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Κλοπὴ Συμβόλων - Πεντάκτινος ἀστὴρ 
Πυθαγόριον σύμβολον μετατραπὲν εἰς σατανικὸν ἤ καὶ ἑβραϊκὸν σύμβολα 

1 Ἡ κρατοῦσα ἀντίληψις 

 
Σχῆμα 1: πεντάκτινος 
ἀστήρ. 

Ἡ παρουσίασις τοῦ παραπλεύρως συμβόλου εἰς τὴν συντριπτικὴν 

πλειοψηφίαν τῶν κατοικούντων τὴν χθόνα, ἐχεφρόνων, δὲν θὰ 

κομίσει «γλαύκας εἰς Ἀθήνας» καὶ εἰς τὸ προφανὲς ἐρώτημα 

«γνωρίζετε τὸ σύμβολον τοῦτο;» ἡ ἀπάντησις θὰ εἶναι ἄμεσος: 

«ναὶ· εἶναι ἡ πεντάλφα καὶ εἶναι ἑβραϊκὸν σύμβολον». Ἄλλος 

δυνατὸν νὰ ἀπαντήσῃ λέγων: «ναὶ εἶναι τὸ σύμβολον τῆς 

μαύρης μαγείας καὶ εἶναι σατανικὸν σύμβολον». Ὁποία 

παραποίησις τῆς ἀληθείας, ὁποία διαστρεύλωσις τῆς 

πραγαμτικότητος, ὁποία διαφθορὰ τῆς ἱστορίας, ὁποία 

προσπάθεια ἐξευτελισμοῦ παντὸς τινος τοῦ ἑλληνικοῦ! 

Σχῆμα 2: Σύνθεσις 
πεντακτίνου ἀστέρος ἐκ 
τῶν γραμμάτων Α τῆς 
Ἑλληνικῆς ἀλφαβήτου. 

 

 

 

Πεντάλφα 

Ἡ τοιαύτη ὀνομασία τοῦ συμβόλου ἐτυμολογεῖται ἐκ τῶν 

πέντε (5) Α τὰ ὁποῖα σχηματίζονται ἀρχομένων ἐκ τῶν 

πέντε (5) κορυφῶν τοῦ ἀστέρος. 

  

  
 

Ὁ πεντάκτινος ἀστὴρ χαρακτηρίζεται ὡς σατανικὸν 

σύμβολον καὶ σχετίζεται μὲ τὴν μαύρην μαγείαν, εἰς 

τὸν βωμὸν τῆς ὁποίας χιλιάδες συνανθρώπων μας 

ἐθανατώθησαν εἰς τὴν πυρὰν, κατὰ τὴν περίοδον τοῦ 

σκοταδιστικοῦ μεσαίωνος, καὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν καὶ 

προσταγὴν τῆς ἱερᾶς ἐξετάσεως τῆς καθολικῆς 

χριστιανικῆς ἐκκλησίας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι γιγάντιαι 

ἐπιστημονικαὶ καὶ καλλιτεχνικαὶ φυσιογνωμίαι 

ἐκινδύνευσαν νὰ παραδοθοῦν εἰς τὴν πυρὰν, ἐν οἷς καὶ 

ὁ Γαλιλαῖος Γαλλιλέϊ διὰ τὰς ἀπόψεις του περὶ 

περιστροφῆς τῆς χθονὸς περὶ ἑαυτὸν καὶ περὶ τὸν ἥλιον, 

ἀλλὰ καὶ ὁ Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστὸς ὡς «Ελ 

Γκρέκο». Παραπλεύρως ὁ πίναξ ἔνεκεν τοῦ ὁποίου ὁ ἐκ   
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Κρήτης ζωγράφος τῆς ἀναγενήσεως ἐκινδύνευσεν νὰ φιλοξενηθῇ εἰς τὴν φλεγόντως θερμὴν 

ἀγκάλην τῆς πυρᾶς. 

Τὸ ἴδιον σύμβολον, ὡς ἔνδειξις ἰσχύος, φιλοξενεῖται εἰς τὰς σημαίας μεγάλου ἀριθμοῦ χωρῶν ἐν οἷς 

καὶ τῶν: 

Η.Π.Α. Αὐστραλία Εὐρωπαϊκὴ 
Ἔνωσις 

Βοσνία-
Ἐρζεγοβίνη 

Νέα Ζηλανδία 

     

Ὁ γράφων ἐμέτρησεν πεντήκοντα ἑπτὰ (57) ἐν συνόλῳ σημαίας φερούσας μίαν ἤ περισσοτέρας 

φορὰς τὸν πεντάκτινον ἀστέρα. 

Παρατηρεῖται ἐπίσης ὅτι ὁ πεντάκτινος ἀστὴρ υἱοθετήθη ὑφ᾽ ὅλων τῶν κομμουνιστικῶν 

καθεστώτων. 

Σημαῖα Σοβιετικῆς Ἐνώσεως Σημαῖα Κίνας Σημαῖα Κούβας 

   

Σατανικὸν καὶ συνάμα σύμβολον ἰσχύος· σχῆμα ἐντόνως ὀξύμωρον. Ἐκτιμᾶται, καὶ δὲν 

θεμελειοῦται δι᾽ ἀποδείξεων, ὅτι ἡ τοιαύτη διαμετρικὴ συμβολικὴ ἀξία τοῦ ἀστέρος δὲν εἶναι 

δυνατὸν νὰ ὀφείλεται εἰς τὴν, τύχην ὁριζουσαν, μοῖραν Λάχεσιν ἤ νὰ ἀποτελῇ ἀποτέλεσμα 

συμπτώσεων καὶ μόνον. 

Μία σύντομος ἔρευνα εἰς τὸ διαδίκτυον διὰ τὴν «πεντάλφα» ἤ «σατανικὰ σύμβολα» μᾶς δίδει 

σωρείαν ἀπεικονίσεων τοῦ συμβόλου τούτου ἐκ τῶν ὁποίων ἐπελέγησαν τρεῖς χαρακτηριστικαὶ 

τοιαῦται. 

Σχῆμα 3: ἀπεικονίσεις τοῦ πεντακτίνου ἀστέρος ἀνευρεθεῖσαι εἰς τὸ διαδίκτυον 

  
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_the_Soviet_Union.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
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Ἡ μοναδικὴ ἐπισήμανσις τοῦ γράφοντος εἶναι ὅτι εἰς πληθώραν ἀναπαραστάσεων, ἡ πεντάλφα 

συνοδεύεται καὶ ὑπὸ κάποιου ἑβραϊκοῦ συμβόλου, ὡς ἡ ἑπτάφωτος λυχνία εἰς τὴν μεσαίαν, ὡς ἄνω, 

ἀναπαράστασιν, ἤ ἐκ γραμμάτων ἤ λέξεων τῆς ἑβραϊκῆς ἀλφαβήτου ἤ γλώσσης. Εἶναι τοῦτον, 

ἄραγε, τυχαῖον; Θὰ ἠδύνατο νὰ χαρακτηρισθῇ οὕτω ἐὰν ἡ κατασυκοφάντησις ἑνὸς συμβόλου 

συνέβαινεν ἅπαξ, πλὴν, ἡ πεντάλφα δὲν ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸν κατασυκοφαντηθὲν Ἑλληνικὸν 

σύμβολον καὶ πάντοτε ὑπὸ κάστας ἀνθρώπων ἐχόντων συγκεκριμένα κοινὰ χαρακτηριστικὰ. Οἱ 

Ἕλληνες ὀφείλομεν νὰ μὴν λησμονῶμεν ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα «Ἕλλην» ὑπῆρξεν περίοδος κατὰ 

τὴν ὁποίαν ἀπετέλει ὕβριν καὶ οὐχὶ τίτλον τιμῆς ἤ χαρακτηρισμὸν ἔθνους. Κατὰ τὴν περίοδον 

ἐκείνην ὁ ὅρος «Ἕλλην» ἐχαρακτήριζεν τὰ, προσηλωμένα εἰς τὰ ἤθη, παραδόσεις καὶ πίστιν τῶν 

πατέρων μας, μειάσματα τὰ ὁποῖα ἠρνοῦντο νὰ ἀσπασθοῦν τὴν νέαν θρησκείαν. Γεῦσιν τῶν 

ὕβρεων κατὰ τῶν Ἑλλήνων λαμβάνει τις μελετῶν εἰς βάθος καὶ μετὰ βρυχίας προσοχῆς καὶ 

ἐνδελεχείας τὸ πατερικὸν κείμενον τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου τιτλοφορούμενον «Κατὰ Ἑλλήνων» 

καὶ τροποποιηθὲν προσφάτως ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ κυκλοφοροῦν πλέον ὑπὸ τὸν τίτλον 

«Κατὰ Εἰδώλων». Ἀνάλυσις τῶν ὕβρεων τοῦ ἁγίου πατρὸς τῆς χριστιανικῆς θρησκείας κατὰ τῶν 

ἱερῶν καὶ ὁσίων τῶν προγόνων μας ἐκφεύγει τοῦ σκοποῦ τοῦ παρόντος πονήματος. 

2 Ἡ ἀλήθεια περὶ τῆς συμπαντικὴς ἀξίας τοῦ πεντακτίνου ἀστέρος 

2.1 Ἐλάχιστα περὶ Πυθαγόρου 

Σχῆμα 4: γραφικὴ ἀπεικόνισις 
τοῦ Πυθαγορίου θεωρήματος 

Ὁ Σάμιος μαθηματικὸς, φιλόσοφος καὶ μύστης, Πυθαγὼρ, εἶναι 

πρώτιστα γνωστὸς εἰς τὸ παγκόσμιον κοινὸν διὰ τὸ «Πυθαγό-

ρειον Θεώρημα» τῆς ἐπιπεδομετρίας, τὸ ὁποῖον τόσον μᾶς 

ἐταλαιπώρησεν κατὰ τὰ ἀλησμόνητα, πλὴν βραχύτατα, ἔτη τῆς 

σχολικῆς νεότητός μας, καὶ τὸ ὁποῖον ἔλεγεν: «τὸ τεσσαράκωχο 

τῆς παρακατιανῆς τεντώστρας πατσίζει μὲ τὴν σοῦμα τῶν 

τεσσαρακώχων τῶν δύο παϊδιῶν ποὺ κάθονται σούζα» κατὰ τὴν 
 

ἀνεπανάληπτον μαλιαρὴν ἤ κατὰ τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν: «τὸ τετράγωνον τῆς ὑποτεινούσης 

ἰσοῦται πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν δύο καθέτων πλευρῶν», εἰς δὲ τὴν μητρικὴν 

γλῶσσαν «Ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτεινούσης 

πλευρᾶς τετράγωνον ἴσον ἐστι τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν 

τετραγώνοις». 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Pythagorean_theorem.jpg
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Αἱ ὑπὸ τοῦ Πυθαγόρου θεμελιωθεῖσαι μαθηματικαὶ καὶ φυσικαὶ ἔννοιαι ὡς καὶ ἀξίαι εἶναι 

πάμπολλαι. Εἶναι ὁ πρῶτος ἀποδώσας μαθηματικὴν ἀξίαν εἰς τὰς μουσικὰς νότας. Εἶναι ἐκεῖνος ὁ 

ὁποῖος ἐθεμελίωσεν τὴν φυσικὴν ἀρχὴν παραγωγῆς ἤχου ὑπὸ παντὸς κινουμένου σώματος, ἄρα καὶ 

ὑπὸ τῶν πλανητῶν, πλὴν ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, ὅστις, κατὰ Πλάτωνα, ὁρᾶ καὶ ἀκούει, δὲν δύναται, 

κατὰ Πυθαγόραν, νὰ συλλάβῃ τοὺς ἐκ τῶν πλανητῶν παραγομένους ἤχους, ἐρμήνευσεν δὲ ὁ 

μύστης Πυθαγώρ φιλοσοφικῶς τὴν τοιαύτην ἀδυναμίαν τοῦ ἀνθρωπίνου ἐγκεφάλου. Ἡ 

ἀεροναυπηγικὴ καὶ διαστημικὴ ὑπηρεσία τῶν Η.Π.Α., γνωστὴ ὡς NASA, ἐπέτυχεν τὴν καταγραφὴν 

τῶν ὑπὸ τῶν πλανητῶν παραγομένων ἤχων καὶ ἀνεκοίνωσεν τὸ εὕρημα τονίζοντας ταυτοχρόνως 

καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πρώτου διδάξαντος, ἤτοι τοῦ Πυθαγόρου. Δείγματα ἤχου, ἐν οἷς καὶ ἤχους 

παραγομένους συνεπείᾳ τῆς περιστροφῆς τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἄλλων πλανητῶν, δυνάμεθα νἀ 

ἀκούσωμεν ἐπισκεπτόμενοι τὴν ἱστοσελίδαν τῆς NASA 

http://www.nasa.gov/vision/universe/features/halloween_sounds.html#backtoTop.  

Ἀκόμη ὁ Πυθαγὼρ ἐδίδαξεν τὴν ὕπαρξιν τοῦ αἰθέρος ὡς τῆς τὸ σύμπαν διακατέχον οὐσίας, μέσῳ 

τῆς ὁποίας διαδίδεται τὸ φῶς. 

2.2 Πυθαγὼρ καὶ τὸ σύμπαν - ἱερὸς ἀριθμὸς «Φ» 

Ὡς πρὸς τὴν δημιουργίαν τοῦ σύμπαντος ὁ Πυθαγὼρ ἐδίδαξεν ὅτι τοῦτον προῆλθεν ἐκ τῆς 

συνενώσεως πέντε, ἐν συνόλῳ, στοιχείων τῶν: αἰθὴρ, ἀὴρ, γαῖα, πῦρ, ὕδωρ. Ὀφείλομεν ἐνταῦθα 

νὰ τονίσωμεν ὅτι «γαῖα» καὶ «χθών» δὲν εἶναι ταυτόσημαι ἔννοιαι ὡς τὸ σύνολον τῶν 

μεταφραστῶν τοῦ Ἡσιόδου κακῶς κάκιστα παρουσιάζουν1. 

Ὁ ἀριθμὸς 5 δὲν ἐπελέχθη τυχαίως ὑπὸ τοῦ Πυθαγόρου. Διὰ τὴν ἱστορίαν, ἄς σημειωθῇ ὅτι τὸν 

Πυθαγόρα ἐφόνευσαν οἱ εἰς Μεγάλην Ἑλλάδαν Ἕλληνες κάτοικοι τοῦ Κρότωνος παρακινηθέντες 

ὑπὸ τοῦ Κύλωνος, εὐπόρου ἀριστοκράτου, τὴν ὑποψηφιότηταν τοῦ ὁποίου, διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς 

τὸ κοινὸβιον τῶν «συνόντων», ἀπέῤῥιψεν ὁ μύστης Πυθαγώρ. Ἐτόλμησεν ὁ μύστης νὰ ἀντισταθῇ 

εἰς τὰς βουλάς τῶν ἰσχυρῶν τῆς ἐποχῆς καὶ ἐπλήρωσεν τὴν τόλμην του διὰ τῆς ζωῆς αὐτοῦ τοῦ ἰδίου 

ἀλλὰ καὶ τῶν μαθητῶν του. Ὁ μέγας οὗτος διδάσκαλος ἐθεμελίωσεν τὴν ἀρχὴν τῆς Θείας 

Ἁρμονίας, τὴν ὁποίαν ἀργότερον ἐχρησιμοποίησεν εἰς τὸ ἔπακρον ὁ Λεονάρντο Ντὰ Βίντσι. 

Κατὰ τὸν Πυθαγόραν ὁ Θεὸς ἐχρησιμοποίησεν τὴν Θείαν Ἁρμονίαν διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ 

σύμπαντος καὶ ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῆς τῆς ἀρχῆς διεπιστώθη ἡ ὕπαρξις κενοῦ εἰς τὸ ἡλιακόν μας 

σύστημα. Οἱ, βάσει τοῦ ἀριθμοῦ «Φ», ὑπολογισμοὶ τοῦ ἀστρονόμου Πέρσιβαλ Λόουελ (Percival 

                                                      
1 ἰδὲ «Ἡ Μεγάλη Ἔκρηξις ὡς εἰς τὴν Θεογονίαν τοῦ Ἡσιόδου» ὑπὸ Ἰωάννου Καραδημητροπούλου 

http://www.nasa.gov/vision/universe/features/halloween_sounds.html#backtoTop
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Lawrence Lowell, 13 Μαρτίου 1855 – 12 Νοεμβρίου 1916) ἔδειξαν τὴν ἀνάγκην ὑπάρξεως πλανήτου εἰς 

συγκεκριμένην τροχιακὴν ἀπόστασιν ἐκ τοῦ ἡλίου, πλὴν ὁ πλανήτης δὲν ὁρᾶτο ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου. 

Τελικῶς, τὴν 21ην Ἰανουαρίου 1930 ἐφωτογραφήθη ὁ «νεαρὸς» καὶ σμικρότατος ἐκεῖνος πλανήτης, ἐξ 

οὗ καὶ τὸ ὑποκοριστικὸν «νάνος», ὁ ὁποῖος καὶ ἔλαβεν τὸ ὄνομα Πλούτων. Τελικῶς, ἡ NASA 

ὁλοκλήρωσεν τὸ 2006 τὴν πλήρην χαρτογράφησιν τοῦ Πλούτωνος καὶ τῶν δορυφόρων του. 

Ἑτέρα τιμιτικὴ διάκρισις πρὸς τὸν Πυθαγόρα ἀποτελεῖ ἡ ὀνομασία τοῦ πρωτοκόλλου ἐπικοινωνίας 

τῶν συνδεδεμένων εἰς τὸ διαδίκτυον ὑπολογιστῶν. Τὸ πρωτόκολλον τοῦτο ὀνομάζεται «ἔθερνετ» 

(ethernet) ἐκ τοῦ αἰθέρος, τὴν ὕπαρξιν τοῦ ὁποίου ἀρχικῶς ἀπέῤῥιψεν ἡ ἐπιστήμη ὡς καὶ ὁ πατὴρ 

τῆς ἐκκλησίας Βασίλειος ὁ Μέγας εἰς τὸ ἔργον του «ἡ ἐξαήμερος δημιουργία», τοὺς δὲ Ἑλληνας 

σοφοὺς ἐμέμφαιτο («Πολλὰ περὶ φύσεως ἐπραγματεύσαντο οἱ τῶν Ἑλλήνων σοφοὶ, καὶ οὐδὲ εἷς παρ᾿ 

αὐτοῖς λόγος ἕστηκεν ἀκίνητος καὶ ἀσάλευτος, ἀεὶ τοῦ δευτέρου τὸν πρὸ αὐτοῦ καταβάλλοντος· ὥστε 

ἡμῖν μηδὲν ἔργον εἶναι τὰ ἐκείνων ἐλέγχειν· ἀρκοῦσι γὰρ ἀλλήλοις πρὸς τὴν οἰκείαν ἀνατροπήν», 

ἑξαήμερος δημιουργία ὁμιλία αʹ ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν) Ἡ σύγχρονος 

ἐπιστήμη ἠναγκάσθη ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ ἀποδεχθῇ τὴν ὕπαρξιν τοῦ αἰθέρος, καὶ βεβαίως, 

ἠκολούθησεν καὶ ἡ ἐκκλησία. 

Ὁ Πυθαγώρ ὑπελόγισεν τὴν τιμὴν τοῦ ἐκφράζοντος τὴν Θείαν Ἁρμονίαν ἀριθμοῦ καὶ τὸν 

ἐχαρακτήρισεν διὰ τοῦ γράμματος «Φ» τῆς ἑλληνικῆς ἀλφαβήτου. Διατὶ, ἄραγε, ὁ Πυθαγὼρ 

ἐπέλεξεν τὸ «Φ» καὶ ὄχι ἄλλο γράμμα τῆς ἑλληνικῆς ἀκφαβήτου, ὡς ὲπὶ παραδείγματι τὸ «Ε» ὅ καὶ 

ἀναπαριστᾷ τὸν ἀριθμὸν πέντε (5); Οὐδὲν μυστήριον περὶ τούτου, ἔστω καὶ ἐὰν ὁ μέγιστος 

μαθηματικὸς, φιλόσοφος καὶ πρώτιστα μύστης, φέρεται ὡς μὴ ἀφήσας γραπτὰ κείμενα. Ἐκ τῆς 

ἀριθμητικῆς ἀξίας τῆς «κουτσουρεμένης» ἐξ 24 γραμμάτων ἑλληνικῆς ἀλφαβήτου τῶν 27 

οὐσιαστικῶς γραμμάτων (δίγαμμα, κόππα, σαμπί, ἀλλὰ καὶ στίγμα καὶ Σάν) παρατηροῦμεν ὅτι τὸ 

«Φ» ἀντιπροσωπεύει τὸν ἀριθμὸν 500, καθ᾽ ἧν στιγμὴν τὸ γράμμα τὸ ἀντιστοιχοῦν εἰς τὸν ἀριθμὸν 

πέντε (5), τὸ «Ε», εὑρίσκετο διακοσμὸν τὴν εἴσοδον τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος εἰς τοὺς Δελφοὺς καὶ 

εἶχεν ἤδη ἑτέραν συμβολικὴν ἀξίαν, περὶ τῆς ὁποίας ἔγραψεν ὁ Πλούταρχος εἰς τὸ ἔργον του «Περὶ 

τοῦ «Ει» τοῦ ἐν Δελφοῖς». Περιττὸν νὰ ἐπισημανθῇ ὅτι οἱ Γότθοι τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου 

ἐνεργοῦντες ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ στρατηγοῦ Ἀλαρίχου καὶ τὰς εὐλογίας τοῦ αὐτοκράτορος, ὄχι 

μόνον κατέστρεψαν τὸ ἱερὸν ἀλλὰ καὶ τὰ ἐρείπια, τὰς πέτρας, μετέφερον εἰς ἄγνωστον ἤ 

ἀγνώστους τόπους πρὸς χρῆσιν ὑπὸ ποίων ἄραγε καὶ διὰ ποῖον σκοπὸν; Οὕτω σήμερον ὁ 

ἐπισκέπτης τοῦ ἱεροῦ τῶν Δελφῶν ἀπολαμβάνει τὴν θέαν οὐδὲ τούτων τῶν ἐρειπίων τῶν ναῶν· καὶ 

ὅμως· ἡ αὔρα τῶν ἐναπομεινάντων ἐλαχίστων θεμελίων τῶν ἱερῶν ἀναδύει τὸ μεθυστικὸν ἄρωμα 

https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1855
https://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1916
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τοῦ Θεοῦ τοῦ φωτὸς, τῆς μουσικῆς καὶ τοῦ κάλλους Ἀπόλλωνος, δημιουργεῖ τὴν αἴσθησιν ὅτι ἡ 

Πυθία θὰ χρησμοδοτήσει ἐκ νέου καὶ ἀναδεικνύει τὰς θείας καὶ πανσόφους ἐπιλογὰς τῶν 

προγόνων μας. 

Ὁ Πυθαγὼρ ἐπροσδιόρισεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῆς Θείας Ἁρμονίας «Φ» ὑπολογίζεται ἐκ τῆς σχέσεως: 

𝚽𝚽 =
𝟏𝟏 + √𝟓𝟓
𝟐𝟐

= 𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟏𝟏𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟐𝟐𝟔𝟔𝟔𝟔𝟓𝟓𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟓𝟓𝟔𝟔… … … .. 

Μετὰ τὴν ὑποδιαστολὴν ἀκολουθοῦν ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία, δι᾽ ὅ καὶ διὰ λόγους πρακτικοὺς ὁ 

ἀριθμὸς λογίζεται ὡς ἴσος πρὸς: 𝚽𝚽 = 𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟏𝟏𝟔𝟔. 

Ὁ «Φ» ὑπολογίζεται ἐπίσης ἐκ ῆς σχέσεως: 𝜑𝜑 = �{1 + �1 +�1 + �1 + √1 +⋯ 

καὶ ἰσχύουν αἱ σχέσεις: 

𝛷𝛷 = 𝛷𝛷 𝛷𝛷2 = 𝜑𝜑 + 1 𝛷𝛷3 = 2𝛷𝛷 + 1 𝛷𝛷4 = 3𝛷𝛷 + 1 
𝛷𝛷5 = 4𝜑𝜑 + 1 𝛷𝛷6 = 5𝛷𝛷 + 1 𝛷𝛷7 = 6𝛷𝛷 + 1 ... 

Ὅλαι αὐταὶ αἱ ἰδιότηται τοῦ ἀριθμοῦ «Φ» ὁδήγησαν ὥστε τελικῶς οὗτος νὰ ὀνομασθῇ χρυσοῦς 

ἀριθμὸς, τὰ δὲ ἐξ αὐτοῦ προκύπτοαντα σχήματα «χρυσὰ». Οὔτω ἔχομεν τὰ: 

• Χρυσοῦν τρίγωνον: ἰσοσκελὲς μὲ γωνίαν κορυφῆς ἴσην πρὸς 360. 

• Χρυσοῦν ὀρθογώνιον: τὸ ἔχον πλευρὰς μὲ λόγον: 
𝛼𝛼
𝛽𝛽

= 𝛷𝛷. Ἐὰν ἐξ ἑνός χρυσοῦ 

ὀρθογωνίου ἀφαιρεθῇ ἕν τετράγωνον, τὸ ἀπομένον ὀρθογώνιον εἶναι καὶ πάλιν χρυσοῦν. 

• Χρυσοῦς Ῥόμβος: ὁ ἔχων λόγον διαγωνίων ἴσον πρὸς «Φ». 

• Χρυσοῦς κοχλίας: τὸ σχῆμα ὅλων  

τῶν κοχλιῶν καὶ γαλαξιῶν 
Σχῆμα 5: πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ ἱεροῦ ἀριθμοῦ Φ εἰς ττὴν ταύτην τὴν φύσιν (διαδίκτυον) 
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2.3 Πυθαγὼρ καὶ ὁ πεντάκτινος ἀστήρ 

Σχῆμα 6: Πυθαγόριον κανονικὸν 
πεντάγωνον. 

Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ «Φ» ἀναπαριστᾶ τὸν ἀριθμὸν 

500, ἑκατονταπλάσιον τοῦ 5 ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὸ 

γράμμα «Ε» τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ Δελφικὸν σύμβολον. 

Τὸ σύμπαν κατεσκευάσθη, κατὰ Πυθαγόραν, ἐκ τῆς 

συνθέσεως τῶν παραπλεύρως πέντε στοιχείων. Ὁ 

Πυθαγὼρ κατεσκεύασεν τὸ κανονικὸν πεντάγωνον μὲ 

κανόνα καὶ διαβήτην. 

Ἐπίσης οἱ Πυθαγόριοι ἐθεώρουν τὸ σύμπαν ὡς ἔχον 

μορφὴν κανονικοῦ δωδεκαέδρου τοῦ ὁποίου αἱ 

πλευραὶ εἶναι κανονικὰ πεντάγωνα, ὡς ἐμφαίνεται 

καὶ εἰς τὸ παραπλεύρως σχῆμα (δωδεκάεδρον καὶ τὸ 

ἀνάπτυγμά του) 

Αἰθὴρ

Ἀὴρ

ΓαῖαΠῦρ

Ὕδωρ

 

Σχῆμα 7: Πυθαγόριος ἄποψις 
περὶ τῆς μορφῆς τοῦ σύμπαντος. 

 

Ἡ μελέτη, ὅθεν, τοῦ πενταγώνου ἀνήκει εἰς τὸν Πυθαγόραν. Ἁπλὴ ἐξέτασις τοῦ πενταγώνου καὶ 

τῶν ἰδιοτήτών του δίδουν τὰ ἀκόλουθα συμπεράσματα: 

Σχῆμα 8: Σχηματισμὸς πεντακτίνου ἀστέρος ἐκ τῶν 
διαγωνίων τοῦ κανονικοῦ πενταγώνου 

Σχῆμα 9: Σχηματισμὸς πεντακτίνου ἀστέρος ἐκ τῶν χρυσῶν 
τριγώνων κανονικοῦ πενταγώνου 

 

Δι᾽ ἐνώσεως τῶν κορυφῶν τοῦ κανονικοῦ 
πενταγώνου προκύπτει ὁ πεντάκτινος ἀστὴρ, τοῦ 
ὁποίου ὅλα τὰ τρίγωνα εἶναι «χρυσὰ» δεδομένου ὅτι 
εἶναι ἰσοσκελῆ μὲ γωνίαν κορυφῆς ἴσην πρὸς 360. 

 
Ἐν κατακλείδι, ὁ πεντάκτινος ἀστὴρ ἤ πεντάλφα συνίσταται ἐκ τῆς συνθέσεως ἑνὸς κανονικοῦ 

πενταγώνου (εἰς τὸ κέντρον) καὶ πέντε χρυσῶν τριγώνων, ἕκαστον ἔχον ὡς βάσιν μίαν ἐκ τῶν 

πλευρῶν τοῦ πενταγώνου. Τὸ χρυσοῦν τρίγωνον ἀποτελεῖ τὴν βάσιν κατασκευῆς τῆς χρυσῆς 

σπείρας τῶν γαλαξιῶν τοῦ σύμπαντος, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν κατωτέρων σχημάτων. 

Χρυσοῦν Τρίγωνον 
Ἐπέκτασις «χρυσοῦ τριγώνου» πρὸς 

κατασκευὴν «χρυσῆς  σπείρας» 
Χρυσὴ Σπεῖρα 

36,0°

Α

Β Γ

φ φ

1  

36,0°

Α

Β Γ

φ φ

φ
1 Δ

φ 2 =1 + φ

36,0°

36,0°
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Ὁ πεντάκτινος, ὅθεν, ἀστὴρ ἤ πεντάλφα ἀνήκει εἰς τὴν πνευματικὴν ἰδιοκτησίαν τῶν Πυθαγορείων 

καὶ συνεπῶς ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς πνευματικῆς κληρονομίας τῶν Ἑλλήνων. 

Τέλος, τὸ ὁλοκληρωμένον σύμβολον τῶν Πυθαγορείων ἔχει ὡς ἀκολούθως: 

φ

Αἰθὴρ

Ἀὴρ

ΓαῖαΠῦρ

Ὕδωρ

 

• Ὁ κύκλος συμβολίζει τὸ σύμπαν. 

• Αἱ κορυφαὶ τοῦ εἰς τὸν κύκλον ἐγγεγραμμένου κανονικοῦ 

πενταγώνου συμβολίζουν τὰ πέντε στοιχεῖα τῆς κατὰ τὸν 

Πυθαγόραν συνθέσεως τοῦ σύμπαντος. 

• Τὰ χρυσὰ τρίγωνα τοῦ πεντακτίνου ἀστέρος συμβολίζουν 

τοὺς δομικοὺς λίθους κατασκευῆς τῶν γαλαξιῶν. 

Τὸ «Φ» συμβολίζει τὴν Θείαν Ἁρμονίαν καὶ πρόνοιαν, τὸν ἱερὸν ἀριθμὸν ὅστις διέπει πᾶν θεϊκὸν 

κατασκεύασμα ἀπὸ τοῦ σμικροτάτου μέχρις τοῦ μεγίστου. Τὸ σχηματιζόμενον ἐσωτερικὸν 

πεντάγωνον συμβολίζει τὸ ἀέναον τῆς συμπαντικῆς δομῆς δεδομένου ὅτι τοῦτον δύναται νὰ 

ἐγραφῇ εἰς ἕτερον κύκλον, διὰ δὲ τῆς συνενώσεως τῶν κορυφῶν του προκύπτει νέος πεντάκτινος 

ἀστὴρ κ.ο.κ. ἀενάως πρὸς τὰ ἔσω καὶ ἔξω. 

3 Συμπέρασμα 

Ἕνα σύμβολον συνδεδεμένον μὲ τὸν χρυσοῦν ἤ ἱερὸν ἀριθμὸν τῆς δημιουργίας τοῦ σύμπαντος 

ἀλλὰ καὶ τόσων ζώντων σήμερον χθονίων καὶ θαλασσίων πλασμάτων δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 

συνδέεται μὲ σατανικὰς ἀντιλήψεις. 

Ἡ παραποίησις Ἑλληνικῶν συμβόλων εἶναι συνεχὴς.  

4 Παραιπόμενα 

Ἴσως εἰς τὸ μέλλον μελετήσωμεν τὸ παραποιηθὲν σύμβολον τῆς ἐλπίδος καὶ τὴν μετατροπὴν του 

εἰς ἐκεῖνον τοῦ ναζισμοῦ καὶ φασισμοῦ ὡς καὶ διὰ τὸν σταυρὸν τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τὰς 

Ἑλληνικὰς ῥίζας του. Διὰ τὴν πληρότηταν καὶ ἱστορίαν μνημονεύεται ἁπλῶς ἐνταῦθα ὅτι τὸ ὀρθὸν 

σύμβολον τῆς εἰρήνης  ἀλλὰ καὶ ὁ ἑξάκτινος ἀστὴρ τῆς σημαίας τοῦ Ἰσραὴλ , εἶναι σύμβολα 

τοῦ βασιλέως καὶ συνομιλητοῦ τοῦ Ζηνὸς, Μίνωος, κατασκευασμένα ἔκ χρυσοῦ ἐκ χρυσοῦ,καὶ 

ἐκτίθενται, εἰς τὴν αἴθουσαν 9 τοῦ νέου μουσείου τοῦ Ἡρακλείου τῆς Κρήτης. 
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