τήν καταγωγήν του ἄνωθεν. 
 
 
3. Ἀποκωδικοποίησις τοῦ ὀνόματος τῶν Γραμμάτων 
Κατά τόν ἐν λόγω Κώδικα τό πλῆρες ὄνομα ἑκάστου ἐκ τῶν 24 
Γραμμάτων ἱστορεῖ κοσμογονικήν δρᾶσιν τῶν ἐνεργειῶν καί ἐν συνόλω 
διηγεῖται τήν δόμησιν τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Παρατίθεται κατωτέρω ὁ 
πίναξ τοῦ πλήρους ὀνόματος τῶν Γραμμάτων καί ἡ ἀποκωδικοποίησις 
αὐτῶν. 

 
 

ΣΥΛΛΑΒΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ  
ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
ΑΛΦΑ: ΑΛ = Ἀρχικός ἡλιακός 
 ΦΑ = φωτισμός, ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
 
ΒΗΤΑ: ΒΗ = Ἡ ἐνέργεια πού φανερώθηκε 
 ΤΑ = καί στερέωσε σώματα ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
 
ΓΑΜΑ: ΓΑ = Γαιῶδες σωματίδιον ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
 ΜΑ = ἡ ὁρατή μας φύσις, ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
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ΔΕΛΤΑ: ΔΕ = Δύναμις ἐκτεινομένη 
 Λ = τοῦ Ἡλίου 
 ΤΑ = πού στερεώνει σώματα  
             ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
 
ΕΨΙΛΟΝ: Ε = Ἐκτεινομένη (δύναμις φωτός) 
 ΨΙ  = καί πῦρ σέ ἔσω χῶρον (Π+Σ=Ψ) πού ἀπαύστως 
               τροφοδοτεῖ ὀλίγον κατ᾽ὀλίγον 
 ΛΟν = μέ ἡλιακόν φῶς, κάθε χῶρον-σῶμα 
 
ΖΗΤΑ: ΖΗ  = Ζωή - Ζέσις φανερώνεται 
 ΤΑ  = καί στερεώνει σώματα, ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
 
ΗΤΑ: Η    = Φανέρωσις (δυνάμεως φωτός) 
 ΤΑ  = καί στερέωσις σώματος, ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
 
ΘΗΤΑ: ΘΗ  = Θεᾶται φανερά (ἡ δύναμις φωτός) 
 ΤΑ  = ἐπί στερεῶν σωμάτων ἀρχικῆς δυνάμεως 
 
ΙΩΤΑ : ΙΩ   = Κατερχομένη ἀκτινοβολία ἐπί πλανήτου 
 ΤΑ  = πού στερεώνει σώματα, ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
 
ΚΑΠΑ: ΚΑ  = Ἐδῶ κάτω ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
 ΠΑ  = τό Πῦρ τό ἀρχικόν 
 
ΛΑΜΒΔΑ: ΛΑ  = Τό ἡλιακόν φῶς ἀρχικῆς δυνάμεως 
 Μ  = στήν ὁρατήν μας φύσιν 
 Β     =  μέ ἐνέργειαν καί  
 ΔΑ  = δύναμιν ἀρχικήν 
 
ΜΙ: ΜΙ  = Ἡ ὁρατή μας φύσις,  
             ἀπαύστως τροφοδοτουμένη 
 
ΝΙ: ΝΙ  = Νοῦς – Νόμος καί τά Νερά στήν φύσιν, 
             ἀπαύστως τροφοδοτοῦν 
 
ΞΙ: ΞΙ  = Κάτω σέ ἔσω χῶρον (Κ+Σ = Ξ = κάσα–σῶμα) 
             ἀπαύστως κατέρχεται ἡ ἀκτινοβολία 
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ΟΜΙΚΡΟΝ: Ο    = Ἀπό χῶρον ὡρισμένον 
 ΜΙ  = τήν ὁρατήν φύσιν ἀπαύστως τό φῶς τροφοδοτεῖ 
 Κ    = τά κάτω (τά στερεά σώματα) καί 
 ΡΟν  = ρέει σέ χῶρον ὡρισμένον 
 
ΠΙ: ΠΙ  = Ὁ Πατήρ Δημιουργός ἤ  
              τό Πῦρ τό ὑλενεργές,  
              ἀπαύστως τροφοδοτεῖ 
 
ΡΟ: ΡΟ  = Ροή (πρωτίστως φωτοενεργειῶν 
             σέ χῶρον ὡρισμένον – σῶμα 
 
ΣΙΓΜΑ: ΣΙ  = Σέ ἔσω χῶρον ἡ ἀκτινοβολία  
             τροφοδοτεῖ ὀλίγον κατ᾽ὀλίγον 
 Γ   = τά γαιώδη σωματίδια 
 ΜΑ  = τῆς ὁρατῆς φύσεως ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
 
ΤΑΥ: ΤΑΥ  = Στερέωσις δυνάμεως, ἐκ τῆς ἀρχικῆς καί  
     μεγάλη συσσώρευσις (φωτός) 
 
ΥΨΙΛΟΝ: Υ = Μεγάλη συσσώρευσις (φωτός) καί 
 ΨΙ = πῦρ σέ ἔσω χῶρον πού τροφοδοτεῖ 
 ΛΟν = ἐκ τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας κάθε χῶρον-σῶμα 
 
ΦΙ: ΦΙ = Φῶς ἀπαύστως κατερχόμενον  
     ὀλίγον κατ᾽ὀλίγον 
 
ΧΙ: ΧΙ = Τά χοϊκά στοιχεῖα, ἡ χθών ἀπαύστως  
      τροφοδοτοῦνται ὀλίγον κατ᾽ὀλίγον 
 
ΨΙ: ΨΙ =  Τό Πῦρ σέ ἐσωτερικόν ἀπαύστως τροφοδοτεῖ 
 
ΩΜΕΓΑ: Ω = Ὁ πλανήτης 
 ΜΕ = ἡ ὁρατή μας φύσις ἐκτεινομένη 
 ΓΑ = τά γαιώδη σωματίδια ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
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4. Πίναξ Πρωτοσυλλαβῶν 
Ὁ Κῶδιξ τοῦ Ἑλληνος Λόγου, δομεῖ ἤ συνθέτει τίς πρωτοσυλλαβές ἤ τά 
πρῶτα συλλαβικά κύτταρα, διά τῆς ζεύξεως ἀρχικῶς ἑκάστου ἀφώνου 
καί τοῦ φωνήεντος ΑΛΦΑ, ἤτοι:  
 
ΒΑ = Ἐνέργεια ἀρχικῆς δυνάμεως 
ΓΑ = Τό Γαιῶδες ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΔΑ = Δύναμις ἀρχική 

ΖΑ = Ζωή – Ζέσις ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΘΑ = Θέασις ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΚΑ = Τά κάτω ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΛΑ = Ὁ ἥλιος ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΜΑ = Ἡ ὁρατή μας φύσις ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΝΑ = Νοῦς – Νόμος ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως  

    καί τά Νερά στήν Φύσιν 

ΞΑ = Ἡ Κάσα (Κ+Σ = Ξ) ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΠΑ = Πατρική Δύναμις – Πῦρ ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΡΑ = Ροή (φωτοενεργειῶν) ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΣΑ = Ὁ ἔσω χῶρος ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΤΑ = Ἡ στερέωσις ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΦΑ = Φῶς ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΧΑ = Τά χοϊκά στοιχεῖα ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

ΨΑ = Πῦρ ἐσωτερικόν (Π+Σ = Ψ) ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
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5. Πίνακες δισυλλάβων πρωτοκωδικῶν 
Κρατῶντας ὡς βάσιν τῆς ἁπλουστέρας συνθέσεως τά ἄφωνα σύν τό 
φωνῆεν ΑΛΦΑ, δομοῦμε 4 πίνακες δισυλλάβων πρωτοκωδικῶν. 
 
Ζεῦξις ἑκάστου οὐρανίου ἀφώνου καί τῆς φωνῆς –Α – μέ τά ὑπόλοιπα 
οὐράνια ἄφωνα καί τήν φωνήν Α. 
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Ζεῦξις ἑκάστου οὐρανίου ἀφώνου καί τῆς φωνῆς –A – μέ τά Γήινα 
ἄφωνα καί τήν φωνήν Α.  

 
Ζεῦξις ἑκάστου Γηίνου ἀφώνου καί τῆς φωνῆς –A – μέ τά οὐράνια 
ἄφωνα καί τήν φωνήν Α.  
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Ζεῦξις ἑκάστου Γηίνου ἀφώνου καί τῆς φωνῆς –A – μέ κάθε ἕνα ἀπό τά 
ὑπόλοιπα Γήινα καί τήν φωνήν Α.  

 
 
Οἱ 4 αὐτοί Πίνακες, τῶν δισυλλάβων πρωτοκωδικῶν, ἀποτελοῦν τήν 
Μήτραν ΟΛΩΝ τῶν δισυλλάβων Ἑλληνίδων Λέξεων πού ἔχουν δομηθεῖ 
ἀλλά καί ὅσων θά δομηθοῦν, ἐναλλάσσοντας τό φωνῆεν –A – μέ τά 
ὑπόλοιπα φωνήεντα ἤ διφθόγγους, ἀσφαλῶς. 
Π.χ. ἡ δισύλλαβος πρωτοκωδική ΠΑΝΑ θά παράξη τίς λέξεις Πᾶν – 
Πανίς – Πονῶ - Πόνος – Πεῖνα – Πίνω – Ποινή – Πάνω – Πένης – Πηνίον – 
Πενία κ.λπ. 
 
Ὁ Κῶδιξ ἀποφαίνεται ὅτι, λέξεις  πού φέρουν τά ἴδια ἄφωνα, ἔχουν 
νοηματικήν σχέσιν μεταξύ των. Ἐν προκειμένω αἱ παραγόμεναι λέξεις 
ἐκ τῆς πρωτοκωδικῆς ΠΑΝΑ ἔχουν σχέσιν νοηματικήν, ὡς πρός τίς 
ἔννοιες τῶν ἀφώνων Π = Πῦρ καί Ν= Νοῦς, Νόμος (καί τά νερά στήν 
φύσιν β᾽ἔννοια τοῦ Ν). 
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ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΤΥΛΟΝ ΚΑΙ ΘΕΑΙΤΗΤΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

 
Θεαίτ. 202 d: 
 

 
 
Ἐδῶ ἐκφράζεται ἡ ἰκανοποίησις τοῦ συνετοῦ καί σοφοῦ ἀναζητητοῦ 
τῆς ἀληθείας. (Σχόλιο δικό μας) 
 
Θεαίτ. 203 a: 
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Θεαίτητος 203 b: 
 

 
 
Ὁ Σωκράτης φθάνει στήν ἀναζήτησιν τῆς ἐννοίας τοῦ Γράμματος, πού 
ἀποτελεῖ τό ἄτμητον στοιχεῖον τοῦ Λόγου. 
Π.χ. Τί σημαίνει τό Σίγμα. 
Σ᾽αὐτό τό ἐρώτημα ἡ ἀπάντησις εὑρίσκεται στόν πίνακα τῶν Κωδικῶν 
ἐννοιῶν των Γραμμάτων πού ἀνωτέρω ἀνεφέρθη. 
 
Κρατύλος 424 b-c: 
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Ὁ Κῶδιξ ἀποφαίνεται, στό Κεφάλαιον Βασική Δομή τοῦ Κώδικος τοῦ 
Ἕλληνος Λόγου: Διάκρισις Ἀφώνων – Φωνηέντων. 
Ἀνατρέχονας τώρα στόν Θεαίτητο 163 c διαβάζουμε: 
 

 
 
Στό σημεῖον τοῦτο ὁ Κῶδιξ τοῦ Ἕλληνος Λόγου συμφωνῶντας στά ὅσα 
σοφά ἀναφέρονται στόν Θεαίτητο 163 c, ἀποφαίνεται καί συμπλη-
ρώνει: 
Τά Γράμματα εἶναι φορεῖς ἤ μεταφορεῖς νοημάτων. Ὁλόκληρον τό 
ἐκφερόμενον ὄνομα ἑκάστου Γράμματος, ἱστορεῖ περί τῆς φύσεως τῶν 
πραγμάτων καἰ ἀσφαλῶς ἐμφαίνει γνώσεις ἐπιστημονικές. Τό σχῆμα 
καί ὁ ἦχος τοῦ Γράμματος δέν φανερώνουν νόημα. 
Περί τῆς ἐννοίας τοῦ πλήρους ὀνόματος τῶν Γραμμάτων, Κωδικῶς, 
βλέπε σχετικόν πίνακα: Συλλαβική Ἀνάλυσις τοῦ Ὀνόματος τῶν 
Γραμμάτων. 
 
Στόν Θεαίτητο 198 b ἀναφέρεται: 
 

 
 
Μία Λογική ἀπάντησις ἀπό τόν Κώδικα τοῦ Ἕλληνος Λόγου εἶναι, ὅτι 
καί στόν Λόγον ἄν κάποιος γνωρίζει τίς ἔννοιες ὅλων τῶν Γραμμάτων, 
δέν γνωρίζει καί τίς ἔννοιες ὅλων τῶν Λέξεων; Ἡ ἀπάντησις εἶναι 
αὐτονόητος. 
 



 17 

Στόν Κρατύλο 423 e ἀναφέρεται: 
 

 
 
Χρησιμοποιῶντας τόν Κώδικα τοῦ Ἕλληνος Λόγου καί γνωρίζοντας τίς 
ἔννοιες τῶν γραμμάτων, εὐκόλως δυνάμεθα νά εἰσέλθωμεν στήν οὐσίαν 
τῆς λέξεως. Π.χ. ΠΑΛΜΟΣ πού σημαίνει Κωδικῶς:  

ΠΑ  = Πῦρ ἀρχικόν 
Λ      = ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας 
ΜΟς = ἐπί τῆς ὁρατῆς φύσεως σέ χῶρον ὡρισμένον 

 
Ὁ Παλμός, πρωτίστως, εἶναι τό Πῦρ τό ἡλιακόν πού τροφοδοτεῖ τήν 
ὁρατήν μας φύσιν καί βέβαια καταφθάνει ἐδῶ διά παλμικῶν κινήσεων. 
Τόν Παλμόν τοῦτον μιμεῖται ὁ ἄνθρωπος διά τῶν χειρῶν του 
ΠΑΛΑΜΗ, ἀλλά καί διά τῶν ποδῶν του ΠΕΛΜΑ. Ἄν τώρα ἀντιστρόφως 
θέλουμε, ὑποθετικῶς, νά δομήσουμε μίαν λέξιν πού μᾶς χρειάζεται, θά 
ἀναζητήσουμε τά Γράμματα, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦνται, ὥστε νά ἀπο-
δώσουμε τήν οὐσίαν τοῦ ὀνομαζομένου. Ἄν πρέπει νά περιγραφῆ ἡ 
ἐνέργεια, πού ἀπαύστως λίγο-λίγο τροφοδοτεῖ ἕναν χῶρον-σῶμα, τότε 
χρειάζεται τό Β+Ι+Ος καί δομεῖται ἡ λέξις Βίος. (Τό –ς – στό τέλος τῆς 
λέξεως ἁπλῶς τήν σφραγίζει). Ἡ λέξις ΒΙΟΣ φανερώνει τήν οὐσίαν πού 
ὀνομάζει τήν ἐνέργειαν, ἡ ὁποία ἀπαύστως τήν τρέφει. 
Βεβαιώνοντας τά ἀνωτέρω ἤτοι α) ἀνάλυσιν λέξεως στίς γραμματικές 
της ἔννοιες καί β) ἐκ τῶν γραμματικῶν ἐννοιῶν, σύνθεσιν λέξεων, ἀλλά 
καί ἐκ τῆς ἀναφορᾶς στόν Κρατύλο 423 e διαπιστώνομεν ὅτι ὁ Σω-κρά-
της ὑπονοεῖ τήν ὕπαρξιν Γραμματικοῦ Κώδικος, τόν ὁποῖον μέ αὐτήν 
τήν ἐργασίαν ἤδη παρουσιάσαμε ὡς Ἀλφαβητικόν καί Συλλαβικόν. 
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Θεαίτητος 206 b: 
 

 
 
Καθίσταται σαφές, ὅτι ἄν εἶναι γνωστή ἡ φύσις τοῦ στοιχείου, τότε τά 
συνθέματα καί ἡ κάθε λέξις εἶναι γιά ἐμᾶς κατανοητά. 
 
 

Ἀπό τό Ἐπί Μέρους στό Ὅλον 
 
Ὁ Κῶδιξ τοῦ Ἕλληνος Λόγου ὀνομάζεται: 
Ἀλφαβητικός: Διότι ἀποδίδει εἰς ἕκαστον γρᾶμμα μίαν ὡρισμένην 
κωδικήν ἔννοιαν, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζεται σέ ὅλες τίς Ἑλληνίδες Λέξεις. 
(Βλέπε σχετικόν πίνακα Κωδικῶν Γραμματικῶν Ἐννοιῶν). 
 
Συλλαβικός: Διότι ὑποδεικνύει τόν τρόπον συνδέσεως τῶν Γραμμάτων 
ἀρχικῶς, ἐξ ἑνός ἀφώνου καί τοῦ φωνήεντος ΑΛΦΑ, ὥστε νά φανερωθῆ 
ἡ ἀρχική ἔννοια τῶν Πρωτοσυλλαβῶν ἤ ἀρχικῶν κυττάρων τοῦ Λόγου 
ἤτοι: ΒΑ – ΓΑ – ΔΑ – ΖΑ – ΘΑ – ΚΑ. κ.λπ. (Βλέπε πίν. Πρωτοσυλλαβῶν) 
 
Λεξιλόγος: Διότι ἀναλύει κάθε Λέξιν, εἰς τάς ἐμπεριεχομένας 
Γραμματικάς καί Συλλαβικάς ἐννοίας. 
 
Ἐν τέλει, μέ τήν χρῆσιν τοῦ Κώδικος φανερώνονται οἱ ἔννοιες, ΟΛΩΝ 
τῶν Ἑλληνίδων Λέξεων, τῶν Μύθων, ἀλλά καί τῶν Ἀρχαίων κειμένων 
μας. Ἡ καινοτόμος αὐτή μέδοθος ἀναδεικνύει τήν οὐσίαν τοῦ ΛΟΓΟΥ 
κυριολεκτικῶς. 
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ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΜΑΤΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ 
Θεαίτητος 204 a: 
 

 
 
Κατά τόν Κώδικα τοῦ Ἕλληνος Λόγου, τό σύνολον τῶν συλλαβῶν 
ἐκφράζει τό νόημα συνολικῶς τῆς λέξεως. 
Π.χ. ἡ λέξις ΦΑΡΟΣ σημαίνει 
ΦΑ = Φῶς, ΡΟς = πού ρέει σέ χῶρον 
 
Τοῦ φωτός ἡ Ροή ἀποδίδεται μέ τό νόημα τῶν συλλαβῶν ΦΑ+ΡΟς. 
Τό αὐτό συμπέρασμα προκύπτει καί μέ τίς κατωτέρω ἀναφορές ἀπό 
τόν Θεαἰτητον. 
 
Θεαίτητος 205 a: 
 

 
 
Θεαίτητος 205 c: 
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Θεαίτητος 205 d: 
 

 
 
Θεαίτητος 207 c: 
 

 
 
Συμπερασματικῶς, ἡ κωδική μέθοδος ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς ἀνωτέρω 
ἀναφορές, δεδομένου ὅτι τό νόημα μιᾶς λέξεως εἶναι τό ἄθροισμα τοῦ 
νοήματος τῶν συλλαβῶν καί ἀσφαλῶς τῶν στοιχείων αὐτῆς. 
 

Δύο λέξεις τοῦ αὐτοῦ νοήματος 
μέ διαφορετικά Γράμματα 

Κρατύλος 393 d: 
 

 
 
Εἰς ἐπιβεβαίωσιν τῆς ἀνωτέρω προτάσεως θά συμπληρώσω ὅτι, πολλές 
φορές ἀνατρέχοντας στό Λεξικόν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, 
παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ἰδία ἔννοια ἐκφράζεται μέ διαφορετικές λέξεις, 
χωρίς νά χάνεται κάτι ἀπό τήν ἐκφραζομένην οὐσίαν.  
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Π.χ. Βηλός = κατώφλιον. 
Ἡ Κωδική μέθοδος ἀποδίδει τό αὐτό νόημα: 

ΒΗ  = Ἐνέργεια φανερή 
ΛΟς = τοῦ ἡλίου σέ χῶρον 

Ἡ λέξις Βηλός ἀναφέρεται στήν φανέρωσιν τῆς ἡλιακῆς Ἐνεργείας. 
 
Ἡ λέξις Κατώφλιον δηλώνει: 

ΚΑ = Κάτω, ἀπό τήν ἀρχικήν δύναμιν 
ΤΩ  = ἐπί τοῦ στερεοῦ σώματος τοῦ πλανήτου  
Φ  = τό Φῶς 
ΛΙΟν = τοῦ ἡλίου, συνεχῶς τροφοδοτεῖ κάθε χῶρον-σῶμα, ἤτοι:  
      Κάτω τό φῶς τοῦ Ἡλίου. 

 
Ἔγινε σαφές, ὅτι πράγματι τά νοήματα τῶν δύο αὐτῶν λέξεων 
ταυτίζονται, διότι ἀναφέρονται στήν ἡλιακήν δρᾶσιν, ἐδῶ κάτω. 
(Βεβαίως τά παραδείγματα δέν ἔχουν τέλος). 
 
Κρατύλος 393  e: 
 

 
 
Τό παράδειγμα τῆς λέξεως ΒΗΤΑ, διά τῆς Κωδικῆς μεθόδου βεβαιώνει, 
ὅτι περισσότερα Γράμματα σέ μία λέξιν, μεταφέρουν περισσότερες 
πληροφορίες, διευκρινίζοντας καλύτερα τό νόημα αὐτῆς. 
Π.χ.: Β = Πᾶσα ἐνέργεια.  
Μέ τήν προσθήκην τοῦ -H- ἡ ἐνέργεια σημαίνεται φανερά. 
Ἡ παρουσία τοῦ Τ = στερέωσις, ἀπαντᾶ στόν σκοπόν γιά τόν ὁποῖον 
φανερώθηκε ἡ Β = ἐνέργεια, πού εἶναι ἡ ΤΑ = στερέωσις σώματος ἐκ 
τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως. 
Συμπέρασμα: Περισσότερα ἄφωνα, περισσότερα νοήματα. Περισσό-
τερα φωνήεντα, πιό πολύς φωτισμός τῶν νοημάτων. Συνεπῶς, ἡ 
πλήρης ὀνομασία ἑκάστου γράμματος περιγράφει λεπτομερῶς τήν 
σημασίαν του. (Βλέπε πίνακα Συλλαβική Ἀνάλυσις τῆς Ὀνομασίας τῶν 
Γραμμάτων). 
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ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ Η ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 
 
Στήν σοφήν αὐτή ρῆσιν ἡ λέξις ΑΡΧΗ, μέ τήν κωδικήν της ἀνάλυσιν, 
ὁρίζει κοσμογονικῶς καί ἀπολύτως τήν ἔννοιαν: 
 

ΑΡ   = Ἀρχική Ροή (πρωτίστως ὑπερτάτου φωτισμοῦ) 
ΧΗ = ἐπί χθονός ἤ χοϊκῶν στοιχείων, πού φανερώνεται 

 
Κυριολεκτικῶς ἡ Ἑλληνίς λέξις Ἀρχή ὁρίζει τήν πρώτην φωτορροήν. 
 
Ἡ λέξις ΣΟΦΙΑ, κωδικῶς, σημαίνει: 
 

ΣΟ = Ἔσω χῶρος 
ΦΙΑ  = ὅπου τό φῶς λίγο-λίγο κατέρχεται   
     ἀπό τήν ἀρχικήν δύναμιν 

 
Ἡ λέξις ΟΝΟΜΑ ὁρίζει ὅτι ἡ Ἀρχή τῆς Σοφίας ἔχει ὁδηγόν τόν Νόμον.  
 
Ἡ λέξις ΟΝΟΜΑ, κωδικῶς σημαίνει: 

Ο  = Ἀπό χῶρον ὡρισμένον 
ΝΟ  = ὁ Νοῦς – Νόμος σέ χῶρον – σῶμα 
ΜΑ  = ἐπί τῆς ὁρατῆς μας φύσεως 

 
Ὅ,τι ἐδομήθη, φέρει Ὄνομα, διότι τοῦτο ἐγένετο βάσει Νόμου, ὁ ὁποῖος 
εἶναι Συμπαντική δύναμις αἰωνία. 
 
Κρατύλος 383 b: 
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Κρατύλος 387 d: 
 

 
 
Κρατύλος 388 a: 

 
 
Κρατύλος 388 d: 
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Εἶναι σαφής ἡ δήλωσις, στόν Κρατύλον, ὅτι κάθε ὄν φέρει ὄνομα, τό 
ὁποῖον ἀπό τήν φύσιν του εἶναι ὀρθόν καί ὅτι τό ὄνομα τό παραδίδει ὁ 
Νόμος. 
Κωδικῶς, ἡ λέξις Ὄνομα σημαίνει τόν Νόμον, πού δίδει Νόημα σέ κάθε 
ὀνομαζόμενον καί δικαίως τά πάντα Νέμει. (Νέμω = μοιράζω 
κατ᾽ἀναλογίαν). 
 
Κρατύλος 388 e – 389 a: 
 

 
 
Κατά τήν Κωδικήν μέθοδον, τό ὀνομαζόμενον διά τοῦ ὡρισμένου 
“ὀργάνου” του, πού εἶναι τό ΟΝΟΜΑ φανερώνει μέ ἀκρίβεια, τήν 
ἐμπεριεχομένην οὐσίαν του, τόν τρόπον λειτουργίας του, ἀλλά καί τό  
παραγόμενον ἔργον, διότι ὁ ὀνοματοθέτης εἶναι ὡς Νομοθέτης καί 
“κάτοχος” τῆς τέχνης. 
 
Κρατύλος 389 d: 
 

 
 
Πρός πληρεστέραν ἀντίληψιν τῆς λειτουργίας τοῦ Κώδικος καί 
ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἀνωτέρω ἀναφοράν, ἄς ὑποθέσουμε, ὅτι 
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ἐπιχειροῦμε νά “κατασκευάσουμε” μίαν λέξιν, ἡ ὁποία νά περιέχη τά 
πνευματικά στοιχεῖα πού δομοῦν τήν προσωπικότητα αὐτοῦ, πού 
γνωρίζουμε ὡς ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ. 
Χρησιμοποιοῦμε τό νοηματικόν ἐργαλεῖον “Κῶδιξ τῆς Ἑλληνικῆς 
Γλώσσης” καί ἀναζητοῦμε τά Γραμματικά “στοιχεῖα” πού ἡ σύνθεσίς 
τους θά ἐμφανίση τό “πραγματικόν” ὄνομα.  
Ἐπιλέγομεν τά ἄφωνα Δ = Δύναμις, Σ = ἔσω θέα,  Κ = κάτω, Λ = φῶς. 
Ἕνεκα τοῦ ὅτι ἀπαιτεῖται πολύ δύναμις θά χρησιμοποιηθοῦν δύο 
Δέλτα. 
Τό πρῶτο νόημα πού ἀναδεικνύεται εἶναι:  

Δύναμις ἐσωτερική, ἐδῶ κάτω, πού λάμπει. 
 
Ὡς φωνήεντα θά χρησιμοποιηθοῦν, αὐτά πού θα δώσουν φωτιστική 
ἐνίσχυσιν, ὥστε νά ἀξιοποιηθῆ ἡ νοηματική δύναμις τῶν ἀφώνων. 
Ἐπιχειροῦμε λοιπόν: 
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΔΙ = Δύναμις πού λίγο-λίγο τροφοδοτεῖ.  

Ὁ τροφοδοτούμενος, ἐν συνεχεία “δίδει”. 
Ἄρα ὁ ΔΙ-δάσκαλος, μαζεύει λίγο-λίγο γνώσεις-πληροφορίες,  

 τίς ὁποῖες ἐν συνεχεία δια-μοιράζει. 
 

ΔΑς =  Ὁ Διδάσκαλος ἀσφαλῶς εἶναι μία Δάς = ἕνας πυρσός.  
Μέ τις δύο πρῶτες συλλαβές ΔΙΔΑ, διακρίνεται τό ῥ.Δίδω,  
ἡ Δάς, ἀλλά καί ἡ Ἰδέα.  
Ὁ Διδάσκαλος εἶναι ἕνας ἰδών = γνωρίζων, ἄρα δύναται νά 
δίδη τήν Ἰδέαν. 
Ἡ συλλαβή ΔΑ (Δι-ΔΑ-σκαλος) μᾶς παραπέμπει καί στό ρῆμα 
Δάω = μανθάνω. 
Μανθάνει ἀρχικῶς ὁ Διδάσκαλος καί ἐν συνεχεία, ὅ,τι 
γνωρίζει, τό μανθάνει στόν Μαθητήν του. 
Τό Δάω, μέ ἐναλλαγήν τοῦ φωνήεντος Α σέ Ε γίνεται  
Δέω = ἔχω ἀνάγκη. 
Ἀσφαλῶς καί ὁ μαθητής ἔχει ἀνάγκη τῶν ἰδεῶν καί γνώσεων 
τοῦ Διδασκάλου. 

ΑΣΚΑ: Διδ-AΣΚΑ-λος. Ἐντός τῆς λέξεως ἐνυπάρχει τό ρῆμα Ἀσκῶ = 
ἐπεξεργάζομαι μετά πολλῆς φροντίδος τι. ΔΙΑ-μορφώνω, ΔΙΑ-
πλάθω. 
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Ἡ Λογική μας ἐπιβεβαιώνει τίς ἔννοιες τῶν Γραμμάτων.  
ΑΣΚΑ = Ἀσκῶ. 

 
ΣΚΑΛΟΣ: Φανερή εἶναι ἡ ἔννοια τῆς λέξεως Σκαλεύς = ὁ σκαλίζων.  

 Ὁ Διδάσκαλος, μεταξύ ἄλλων, σκαλίζει τήν ψυχήν τοῦ 
μαθητοῦ. 

 
ΚΑΛΟΣ: Τό ρῆμα Καλῶ = φέρω πλησίον μου, ἐμφανίζει τά νοήματά 

του, ἀλλά καί τό ἐπίθετον Καλός σημαίνει ὡραῖος, δίκαιος καί 
βεβαίως τό Κλέος πού εἶναι ἡ δόξα. Κλείνοντας, ἡ συλλαβή 
ΛΟς στό τέλος τῆς λέξεως Διδάσκα-ΛΟς μέ περισσότερα φω-
νήεντα, ἐμφανίζει τό ρῆμα Λάω = βλέπω – λάμπω, πού εἶναι 
συναφές μέ τίς ἱκανότητες καί δεξιότητες τοῦ Διδασκάλου. 

 
Τά νοήματα τῶν Γραμμάτων, τῶν συνθεμάτων καί ἐν συνόλω  τῆς 
λέξεως Διδάσκαλος ἀνέδειξαν ὅτι: 
 

Ὁ Διδάσκαλος δίδει δύναμιν στόν μαθητήν διότι εἶναι ὁ ἴδιος 
Δάς = πυρσός. 
Μεταφέρει τήν Ἰδέαν ὡς Ἰδών = γνωρίζων. 
Δάει = μανθάνει στόν μαθητήν ὅ,τι ἔχει ἀνάγκην 
Ἀσκεῖ ἐπάνω του δύναμιν κλέους καί εἶναι σκαλεύς τῆς  
ψυχῆς του. 
Τόν καλεῖ πλησίον του καί του διδάσκει τό Κλέος τῆς ἀρετῆς, 
ὥστε ὅλα γύρω του νά τά βλέπη λαμπερά (Λάω). 

 
Κρατύλος 390  a: 
 

 
Κατά τήν Κωδικήν ἀντίληψιν, ὅ,τι εἶναι ἀληθές, ἤτοι κατά Νόμον 
δομημένον, γίνεται ἀποδεκτόν ἀπό τήν Λογικήν, ἀπό ὅποιον καί ἄν 
ἐκφέρεται. 
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Περί τοῦ ἀληθοῦς καί πραγματικοῦ, ὁ μόνος ἁρμόδιος εἶναι ὁ Νοῦς καί ὁ 
Νόμος, ὁ Συμπαντικός. Π.χ.:  
 
Ἡ λέξις ὁ Δῆλος σημαίνει ὁ φανερός, ἀπό ὅποιον καί ἄν ἀκουσθῆ.  
Κωδικῶς δηλοῦται: 

ΔΗ = Δύναμις φανερά 
ΛΟς = τοῦ Ἡλίου σέ χῶρον 

 
Κρατύλος 390 c: 
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Κρατύλος 390 d – e: 
 

 
 
Σύμφωνα μέ τήν φιλοσοφίαν τοῦ  Κώδικος τοῦ Ἕλληνος Λόγου, πράγ-
ματι ὁ κάλλιστος γνώστης τῶν Ἐρωτήσεων καί Ἀπαντήσεων εἶναι ὁ 
διαλεκτικός. Άλλά καί ἡ Ἑλληνίς Λέξις, ἡ ὁποία εἶναι δομημένη βάσει 
Νοός διευκολύνει, μέ τήν χρῆσιν τοῦ Κώδικος, τήν ὑποβολήν 
ἐρωτήσεων καί τήν λῆψιν ὀρθῶν ἀπαντήσεων. Π.χ.: 
 
Τό ρῆμα ΦΕΥΓΩ, μέ τά ἄφωνα Φ καί Γ ὁμιλεῖ περί τοῦ φωτός, τό ὁποῖον 
καταφθάνει στήν Γῆν μας. 
 
Νά ἔχωμεν ὑπ᾽ὄψιν, ὅτι ἡ Γλῶσσα μας εἶναι ἡλιακή. Ἔχομεν δανεισθῆ 
τό λεξιλόγιον τοῦ ἡλίου καί πρωτίστως ὁμιλοῦμεν ὡς ἥλιοι. 
 
Ἐρωτήσεις σχετικές λοιπόν μέ τό ῥ. Φεύγω. 
Ποῖος φεύγει;  Φ = τό Φῶς 
Πῶς φεύγει;  Ε = ἐκτεινόμενον καί πορευόμενον 
                Υ = συσσωρεύεται σέ μεγάλη ποσότητα 
Ποῦ πορεύεται;  ΓΩ = στά γαιώδη σώματα καί ἀσφαλῶς στό σῶμα τῆς     

γῆς μας. 
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Ὅταν τό φῶς ἐκ τῆς πηγῆς του ΦΕΥ–ΓΕΙ πορευόμενον πρός τόν 
πλανήτην μας, γιά ἐμᾶς, τοῦτο εἶναι Εὖ = καλόν. 
Ὅμως γιά τό Φῶς πού ἀφίνει τήν κοιτίδα του, τοῦτο εἶναι Φεῦ = 
ἀλλοίμονο ἤ 
ΑΛΛΟΙ  = Τό ἀρχικόν ἡλιακόν φῶς, ὅταν 
ΜΟΝΟ  = θά φθάση στήν Μητέρα φύσιν, κι αὐτό γίνει κατά Νόμον,  

    θά εἶναι Μόνο ἤ θά ἀποτελῆ ΜΟΝΑ-δα. 
 
ΕΓΩ: Ἡ ἀντωνυμία Ἐγώ δηλώνει κωδικῶς: 

Ε  = Πορεύομαι ἐπί ἐκτάσεως – κινοῦμαι 
Γ  = ἔχω Γαιῶδες σῶμα καί εὑρίσκομαι 
Ω  = στόν πλανήτην Γῆ 

 
 
Κρατύλος 416 c 
 

 
 
 
Κρατύλος 422 c: 
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Ἡ ΔΙΑΝΟΙΑ ἀρχικῶς τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων ὑστέρως, διά τοῦ 
Κώδικος ἀποκαλύπτει τήν ἀληθινήν της οὐσίαν. 
 
Κωδικῶς, λοιπόν, Διάνοια σημαίνει: 

Δ  = Δύναμις 
Ι  = ἀπαύστως κατερχομένη λίγο – λίγο 
Α  = ἐκ τῆς ἀρχκῆς δυνάμεως καί 
Ν  =  Νοῦς – Νόμος 
O  =  ἀπό χῶρον ὡρισμένον 
I  = συνεχῶς τροφοδοτεῖ λίγο – λίγο 
Α  = ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

 
Δύναμις Νοός, δῆλα-δη εἶναι ἡ Διάνοια ἤ τοῦ Διός – Δημιουργοῦ ὁ Νοῦς 
– Νόμος. 
Κατά τόν Μῦθον, ὅταν ἡ Δανάη – Διάνοια δέν εἶναι ἐνεργοποιημένη, 
φέρεται θυγατέρα τοῦ Α - κρισίου ἤ τοῦ μή ἔχοντος κρίσιν. 
Ὅταν ὅμως ὁ Δίας ἀποφασίση νά Γονιμο-ποιήση τήν Δανάην – 
Διάνοιαν, τότε αὐτή ἀποκτᾶ τό τέκνον Περσεύς – Πυρσός – τό ὁποῖον 
φονεύει τόν πάππον Ἀ - κρίσιον ἤ καταργεῖ τήν Ἀ - κρισίαν. 
 
 
Κρατύλος 418  c: 
 

 
 
Ἡ Δήλωσις αὐτή τοῦ Σωκράτους, μᾶς παρέχει μεγαλυτέραν βεβαιότητα 
περί τῆς ὀρθότητος τῶν κειμενικῶν ἀναφορῶν, ἀπό τά ἀρχαῖα 
συγγράμματα τῶν σοφῶν προγόνων μας.  
 
Χάριν παραδείγματος ἄς ἀποκωδικοποιήσωμε τό ρῆμα Ἀείδω = Ψάλλω, 
τραγουδῶ.  
Σχετικῶς μέ τά ρήματα ψάλλω καί τραγουδῶ, τό ρῆμα Ἀείδω μᾶς 
φανερώνει, κωδικῶς, σπουδαιότερες πληροφορίες. 
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Ἀείδω κωδικῶς σημαίνει: 
 Α = Ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 
 Ε = ἐκτείνεται καί 
 Ι = συνεχῶς τροφοδοτεῖται  ἡ 
 Δ = Δύναμις ἐπί 
 Ω = Γηίνου χώρου – πλανήτου 
 
Ἐντός τῆς λέξεως  Ἀείδω, διακρίνομε τό ἐπίρρημα  Ἀεί = πάντοτε, καθώς 
καί τό ρῆμα Εἴδω = βλέπω καί γνωρίζω. 
Ὁ Εἰδών εἶναι ὁ γνωρίζων, ἄρα καί ὁ δυνάμενος νά παράγει τό εἶδος. 
Ὁ Ἀείδων = ὁ ψάλλων, εἶναι ὁ δυνάμενος νά ἱστορεῖ περί τῶν αἰωνίων 
γνώσεων.  
Ὁ  Ἀείδων λέγεται Ἀοιδός. 
 
Τό ρῆμα Οἶδα ὡς παρακείμενος τοῦ ρήματος Εἴδω, σημαίνει ἔχω 
γνωρίσει. Συνεπῶς ὁ Ἀοιδός εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος ἔχει γνωρίσει καί περί 
αὐτῶν Ἀείδει, δηλ. περί τῶν αἰωνίων. 
Εἶναι φανερόν, ἐκ τῆς ἀναλύσεως αὐτῆς, ὅτι τό ἀρχαῖον ρῆμα Ἀείδω 
εἶναι περισσότερον ἀποκαλυπτικόν ἀπό τά συνώνυμά του Τραγουδῶ 
 ἐπί τῆς Τέρας ἅδω καί ψάλλω = Τό ἔσω πῦρ διπλοφωτίζω. 
 
Κρατύλος 427 c: 
 

 
 
Περί τῆς ὀρθότητος τῶν ὀνομάτων, τά ὁποῖα ἀναμφιβόλως ἔθεσαν οἱ 
σοφοί ὀνοματοθέται πρόγονοί μας, πιστεύομεν ὅτι οὐδεμία ἀμφιβολία 
ἔχει μείνει. 
 
 
 
 



 32 

Κρατύλος 428 d – e: 
 

 
 
Διά τόν Κώδικα τοῦ Ἕλληνος Λόγου, εἶναι φανερόν πλέον, ὅτι ἡ 
ὀρθότης τοῦ ὀνόματος μεταφέρει ἀληθινήν πληροφορίαν καί ἀσφαλῶς 
ἐπιτυγχάνεται ὁ σκοπός τῆς Διδασκαλίας. 
 
Π.χ ἡ λέξις ΠΥΑΡ = τό πρωτόρρυτον γάλα μετά τόν τοκετόν, σημαίνει 
κωδικῶς: 

 
ΠΥ   = Πῦρ σέ μεγάλην συσσώρευσιν 
ΑΡ    = πού ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως ρέει  

 
Αὐτονοήτως τό ΠΥΑΡ ὁρίζει τήν ἀρχήν τῆς ζωῆς διά τό νεογνόν. 
 
Κρατύλος 429 b: 
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Ἡ μέθοδος τοῦ Κώδικος τοῦ Ἕλληνος Λόγου ἀναγνωρίζει ὅτι, ἡ μελέτη 
τῶν ὀρθῶς ἀποδοθέντων ὀνομάτων ἤ τῶν πραγματικῶν, εἶναι ἔργον 
Θεοῦ ἤ σοφῶν ἀνθρώπων. Ἄλλωστε ἡ λέξις ὄνομα, κωδικῶς ἐκφράζει 
τόν Νόμον. Συνεπῶς, ἄν κάποιο ΟΝΟΜΑ δέν πειθαρχῆ στόν Νόμον 
αὐτοαναιρεῖται πάραυτα. 
 
Κρατύλος 401 b: 
 

 
 
Ὁ Κῶδιξ τοῦ Ἕλληνος Λόγου, ὡς νοηματικόν ἐργαλεῖον, λειτουργεῖ με 
τρόπον ἄψογον, τόσον στίς λέξεις μεμονωμένως, ὅσον καί στούς 
Μύθους καί σέ ὅλα τά ἀρχαῖα κείμενα. Τοῦτο, ὡς λογικόν ἐπακόλουθον 
θεωρεῖ βέβαιον, ὅτι τά ὀνόματα ἔχουν τεθεῖ ἀπό γνῶστες τῆς 
ἐπιστήμης. 
 
Κρατύλος 409 a: 
 

 
 
 
Τό λεξικόν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικής Γλώσσης ἀναφέρει τά ὀνόματα 
Ἅλιος – Ἀέλιος - Ἥλιος. Ἀκριβολογῶντας ὁ Κῶδιξ τοῦ Ἕλληνος Λόγου 
τά θέτει κατά σειράν νοηματικήν, ὡς κάτωθι, ἀποδίδοντας ὀρθῶς τό 
νόημα. 
 
ΑΛΙΟΣ 

Α  = Ἀρχική δύναμις 
Λ  = ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας 
Ι  =  πού κατέρχεται λίγο-λίγο 
Ο  = σέ κάθε χώρον – σῶμα 
         Περιγράφεται ἐδῶ ἡ πρώτη ἔκλαμψις τοῦ ἡλιακοῦ σώματος. 
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ΑΕΛΙΟΣ 
Ἡ προσθήκη τοῦ Ε = πορεία – κίνησις ἐπί ἐκτάσεως, ὁρίζει τόν Ἥλιον 
ὡς ΑΕ = αἰωνίως ἀκτινοβολοῦντα καί αἰωνίως λάμποντα. 
 
ΗΛΙΟΣ 
Ἐδῶ τό Η = διπλῆ κάθοδος τῆς ἀκτινοβολίας – φανέρωσις, ἐπεξηγεῖ ὅτι 
ὁ Ἥλιος μας εἶναι ἤδη δρῶσα δύναμις καί φανερά. 
 
Κρατύλος 409 b: 
 

 
 
Σχετικῶς μέ τήν λέξιν ΣΕΛΑΣ, κωδικῶς σημαίνεται: 

ΣΕ  = Σέ ἔσω χῶρον ἐκτείνεται 
ΛΑς = ἡ ἡλιακή ἀκτινοβολία ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως 

 
Κρατύλος 408  d – e: 
 

 
 
Κλείνοντας αὐτήν τήν ἀναφοράν, ἄς ἀποκωδικοποιήσωμεν λέξεις 
κοσμολογικῆς ὀνοματοθεσίας, ὥστε νά θαυμάσωμεν εἰσέτι τό πνεῦμα 
τῶν σοφῶν ὀνοματοθετῶν προγόνων μας. ᾽Ενδεικτικῶς ἄς ἀνα-
φερθοῦμε στίς κωδικές ἔννοιες λέξεων, πού ἀπελευθερώνουν γνῶσιν 
αἰώνων. 
 
ΑΣΤΗΡ = Πᾶν φωτεινόν σῶμα, μετέωρον. 
Τά ἄφωνα Σ, Τ, Ρ δηλοῦν, ὅτι τό σῶμα περί τοῦ ὁποίου γίνεται λόγος, 
ἔχει Σ = ἔσω θέαν, εἶναι Τ = δύναμις στερεά – ὑλική καί Ρ = ρέει. Ἡ ροή 
εἶναι πρωτίστως ἡ κίνησις τῶν ἠλεκτρονίων καί ὑστέρως ἡ κίνησις 
ὁλοκλήρου τοῦ σώματος. 
Τα φωνήεντα Α καί Η δηλοῦν, ὅτι τό σῶμα αὐτό εἶναι οὐσία ΑΛΦΑ = 
ἡλιοφωτισμοῦ καί Η = εἶναι φανερόν εἰς τούς φυσικούς ὀφθαλμούς μας. 
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Εἶναι δῆλα-δη ὁ ΑΣΤΗΡ ἕνα ΑΣ = φωτεινόν σῶμα καί ΤΗΡ ἤ ΤΕΡΑ = 
γηίνης =  φυσικῆς συστάσεως. 
Εἶναι, συμπερασματικῶς, ἕνας ἥλιος - ὑλικῆς συστάσεως. Καί μόνον διά 
τοῦ ὀνόματός του ὁ ΑΣΤΗΡ δηλοῦται ἥλιος. 
 
ΒΡΟΧΗ ἤ ΒΡΟΧΕΤΟΣ = Ὑγρασία 
Τά ἄφωνα Β, Ρ, Χ, Τ, ἀποκαλύπτουν τήν Β = ἐνέργειαν, ἡ ὁποία Ρ = ρέει, 
Χ = ἐπί τοῦ χώματος, Τ = τῆς στερεᾶς – δομημένης γῆς.  
Διά τῶν φωνηέντων Ο, Η, τῆς λέξεως ΒΡΟΧΗ, δηλοῦται ἡ ἐνέργεια, ἡ 
ὁποία ρέει εἰς χῶρον ὡρισμένον καί ἐπί τοῦ ΧΗ = χώματος γίνεται 
φανερά. 
Ἡ λέξις ΒΡΟΧΕΤΟΣ διά τοῦ Ε δίδει ἐπί πλέον τήν πληροφορίαν, ὅτι ἡ 
ρέουσα ἐνέργεια ἡ ἀποτελοῦσα τήν βοράν = τροφήν τοῦ χώματος, 
πορεύεται ἐπί ἐκτάσεως. 
Ἡ ἐπιστημονική γνῶσις τῆς λέξεως ΒΡΟΧΗ εἶναι, ὅτι τά ρέοντα ἀπό 
Οὐρανοῦ ὕδατα ἀποτελοῦν μίαν μοναδικήν βοράν - τροφήν διά τό 
χῶμα, καθιστῶντας το εὔφορον. 
 
ΑΙΘΗΡ 
Κωδικῶς, ΑΙΘΗΡ σημαίνει: ΑΙ = αἰώνιαι δυνάμεις, ΘΗ = αἱ ὁποῖαι 
θεῶνται ὅταν κατέλθουν, Ρ = διά τῆς ροῆς. 
Ἡ Ἑλληνίς λέξις ΑΙΘΩ = ἀνάπτω, ἀναφλέγω, ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων, 
διεφύλαξε τήν πληροφορίαν τῆς ἐκ τοῦ πυρός  προελεύσεως τοῦ 
Αἰθέρος. Ἡ λέξις ΑΙΘΗΡ μεταφέρει περισσοτέρας πληροφορίας, ἐν 
σχέσει πρός τήν λέξιν Αἴολος καί Ἀήρ. 
 
Ἡ λέξις ΑΙΘΗΡ περιέχει τήν κωδικήν ΘΑΡΑ, ἐκ τῆς ὁποίας δομοῦνται αἱ 
λέξεις: 

ΘΕΡΩ  = θερμαίνω 
ΘΟΡΟΣ  =  σπέρμα ἄρρενος 
ΘΟΥΡΟΣ  = ὁρμητικός 
ΘΡΟΕΩ  = λέγω, ὁμιλῶ 
ΘΡΟΟΣ  = θόρυβος συγκεχυμένος 
ΘΡΕΩ  = φωνάζω δυνατά 
ΘΗΡΑΩ  = κυνηγῶ 
ΘΕΩΡΕΩ  = βλέπω πρός τι, παρατηρῶ 

 
Ὅλαι αἱ ἀνωτέρω Ἑλληνίδες λέξεις σαφέστατα μᾶς περιγράφουν, ὅτι ὁ 
Αἰθήρ περιέχει πῦρ, εἶναι δύναμις ἀναπαραγωγῆς, κατέρχεται ὁρμη-
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τικῶς, μεταφέρει δύναμιν φωτισμοῦ (λέγω - ὁμιλῶ) καί ὡς ὑπερέχων 
“βλέπει – παρατηρεῖ” καί ὄχι μόνον. 
Ὁ θάνατος τοῦ Αἰθέρος ἤ ἀέρος θά γεννήση τό ΥΔΩΡ καί ἐξ αὐτοῦ θά 
προκύψη τό ΣΤΕΡΕΟΝ. 
 
 
ΠΑΓΟΣ =     α) Τό πεπηγμένον, τό ἀπολύτως στερεόν 

β) Παγετός, κρύσταλλος, ὑπερβολική ψύχρα 
 
Αἱ ἀνωτέρω ἔννοιαι τοῦ Λεξικοῦ περιγράφουν τό ἀποτέλεσμα τῆς 
κρυογενέσεως τοῦ πυρός. Αἱ διά τοῦ Κώδικος ἀποκαλύψεις εἶναι 
ἐπιστημονικῶς ἀκριβέστατοι.  
 
Ἡ κωδική ἔννοια τῆς λέξεως ΠΑΓΟΣ εἶναι ΠΑ = πῦρ ἐκ τῆς ἀρχικῆς 
δυνάμεως, ΓΟς = ἐπί γῆς εἰς χῶρον ὡρισμένον. 
 
Σαφῶς δηλοῦται, ὅτι τό πῦρ κατερχόμενον ἕως τοῦ πλανήτου, ὑπέστη 
πτῶσιν τῆς θερμοκρασίας του, ἀποδίδον τήν ἔννοιαν ΠΑΓΟΣ. 
Ἐνθυμούμενοι τήν ρῆσιν τοῦ Ἡρακλείτου «θάνατος πυρός ὁ αἰθήρ, 
θάνατος τοῦ αἰθέρος τό ὑγρόν, θάνατος τοῦ ὑγροῦ ἡ στερεά γῆ» 
ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι: Τό κατερχόμενον πῦρ ἐτράπη εἰς αἰθέρα καί ἐν 
συνεχεία εἰς ὑγρόν.  
Διά τῶν ἀφώνων Π + Γ ἀποδίδεται ἡ ἔννοια πῦρ ἐπί γῆς. Τό φωνῆεν Η, 
τό ὁποῖον δηλοῖ τήν φανέρωσιν τῶν ἡλιακῶν ἀκτινοβολιῶν, συνοδεῦον 
τά ἄφωνα Π καί Γ δομεῖ τήν λέξιν ΠΗΓΗ, ἀποκαλύπτοντας τό ὑγρόν 
στοιχεῖον τό ὁποῖον ἐκ τῆς Π = πυρίνης ἐνεργείας, ἐπί Γ = γῆς 
ὑγροποιήθη.  
Ἡ περαιτέρω κάθοδος τῆς ὑγρᾶς ὕλης ἐμφανίζει τήν ἔννοιαν ΠΑΓΟΣ, 
διά νά μᾶς βεβαιώση, ὅτι τά πάντα ἐκ τοῦ πυρός προῆλθον. Ὁ πάγος 
δηλοῖ τήν στερέωσιν καί ἡ λέξις Πάγιος ἐπιβεβαιοῖ αὐτήν τήν 
στερέωσιν, ὡς καί ἡ λέξις Πηγός = στερεός, πυκνός. 
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Λογικά Συν-περάσματα 
 
Ὁ Ἕλλην Λόγος κατά τήν λειτουργίαν του ἀναδεικνύεται: 
• Σύστημα σκέψεως καί Νοοτροπίας  
• Μέσον ἀναγνωρίσεως παλαιῶν γνώσεων καί ἀναζητήσεως νέων 
• Ἐργαλεῖον σκέψεως καί ἐρεύνης 
• Ὀνοματοθετικόν καί νοηματικόν σύστημα 
 
Ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα εἶναι: 
• Θυγατέρα τοῦ Ἕλληνος Λόγου καί Μητέρα τῶν Γλωσσῶν 
• Σχετίζεται μέ τήν Συμπαντικήν Νομοθεσίαν 
• Διηγεῖται τήν δόμησιν τοῦ Σύμπαντος εἰς τό διηνεκές τοῦ Χρόνου 
• Διατηρεῖ τήν σχέσιν σημαίνοντος καί σημαινομένου 
• Εἶναι Γνῶσις πού καταργεῖ τήν Λήθην 
• Εἶναι Ζῶσα πνευματική δύναμις 
 
Ὁ Κῶδιξ τοῦ Ἕλληνος Λόγου 
• Εἶναι μέθοδος ἀμέσου ἑτυμολογίας 
• Ἄριστον Νοηματικόν ἐργαλεῖον 
• Μέσον κατανοήσεως τῶν Γεγονότων τῆς Δημιουργίας καί φανερώνει 
τήν Λογικήν, βάσει τῆς ὁποίας ἐτέθησαν τά ὀνόματα, ἐμφανίζοντας ὅλα 
τά νοηματικά ἐπίπεδα. Μέ τά 24, ἐν χρήσει σήμερον, Γράμματα ὀνομά-
ζονται πάντα τά δρώμενα ἐπί τῆς Δημιουργίας, Ὑλικά καί Πνευματικά. 
 
Ἐν τέλει, ὁ Κῶδιξ τοῦ Ἕλληνος Λόγου εἶναι Δῶρον Οὐράνιον καί ἀπευ-
θύνεται σέ κάθε ΕΛΛΗΝΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΝ τοῦ Πλανήτου μας, ὅπου καί ἄν 
ἐγεννήθη ἀρκεῖ νά εἶναι ΕΛΛΗΝ = φωτεινός Νοῦς. 
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Ἐπίλογος 
 
Ὡς νοητή δύναμις ἐμπνεύσεως, ὁ Κῶδιξ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, 
προσφέρεται στόν Ἕλληνα - Ἄνθρωπο, τόν ἀναζητητήν τῆς ἀληθείας 
καί πιστόν ἐργάτη τοῦ Φωτός. Ἡ ὁμάς τῶν ἐργατῶν τοῦ Ἕλληνος 
Λόγου, τολμᾶ νά διατυπώνη λογικά συμπεράσματα καί νά προτείνη 
ἐφαρμογάς στά πεδία τῶν ἐπιστημῶν. 
Διά τήν μέλλουσαν Ἑλληνίζουσαν Ἀνθρωπότητα τό Μέλλον διαγρά-
φεται διαρκῶς φωτεινότερον, ὑπό τήν προϋπόθεσιν, ὅτι οἱ ἐργάται τοῦ 
Φωτός θά αύξάνουν ἀριθμητικῶς.  
Ἕκαστος ἐξ ἡμῶν, ὀφείλει νά ἐργασθῆ φιλοτίμως, ἀναλόγως τῶν 
ἱκανοτήτων καί τῶν δεξιοτήτων του, ὥστε νά ὑπηρετηθῆ ἐπαρκῶς ἡ 
Ἑλληνότροπος Παιδεία καί νά ἀναδειχθῆ ἡ ἀληθής ἐπιστήμη. 
Ἐν τέλει, ἕκαστος θά κριθῆ ἄξιος τοῦ μισθοῦ του. 
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Ἀναγκαῖον Προσάρτημα 
 
Ἀπό τοῦ ἔτους γεννήσεως (1993) τοῦ Κώδικος, ἕως σήμερον, ἔχουν 
πραγματοποιηθῆ αἱ κάτωθι ἐργασίαι: 
 

1. Συγγραφή 10 βιβλίων (3000 σελίδων) 
http://www.ramafa.gr/books.html 

 
2. Καταγραφή 62 Διώρων μαθημάτων Διδασκαλίας τοῦ Κώδικος 

https://www.youtube.com/watch?v=6Az62DS2Ncs&index=1&list=PLufnrhS
tlhlkIHmkq0YSt3vu6sqYH0Xbu 

 
3. Καταγραφή 120 διώρων παρουσιάσεων τῆς  ἀποκωδικοποιή-

σεως  τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰωάννου  
https://www.youtube.com/watch?v=asPxcgeIKbw&index=1&list=PLufnrhSt
lhlms3nALOdK5-aVMUmdO-8nI 

 
4. Συμμετοχή σέ 3 Συνέδρια τοῦ Οἰκονομικοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν 

“HERCMA” 2003 – 2005 – 2007 
http://www.ramafa.gr/hercma2003.html 
http://www.ramafa.gr/hercma2005.html 
http://www.ramafa.gr/hercma2007.html 

 
5. Συμμετοχή στό 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στήν Ἀλεξανδρούπολιν –   

 Ὁ Ὀρφέας ὡς πηγή πολιτισμοῦ – Ἡ Θράκη ὡς τόπος ἔμπνευσης 
http://www.ramafa.gr/al1.html 

 
6.  Διδασκαλία τῆς Κωδικῆς μεθόδου ἐπί 13 ἔτη, Δωρεάν, στήν 

αἴθουσα Κασίων  
https://www.youtube.com/watch?v=9DpfecSRecg&index=12&list=PLufnrhS
tlhln4MQJKsrNhyGtCFWGGVMkc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rQYBBK_9ePE&index=11&list=PLufnrh
Stlhln4MQJKsrNhyGtCFWGGVMkc 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xi5DuOf4A2E&list=PLufnrhStlhln4MQJ
KsrNhyGtCFWGGVMkc&index=10 

 
7. Διδασκαλία τῆς Κωδικῆς μεθόδου ἐπί 5 ἔτη, Δωρεάν, στό Λαϊκόν 

Παν/μιον Ἀθηνῶν  
http://www.ramafa.gr/laikon.html 

 

http://www.ramafa.gr/books.html
https://www.youtube.com/watch?v=6Az62DS2Ncs&index=1&list=PLufnrhStlhlkIHmkq0YSt3vu6sqYH0Xbu
https://www.youtube.com/watch?v=6Az62DS2Ncs&index=1&list=PLufnrhStlhlkIHmkq0YSt3vu6sqYH0Xbu
https://www.youtube.com/watch?v=asPxcgeIKbw&index=1&list=PLufnrhStlhlms3nALOdK5-aVMUmdO-8nI
https://www.youtube.com/watch?v=asPxcgeIKbw&index=1&list=PLufnrhStlhlms3nALOdK5-aVMUmdO-8nI
http://www.ramafa.gr/hercma2003.html
http://www.ramafa.gr/hercma2005.html
http://www.ramafa.gr/hercma2007.html
http://www.ramafa.gr/al1.html
https://www.youtube.com/watch?v=9DpfecSRecg&index=12&list=PLufnrhStlhln4MQJKsrNhyGtCFWGGVMkc
https://www.youtube.com/watch?v=9DpfecSRecg&index=12&list=PLufnrhStlhln4MQJKsrNhyGtCFWGGVMkc
https://www.youtube.com/watch?v=rQYBBK_9ePE&index=11&list=PLufnrhStlhln4MQJKsrNhyGtCFWGGVMkc
https://www.youtube.com/watch?v=rQYBBK_9ePE&index=11&list=PLufnrhStlhln4MQJKsrNhyGtCFWGGVMkc
https://www.youtube.com/watch?v=xi5DuOf4A2E&list=PLufnrhStlhln4MQJKsrNhyGtCFWGGVMkc&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=xi5DuOf4A2E&list=PLufnrhStlhln4MQJKsrNhyGtCFWGGVMkc&index=10
http://www.ramafa.gr/laikon.html
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8. Παρουσίασις τοῦ Κώδικος τοῦ Ἕλληνος Λόγου στήν Σχολήν 
Εὐελπίδων, και 
http://www.ramafa.gr/omilies.html 
 

9. Μέ τήν εὐγενική μετοχήν τῶν ἀξίων συν-μαθητῶν τοῦ Κώδικος 
ἔχουν καταγραφῆ περίπου 200 ἐκπομπές, ἐλεύθερες στό δια–
δίκτυο 
https://www.youtube.com/user/ellhnlogos/playlists 
 
ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
https://www.youtube.com/watch?v=1RUbt4Efyug&list=PLufnrhStlhln4MQJ
KsrNhyGtCFWGGVMkc&index=1 

 
Τέλος, ἀναφέρω, ὅτι ὑπάρχει πλουσιότατο ἀνέκδοτο ὑλικό γιά νά 
γνωστοποιηθῆ στούς ἁρμοδίους πνευματικούς φορεῖς, στόν καιρόν τόν 
ὡρισμένον. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Στήν ἐκπόνησιν τῆς παρούσης ἐργασίας συμμετεῖχαν: 

1. Σημαιοφόρος Θεολόγος: Θεμελιωτής τοῦ Κώδικος τοῦ Ἕλληνος 
Λόγου 

2. Σταγιάννου Βαρβάρα: Ἐπιμελήτρια τοῦ ὅλου συγγραφικοῦ καί 
διδακτικοῦ ἔργου τοῦ Κώδικος 

3. Φωτεινή Τυράσκη καί Μαρία Μπαντούνα, πολύτιμοι βοηθοί καί 
πολλοί ἄλλοι ἐργαζόμενοι ἀφανῶς, πρός ἐξυπηρέτησιν αὐτοῦ τοῦ 
ἔργου, πού σκοπεῖ στήν ἀναβάθμησιν τῆς παιδείας μας. 
 

Ὡς βοηθήματα ἐχρησιμοποιήθησαν  
1ον α) Τά λεξικά τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης Α. Lidell καί Scott  
       β) Ἰωάννου Σταματάκου   
2ον Τα βιβλία Πλάτων Κρατύλος καί Πλάτων Θεαίτητος, Ἐκδόσεις 
ΚΑΚΤΟΣ – ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ἀπό ὅπου ἐλήφθησαν φωτογραφικῶς, οἱ 
μεταφραστικές ἀποδόσεις τῶν σχετικῶν παραγράφων πού ἐχρησιμο-
ποιήθησαν στό παρόν πόνημα. 

 
 

http://www.ramafa.gr/omilies.html
https://www.youtube.com/user/ellhnlogos/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=1RUbt4Efyug&list=PLufnrhStlhln4MQJKsrNhyGtCFWGGVMkc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1RUbt4Efyug&list=PLufnrhStlhln4MQJKsrNhyGtCFWGGVMkc&index=1

