
7 ηµέρες της εβδοµάδας  
7 θαύµατα του αρχαίου κόσµου (Ο κολοσσός της Ρόδου, Η πυραµίδα του Χέοπα, Ο τάφος 
του Μαυσώλου στην Αλικαρνασσό, Ο φάρος της Αλεξάνδρειας, Οι κρεµαστοί κήποι της 
Βαβυλώνος, Το άγαλµα του ∆ία στη Ολυµπία, Ο ναός της θεάς Αρτέµιδας στην Έφεσο) 
Επτάλοφη Ρώµη  
Επτάλοφη Κωνσταντινούπολη 
7 ιεροί πλανήτες ορατοί µε γυµνό µάτι 
7 νότες του πενταγράµµου (Πα Βου Γα ∆ι Κε Ζω Νη, Ντο Ρε Μι Φα Σολ Λα Σι) 
Ο πόλεµος των Επτά επί Θήβας  
Οι 7 ουρανοί 
7 ισχυροί Αρχάγγελοι  
7 άστρα, σφραγίδες, σάλπιγγες στην Αποκάλυψη 
7 αρχαίες εκκλησίες στο ίδιο βιβλίο  
7 χάριτες του Αγίου Πνεύµατος  
7 θανάσιµα αµαρτήµατα (απληστία, λαιµαργία, ζήλια, λαγνεία, οκνηρία, οργή, αλαζονεία)  
7 αρετές (αγνότητα, γενναιοδωρία, εγκράτεια, εργατικότητα, καρτερικότητα, ευγένεια, 
ταπεινότητα) 
7 οι ηµέρες της δηµιουργίας 
Η 7

η
 µέρα της δηµιουργίας είναι αργία και συµβολίζει την ολοκλήρωση και την τελειότητα. 

Τα µυστήρια της ορθόδοξης εκκλησίας είναι 7 (γάµος, βάπτιση, χρίσµα, ιεροσύνη, θεία 
κοινωνία, µετάνοια και ευχέλαιο). 
Για τους πυθαγόρειους ο αριθµός 7 συµβολίζει την τελειότητα, γιατί είναι το άθροισµα του 3 
και του 4, που εκφράζουν τα 2 τέλεια σχήµατα το ισόπλευρο τρίγωνο και τετράγωνο. 
Οι 7 σοφοί ήταν εκφραστές του αρχαίου ελληνικού πνεύµατος. Ο Θαλής ο Μιλήσιος, Ο Βίας ο 
Πριηνεύς, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος, ο Σόλων ο Αθηναίος, ο Χίλων ο Λακεδαιµόνιος, ο 
Περίανδρος ο Κορίνθιος, ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος έζησαν τον 7

ο
 και τον 6

ο
 αι. π.Χ. Ο καθένας 

τους διακρίθηκε σε κάποιον τοµέα, όπως η επιστήµη, η πολιτική, η νοµοθεσία κ.λπ. 
Τα φωνήεντα είναι 7. 
Τα χρώµατα της ίριδας είναι 7 (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο,  πράσινο, µπλε ανοιχτό, µπλε 
σκούρο και µωβ). 
Στο κεφάλι µας υπάρχουν 7 ανοίγµατα: 2 µάτια, 2 ρουθούνια, το στόµα και 2 αφτιά. 
Οι 7 κόρες του Άτλαντα και της Πλειόνης –Ταϋγέτη, Ηλέκτρα, Αλκυόνη, Στερόπη, Κελαινώ, 
Μαία και Μερόπη- µεταµορφώθηκαν σε αστέρια από τον ∆ία για να γλιτώσουν από τον 
Ωρίωνα που τις κυνηγούσε. Σήµερα αποτελούν τα 7 αστέρια ενός αστρικού σµήνους 2.326 
αστεριών και λέγονται Πλειάδες ή Πούλια. 
7 Ιουλίου κάθε χρόνο πλησιάζουν τα πιο λαµπερά αστέρια Βέγας και Αλτάιρ, αν βρέξει εκείνη  
την ηµέρα, η παράδοση λέει ότι είναι δάκρυα χαράς επειδή συναντήθηκαν. 
Οι κύριες φάσεις της σελήνης είναι 7. 
Οι απέναντι πλευρές ενός ζαριού έχουν άθροισµα 7. 
Windows 7,  seven up, Σήριαλ 7 θανάσιµες πεθερές 
Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι  
Οι κοινές πασχαλίτσες έχουν 7 βούλες. 
Οι γάτες λένε πως είναι επτάψυχες. 
 

Ο αριθµός επτά για όλους σχεδόν τους λαούς ήταν ιερός και έκλεινε µέσα του δύναµη 
µυστηριακή. 

Οι Έλληνες συσχέτιζαν τον αριθµό επτά µε τη λατρεία του Απόλλωνα και της σελήνης. 
Παρατήρησαν πως επτά ηµέρες διαρκεί κάθε φάση της σελήνης. Ο Όµηρος θέλει επτά τις 
αγέλες των βοδιών του Απόλλωνα, επτά χορδές έχει η λύρα του, επτάπηχο ανδριάντα του 
δώρισαν οι Αιγύπτιοι. Επτά παλικάρια και επτά κόρες στέλνονταν στην Κρήτη για τροφή 
στον Μινώταυρο. Την εβδόµη µέρα έδιναν το όνοµα στα νεογέννητα και κάθε έβδοµη µέρα 
θυσίαζαν οι Σπαρτιάτες στον Απόλλωνα. 

Οι Αιγύπτιοι µέτρησαν επτά από τις διακλαδώσεις του Νείλου, επτά ήταν οι σκορπιοί της 
Θεάς Ίσιδας, επτά παχιές και επτά ισχνές αγελάδες και άλλα τόσα τα στάχια που 
ονειρεύτηκε ο Φαραώ 

Οι Χαλδαίοι, Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, Φοίνικες, Ινδοί και Πέρσες µέτρησαν τους επτά 
πλανήτες, τα επτά άστρα της µεγάλης άρκτου και τα επτά άστρα της µικρής άρκτου. 



Οι Μουσουλµάνοι οφείλουν να προσκυνήσουν επτά φορές στη Μέκκα, να κάνουν επτά 
φορές τον γύρω της Καάβα, να σφάξουν επτά σφάγια, να προσεύχονται επτά φορές την 
ηµέρα και δικαιούνται να έχουν επτά γυναίκες. 

Για τους Εβραίους επτά µέρες κρατούσαν οι γιορτές της σκηνοπηγίας, επτά χρόνια 
διαρκούσε το Σαββατικό έτος και επτά τέτοια έτη αποτελούσαν το Ιωβηλαίο. Επτά ιερείς µε 
επτά σάλπιγγες γύριζαν γύρω από την Ιεριχώ για επτά µέρες και την έβδοµη έκαναν επτά 
φορές το γύρω των τειχών της. Επτάφωτη ήταν η ιερή λυχνία, την έβδοµη µέρα από την 
γέννηση γινόταν η περιτοµή των αγοριών, επτά φορές συγχωρούνταν τα αµαρτήµατα, στο 
επταπλάσιο ο κλέφτης αποζηµίωνε αυτόν που ζηµίωνε. Το 7 ήταν επίσης το σύµβολο της 
αρτιότητας και της θείας ευλογίας µια και περιέχεται στο εθνικό τους σύµβολο. 

 

 
 

 


