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1. Τπωσ προκφπτει από τθν ελλθνικι εκπαιδευτικι γραμματεία και τθν διδακτζα 
φλθ των ςχολικϊν και φοιτθτικϊν εγχειριδίων, οι ελλθνόπαιδεσ των τελευταίων 
γενεϊν και όλοι εμείσ οι πρεςβφτεροι, εδιδάχκθμεν ότι θ ετυμολογία τθσ λζξεωσ 
άνκρωποσ ( επικρατοφςα άποψθ ) προζρχεται από: 
Ψο άνω+κρϊςκω ι άνω+όπωπα (αρχαϊκόσ ι βϋ παρακείμενοσ του ορϊ). 
Θ παραπάνω ετυμολογία είναι ανακριβισ, αβάςιμθ και δεν τεκμθριϊνεται επιςτθ-
μονικϊσ διότι: 
· Θ λζξθ άνκρωποσ είναι αβεβαίασ ετυμολογίασ1 ι προζρχεται από αμάρτυρο τφπο2 
δθλαδι που δεν απαντά ςτα ςωηϊμενα κείμενα. Χυνεπϊσ θ διδαςκαλία τθσ ςυμ-
βατικισ ετυμολογίασ περίπου με τθν μορφι αξιϊματοσ/ δόγματοσ δεν είναι απλϊσ 
επιπολαία επιλογι αλλά αντιεπιςτθμονικι αυκαιρεςία. 
· Χτο ριμα κρϊςκω υπάρχει το ςτοιχείο του «άνω». Χυγκεκριμζνα : 
Κρϊςκω=αναπθδϊ, πθδϊ επάνω3 
Υαράγωγα : Κρωςμόσ = Ψο αναπθδάν ι εξζχειν, φψωμα 
Κορόσ = Ψο ςπζρμα του άρρενοσ. 
Ζτςι ο επιρρθματικόσ αναδιπλαςιαςμόσ ( άνω άνω ), εκτόσ από περιττολογία, μει-
ϊνει τθν επιςτθμοςφνθ όλων των υποςτθρικτϊν ι διδαξάντων τθν ςυγκεκριμζνθ 
προζλευςθ τθσ λζξεωσ και καταρρίπτει τθν επικρατοφςα ετυμολογικι ερμθνεία. 
· Ψο γράμμα «ν» δεν υφίςταται ςτισ αρχαιότερον, προϊςτορικϊσ, καταγεγραμμζνεσ 
λζξεισ για τον άνκρωπο κακ’ όςον προςτζκθκε αργότερα κυρίωσ για λόγουσ ευ-
φωνίασ. 
«Θ παρεμβολι του ν εισ τθν Ελλθνικιν ιτο ςυνθκεςτάτθ… οφτω παρϋ Σμιρω, ιδρφ-
νκθν αντί ιδρφκθν κλπ. Σφτω και άνκρωποσ αντί άνκρωποσ …»4. 
Χτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ζπρεπε να αναηθτθκοφν πρϊτα ςυνκετικά, λζξεισ, 
προκζςεισ, επιρριματα, κλπ. που να αρχίηουν από τθν ρίηα ακ-( αρχαιοτάτθ κατα-
γραφι ) και όχι από αν- ( νεωτζρα μεταγραφι ). 
· Θ αρχαιότερθ καταγεγραμμζνθ λζξθ άνκρωποσ απαντάται ςε πινακίδα που 
βρζκθκε ςτθν Υφλο ( PY Ta 722.1 ) και καταγράφει ζπιπλα πολυτελοφσ καταςκευισ. 
Θ μυκθναϊκι αυτι ςυλλαβογραφία ςτθν οποίαν δεν περιλαμβάνεται το γράμμα ν, 
ζχει ωσ εξισ: a-to-ro-po5 που ςθμαίνει: ανκρϊπω ( Δοτικι- οργανικι ενικοφ του 
άνκρωποσ). 



Χε ανάλογθ αρχαιοτάτθ ςυλλαβογραφία (Ξυπριακι) θ λ. άνκρωποσ εμφανίηεται και 
πάλι χωρίσ το ν ωσ εξισ: a-to-ro-po-se. 
Αγνοικθκε θ αρχικι καταγραφι τθσ λζξεωσ χωρίσ το ν, από τθν οποία κα προζκυπτε 
και θ πραγματικι ερμθνεία που τθσ απζδιδαν οι αρχαιότατοι λεξιπλάςτεσ-ςυλλα-
βογράφοι και επεβλικθ θ γνωςτι ετυμολογικι ερμθνεία με τθν μεταγενζςτερθ 
προςκικθ του ν. 
Ιταν επόμενο να δοκεί εςφαλμζνθ ετυμολογία. 
Ψο ίδιο λάκοσ από άγνοια ι ςκόπιμθ ενζργεια γίνεται και με άλλεσ λζξεισ των 
οποίων επιχειρείται θ ετυμολογία, όπωσ ζχουν διαμορφωκεί ςτα μεταγενζςτερα 
χρόνια και όχι όπωσ είχαν διατυπωκεί και καταγραφεί από τουσ αρχαιοτάτουσ 
γραμματολόγουσ-λεξιπλάςτεσ-ςυλλαβογράφουσ. 
· Υριν από τθν αποκρυπτογράφθςθ τθσ λζξεωσ άνκρωποσ, ςτθν Πυκθναϊκι ςυλλα-
βογραφία, ςτθν οποία δεν ςυμπεριλαμβάνεται το γράμμα ν, είχε προτακεί θ 
ετυμολογία τθσ λ. άνκρωποσ από το άνκρωποσ ( πβ. ωψ, ωπόσ = πρόςωπο, όψθ )6 
και όχι το άνω+κρϊςκω. 
Υϊσ οι μεταγενζςτεροι αγνόθςαν εκείνθ τθν πρόταςθ και τθν αντικατζςτθςαν με το 
άνω+κρϊςκω; Γιατί δεν ανεηιτθςαν όλεσ τισ λζξεισ που αρχίηουν από ανκρ- και να 
επιχειριςουν να ερμθνεφςουν τθν λζξθ άνκρωποσ επί νζασ επιςτθμονικισ βάςεωσ; 
Πιπωσ μία τζτοια ερμθνεία προςζκρουε ςτισ ςυςτθμικζσ κεωρίεσ περί «εξελίξεωσ» 
του ανκρωπίνου γζνουσ αφοφ θ μοναδικι λζξθ που ταιριάηει ςτθν περίπτωςθ είναι 
ο ανκρ-αξ/ανκρακοσ ( Υολφτιμοσ λίκοσ χρϊματοσ ερυκροφ );7 
Δθλαδι δεν κα μποροφςαν να αιτιολογιςουν τθν ερμθνεία: 
Ανκρωποσ = άνκρ-(ακ)+ωψ(ωπόσ) = Ψο λογικόν ον του οποίου θ όψθ είναι ερυκρω-
πι οπότε κα ζπρεπε να κακορίςουν τθν φυλετικι (ανκρϊπινθ) γραμμι τθσ οποίασ ο 
γενάρχθσ είχε ερυκρωπι όψθ. Δεν το ζπραξαν όμωσ. Γιατί; Επειδι δεν εςτθρίηετο 
γραμματοςυντακτικϊσ, γλωςςολογικϊσ κλπ. θ επιςτθμονικι διαδικαςία αναηθτι-
ςεωσ τθσ προελεφςεωσ τθσ λζξεωσ άνκρωποσ; Επειδι εκινδφνευαν να χαρακτθρις-
κοφν ρατςιςτζσ; Επειδι κα κατζρρεαν οι μφκοι των εξελικτικϊν επιςτθμόνων; Για 
κάποιουσ άλλουσ λόγουσ; 
· Θ άποψθ *εικαηομζνθ αναγωγι ςε άνω+κρϊςκω *«αναπθδϊ»)+όπωπα (αρχαϊκόσ 
παρακείμενοσ του ορϊ = βλζπω+ βάςει τθσ οποίασ ο άνκρωποσ είναι το ον που 
κοιτάηει άνω και κινείται εμπρόσ, προςκροφει ςτουσ μορφολογικοφσ κανόνεσ τθσ 
ελλθνικισ, διότι παρουςιάηει τονιςμό που δείχνει ότι πρόκειται για παράγωγο και 
όχι για ςφνκετο, το δε ρ. κρϊςκω δεν ζχει δϊςει παράγωγα επίκετα τζτοιασ μορφισ 
*8+. Ξαι όμωσ θ άποψθ αυτι ότι θ λζξθ άνκρωποσ προζρχεται από το άνω και 
κρϊςκω, διδάςκεται επί γενεζσ και γενεζσ ςτουσ ελλθνόπαιδεσ ωσ δόγμα ! 
 
1 Οεξικό Δορμπαράκθ, ς. 89. 
2 Οεξικό Ππαμπινιϊτθ, ς.88 (Ετυμ. Υαρατιρθςθ). 
3 Οεξικό Δορμπαράκθ, ς.386-387. 
4 Σι Υελαςγοί-Ρίκ.Ελευκεριάδου, Εκδ. Ξάκτοσ, 1997, πρϊτθ ζκδοςθ 1931, ς.237. 
5 Λωάννθσ Υρομπονάσ, Χφντομοσ ειςαγωγι εισ τθν Πυκθναϊκιν Φιλολογία, 1990, 
ς.150. 
6 ο.α., ς.151. 
7 Οεξικό Δορμπαράκθ, ς.88-Βλ. Οεξ. Χταματάκου, ς.117,32 
8 Βικιπαίδεια, λ. άνκρωποσ. 
 



2. Υαραλλιλωσ με τθν επικρατοφςα ετυμολογικι ερμθνεία για τθν λζξθ άνκρωποσ, 
εδιδάχκθμεν και διάφορεσ εναλλακτικζσ απόψεισ, όπωσ: 
· Ψο ανιρ+ωψ/ωποσ ( όψισ, πρόςωπον, μορφι ) δθλαδι ηωντανό πλάςμα που ζχει 
μορφιν ανδρόσ. 
· Ψο Ανα+κρζω, ανα+δρϊπω, Ανα+δράω, Ανα+κερ+ωψ/ωπόσ = Αυτόσ που κατευ-
κφνει τθν όψθ του προσ τα επάνω-Κερ>ferire = Διευκφνω, φζρω. 
Σι ςυγκεκριμζνεσ ερμθνείεσ είναι πλθμμελείσ, λογικοφανείσ, εμπεριζχουν ςφάλμα-
τα ανάλογα εκείνων που ζγιναν κατά τθν ετυμολογία από το ανω+ κρωςκω, κάποιεσ 
ζχουν επιςτθμονικι βάςθ αλλά είναι ανεπαρκείσ αφοφ χριηουν περαιτζρω 
ςυγκριτικισ ερεφνθσ με ιαπετικζσ ρίηεσ, που προςδίδουν μεγαλφτερθ επιςτθμονικι 
βαρφτθτα. 
Χυγκεκριμζνα: 
· Ψο πρϊτο ςυνκετικό ανιρ-ανδρόσ, αρχικϊσ κακιςτά ελλιπι και προβλθματικι τθν 
ετυμολογικι ερμθνεία κακ’ όςον αποκλείει τθν γυναίκα από τον γενικό χαρακτθρι-
ςμό τθσ λζξεωσ άνκρωποσ. 
Εδϊ κα ιςχυριςκοφν κάποιοι ότι ο όροσ «άνκρωποσ» κατά τθν αντίλθψθ των αρχαί-
ων δεν περιελάμβανε μόνον το άρρεν φφλλο τθσ ανκρωπότθτοσ. Επίςθσ ότι θ λζξθ 
ανιρ-ανδρόσ δεν ςθμαίνει μόνον άνδρασ αλλά και άνκρωποσ1. 
Αυτό είναι αλθκζσ. Περικά παραδείγματα που το επιβεβαιϊνουν: 
o «Υροςθφχοντό τε τθν άνκρωπον και εδζκοντο Υειςίςτρατον»2. 
Θ άνκρωποσ ιταν θ Φφα, τθν οποίαν οι Ακθναίοι εξζλαβον ωσ τθν « Κεάν » Ακθνάν, 
προςθφχοντο δε ς’ αυτιν και εδζχοντο τον Υειςίςτρατον. 
· Σι Οάκωνεσ, κατά τον Θςφχιον, προςωνόμαηον τθν γυναίκα « θ ανκρωπϊ » 3. 
· «Θ άνκρωποσ παρά τοισ Οάκωςι ελζγετο ανκρωπϊ και ςιμαινε θ γυνι κατ’ 
αντίκεςιν προσ το ανιρ»4 
o Σι αοιδοί «κλείουςι» ( δοξάηουν ) τα ζργα «ανδρϊν τε κεϊν τε»5. 
· Τςοι αποδζχονται τον παραπάνω ιςχυριςμό, ότι δθλαδι θ λ. άνκρωποσ προζρ-
χεται από τισ λζξεισ ανθρ/ανδροσ+ωψ/ωποσ κα πρζπει να αιτιολογιςουν γιατί οι 
πρόγονοί μασ χαρακτιριηαν τθν γυναίκα ωσ «ανκρωπϊ». 
Ψθν ονόμαςαν ωσ αυτοδαεισ ( αυτοδιδακτοι ), αυτοφωτοι ι ςτθριηομενοι ςε κάποιο 
κείμενο που είχαν υπόψθ τουσ; 
Σ πρωτόπλαςτοσ Αδάμ που επλάςκθ από τον Κεό τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ (Υ.Δ.) ωνο-
μάςκθ άνκρωποσ και εκ τθσ πλευράσ του ανκρϊπου-Αδάμ προιλκε θ γυναίκα Εφα. 
« Σ Κεόσ εξ αρχισ εποίθςεν τον άνκρωπον άρςεν και κιλυ » ( ΓΕΡ:1/27 ). 
Γνωρίηοντεσ λοιπόν τθν ονομαςίαν του άρρενοσ Αδάμ ( άνκρωποσ ) και ότι «εκ μιάσ 
των πλευρϊν του ανκρϊπου (Αδάμ) ανεπλιρωςε ςάρκα αντ’ αυτισ (ΓΕΡ: 2/21-22) 
ευλόγωσ οι αρχαίοι πρόγονοί μασ ονόμαςαν τθν γυναίκα (Εφα) ανκρωπϊ. 
Τςοι δεν δζχονται τθν άποψθ ότι οι πρόγονοί μασ εγνϊριηαν τθν προζλευςθ του 
ονόματοσ ανκρωπϊ από τθν Υαλαιά Διακικθ, όπου αναφζρεται ότι από τθν μίαν 
ςάρκαν του ανκρϊπου-Αδάμ, επλάςκθ θ ανκρωπϊ-Εφα, κα πρζπει να απο-δείξουν 
τθν «αυτόφωτθ» ονοματολογία ι να παρουςιάςουν τθν διαφορετικι πθγι ι πθγζσ 
από τισ οποίεσ αρφςκθκαν τα ςτοιχεία για να ονομάςουν τθν γυναίκα θ άνκρωποσ ι 
ανκρωπϊ. 
· Χτθν αρχαιότερον καταγεγραμμζνθ λζξθ ανιρ ( Πυκθναϊκι ςυλλαβογραφία ) 
ελλείπει το γράμμα ν όπωσ και ςτθν λζξθ άνκρωποσ. Θ καταγραφι ζχει ωσ εξισ: a-
da-ra-ko *Α(ν)δρόσ, ανιρ+. Σφτε και ςτθν λζξθ ανιρ υπιρχε αρχικϊσ το ν ςε αντί-



κεςθ με άλλεσ λζξεισ ςτισ οποίεσ από τθσ αρχικισ εμφανίςεϊσ τουσ υπιρχε το ν- ( α-
ni-o-kο = ανίοχοσ/θνίοχοσ ). 
Χυμπεραςματικϊσ θ εναλλακτικι ετυμολογικι ερμθνεία τθσ λζξεωσ άνκρωποσ ζχει 
λογικι βάςθ αλλά δεν είναι αυκεντικι και επαρκισ. Τποιοσ επιδοκιμάηει αυτι τθν 
κζςθ, αλλά αδυνατεί να αιτιολογιςει διαφοροτρόπωσ τθν αρχικι πθγι τθσ λζξεωσ θ 
«ανκρωπϊ», ςθμαίνει ότι αποδζχεται τθν αυκεντία τθσ Υ.Δ. και τον Κεό Δθμιουργό 
τθσ Υ.Δ., διότι μόνον εξ αυτισ τεκμαίρεται λογικϊσ και επιςτθμονικϊσ ο χαρακτθρι-
ςμόσ τθσ γυναικόσ ωσ «ανκρωπϊ»._ 
Χ’ αυτνι τθν περίπτωςθ πρζπει να διερευνθκεί: 
- Θ ετυμολογία τθσ λζξεωσ ανιρ και θ ςχζςθ τθσ με τθν λζξθ άνκρωποσ. 
- Θ ετυμολογία τθσ λζξεωσ Αδάμ και θ ςχζςθ τθσ με τισ λζξεισ άνκρωποσ και ανιρ. 
- Ψο ςαρκικό χρϊμα του Αδάμ και τθσ Εφασ. 
- Υοια φυλι αντιπροςωπεφει ο Αδάμ; ( Σλόκλθρο το ανκρϊπινο γζνοσ ι ςυγκε-
κριμζνθ φυλι και ποίου χρϊματοσ ;) 
- Υοια θ ςχζςθ του Αδάμ με τισ άλλεσ φυλζσ; 
- Υϊσ εξ ενόσ ανκρωπίνου ηεφγουσ (Αδάμ-Εφασ) ςυγκεκριμζνου χρϊματοσ 
(υπό ζρευνα) προιλκαν οι υπόλοιπεσ φυλζσ; Πιπωσ ςυμβαίνει κάτι άλλο; 
- Εάν υποκζςουμε ότι ο Αδάμ-Εφα ιςαν λευκοί πϊσ δθμιουργικθκαν οι άλλεσ 
φυλζσ; Σι κίτρινοι, οι μαφροι, οι ερυκρόδερμοι, οι Πελανιςιοι, οι Λνδοί, κ.α.; 
Εξθγείται επιςτθμονικϊσ από ζνα ανδρόγυνο λευκϊν ανκρϊπων να γεννϊνται 
τζκνα και από αυτοφσ άλλα κ.ο.κ., επί χιλιετίεσ και να προκφπτουν απόγονοι δια-
φορετικοί του λευκοφ χρϊματοσ; Εάν ναι, καλοφνται οι κιαςϊτεσ τθσ «εξελίξεωσ » 
να δϊςουν πειςτικζσ απαντιςεισ μακράν από προςωπικζσ πεποικιςεισ, απλζσ 
δυνατότθτεσ, καλοβαλμζνεσ «αποδείξεισ» και κεωρίεσ επιςτθμόνων, υπερεκτιμθ-
μζνεσ « μεταλλάξεισ » που είναι εξαιρζςεισ-ανωμαλίεσ των εμψφχων κτιςμάτων, τθν 
βολικι γι’ αυτοφσ εφεφρεςθ τθσ «μελανίνθσ» και τουσ «καυματουργικοφσ» ανζμουσ 
τθσ Άπω Ανατολισ ( Ζτςι εξθγοφν τθν ςχιςτοφκαλμικι εμφάνιςθ των κιτρίνων !!! ). 
Τλα αυτά αποδίδονται γενικϊσ και αορίςτωσ ςτθν Φφςθ(!) με αναδρομι ςτο παν-
τελϊσ άγνωςτο και απϊτατο παρελκόν ( εκατοντάδεσ χιλιάδεσ, εκατομμφρια θ δις-
εκατομμφρια ζτθ πριν) και ζτςι ολοκλθρϊνουν τισ « επιςτθμονικζσ » εξθγιςεισ τουσ. 
«Θ φφςθ ζχει επιλζξει ανκρϊπουσ με ςκουρότερο δζρμα ςτα τροπικά μζρθ, κυρίωσ 
ςτισ περιοχζσ όπου δεν υπάρχει δαςικι κάλυψθ και όπου θ υπεριϊδθσ ακτινοβολία 
φτάνει ςτθν μεγαλφτερθ ζνταςι τθσ»6. 
Υοιά φφςθ; Θ απρόςωπθ και άλλογθ; Θ προςωποποιθμζνθ <κεϊκι> δφναμθ που 
εκδθλϊνεται ςτα μετεωρολογικά και γεωφυςικά φαινόμενα; Ψι ζςτιν Φφςισ; Αόρατθ 
Ωπερδφναμθ; Πα αφοφ είναι αόρατθ πϊσ προςδιόριςαν τισ περιόδουσ δράςεϊσ τθσ 
και τισ ιδιότθτζσ τθσ; Mόνθ τθσ <ανεφφθ>; 
Θ λζξθ ανιρ: 
· Υροζρχεται από το α προκεμ. και τθν Λαπετικι ρίηα νερ- θ ναρ-, νρ, νδρ-, 
ανευριςκομζνθ και εισ το «άνκρωποσ»7. 
· Χθμαίνει και άνκρωποσ ( αντίκετοσ του κεοφ ) <α ευφ.+ρ. νερ, ςανςκριτικά ναρ8. 
· Ετυμολογείται εκ του nar (ναρ) μετά προκζματοσ ευφωνικοφ α- και αναφυομζνου 
δ *α-ν(δ)ρ+. Χανςκριτικά nar-as=ανιρ9. 
Ανάλυςθ ριηϊν νερ-, ναρ-niyr(νρ): 
Φίηα ταυτόςθμθ με τθν nir με τθν ζννοια τθσ λάμψεωσ/ανταφγειασ. 
Nir ι nar(νρ) : Αρχζγονθ ρίηα που ςθμαίνει λαμποκοπϊ, γυαλίηω, φωσ (κυριο-
λεκτικϊσ και μεταφορικϊσ). 



Φίηα νερ -επίρρθμα ζνερκε(ν) και ςυντετμθμζνα νερ-κε(ν)=κάτωκεν, εκ των κάτω. 
νθρόσ ( εκ του νερ )= ο ταπεινόσ, ο νεαρόσ10. 
ε-νερ-κα = Εκ των κάτω (φπερκεν = εκ των άνω). 
Ζ-νερ-οι = Σι εν ζρα (οι εν τθ γθ, υπό τθν γθν). 
· Χυνεπϊσ ανιρ = άνκρωποσ = Σν λαμπερό ςτθν όψθ που προζρχεται από τθν γθ. 
Υοφ αναφζρεται ότι ο άνκρωποσ προιλκε από τθ γθ; Πόνο ςτθν Υαλαιά Διακικθ ( 
χωρία για τθν δθμιουργία του Αδάμ ). Για τον λόγο αυτό και θ λζξθ χοϊκόσ ( εκ τθσ 
γθσ ) ςτθν εβραϊκι γλϊςςα ςτθν Υ.Δ. αναφζρεται ωσ Adam-a11. 
Υοιοφ λογικοφ όντοσ θ όψθ είναι λαμπερι, λάμπει; Χε ποια από τισ γνωςτζσ φυλζσ 
ανικει; 
· Αλλά και ο άνκραξ/κοσ ( προτακείςα λζξθ για ετυμολογικι ερμθνεία του ανκρϊ-
που μετά τθν ανακάλυψθ τθσ Πυκθναϊκισ ςυλλαβογραφίασ), το αμζταλλο ςτοιχείο 
C που βρίςκεται εντόσ τθσ γθσ και υπάρχει ςε όλουσ τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ, 
ςε κακαρι μορφι δεν ονομάηεται αδάμασ (πολφτιμοσ λίκοσ και ερυκροφ χρϊματοσ); 
Τςοι επρότειναν και εδίδαξαν τθν ετυμολογία τθσ λζξεωσ άνκρωποσ από τθν λζξθ 
ανιρ/ανδρόσ+ωψ/ωποσ ειςιλκαν και παρζμειναν ςτον « πρόναο » τθσ αλθκείασ. 
Δεν ειςεχϊρθςαν ςτον κυρίωσ ναό διότι:  
· Δεν ζλαβαν υπόψθ τουσ όςα προαναφζραμε ι και αν τα ζλαβαν υπόψθ τουσ δεν 
τα ςυςχζτιςαν με τισ πθγζσ από τθν Υαλαιά Διακικθ και ιδιαίτερα με τθν ετυμο-
λογία και τα παράγωγα τθσ λζξεωσ Αδάμ = Ανιρ = Άνκρωποσ. 
· Δεν δικαιολόγθςαν επαρκϊσ τθν μετατροπι του δ ςε κ. 
· Δεν αντιπαρζβαλαν τθν λζξθ με τθν αρχικι ςυλλαβογραφία τθσ λζξεωσ άνκρωποσ. 
· Ετυμολογία τθσ λζξεωσ Αδάμ (Εβραϊκι ρίηα τθσ Υ.Δ.) 
- Ψο ον ςτου οποίου το πρόςωπο φαίνεται το αίμα12. 
- Αυτόσ που φαίνεται ερυκρωπόσ13. 
Υοιά φυλι αντιπροςωπεφει ι ςε ποια φυλι ανικει εκείνοσ του οποίου το πρόςωπο 
γίνεται ερυκρωπό ι φαίνεται το αίμα; Υροςοχι ! Χτουσ ερυκροδζρμουσ όλο το 
δζρμα και όχι μόνο το πρόςωπο/θ όψθ τουσ είναι ερυκρόν και όχι ερυκρωπόν, από 
τθσ γεννιςεϊσ τουσ. 
1 Οεξικό Δορμπαράκθ, ς.86. 
2 Θρόδοτοσ, Ξλειϊ, 60. 
3 Οεξικόν Θςυχίου, Αιλίου Διογενειανοφ – Υεριεργοπζνθτεσ, ς.162. 
4 Οεξικό Liddel-Scott, ς. 227. 
5 Σμιρου Σδφςςεια, ςτ.α28. 
6 Ελζνθ Φατςζα, Υεριοδ.Υεριςκόπιο τθσ επιςτιμθσ Ρο 295, Λοφλ-Αυγ 2005, ς.42-52 
7 Οεξικό Δορμπαράκθ, ς.86. 
8 Οεξικό Αρχαιάσ Ελλθνικισ γλϊςςθσ, Χαρ. Ακ. Ππάλτασ, εκδ. Δθμ. Ρ. Υαπαδιμα, 
1995. 
9 Οεξικό Χταματάκου, ς.115. 
10 Οεξικό Liddel-Scott, λζξεισ ανιρ και άνκρωποσ. 
11 Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible,James Strong, S.T.D ,LL.D, 1978. 
12 Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible,James Strong, S.T.D ,LL.D, 1978. 
13 Ώπωσ υποςθμείωςθ 12. 
 
Υϊσ όριηαν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ τον όρο «άνκρωποσ»; 
Σ Τμθροσ κεωρεί τον άνκρωπον πλάςμα αντιδιαςτελλόμενον τόςον ζναντι των 
κεϊν όςον και ζναντι των κτθνϊν1. 



Σ Αριςτοτζλθσ ορίηει τον άνκρωπον ωσ «ηῶον πολιτικόν» ι «πᾶσ ἄνκρωποσ ηῶον», 
«Tελεωκεὶσ βέλτιςτον τῶν ηῴων ἄνκρωπόσ» ι «ηϊον ου μόνον πολιτικόν αλλά και 
οικονομικόν και κοινωνικόν». 
Εκείνοσ όμωσ που μασ πλθροφορεί για τον πλιρθ οριςμό τθσ λζξεωσ άνκρωποσ 
είναι ο Υλάτων. Χε ςχετικι ερϊτθςθ του Ερμογζνθ ο Χωκράτθσ απαντά : «ἐντεῦκεν 
δὴ μόνον τῶν κθρίων ὀρκῶσ ὁ ἄνκρωποσ “ἄνκρωποσ” ὠνομάςκθ, ἀνακρῶν ἃ 
ὄπωπε» 2. ( Από όλα τα κθρία μόνον ό άνκρωποσ ωνομάςκθ ορκϊσ «άνκρωποσ» 
διότι παρατθρεί και εξετάηει με προςοχι όςα ζχει ιδι ). 
Εδϊ δθμιουργείται μείηον κζμα ςτο οποίο καλοφνται να απαντιςουν, κυρίωσ, όλοι 
όςοι, επί δεκαετίεσ, ςυνζγραφαν ςχολικά/πανεπιςτθμιακά εγχειρίδια θ εξζδιδαν 
οδθγίεσ προσ το εκπαιδευτικό προςωπικό δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαι-
δεφςεωσ, με τισ οποίεσ τουσ διζταςςαν να διδάςκουν τθν ετυμολογία τθσ λζξεωσ 
άνκρωποσ από το άνω+κρϊςκω ι ανιρ+ωψ/ωποσ. 
Αφοφ ο Υλάτων δίδει πλιρθ και ςαφι οριςμό του όρου άνκρωποσ για ποιοφσ 
λόγουσ οι μεταγενζςτεροι, χωρίσ θ νεωτζρα επιςτιμθ να προςκζςει τίποτε πλζον 
των υπαρχόντων ςτοιχείων, τον αγνόθςαν και κατζλθξαν ςτθν αυκαίρετθ ερμθνεία 
του άνω+κρϊςκω (επικρατιςαςα) ι ανιρ+ωψ/ωποσ ( εναλλακτικι ) που είναι όλωσ 
αβάςιμθ/αντιεπιςτθμονικι και πλθμμελισ/ λογικοφανισ αντιςτοίχωσ; 
Φρονοφμε ότι θ μόνθ λογικι εξιγθςθ είναι ότι θ ςυνομοταξία των λεγομζνων 
«διαφωτιςτϊν» ιγουν ςκοταδιςτϊν που ελζγχουν τα τθσ Υαιδείασ-Εκπαιδεφςεωσ 
παγκοςμίωσ, ΔΕΡ επικυμοφςε να αποκαλυφκοφν αλικειεσ που : 
· Υροζκυπταν από τθν ερμθνεία του παραπάνω χωρίου όχι μόνον ςε ό,τι αφορά τον 
άνκρωπο αλλά και τθν πικανότθτα υπάρξεωσ «άλλων ανκρϊπων» ( δθμιουργία 
διαφόρων φυλϊν ) κάτι που κα απεδείκνυε τθν αυκεντία και αξιοπιςτία τθσ Υ.Δ. 
· Ανζτρεπαν τον μφκο τθσ εξελίξεωσ του ανκρωπίνου είδουσ, που ςιμερα τον ζχουν 
ωσ ςθμαία όλοι οι διεκνιςτζσ-κοςμοπολίτεσ-αντιχριςτιανοί και « Ζλλθνεσ» ψευδο-
εκνικιςτζσ… 
· Εκρφπτοντο ςτθ φράςθ-κλειδί του ςχετικοφ χωρίου: 
«…δθ μόνον των κθρίων ορκϊσ ο άνκρωποσ ωνομάςκθ «άνκρωποσ». 
Επίςθσ ςθμαντικι είναι θ φράςθ «ἀνακρῶν ἃ ὄπωπε», αφοφ: 
« ἀκρζω = ακριβϊσ και διαρκϊσ παρατθρϊ, κεωρϊ, κοιτάηω. Μςωσ δεν είναι τολ-
μθρά θ εκ του α επιτατικοφ και του κορ-κρϊςκω, ο.ε. αναπθδϊ εκ τθσ θρεμίασ και 
τθσ θςυχίασ, ανορκϊ τθν κεφαλι και τα ϊτα, ανίςταμαι ίνα ίδω τι ι ακοφςω. 
Επομζνωσ κυριολεκτικϊσ ςθμαίνει το γίνομαι προςεκτικόσ».3 
ἀνακρζω-ϊ ( Πζλλων ἀνακριςω ): Ανακεωρζω, παρατθρϊ με προςοχι. Ανάκρθςισ 
= Ακριβισ παρατιρθςισ 4 
Επιβαλλόμενα και απορρζοντα ερωτιματα: 
1ο) Γιατί οι Υλάτων και Χωκράτθσ ςυγκαταλζγουν τον άνκρωπο ( ζλλογον δίποδον 
ον ) μεταξφ των κθρίων ( άλογα τετράποδα, κλπ.); 
2ο) Ψι εννοοφςαν με τθν λζξθ κθρία; Τντωσ άγρια ηϊα, κτινθ, άλογα όντα ι κάτι 
άλλο; 
3ο) Σι αρχαίοι Ζλλθνεσ με τθν λζξθ κθρία εννοοφςαν ποτζ ζλλογα δίποδα όντα, 
ϊςτε να δικαιολογείται και θ ςφγκριςθ των κθρίων με τον άνκρωπον ςτο ςυγκε-
κριμζνο χωρίο; 
4ο) Αναφζρονται τζτοιου είδουσ «κθρία» ςτθν βιβλικι και ξζνθ γραμματεία; 
Ωπάρχουν δθλαδι λογικά δίποδα όντα εκτόσ 



τθσ γνωςτισ ανκρωπίνθσ-Αδαμικισ γραμμισ; Εάν ναι είναι ανκρωποειδι, ανκρωπί-
δεσ ι άλλοι άνκρωποι; 
5ο) Υϊσ ερμινευςε τα «κθρία» τθσ Υ.Δ. θ Σρκόδοξθ Εκκλθςία; 
 
Χτα ερωτιματα κα απαντιςουμε μζχρι εκείνου του ςθμείου, απ’ όπου κα παρα-
δϊςουμε τθν ερευνθτικι ςκυτάλθ ςτουσ αναγνϊςτεσ για προβλθματιςμό και περ-
αιτζρω διερεφνθςθ.  
Άλλωςτε αυτόσ είναι ζνασ από τουσ λόγουσ που δθμιουργιςαμε το ιςτολόγιο. 
 
Απαντήσεις  

1. Σι φιλόςοφοι Υλάτων και Χωκράτθσ δεν κα διακινδφνευαν τθν φιμθ, τισ 
γνϊςεισ και τθν αξιοπιςτία τουσ με το να κατατάξουν τον άνκρωπο ςτθν ίδια 
κατθγορία με ανόμοια όντα, με ηϊα, με κθρία. Δεν είπαν ότι «ο άνκρωποσ 
διαφζρει από τα κθρία επειδι…» αλλά «Πεταξφ όλων των κθρίων μόνον ο 
άνκρωποσ.». Ψον κατζταξαν ςτθν οικογζνεια των κθρίων, δεν τον διαφορο-
ποίθςαν από τα κθρία. Χαφζςτατα λοιπόν με τθν λζξθ «κθρία» δεν εννο-
οφςαν τα γνωςτά ςε μασ τετράποδα, κτινθ, άγρια ηϊα, ηϊα, κλπ.  

2. Πε τθν λζξθ «κθρία» εννοοφςαν ακριβϊσ ό,τι και ο Καλισ ο Πιλιςιοσ ςτθν 
φράςθ του: «τοφτων ἕνεκα χάριν ἔχειν τῇ Ψφχῃ. Υρῶτον μὲν ὅτι ἄνκρωποσ 
ἐγενόμθν καὶ οὐ κθρίον, εἶτα ὅτι ἀνὴρ καὶ οὐ γυνι, τρίτον ὅτι Ἕλλθν καὶ οὐ  

3. βάρβαροσ».  

Γιατί να ευχαριςτεί ο Καλισ τουσ κεοφσ ι τθν κεά τφχθ, κάνοντασ ςφγκριςθ τθσ 
ιδιοπροςωπείασ του, τθσ ταυτότθτόσ του (άνκρωποσ-ανιρ-Ζλλθν) με δφο αντίςτοιχα 
ζλλογα όντα (βάρβαροσ-γυνι) και ζνα άλογον ηϊον ( κθρίον ) που μπορεί να ιταν 
ζνα από τα εκατοντάδεσ είδθ ηϊων; Δεν κα ιταν ακατανόθτο, παράλογο, ανεξιγθτο 
και μάλιςτα για ζνα ςοφό τθσ εποχισ του, όπωσ ιταν ο Καλισ; Χυνεπϊσ το κθρίον 
που αναφζρει ο Καλισ αντιπροςωπεφει ζμψυχον-ζλλογον-δίποδον ον ( όπωσ ο 
άνκρωποσ θ άλλο είδοσ <ανκρϊπου> ). 
Άλλωςτε από τθν αντιπαραβολι/αντιςτοιχία των λζξεων άνκρωποσ-->κθρίον, 
άνδρασ --> γυνι, Ζλλθν-->βάρβαροσ ςαφϊσ προκφπτει το παραπάνω ςυμπζραςμα. 
3) Ραι ! Περικά παραδείγματα: 
- «Ὦ Ηεῦ, πάτερ Ηεῦ, ςὸν μὲν οὐρανοῦ κράτοσ. ςὺ δ' ἔργ' ἐπ' ἀνκρϊπων ὁρᾷσ. 
λεωργὰ καὶ κεμιςτά, ςοὶ δὲ κθρίων. ὕβρισ τε καὶ δίκθ μζλει »5. 
( Ω Ηευ, πατζρα Ηεφ, ςυ βλζπεισ όλα τα ζργα των ανκρϊπων και τα πονθρά και τα 
καλά, ςυ επίςθσ φροντίηεισ για τθν ςυκοφαντία/ακολαςία και τθν δικαιοςφνθ των 
κθρίων ) 
Σ «Κεόσ» Ηευσ εφρόντιηε για τισ ακολαςίεσ-ςυκοφαντικζσ πράξεισ και απόδοςθ 
δικαιοςφνθσ ςτα άλογα άγρια κθρία;  
Πόνο φρενοβλαβείσ κα υποςτιριηαν κάτι τζτοιο. 
- « Σὐδέν ἐςτι κθρίον γυναικὸσ ἀμαχώτερον»6. 
- « Εγζνοντο δε οι περί του Υρουςίαν, περί τθν των κθρίων ςυναγωγιν»7. 
- « Ξαὶ δὴ καὶ παλαιὸν νόμον δοκεῖ τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα καὶ κατὰ φύςιν, τὰσ περὶ τὰ 
ἀφροδίςια ἡδονὰσ οὐ μόνον ἀνκρώπων ἀλλὰ καὶ κθρίων, διεφκαρκέναι …»8 
- « Υολφ περιςςότερο μάλιςτα που ο κεςμόσ αυτόσ ( ο κεςμόσ των ομαδικϊν 
γυμναςίων και ςυςςιτίων ) νομοκετθμζνοσ από παλιά κακϊσ είναι, φαίνεται ότι ζχει 



διαφκείρει τισ κατά φφςιν ερωτικζσ απολαφςεισ όχι μόνον των ανκρϊπων αλλά και 
των κθρίων» 
Ζχετε ακοφςει ποτζ να ζχουν κεςμοκετθκεί ανκρϊπινοι νόμοι που να διευκολφνουν 
τθν παρά φφςθ ςεξουαλικι απόλαυςθ των γνωςτϊν ς’ εμάσ ηϊων, κθρίων; 
4) Αναφζρονται ςτθν Αγία Γραφι ( Υαλαιά και Ξαινι Διακικθ ) αλλά και ςτο 
Ψαλμοφδ !!! 
- «Εἶπζ τισ ἐξ αὐτῶν ἴδιοσ αὐτῶν προφιτθσ· Ξρῆτεσ ἀεὶ ψεῦςται, κακὰ κθρία, 
γαςτζρεσ ἀργαί …»9. 
Υολλοί παρερμθνεφοντεσ το χωρίο αυτό, ιςχυρίηονται ότι ο απόςτολοσ Υαφλοσ 
χαρακτιριςε τουσ Ξριτεσ ωσ κθρία ! Συδζν ψευδζςτερον. Αυτόσ ο ιςχυριςμόσ κα 
ιταν βάςιμοσ εάν ο Υαφλοσ ζλεγε ότι « οι Ξριτεσ αεί ψεφται κακά κθρία »….Σ 
Υαφλοσ, όμωσ, ανζφερε ότι κάποιοσ εκ περιτομισ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςχετικό 
χωρίο, δθλαδι Εβραίοσ, απεκάλεςε τουσ Ξριτεσ κθρία και ότι θ μαρτυρία αυτι ( ότι 
ζνασ Εβραίοσ το είπε ), είναι αλθκισ. 
«Εἰςὶν γὰρ πολλοὶ …καὶ φρεναπάται ( ΧΧ: Αυτοί που εξαπατοφν τα μυαλά των 
άλλων/οδθγοφν ςε παραφροςφνθ ), μάλιςτα οι εκ περιτομισ ( ΧΧ: Υεριτετμθμζνοι 
τότε ιςαν μόνο οι Εβραίοι )…ειπζ τισ εξ αυτϊν ίδιοσ αυτϊν προφιτθσ ( ΧΧ:Πετά 
Χριςτόν δεν υπάρχουν προφιτεσ ςτον παλιό λαό Λςραιλ, αφοφ όλεσ οι προ-φθτείεσ 
τθσ Υ.Δ. εξεπλθρϊκθςαν ςτο πρόςωπο του Λθςοφ Χριςτοφ. Χυνεπϊσ όςοι μετά 
Χριςτόν Λουδαίοι εμφανίηονται ωσ προφιτεσ είναι κατά πικανϊτατθ εκδοχι, απατε-
ϊνεσ θ Ψαλμουδιςτζσ ψευδοπροφιτεσ )..» 10. 
Πία ακόμθ λογικοφανισ, ψευδισ ερμθνεία των κειμζνων τθσ Αγίασ Γραφισ από 
ανοιτουσ, αφελείσ, ανκρωποπλάνουσ ι ςυςτθμικοφσ απατεϊνεσ. 
Γιατί απεκρφβθ θ αλθκισ ερμθνεία; 
Διότι οι «ερμθνευτζσ» του ςχετικοφ χωριοφ τθσ Ξαινισ Διακικθσ, κα ζπρεπε να 
εξθγιςουν από ποφ ορμϊμενοσ ο Εβραίοσ «προφιτθσ» ( πικανϊτατα Ψαλμουδιςτισ 
και μελετθτισ των Γραφϊν ) απεκάλεςε τουσ ανκρϊπουσ-Ξριτεσ κθρία, ςε ποια 
κείμενα εςτθρίηετο και τι εςιμαινε ζνασ τζτοιοσ χαρακτθριςμόσ τον 1ο μΧ αιϊνα 
όταν οι αςπαηόμενοι τθν νζα Υίςτθ-Χριςτιανοί διϊκοντο από τουσ ειδωλολάτρεσ. 
Γνϊριηε ι όχι τθν ερμθνεία τθσ βιβλικισ λζξεωσ « κθρία »; 
- «Ξαὶ εὐλόγθςεν ὁ Κεὸσ τὸν Ρῶε καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ· αὐξάνεςκε 
καὶ πλθκφνεςκε καὶ πλθρϊςατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεφςατε αὐτῆσ … καὶ ὁ τρόμοσ 
καὶ ὁ φόβοσ ὑμῶν ἔςται ἐπὶ πᾶςι τοῖσ κθρίοισ τῆσ γῆσ, ἐπὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ κινοφμενα ἐπὶ τῆσ γῆσ καὶ ἐπὶ πάντασ τοὺσ ἰχκφασ τῆσ 
καλάςςθσ…»11. 
Γιατί διαχωρίηονται τα κθρία τθσ γθσ από τα «…πάντα τὰ κινοφμενα ἐπὶ τῆσ γῆσ»; Ψα 
γνωςτά άλογα κθρία δεν κινοφνται επί τθσ γθσ; Αςφαλϊσ ναι ! 
Ψότε ςε τι οφείλεται ο διαχωριςμόσ; 
Χτο παραπάνω χωρίο επιβεβαιϊνεται θ δθμιουργία ΣΟΩΡ των εμψφχων-μθ 
λογικϊν κτιςμάτων ( ουρανοφ-καλάςςθσ-γθσ/πετεινά-ιχκφεσ καλάςςθσ-πάντα τα 
κινοφμενα επί τθσ γθσ ). Υοίοι μζνουν όμωσ; Σ Ρϊε με τθν οικογζνειάν του (άνκ-
ρωποι) που ευλογοφνται από τον Κεό και τα κθρία τθσ γθσ. Υοιά είναι αυτά τα 
κθρία; Αςφαλϊσ όχι τα γνωςτά ηϊα, άγρια κθρία, κτινθ, κ.α. διότι αυτά ςυμπερι-
λαμβάνονται ςτθν φράςθ: « πάντα τα κινοφμενα επί τθσ γθσ ». 
- «Ξαὶ εἶπεν ὁ Κεόσ· ἐξαγαγζτω ἡ γῆ ψυχὴν ηῶςαν κατὰ γζνοσ, τετράποδα καὶ 
ἑρπετὰ καὶ κθρία τῆσ γῆσ κατὰ γζνοσ. Ξαὶ ἐποίθςεν ὁ Κεὸσ τὰ κθρία τῆσ γῆσ κατὰ 
γζνοσ, καὶ τὰ κτινθ (  ΧΧ: τετράποδα ) κατὰ γζνοσ αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆσ γῆσ  



κατὰ γζνοσ αὐτῶν»12. 
Ψα κθρία δεν είναι τετράποδα; Γιατί ςτο ςυγκεκριμζνο χωρίο διαχωρίηονται, πάλιν, 
από τα τετράποδα; Πιπωσ είναι κάτι άλλο; 
Για να απαντιςουμε ςαφζςτατα κα πρζπει να ανατρζξουμε ςτα κείμενα τθσ 
Υαλαιάσ διακικθσ να δοφμε τθν ερμθνεία των αντιςτοίχων Εβραϊκϊν λζξεων : Χτα 
παραπάνω χωρία, θ λζξθ κθρία ζχει πολλαπλζσ ερμθνείεσ, ςθμαίνει : Ηϊον, ηων 
δθμιοφργθμα, ηων πράγμα, άγριο κθρίο13. 
Υοια είναι τα ηϊντα δθμιουργιματα/ηωντανά ( living creatures ) που δεν είναι κτινθ 
( beasts ); 
Χε άλλα χωρία τθσ Υ.Δ., θ αντίςτοιχθ εβραϊκι λζξθ για τα γνωςτά ηϊα, κτινθ και 
κθρία είναι διαφορετικι και δεν προκαλεί αμφιταλαντεφςεισ-ερωτθματικά14 
« Ξαὶ ἐκάλεςεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶςι τοῖσ κτινεςι καὶ πᾶςι τοῖσ πετεινοῖσ τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ πᾶςι τοῖσ κθρίοισ τοῦ ἀγροῦ …» ( ΓΕΡΕΧΘ:2/20 ) 
Ασ υποκζςουμε ότι τα «κθρία» τθσ ΓΕΡΕΧΕΩΧ αντιπροςωπεφουν δίποδα ζλλογα 
όντα δθμιουργθκζντα πριν από τουσ Υρωτοπλάςτουσ Αδάμ και Εφα. Αμεςωσ κα 
πρζπει να δοκεί απάντθςθ ςτο εφλογο ερϊτθμα: Ωπιρχαν/δθμιουργικθκαν τζτοια 
ζλλογα κτίςματα προ του Αδάμ; 
«Επίςθσ δεν αμφιβάλλω ότι υπιρχαν άνκρωποι προ τθσ δθμιουργίασ του πρϊτου 
ανκρϊπου..»15 μασ διαβεβαιοί ο άγιοσ Σρκοδόξων και παπικϊν Αυγουςτίνοσ ( 5οσ 
μ.Χ. αιϊνασ, προ του Χχίςματοσ Ανατολισ-Δφςθσ ). 
Ξεραυνόσ εν Υνευματικι εριμω, ειδικϊσ για τουσ κιαςϊτεσ τθσ κεωρίασ τθσ 
εξελίξεωσ. 
Τταν ανεκαλφφκθ θ ιπειροσ τθσ Αμερικισ (1492) οι Υαπικοί δεν ανεγνϊριςαν τουσ 
ικαγενείσ Λνδιάνουσ ωσ ανκρϊπουσ και τουσ χαρακτιριηαν κτινθ, ηϊα. Υου εςτθρί-
ηοντο για τζτοιουσ χαρακτθριςμοφσ; 
Χρειάςτθκε να περάςει περίπου μιςόσ αιϊνασ για να αναγνωρίςουν και τουσ ερυκ-
ροδζρμουσ-Λνδιάνουσ ωσ ανκρϊπουσ, εγγράφωσ, με τθν εγκφκλιον του Υάπα Υαφ-
λου Γϋ « Sublimus Dei » (29 Παΐου 1537). 
Ξατά τουσ αρχαϊκοφσ χρόνουσ ευρίςκομεν κθριόμορφεσ παραςτάςεισ ανκρϊπων 
και κεϊν. Πία από αυτζσ είναι θ φυγι του Αινεία από τθν Ψροία μετά τθσ 
οικογενείασ του16. Γιατί παρίςταναν ανκρϊπουσ με μορφιν κθρίου; 
 
1 Eγκ. ΘΟΛΣΧ, λζξθ άνκρωποσ-ΛΟΛΑΧ, Ε, 442 κ.α. 
2 Υλάτωνοσ Ξρατφλοσ, 399C. 
3 Οεξικόν Ελλθνικισ γλϊςςθσ, Χκαρλάτου Βυηαντίου, 1852, τόμοσ Α, ς.19 και 83. 
4 Οεξικό Ελλθνικισ γλϊςςθσ, Χκαρλάτου Βυηαντίου, 1852, τόμ Α, ς.19 και 83. 
5 Αρχίλοχοσ, Επωδόσ 103 
6 Αριςτοφάνθσ, Ουςιςτράτθ, 1014. 
7 Οεξ. Χουϊδα. 
8 Υλάτωνοσ Ρόμοι, 636, B,C). 
9 ΨΛΨΣΧ:1/12. 
10 ΨΛΨΣΧ: 1/10-13. 
11 ΓΕΡ 9/2-3. 
12 ΓΕΡ:1/24-25 
13 Beast-beasts (2416) : alive, living creature, (wild) beast. 
14 behe^mowth (929) = ηϊον, κτινοσ, κθρίον. 
15 Θ πολιτεία του Κεοφ, Λερόσ Αυγουςτίνοσ, κεφ.ΛΗ  



1. Πεγάλθ Ελλθνικι Εγκυκλοπαίδεια, Εκδ. Φοίνιξ, λ. κθριόμορφοσ, ς.669.  

Σι ςθμερινοί Ψαλμουδιςτζσ (Jews):  

 Υιςτεφουν ότι όλοι οι μθ Εβραίοι δεν είναι άνκρωποι αλλά αγζλθ ηϊων, 
κτινθ ( γκοϊμ )1.  

 Χαρακτθρίηουν εαυτοφσ υιοφσ τοφ φωτόσ.  

Ψο «ιερό» βιβλίο τουσ το Ψαλμοφδ είναι το μόνο από ΣΟΑ τα ιερά βιβλία των δια-
φόρων κρθςκειϊν και κρθςκευτικϊν δογμάτων που δεν κυκλοφορεί ςτο εμπόριο ( 
δθμοςίωσ ). Σι μυοφμενοι διδάςκονται το περιεχόμενό του κεκλειςμζνων των 
κυρϊν ςτισ Χυναγωγζσ. Γιατί άραγε: 
Ψόςον από τα περιεχόμενα του Ψαλμοφδ2 όςον και από τθν απόκρυφθ Χιραμικι 
παράδοςθ3 προκφπτουν τα εξισ: 
· Σι απόγονοι του Αδάμ και τθσ Εφασ αποκαλοφνται περιφρονθτικϊσ «Ωιοί τισ ιλφοσ 
( λάςπθσ )». Υροφανϊσ δανειςτικαν τθν φράςθ από τα ςχετικά χωρία τθσ Υαλαιάσ 
Διακικθσ όπωσ : « καὶ ἔπλαςεν ὁ Κεὸσ τὸν ἄνκρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆσ γῆσ»4, 
«κατοικοῦντεσ οἰκίασ πθλίνασ, ἐξ ὧν καὶ αὐτοὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πθλοῦ ἐςμζν…»5, 
«…ἡμεῖσ δὲ πθλὸσ ἔργα χειρῶν ςου πάντεσ ἡμεῖσ »6. 
· Σι απόγονοι του Ξάϊν ςτθν γραμμι του οποίου αυτοτοποκετοφνται και επαίρονται 
οι Ψαλμουδιςτζσ ( Jews ), χαρακτθ-ρίηονται « Ωιοί του φωτόσ ». 
Υοίου φωτόσ άραγε; Ψου θλιακοφ; Tου Εωςφορικοφ; Ψου Απολλωνίου; Άλλθσ πθγισ; 
Δθλαδι οι Ξαϊνίτεσ κζτουν εαυτοφσ εκτόσ Αδαμικισ ( ανκρωπίνθσ ) γραμμισ που 
περιγράφεται ςτο βιβλίο τθσ ΓΕΡΕΧΕΩΧ ςτθν Υαλαιά Διακικθ και επιβεβαιϊνεται 
ςτθν Ξαινι Διακικθ7.  
Σι απόγονοι του Ξάϊν, λοιπόν, ςφμφωνα με το Ψαλμοφδ, ιςχυρίηονται ότι δεν 
ανικουν ςτθν Αδαμικι-ανκρϊπινθ γραμμι δθμιουργίασ. 
Τντεσ, όμωσ, άνκρωποι, αφοφ ο Ξάϊν ιταν υιόσ των ανκρϊπων Αδάμ και Εφασ, γιατί 
απαρνοφνται τθν Αδαμικι γραμμι; Υοιά ι ποιζσ φυλετικζσ γραμμζσ αντιπροςω-
πεφουν; 
Χτθν Υ.Δ. ςαφϊσ αναφζρεται ότι ο Ξάϊν δθμιοφργθςε τθν δικι του φυλετικι 
γραμμι: Ξάϊν-Ενϊχ-Γαϊδάδ-Παλλελειλ-Πακουςάλα-Οάμεχ…8. 
Θ Ξαϊνικι γραμμι δθμιουργικθκε με ανκρϊπουσ τθσ Αδαμικισ γραμμισ; 
Eάν ναι, τότε γιατί οι Ψαλμουδιςτζσ Εβραίοι κζτουν εαυτοφσ εκτόσ Αδαμικισ 
γραμμισ; 
Εάν όχι, με ποιοφσ δθμιουργικθκε το γζνοσ του Ξάϊν ; 
Ωπιρχαν και άλλοι «άνκρωποι» ; 
Υοιά ι ποιζσ άλλεσ ανκρϊπινεσ φυλζσ αντιπροςϊπευαν ; 
Υοιά ιςαν εκείνα τα ζλλογα δίποδα όντα ( άνκρωποι-living creatures ) που εςχθμά-
τιςαν τθν Ξαϊνικι βιολογικι γραμμι θ οποία «χάνεται» ςτα βάκθ τθσ προϊςτορίασ; 
Ι μιπωσ δεν χάνεται και εμφανίηεται αποτόμωσ ; 
Εάν ζχει επιβιϊςει θ γραμμι Ξάϊν μζχρι των θμερϊν μασ, ποιόσ φυλετικόσ κλάδοσ 
τθν αντιπροςωπεφει ;  
Ζχουν, μιπωσ, οι Ξαϊνίτεσ, ςυγκεκριμζνα και ιδιαίτερα ζκδθλα ςωματομετρικά 
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία, εκδθλϊνουν «θκικζσ» και ψυχοπνευματικζσ ιδιότθτεσ 
τόςον εμφανϊσ, ϊςτε να ξεχωρίηουν, ςιμερα, από τουσ υπολοίπουσ ανκρϊπουσ ; 
Είναι όντωσ άνκρωποι ι άλλου είδουσ «άνκρωποι»; 



Ζχουν ςχζςθ με τα «κθρία» τθσ Υ.Δ.; 
Ζχουν ςχζςθ με τθν εμφάνιςθ του Αντιχρίςτου που κα είναι ο απεςταλμζνοσ του 
Χατανά όπωσ μασ πλθροφορεί ο Ξφριοσ ςτθν Αποκάλυψθ; 
Ὧδε ἡ ςοφία ἐςτίν· ὁ ἔχων νοῦν ψθφιςάτω τὸν ἀρικμὸν τοῦ κθρίου· ἀρικμὸσ γὰρ 
ἀνκρϊπου ἐςτί· καὶ ὁ ἀρικμὸσ αὐτοῦ χξϛϋ( 666 ) » , Αποκάλυψθ, 13/8 -. 
Πία ακόμθ επιβεβαίωςθ ότι κθρίον=δίποδον ζλλογον ον = άνκρωποσ=άλλοσ 
«άνκρωποσ ». 
Υοίοι είναι αυτοί οι «άλλοι άνκρωποι»; Εάν δεν είναι όλεσ οι άλλεσ φυλζσ, εκτόσ τθσ 
Αδαμικισ, που εδθμιοφργθςε ο Κεόσ-Δθμιουργόσ, κατά Ιπειρον και περιοχι, τότε 
ποίοι είναι; 
Αντελιφκθτε ι όχι τουσ λόγουσ για τουσ οποίου το Χφςτθμα ςυκοφαντεί παντοιο-
τρόπωσ τθν Υ.Δ. και μάλιςτα οι νεοναηιςτζσ/αντιςιωνιςτζσ/αντιςθμίτεσ που παρου-
ςιάηονται ωσ δικεν φανατικοί πολζμιοι των Εβραίων και «νεκροκάπτεσ» τθσ Υ.Δ. 
ενϊ είναι μίςκαρνα όργανα των Ψαλμουδιςτϊν; 
Για να μθν πλθροφορθκοφμε ποτζ τθν αλικεια για τθν Δθμιουργία, τα κτίςματα ( 
ζλλογα, άλογα, άψυχα, κλπ ), τισ δυνάμεισ τθσ Ξτίςεωσ ( Δεν υπάρχει φφςισ αλλά 
κτίςισ. Ακόμθ και αυτόν τον όρο άλλαξαν για να μθν αναηθτιςουμε τον Ξτίςτθ/ 
Δθμιουργό ). Ανζφεραν ποτζ οι δικεν αντιςθμίτεσ/ςιωνιςτζσ τισ λζξεισ Ψαλμοφδ-
Ψαλμουδιςμόσ ; Γιατί; 
Αναηθτιςατε τα αίτια και τότε κα αρχίςετε να ανακαλφπτετε τισ απάτεσ και πλάνεσ 
του Χυςτιματοσ των Σλεςθνόρων/Κθριοποιθτϊν/Ψαλμουδιςτϊν/Ξος-μοκρατόρων. 
Ωπάρχουν ακόμθ εχζφρονεσ που πιςτεφουν ότι θ Υ.Δ. είναι το ιςτορικό- πολιτικό-
κρθςκευτικό Βιβλίο των εβραίων (Jews); 
Απλϊσ οι Ψαλμουδιςτζσ ςφετερίηονται τθν Υαλαιά Διακικθ ςε ό,τι τουσ ςυμφζρει ( 
Οεθλατοφν τα ονόματα, παραποιοφν τα ιςτορικά γεγονότα, οικειοποιοφνται θρωϊκά 
ι προφθτικά πρόςωπα (Πακκαβαίοι, Δαβίδ, Πωχςισ, Αβραάμ, Λακϊβ, κ.α.) και ερ-
μθνεφουν τα κείμενα κατά τθν αποκρυφιςτικι Ξαμπαλιςτικι παράδοςθ ( Ψαλμοφδ ). 
Επειδι ςτθν ΥΔ απεκαλυπτετο θ Ξαϊνικι γραμμι και όλεσ οι τότε γνωςτζσ φυλζσ, 
επειδι «εφωτογραφίηετο» ο προφθτευόμενοσ Πεςςίασ του παλαιοφ λαοφ Λςραιλ, 
οι Ψαλμουδιςτζσ για να παραπλανιςουν και εξαπατιςουν τουσ μεταγενεςτζρουσ 
μελετθτζσ τθσ Αγίασ Γραφισ, ςυνζγραψαν τον 9ο-10ο μ.Χ. αιϊνα το πρϊτο χειρό-
γραφο και πολφ αργότερα ( 11οσ -15οσ αιϊν ) τα υπόλοιπα που απετζλεςαν το 
λεγόμενο Παςοριτικό κείμενο τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ ( με πλθκϊρα παραχαρά-
ξεων, παραλείψεων, πλαςτογραφιςεων και αφαιρζςεωσ 10 βιβλίων από όςα ζχει θ 
μετάφραςθ τϊν Σϋ). 
Θ Ελλθνικι ερμθνεία γνωςτι ωσ μετάφραςθ των Σϋ, προχριςτιανικϊσ, είχε 
δοκιμαςκεί και κυρωκεί από το μεγάλο Χυνζδριο τθσ Λερουςαλιμ ωσ « ομόγνιοσ 
αδελφι των Εβραϊκϊν Γραφϊν » αναγιγνϊςκετο δε ςτα Λεροςόλυμα, κατ’ ιδίαν και 
ενϊπιον του λαοφ, ςτθν ςυναγωγι αλλά και ςτισ ςυναγωγζσ των απανταχοφ τθσ 
οικουμζνθσ ελλθνιηόντων Λουδαίων. 
Ξατά τθν προχριςτιανικι περίοδο και μζχρι τθν καταςτροφι τθσ Λερουςαλιμ από 
τουσ Φωμαίουσ ( 70 μ.Χ.), κανείσ δεν βρζκθκε οφτε από τουσ ελλθνίηοντεσ οφτε από 
τουσ εβραΐηοντεσ Λουδαίουσ, ςτθν Υαλαιςτίνθ, Αίγυπτο θ αλλαχοφ, να ελζγξει, να 
επιςθμάνει, να καταγγείλει κάποια λάκθ ι λακροχειρίεσ ςτα αρχζτυπα κείμενα ι 
ςτθν μετάφραςθ των Σϋ. 
Αν είχε ςυμβεί κάτι τζτοιο κα το είχε επιςθμάνει ο Ξφριοσ και Κεόσ τθσ Υ.Δ. ςτισ 
ομιλίεσ του.  



Αντικζτωσ, ο Λθςοφσ κατιγγειλε τουσ Γραμματείσ και Φαριςαίουσ ότι εδίδαςκαν 
ανκρϊπινα εντάλματα ( τισ απόκρυφεσ παραδόςεισ τουσ, οι οποίεσ αργότερα απε-
τζλεςαν το Ψαλμοφδ ) και όχι όςα αναφζροντο ςτισ γραφζσ ( Υαλαιά Διακικθ ) τα 
οποία αποτελοφςαν τον Οόγον-Ρόμον του Κεοφ για τον λαό Λςραιλ, επί αιϊνεσ, 
από τθν εποχι του Πωχςζωσ. 
«Ἀκυροῦντεσ τὸν λόγον τοῦ Κεοῦ τῇ παραδόςει ὑμῶν ᾗ παρεδϊκατε. …»9. 
«Διατί καὶ ὑμεῖσ παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ Κεοῦ ( ΧΧ: Ψον νόμον του Κεοφ, τθν 
Υαλαιά Διακικθ ) διὰ τὴν παράδοςιν ὑμῶν;»10. 
Ευκόλωσ λοιπόν προκφπτει το ςυμπζραςμα για ποιοφσ λόγουσ, οι Ψαλμουδιςτζσ ( 
βιολογικοί-πνευματικοί απόγονοι τθσ ανίερθσ τριάδοσ Γραμματείσ-Φαριςαίοι-Χαδ-
δουκαίοι ), ςυνζγραψαν χίλια και πλζον ζτθ αργότερα, το Βιβλίο τθσ (Ρζασ) Υαλαιάσ 
Διακικθσ, κατακρεουργιςαντεσ τθν αλικεια, το οποίον ονόμαςαν Παςοριτικό. 
Υροσ δυςτυχίαν του Χριςτιανικοφ κόςμου, το Παςοριτικό κείμενο και όχι θ μετά-
φραςθ των Σϋ χρθςιμοποιείται ςιμερα από τουσ μθ ορκοδόξουσ, που αυτοαπο-
καλοφνται «Χριςτιανοί». 
Υωσ κα μάκουν, λοιπόν, τθν αλικεια όςοι μελετοφν τθν Υαλαιά Διακικθ από κείμ-
ενα που ςυνεγράφθςαν από Ψαλμουδιςτζσ ραββίνουσ, λυςςαλζουσ πολεμίουσ του 
Χριςτιανιςμοφ, μετά τον 10ον μ.Χ. αιϊνα, βαςιςκζντεσ, κατά τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ, 
ςε παλαιά εβραϊκά χειρόγραφα των οποίων ουδζποτε απεδείχκθ θ αυκεντικότθσ; 
Αντικζτωσ ςοβαροί ερευνθτζσ-μελετθτζσ εντόπιςαν ςτο Παςοριτικό κείμενο, παρα-
χαράξεισ, απαρχαϊςμοφσ, διορκωμζνουσ/ετεροχρονιςμζνουσ κϊδικεσ, λακροχειρίεσ, 
κ.α. διαφκορζσ, μετά από μακροχρόνια επιςτθμονικι επεξεργαςία αυκεντικότθ-
τοσ11. 
Είναι αδφνατον να μάκει κανείσ τθν αλικεια για τον αναμενόμενο Πεςςία, τον 
άνκρωπο, τισ ανκρϊπινεσ φυλζσ, κ.α. από το βιβλίο των απογόνων ( βιολογικϊν-
πνευματικϊν ) των ςταυρωτϊν του Ξυρίου, χίλια χρόνια μετά τθν Ανάςταςι Ψου. 
Ψα πάντα περί τθσ δθμιουργίασ των κτιςμάτων, μεταξφ των οποίων όλα τα ιςτο-
ρικϊσ υπαρκτά ζκνθ και όλεσ οι ανκρϊπινεσ φυλζσ, προφθτείεσ για τον αναμενό-
μενο Πεςςία Λθςοφ Χριςτόν, περιλαμβάνονται μόνον ςτθν αυκεντικι, αξιόπιςτθ και 
κεόπνευςτθ Υ.Δ. ( Πετάφραςθ των Σϋ ).  
Ψο δυςτφχθμα είναι πωσ ςτθν ςθμερινι κατάςταςθ τθσ πνευματικισ ερθμϊςεωσ και 
αλλοτριϊςεωσ ςχεδόν των πάντων από το Χφςτθμα, θ μεγάλθ πλειοψθφία τϊν 
Ελλινων και άλλων ανκρϊπων ( αλλοεκνϊν ) πιςτεφει ότι θ Υαλαιά Διακικθ είναι 
το βιβλίο τϊν Εβραίων (Jews ) και αςχολείται ελάχιςτα θ ουδόλωσ με αυτιν.  
Υαραλλιλωσ, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία αγνοεί ότι το κρθςκευτικο-πολιτικό Χφντα-
γμα των ςθμερινϊν εβραίων είναι το Ψαλμοφδ.  
Ακόμθ χειρότερο, αγνοεί τθν φπαρξθ και το περιεχόμενο του Ψαλμοφδ ! 
Δθλαδι τι λζει το Ψαλμοφδ για όλουσ τουσ μθ Εβραίουσ και ιδιαιτζρωσ για τουσ 
Χριςτιανοφσ !!! 
Υϊσ είναι δυνατόν υπό τοιαφτασ ςυνκικασ ςυςκοτίςεωσ, πλαςτογραφίασ, παρα-
χαράξεωσ, ςυκοφαντιςεωσ, κλεψιςοφίασ και διαφκοράσ των κειμζνων τθσ Αγίασ 
Γραφισ ( κυρίωσ τθσ Υ.Δ ) να φκάςουν οι άνκρωποι ςτθν αλικεια για τα απα-
ςχολοφντα αυτοφσ ηθτιματα μεταξφ των οποίων το πϊσ δθμιουργικθκε ο άνκρω-
ποσ, «Tι εςτίν άνκρωποσ», κ.α. όςοι τθν αναηθτοφν ειλικρινϊσ και αδόλωσ; 
5) Σ Λερόσ Χρυςόςτομοσ ερωτά: «Ψίνα δε ζςτι τα κθρία» και αμζςωσ δίδει ο ίδιοσ 
τθν απάντθςθ: 



«Κυμόσ, ακυμία, φκόνοσ, ζρισ, διαβολι, κατθγορία, ψεφδοσ, υπόκριςισ, επιβουλαί, 
οργαί κατά των θδικότων ουδζν, θδοναί επί ταισ των λειτουργοφντων αςχθμοςφ-
νασ, ανελεφκεροι κολακείαι,…άςκθςισ υπερβολικϊν ελζγχων ζναντίων ταπεινϊν και 
αποςιϊπθςισ αυτϊν προ των αξιωματοφχων»12. 
Σρκϊσ ερμθνεφει οφτωσ τα κθρία θ Σρκόδοξθ εκκλθςία, κακ’ όςον: 
· Σι άνκρωποι που εκδθλϊνουν όλα αυτά τα καρκινϊματα-πολφμορφα ανκρϊπινα 
πάκθ (ςπιλάδεσ αρετισ και αγάπθσ) παφουν να είναι άνκρωποι και γίνονται κθριο-
ποιθμζνα όντα, κθρία. 
· Σι απόςτολοι αρχικϊσ και οι πατζρεσ τθσ εκκλθςίασ αργότερον απευκυνόμενοι ςε 
ειδωλολάτρεσ ( Εκνικοφσ ) και Λουδαίουσ εδίδαςκαν τθν χριςτιανικιν πίςτθ ανάλογα 
με τθν δεκτικότθτα του κατθχουμζνου : « ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ Υνεφματι καὶ ἡμῖν 
μθδὲν πλζον ἐπιτίκεςκαι ὑμῖν βάροσ πλὴν τῶν ἐπάναγκεσ τοφτων»13. 
· Θ ερμθνεία των χωρίων τθσ Αγίασ Γραφισ και οι απαντιςεισ ςε απορίεσ των κατθ-
χουμζνων και αςπαηομζνων τθν νζα Υίςτθ, ζπρεπε να δίδονται ςταγδθν όπωσ το 
βρεφικό γάλα (βαςικι πνευματικι τροφι λογικϊσ « καταπόςιμθ » τουτζςτιν κατα-
νοθτι) και όχι ςτερεά τροφι ( αποκάλυψθ κεκρυμμζνων αλθκειϊν ) τθν οποίαν 
μποροφν να λαμβάνουν μόνο οι ζχοντεσ ανζλκει ςε ανϊτερα πνευματικά επίπεδα, 
όπωσ ιςαν οι Απόςτολοι και οι Άγιοι τθσ Σρκόδοξθσ Εκκλθςίασ. 
« Ξαὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήκθν λαλῆςαι ὑμῖν ὡσ πνευματικοῖσ, ἀλλ' ὡσ ςαρκί-
νοισ, ὡσ νθπίοισ ἐν Χριςτῷ, γάλα ὑμᾶσ ἐπότιςα καὶ οὐ βρῶμα. οὔπω γὰρ ἠδύναςκε. 
ἀλλ' οὔτε ἔτι νῦν δύναςκε· ἔτι γὰρ ςαρκικοί ἐςτε». ( ΑϋΞορικίουσ : 3 ). 
· «Ψο απόρρθτον του Ξυρίου φανερϊνεται ςτουσ δικαίουσ» ( ΥΑΦΣΛΠ : 3/ 32 ) και 
«τοισ αγίοισ αυτοφ» ( ΞΣΟΟΑΧ: 1/26 ). 
· Ψα μυςτικά του Κεοφ είναι κεκρυμμζνα μζχρισ ότου ζλκει ο κατάλλθλοσ χρόνοσ 
(ΔΑΡΛΘΟ: 12/9). 
 
ΑΡΧΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ( για ετυμολογία τθσ λζξεωσ άνκρωποσ ) 
· Θ προερχομζνθ από το ἄνω+κρϊςκω είναι αβάςιμθ, αναλθκισ και αντιεπιςτθμο-
νικι. 
· Θ προερχομζνθ από το ανιρ/ανδρόσ+ωψ/ωποσ, είναι πλθμμελισ, λογικοφανισ 
απαιτοφςα περαιτζρω διερεφνθςθ ςε ςυςχετιςμό με τθν λζξθ ανιρ, τισ ςυναφείσ 
αρχαϊκζσ/Λαπετικζσ ρίηεσ και το όνομα Αδάμ. 
· Σι διάφορεσ άλλεσ ετυμολογικζσ παραλλαγζσ είναι επιςφαλείσ, ςοφιςτικζσ, εκ-
φράηουςεσ, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, προςωπικζσ προςπάκειεσ λογικοφανοφσ και 
όχι επιςτθμονικισ ερμθνείασ, ςυςκοτίηουςεσ τθν οδό αναηθτιςεωσ τθσ αλθκείασ 
 
ΣΙ ΕΣΙΝ ( ο όντως ) ΑΝΘΡΩΠΟ ; 
Ψο λογικόν ον: 
- ου οποίου θ όψθ λάμπει (ανιρ, ρ. nir), ςτο πρόςωπο του φαίνεται το αίμα (Αδάμ). 
- Ψου οποίου το πρόςωπο ζχει χρϊμα ερυκρωπόν ( Αδάμ ). 
- Δθμιουργθκζν από τον Κεόν εκ τθσ γθσ ( χοϊκόσ – Adama ). 
- Ψο οποίον παρατθρεί με προςοχι και καυμαςμό ( ἀκρζει ) τα κτίςματα του 
Δθμιουργοφ και ςτρζφει τα βλζμματά του προσ τα άνω ( ἀνακρεῖ ) για να δει τον 
Κεό-Δθμιουργό των κτιςμάτων που ζχει παρατθριςει (ἃ ὄπωπε).«προςκυνθτισ 
μικτόσ, επόπτθσ τθσ ορατισ κτίςεωσ, μφςτθσ τθσ νοουμζνθσ» 14. 
 
 



- Άνωκεν Χοφίασ Πυςταγωγόσ 
- Ραόσ Αγίου Υνεφματοσ 
- Κφρακεν Χοφίασ Υαιδαγωγόσ 
- Φυπαρϊν Ζργων Απότροποσ 
- Ωδοποιόσ Δόξθσ Δθμιουργοφ 
- Υεριςποφδαςτον Κεοφ Ξτίςμα 
- Σλεςθνόρων/Κθριο-ποιθτϊν Υολζμιοσ 
- Χυναγωγισ Κεοκτόνων Λάλεμοσ (κρινοσ). 
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ΥΘΓΘ : ΩΥΕΦ ΥΛΧΨΕΩΧ ΞΑΛ ΥΑΨΦΛΔΣΧ 
http://yperpisteoskaipatridos.blogspot.gr 
 


