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Βγάλτε τα ματόχαντρα που έχετε 
μαζί με τους Σταυρούς στους λαιμούς σας!

Πολλοί άνθρωποι φέ-
ρουν φυλαχτά πάνω τους. 
Είναι πολύ παλιά η παρά-
δοση αυτή… Τα φορούν για 
να προστατεύονται από το 
κακό. Χρειάζεται όμως μια 
ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα 
αυτό. Πολλοί άνθρωποι τα 
φυλαχτά τα θεωρούν μαγι-
κά, ότι δήθεν έχουν κάποιες 
δυνάμεις ανώτερες εξισώνο-
ντας τα λανθασμένα με την 
ίδια τη θεότητα. Και σ’ αυτό 
το κεφάλαιο επικρατεί μεγά-
λη άγνοια.    

Οι χριστιανοί μπερδεύουν 
διάφορες χριστιανικές αντι-
λήψεις με δοξασίες, δεισι-
δαιμονίες και θεία αντικεί-
μενα (όπως ζέον, ευχέλαιο 
κι άλλα) προκειμέ-
νου να πετύχουν 
να αποκτήσουν ένα 
φυλαχτό. 

Τα ορθόδοξα φυ-
λαχτά είναι υφά-
σματα διαφόρων 
σχημάτων, τετρά-
γωνα ή τρίγωνα 
που μέσα τους περι-
έχουν διάφορα αγι-
ωτικά είδη, λαδάκι 
κανδήλας, σταυρο-

λούλουδα, κηρομαστίχη από 
τα εγκαίνια ναού ή από τη 
λευκή στολή του αρχιερέως 
που τέλεσε τα εγκαίνια, τε-
μάχια λειψάνων από άμφια 
αγίων κ.ο.κ. Εκτός των ανω-
τέρω φυλαχτών τα οποία συ-
νήθως οι χριστιανοί μας προ-
μηθεύονται από τα ιερούς 
χώρους και όχι από πλανό-
διους πωλητές υπάρχουν και 
άλλα φυλαχτά τα οποία κυ-
κλοφορούν στους μάγους κι 
ακόμη σε πανηγύρια που εί-
ναι φτιαγμένα από διάφορα 
είδη μαντικής τέχνης. Αυτά 
φυσικά τα φυλαχτά είναι 
επικίνδυνα για όσους τα φο-
ρούν και χρειάζεται προσο-
χή ποιος τα διακινεί και για 
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ποιο σκοπό.    
Όλα αυτά ως όργανα του 

διαβόλου, σκοπό έχουν να 
αιχμαλωτίσουν τον νου και 
την καρδιά του ανθρώπου 
και να κρατήσουν τον άν-
θρωπο μακριά από τον Θεό. 
Τα «ματόχαντρα» περί των 
οποίων θα γίνει λόγος, κα-
κώς έχουν περάσει στο κό-
σμο ως ωφέλιμα στο να «δι-
ώχνουν το κακό». Η Εκκλη-
σία όλα αυτά τα απορρίπτει 
και δεν τα δέχεται.

Δεν μπορεί να υπάρχει η 
δυνατότητα ένα φυλαχτό 
που αποτελείται από μία χά-
ντρα έχοντας μέσα της ένα 
γαλάζιο μάτι, όπου η προ-
έλευσή του είναι αιγυπτι-
ακή, από το μάτι του Ώρου  
και συμβολίζει το χρώμα 
της θάλασσας ή και 
του ουρανού με το 
σκεπτικό στον τόπο 
της θάλασσας ή του 
ουρανού να πάει 
να χαθεί η αρνητι-
κή ενέργεια. Δεισι-
δαιμονίες είναι και 
όλα αυτά που κρε-
μούν στο λαιμό τους 
- μόνα τους αλλά 
πολλές φορές και 
μαζί με τον Πανάγιο 

Σταυρό του Χριστού μας - ή 
και αλλού όπως αυτοκίνητα, 
άλλα μέσα μεταφοράς, μα-
γαζιά, σε σπίτια και αλλού. 
Όπως χάντρες, μάτια, πέ-
τρες, διάφορα φυλακτά, γού-
ρια και ότι ο καθένας επι-
νοεί ότι θα τον προφυλάξει. 
Είναι δυνατόν η δύναμη του 
Σταυρού που κατακαίει τους 
δαίμονες να έχει την ανάγκη 
ενίσχυσης από φυλακτά και 
μάλιστα τέτοιας προέλευ-
σης; 

Όλα αυτά είναι μία μέθο-
δος του διαβόλου, ο οποίος 
αν εμείς κάνουμε το λάθος 
και τα δεχθούμε, τότε ο δι-
άβουλος με «δούρειο ίππο» 
όλες αυτές τις δεισιδαιμο-
νίες, εισχωρεί μέσα στο νου 
μας, τον ηγεμόνα της ψυ-
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χής μας, και 
αφού αιχ-
μ α λ ω τ ί σ ε ι 
τον ηγεμό-
να, αιχμα-
λωτίζει και 
όλο τον άν-
θρωπο. Δει-
σιδαιμονί -
ες είναι και 
οι διάφοροι 
τρόποι αντι-
μετώπισης 
που χρησι-
μοποιούν οι 
ά ν θ ρ ω π ο ι 
για να γλυ-
τώσουν από 
το μάτιασμα. Διαβάζουν κά-
ποιες ευχές, οι ίδιοι ή κάποια 
συγγενικά η προσφιλή τους 
πρόσωπα, χησιμοποιώντας 
πολλές φορές σταυρούς, λά-
δια ή και άλλα αντικείμενα. 
Βάζουν και τον Θεό να συμ-
μετέχει σ’ αυτό το παιχνίδι 
του διαβόλου. Θα μπορού-
σαμε να πούμε μετά βεβαιό-
τητας ότι όλα αυτά τα μέσα 
δείχνουν απιστία και είναι 
ειδωλολατρικά, αφού εμπι-
στευόμαστε διάφορα αντι-
κείμενα και όχι τον αληθινό 
Θεό.

Όποιος λοιπόν φοράει 

Σταυρό και όποιος έχει μυ-
στηριακή ζωή δεν έχει ανά-
γκη από κανένα ματάκι να 
τον φυλάει από τη βασκανία. 
Πώς είναι δυνατόν να βάζου-
με το σκοτάδι δίπλα στο φως, 
το διάβολο δίπλα στο Χριστό 
μας; Καταλαβαίνει κανείς 
ότι μόνο και με τη χρήση τέ-
τοιων φυλακτών δίνουμε δι-
καίωμα στον πονηρό. Είναι 
λοιπόν λάθος να τα κρεμάμε 
σε λαιμούς μας και οπουδή-
ποτε αλλού. Ξεκρεμάστε τα 
και μη φοράτε τίποτα άλλο 
εκτός από το Σταυρό του Κυ-
ρίου μας!
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Με αλεύρι και μεράκι!

Ευαγγελία Κατραμίδου

 

Με αλεύρι και μεράκι… 

Γρήγορο παγωτό σοκομπανάνα! 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 3 ώριμες μπανάνες 
 2-3 κ.σ. μέλι 
 90 γρ. γιαούρτι 
 40 γρ. κακάο 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

Βάζουμε όλα τα υλικά στο μούλτι (πολυκόφτη) και τα χτυπάμε 
μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά! Μοιράζουμε το μείγμα σε θήκες 
για παγωτό και τα αφήνουμε στην κατάψυξη μέχρι να παγώσει 
πολύ καλά!  

  

TIP:   Μπορούμε να βάλουμε και κομματάκια μπανάνας για 
ακόμα πιο έντονη γεύση! Το ίδιο παγωτό γίνεται και χωρίς το 

γιαούρτι αν κάποιος το θέλει νηστίσιμο! Απλά θα το δοκιμάσετε 
αρχικά χωρίς μέλι, σε περίπτωση που είναι ώριμες οι μπανάνες, και 
στη συνέχεια προσθέτετε αν χρειαστεί. 
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« Ε ί π ε  γ έ ρ ω ν . . . »
Έλεγαν µε θαυµασµό οι Γέροντες για 

τον Αββά Ιωάννη τον Πέρση, πως από 
την πολλή του καλοσύνη έφτασε σε τε-
λεία ακακία. Μία φορά δανείστηκε από 
κάποιον αδελφό ένα χρυσό νόµισµα,  για 
να αγοράσει λινάρι να κάνει εργόχειρο. 
Μόλις το προµηθεύτηκε, του ζήτησε λίγο 
ο γείτονας του να φτιάξει µία ποδιά και 
ο Αββάς Ιωάννης του έδωσε µε πολλή 
προθυµία. Την άλλη µέρα πέρασε από το 
κελλί του άλλος αδελφός, είδε το λινάρι 
και γύρεψε κι αυτός για ένα πουκάµισο.  
Έδωσε και σ’ αυτόν ο άκακος Ιωάννης και 
σε δύο-τρεις άλλους, που έτυχε να του 
ζητήσουν, ώσπου το µοίρασε όλο, χωρίς 
να κρατήσει τίποτε για τον εαυτό του. 

Ύστερα από µερικές ηµέρες πήγε ο 
δανειστής και του γύρεψε το νόµισµα. 

 -Πήγαινε, αδελφέ µου, του είπε ο 
Αββάς, και θα σου το φέρω στο κελλί 
σου. 

Μα επειδή δεν είχε να το επιστρέψει, 
σηκώθηκε να πάει στον Αββά  Ιάκωβο, 
τον Οικονόµο της σκήτης, να του ζητήσει 
ένα νόµισµα. Στον δρόµο καθώς πήγαινε, 
βρήκε ένα φλουρί, µα δεν το πήρε. Έκανε 
προσευχή και γύρισε στο κελλί του. Ούτε 
στον Οικονόµο θέλησε να πάει.

Την άλλη µέρα πήγε πάλι ο αδελ-
φός και γύρεψε τα δανεικά. Βγήκε πάλι 
ο Αββάς Ιωάννης να πάει στον Αββά 
Ιάκωβο. Είδε το φλουρί στην ίδια θέση 
και δεν το σήκωσε και γύρισε αµέσως στο 
κελλί του. 

Την τρίτη µέρα πήγε θυµωµένος ο δα-
νειστής κι απαιτούσε το νόµισµα του. 

-Ησύχασε, αδελφέ µου, του είπε µε 
πραότητα ο άκακος Αββάς, σήµερα θα 
σου το φέρω. 

Ξεκίνησε αµέσως για τον Οικονόµο και 
βρήκε πάλι στην ίδια θέση το φλουρί. 
Έκανε πρώτα προσευχή κι ύστερα το σή-
κωσε και το πήγε στον  Αββά Ιάκωβο.

-Το βρήκα στον δρόµο, του είπε. Κάνε 
αγάπη να ρωτήσεις µήπως το έχασε κα-
νένας αδελφός. 

Ο Οικονόµος γύρισε όλη την σκήτη και 
ρωτούσε τους αδελφούς µα δεν βρέθηκε 
κανείς να πει πως ήταν δικό του. Αφού 
δεν το έχασε κανείς, είπε τότε ο Αββάς 
Ιωάννης, δώσε το σε µένα να το επιστρέ-
ψω στον αδελφό που το χρωστώ, γιατί 
τρεις µέρες τώρα ξεκινώ από το κελλί µου 
να έρθω να σου ζητήσω κι επειδή έβλεπα 
τούτο το φλουρί, γύριζα πίσω άπρακτος. 

Θαύµασε ο Οικονόµος την αφιλοχρη-
µατία του Αββά, που ενώ βρισκόταν σε 
τόση ανάγκη, δεν πήρε το νόµισµα που 
βρήκε. 

Είχε κι άλλο προτέρηµα αυτός ο Όσι-
ος: Όταν ερχόταν κάποιος να του ζητήσει 
κάτι, του έλεγε µε καλοσύνη: 

-Πάρε, αδελφέ µου, ό,τι σου χρει-
άζεται. Κι εκείνος έπαιρνε ό,τι και όσο 
ήθελε. Όταν το έφερνε πίσω, του έλεγε 
πάλι ο Αββάς: 

-Βάλ’ το τώρα στην θέση του, χωρίς 
να γυρίσει να προσέξει. 

Αν δεν του έφερναν πίσω τα δανεικά, 
ποτέ δεν τα ζητούσε.

Επιµέλεια:
Δήµητρα Λαφάρα





Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στα εγκαίνια
του Θαβώρ η ενορία ναυλώνει λεωφορείο 

με 5 € ανά άτομο δήλωσης έως 12 Αυγούστου στο ναό

Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στα εγκαίνια
του Θαβώρ η ενορία ναυλώνει λεωφορείο 

με 5 € ανά άτομο δήλωσης έως 12 Αυγούστου στο ναό
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Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Ε Ν  Δ Ρ Α Σ Ε Ι
Ι ο ύ ν ι ο ς  -  Ι ο ύ λ ι ο ς  2 0 1 8

Λίγος καιρός απομένει πλέ-
ον, για να ανοίξει τις πύλες του 
το “Θαβώρ” και οι εργασίες 
ανοικοδόμησης και εξοπλισμού 
συνεχίζονται πυρετωδώς στις 
ιδιωτικές εγκαταστάσεις της κα-
τασκήνωσής μας. Αλλά και οι 
αγωνιώδεις εκκλήσεις του π. Νι-
κολάου για οικονομική ενίσχυ-
ση ανέβασαν το θερμόμετρο. 
Εφέτος τα παιδιά μας δεν θα 
φιλοξενηθούν στις κατασκηνω-
τικές εγκαταστάσεις της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σιδηοκάστρου. 
Φέτος το “Θαβώρ” μετακομίζει 
και τα περιμένει στο δικό του 
σπίτι. Το μέγεθος της  προσμο-
νής και της ανυπομονησία τους 
ούτε που μπορούμε να το συλ-
λάβουμε. Η ψυχή τους από και-
ρό έπαψε να φτερουγίζει στους 
ορίζοντες της ενορίας, ήδη έχει 
απλωμένες τις φτερούγες της 
ψηλά στην οροσειρά Μπέλες 
και οι πνεύμονές τους αναπνέ-
ουν κιόλας το ζωογόνο οξυγόνο 
του βουνού. Τώρα ονειρεύονται 
άλλες απασχολήσεις, άλλες ψυ-
χαγωγίες άλλες δραστηριότητες. 
Τώρα αδημονούν για όλα όσα 
έχουν γνωρίσει και χαίρονται 
στην κατασκήνωση. Καλό κα-
λοκαίρι, παιδιά! Καλές και ευ-

χάριστες διακοπές στό “Θαβώρ” 
! 

Οι μεγαλύτεροι όμως ας επι-
στρέφουμε νοερά σε αυτά που 
προηγήθηκαν το τελευταίο δί-
μηνο και ας θυμηθούμε ότι στις 
4 Ιουνίου μετά την Παράκληση 
της Παναγίας τρεις γιατροί από 
το Κοινωνικό Ιατρείο της ενορί-
ας μάς μίλησαν για ιατρικά θέ-
ματα, για τους τρόπους παροχής 
πρώτων βοηθειών σε διάφορες 
περιπτώσεις ενόψει των θερι-
νών διακοπών και απάντησαν 
σε ερωτήσεις μας.

Στις 11 Ιουνίου γιορτάστηκε 
και πάλι πανηγυρικά η γιορτή 
της Παναγίας “Ἄξιόν ἐστιν”  
με πανηγυρικό Εσπερινό, λι-
τανεία της λαμπρής εικόνας, 
πού κοσμεί τον Ναό μας, Θεία 
Λειτουργία με ιερατικό συλλεί-
τουργο, Αρτοκλασία και εόρτιο 
Εσπερινό με Χαιρετισμούς. 

Στις 14 Ιουνίου το απόγευμα 
πραγματοποιήθηκε προσκύνη-
μα στον τάφο του Αγίου Παϊσί-
ου στη Σουρωτή της Θεσσαλο-
νίκης με μεγάλη συμμετοχή των 
ενοριτών,  όπως και παλαιότερα

Στις 7 και 8 Ιουνίου πραγ-
ματοποιήθηκαν αντίστοιχα οι 
παραστάσεις των  θεατρικών 
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έργων, που προγραμμάτισαν οι 
δύο θεατρικές ομάδες της ενορί-
ας.  Η θεατρική ομάδα των παι-
διών “Άγιος Γελάσιος”  παρου-
σίασε  τη θεατρική παράσταση 
“ Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας 
”  στην αίθουσα τελετών του 
Ιερού μας Ναού, ενώ η θεατρι-
κή ομάδα των ενηλίκων “Άγιος 
Πορφύριος” παρουσίασε την 
κωμωδία “Το σώσε” στο Θέ-
ατρο Άνετον. Στην παράσταση 
των παιδιών η συμπλοκή ονεί-
ρου και πραγματικότητας πα-
ρέπεμπε στην ψυχοσύνθεση της 
παιδικής ηλικίας, ενώ στην πα-
ράσταση των ενηλίκων έβλεπε 
κανείς το παράλογο που βιώνει 
ο σύγχρονος άνθρωπος στην κα-
θημερινότητά του χωρίς καν τη 
δυνατότητα υπεκφυγής. Και οι 
δύο παραστάσεις ήταν απόλυτα 
οργανωμένες χάρη στην ουσια-
στική συμμετοχή των συντελε-
στών αλλά και της θεατρολόγου 
μας Εύας Βαθρακίδου.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
και με την παρουσία πλήθους 
πιστών η εορτάστηκε μέσα στο 
πνευματικό κλίμα της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας μας με τη λα-
τρεία της η μνήμη του Αγίου 
Παντελεήμονος. Την Παραμονή 
26 Ιουλίου στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος 
του Ιπποκρατείου Νοσοκομεί-

ου παρεκκλήσιο της Ενορίας 
μας τελέστηκε το απόγευμα 
ο Πανηγυρικός Εσπερινός με 
αρτοκλασία και λιτανεία των 
λειψάνων και της εικόνας του 
Αγίου. Ανήμερα της εορτής 27 
Ιουλίου τελέστηκε ο Όρθρος και 
η πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
προεξάρχοντος του Πρωτοσυγ-
γέλου της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας Πανοσιολογιώτατου Αρχι-
μανδρίτου Ιακώβου Αθανασί-
ου με τη συμμετοχή και άλλων 
κληρικών. Το απόγευμα της 
ίδιας ημέρας τελέστηκε η Πα-
ράκληση τoυ Αγίου. Στη συνέ-
χεια μοιράστηκε αρτοκλασία σε 
όλους τους ασθενείς οι οποίοι 
νοσηλεύονται στους θαλάμους 
και στο νοσηλευτικό και ιατρι-
κό προσωπικό του Ιπποκρατείου 
Νοσοκομείου. 

Τέλος στις 29 Ιουλίου η Εφέ-
στιος Εικόνα της Θείας Μετα-
μορφώσεως, η οποία φυλάσσε-
ται σε ειδικό προσκυνητάρι στο 
Ιερό Βήμα ως Βηματάρισσα, 
εξήλθε τελετουργικά και φέτος 
του Ιερού Βήματος και τοποθε-
τήθηκε για προσκύνηση σε κε-
ντρικό σημείο του Ναού, όπου 
θα παραμείνει μέχρι την από-
δοση της εορτής στις 13 Αυγού-
στου.

Λουκία Ασλανίδου



Φωτοστιγμιότυπα από 
την πανηγύρι του Αγίου 
Παντελεήμονος του Ιπ-
ποκράτειου Νοσοκομείου 
παρεκκλήσιο του Ιερού 
μας Ναού
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Πέθανε ο γέροντας ιερέας σας. 
Στη θέση του ήρθε ένας νεαρός 
ιερέας, που μόλις αποφοίτησε 
από την ιερατική σχολή. Με χαρά 
φιλούσατε το χέρι του γέροντα 
ιερέα. Αλλά τώρα σας ήρθε ένας 
νεαρός! Πως να του φιλήσετε το 
χέρι αφού είναι πολύ νεότερός 
σας;     

Θα σας διηγηθώ μια ιστορία 
για τον Σέρβο βασιλιά Μίλος. 
Κάποτε θα λειτουργούσε ένας 
όχι ηλικιωμένος, αλλά πολύ νέος 
ιερέας. Ο γέρο – βασιλιάς ήταν 
πολύ ευσεβής. Η Θεία Λειτουρ-
γία δεν άρχιζε, αν δεν είχε ακόμη 
πάει και αυτός στην Εκκλησία. 
Και όταν επήγε, στάθηκε στη 
μέση στο θρόνο του, και προσευ-
χόταν όπως όλοι. 

Όταν τελείωσε η Λειτουργία, ο 
βασιλιάς πήγε να φιλήσει το χέρι 
του παπά και να πάρει αντίδωρο. 
Μα εκείνος από σεβασμό έδωσε 
το αντίδωρο, και τράβηξε γρήγο-
ρα το χέρι του, για να μην το φι-
λήσει ο γέρο – βασιλιάς. Τότε ο 
βασιλιάς Μίλος τον κοίταξε αυ-
στηρά και του είπε: -Δος μου το 
χέρι σου. Δεν φιλάω το δικό σου 
χέρι, πάτερ. Την ιερωσύνη σου 
προσκυνώ, που είναι πιο μεγάλη 
και από μένα και από σένα!

Τώρα το καταλαβαίνεις το νό-
ημα. Ο γέρο – βασιλιάς μίλησε 
στην εκκλησία θεόπνευστα.

Γιατί φιλάμε το χέρι του Ιερέα;

Ο ιερέας σας μπορεί να είναι 
μόλις 25 χρονών. Μα η ιερωσύνη 
του είναι από καταβολής κόσμου. 
Όταν λοιπόν του ασπάζεσθε το 
χέρι, προσκυνάτε την ιερωσύνη 
του, που φθάνει διαδοχικά από 
τον Χριστό και τους Αποστόλους 
μέχρι τον ιερέα σας. Όταν φιλάτε 
το χέρι του παπά σας, φιλάτε ολό-
κληρη την αλυσίδα των Οσίων 
και αγίων ιερέων και Ιεραρχών, 
από τους Αποστόλους μέχρι σή-
μερα.     

Ασπάζασθε και προσκυνάτε 
τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, 
τον άγιο Νικόλαο, τον άγιο Βασί-
λειο, τον άγιο Σάββα και «όλους 
τους επιγείους αγγέλους και ου-
ρανίους ανθρώπους», που όταν 
ήταν στη γη εκοσμούσαν την Εκ-
κλησία και τώρα στολίζουν τον 
ουρανό!

Το φίλημα που κάνουμε στο 
χέρι του παπά δεν είναι φίλημα 
φυσικό. Είναι φίλημα άγιο, όπως 
γράφει στους Κορινθίους ο Από-
στολος Παύλος.

Να το ασπάζεσθε λοιπόν το 
χέρι του ιερέα που σας ευλογεί. 
Είναι ευλογημένο από τον Θεό. 
Με τη χάρη της ιερωσύνης. Με τη 
χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να 
το φιλάτε το χέρι του ιερέα σας. 
Όσο νέος και αν είναι. Και να τον 
ακούτε.

Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς
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Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

Επιμέλεια:
Εύα Βαθρακίδου

Θεατροπαιδαγωγός

Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη:
Σ’ έναν από τους περίφημους μύθους 

του Αισώπου διαβάζουμε, πως ένας άσω-
τος και σπάταλος νέος, αφού έφαγε όλη 
του την περιουσία, δεν του είχε απομεί-
νει παρά ο καινούριος του χονδρός εξω-
τερικός μανδύας. Κάποια μέρα, λοιπόν, 
που τυχαία είδε ένα χελιδόνι να πετάει 
έξω από το παράθυρό του, φαντάστηκε 
πως ο χειμώνας είχε περάσει και πως 
ήρθε η άνοιξη. Πούλησε τότε και το μαν-
δύα σαν αχρείαστο. Αλλά το χειμωνιάτι-
κο κρύο είχε άλλη γνώμη και ξαναγύρισε 
την άλλη μέρα πιο τσουχτερό.

Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τη φρά-
ση αυτή με τα λόγια : μία χελιδών εαρ 
ου ποιεί. Κατά τον  Αριστοτέλη: Το γάρ 
έαρ ούτε μία χελιδών ποιεί ούτε μία 
ημέρα.

Επίσης , συγγενική είναι η φράση: Μ’ 
ένα χελιδόνι, καλοκαίρι δεν κάνει, ούτε 
μια μέλισσα μέλι και, ένα λουλούδι καλο-
καίρι δεν γίνεται.

Εγώ ‘λεγα στο σκύλο μου κι ο σκύλος 
στην ουρά του:

Δεν γνωρίζουμε ακριβώς αυτόν που 
είπε πρώτος τη φράση αυτή, αλλά έμεινε 
παροιμιώδης από τότε που τη μεταχειρί-
στηκε ο ήρωας του 1821, Κ . Κανάρης, 
σαν έγινε πρωθυπουργός και ήθελε να 
στιγματίσει τη γραφειοκρατεία .

Σε μια συζήτηση που είχε με τον αγα-
πημένο του υπουργό τότε, Χαρίλαο Τρι-
κούπη, του είπε: Μπρε μου, οι θεσούχοι 
το πάνε: εγώ’ λεγα στο σκύλο μου κι ο 
σκύλος στην ουρά του. 

Γηράσκω δ’αεί πολλά διδασκόμενος :
Τη φράση αυτή, που θα πει «γερνώ μα-

θαίνοντας πάντα πολλά», την είπε ένας 
από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, 

ο νομοθέτης Αθηναίος Σόλωνας. Δείχνει 
τη δίψα και την ακούραστη αγάπη για 
μάθηση , ως μέσα στα γηρατειά του.

Από το χώμα που βρίσκεται θα φτιά-
σουμε τα τσουκάλια μας :

Δεν πειράζει , από το χώμα που βρί-
σκεται θα φτιάσουμε τα τσουκάλια μας 
, απάντησε ο Καποδίστριας  , όταν του 
είπαν πως πολλοί από όσους τον τριγύ-
ριζαν , για να πάρουν αξιώματα , ήταν 
άνθρωποι χωρίς αρκετή ικανότητα .

« Τη μερίδα του λέοντος...» 
Είναι κι αυτή μια φράση βγαλμένη από 
τους μύθους του Αισώπου. Μια μέρα, 
λοιπόν, το λιοντάρι ο γάιδαρος και η 
αλεπού αποφάσισαν να βγούνε μαζί και 
να πάνε να κυνηγήσουν. Όταν τελείωσε 
το κυνήγι τους, το λιοντάρι ανάθεσε στο 
γάιδαρο να τους κάνει τη μοιρασιά. Δί-
καιος ο γάιδαρος τα μοίρασε στα τρία 
μέρη και πρότεινε στο λιοντάρι να δια-
λέξει. Εκείνο, όμως, θύμωσε πάρα πολύ 
και χύμηξε πάνω στο γάιδαρο και τον 
έφαγε, λέγοντας στην αλεπού να κάνει 
αυτή τη μοιρασιά. Εκείνη παμπόνηρη, 
όπως ήταν, τα έκανε όλα ένα μερίδιο και 
κράτησε μόνο δυο-τρία μικροπράγματα. 
Το λιοντάρι τη ρώτησε τότε, ποιος την 
έμαθε να μοιράζει μ’ αυτό τον τρόπο;  
-«H συμφορά του γάιδαρου», απάντησε 
η αλεπού. Μ’ αυτό του το μύθο ο Αίσω-
πος θέλει να μας πει, ότι τα δυστυχήμα-
τα των άλλων σωφρονίζουν τους ανθρώ-
πους και ο δυνατός παίρνειπάντα τη... 
μερίδα του λέοντος! 
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Η έκδοση πρακτικών οδηγών αλλά και η σύντα-
ξη άρθρων – όπως του παρόντος – με σκοπό την 
όσο το δυνατόν ορθότερη και δοκιμότερη χρήση 
μιας γλώσσας αποτελεί σήμερα συνηθισμένο φαι-
νόμενο σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Ευχής 
έργον πάντα αποτελεί η συμβολή τους στη σωστό-
τερη χρήση της εκάστοτε γλώσσας και κατά συνέ-
πεια στην ενδυνάμωση της εκφραστικής ικανότη-
τας των πολιτών: όχι μόνο να μην υποπίπτουν σε 
λάθη στον καθημερινό τους προφορικό λόγο, αλλά 
και να μιλούν και να γράφουν σαφέστερα και ποιο-
τικότερα.

Βάζοντας στο μικροσκόπιο τη χρήση της Νεο-
ελληνικής γλώσσας, θα παρατηρήσουν μερικοί ότι 
δεν είναι δυνατό να μιλάμε για «λάθη» (ορθογρα-
φικά, μορφολογικά, συντακτικά κ. λπ), προκειμένου 
για μια πανάρχαιη ζωντανή γλώσσα, αφού είναι 
γνωστό ότι αρκετά τέτοια «λάθη» μαρτυρούνται 
τόσο σε πρωιμότερα λογοτεχνικά κείμενα όσο και 
σε οψιμότερα, και σε μερικά ακόμη σημερινά.

Ωστόσο, κάποια «διαχρονικά λάθη» που επικα-
λούνται μερικοί είναι ηθελημένα για εμφαντικούς ή 
άλλους λόγους από τους συγγραφείς και απαντούν 
κατά κανόνα στην ποίηση και μάλιστα σε ειδικές 
περιπτώσεις.

Αλλά, πέραν αυτού, δεν πρέπει επ’ ουδενί  
λόγω να δώσουμε την εντύπωση στους χρήστες 
της Νεοελληνικής, και ιδίως στους νέους, ότι μπο-
ρούν να μιλούν και να γράφουν, όπως θέλουν, επι-
καλούμενοι τέτοια παραδείγματα από τη γλωσσική 
μας παράδοση ή προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι 
έτσι το άκουσαν στο δρόμο, στην αγορά ή στο γή-
πεδο. Αντίθετα, έχουμε καθήκον να υπογραμμίζου-
με κάθε φορά στις νέες γενιές ότι η γλώσσα μας, 
όπως κάθε γλώσσα, αποτελεί το ανώτερο σύστημα 
επικοινωνίας, που υπακούει φυσικά σε νόμους και 
κανόνες, τους οποίους δεν πρέπει να παραβιάζου-
με. Οφείλουμε επίσης να τονίζουμε στους νέους 
ότι η γλώσσα μας είναι, όπως θα έλεγε ο Goethe, 
η ίδια η ψυχή μας, και ότι είμαστε υποχρεωμένοι 
όχι μόνο να τη σεβόμαστε αλλά και να τη μελετάμε, 
με σκοπό να την κατακτήσουμε. Και αυτό δεν είναι 
εύκολη υπόθεση. Απαιτεί επιμονή και χρόνο, υπο-
μονή και μόχθο.

Πρακτικοί οδηγοί  χρήσης της γλώσσας, δεν 
φιλοδοξούν – κι ούτε μπορούν άλλωστε – να παί-
ξουν ρυθμιστικό ρόλο στην πορεία μιας ζωντανής 

γλώσσας, που έχει τους δικούς της νόμους και 
τους δικούς της ρυθμούς εξέλιξης. Απλώς κα-
ταγράφουν τυχόν παρεκκλίσεις από ισχύοντες 
κανόνες, επισημαίνουν αδόκιμες ή λανθασμένες 
χρήσεις και προτείνουν «λύσεις» - που βρίσκονται 
όμως πάντοτε σε απόλυτη συμφωνία με το κοινό 
γλωσσικό αίσθημα. Έτσι, συμβάλλουν με τον τρόπο 
τους στην απάμβλυνση ή ακόμη και στην εξάλειψη 
κάποιων «ακροτήτων», και συνεπώς στην παραγω-
γή   ευτακτότερου και ευτυκτότερου προφορικού 
και γραπτού κυρίως λόγου.

Στο σημείο αυτό θεμιτό είναι να παραθέσουμε 
την άποψη αξιόλογων Ελλήνων και ξένων προσωπι-
κοτήτων για την Ελληνική γλώσσα:
•	 «Ακραδάντως πιστεύω ότι η γλώσσα του Ελλη-

νικού λαού τόσο η καθαρή όσο και η δημοτική 
είναι μία γλώσσα, η Ελληνική – αυτή αύτη η 
αρχαία εν τη εξελίξει την οποία υπέστη.»  Ε. 
Βενιζέλος

•	 «Η έκφραση ‘κόρη της αρχαίας γλώσσας’ εί-
ναι για τη νέα γλώσσα μεταφορά άστοχη και 
απατηλή. Η νέα μας γλώσσα είναι η ίδια η αρ-
χαία που αδιάκοπα μιλημένη από το Ελληνικό 
Έθνος για χιλιάδες χρόνια, από χείλη σε χεί-
λη και από πατέρα σε παιδί, άλλαξε με το να 
μιλιέται… ώσπου πήρε τη σημερινή της μορφή 
της μητρικής γλώσσας, αφετηρία και αυτή για 
νέα εξέλιξη»  Μ. Τριανταφυλλίδης

•	 «Δεν αποτελεί υπερβολή να τονιστεί το γεγο-
νός ότι η Ελληνική δεν είναι μια σειρά από ξε-
χωριστές γλώσσες αλλά μία και ενιαία γλώσ-
σα. Αν κάποιος θέλει να μάθει Ελληνικά, δεν 
έχει ιδιαίτερη σημασία αν θα αρχίσει από τον 
Όμηρο, τον Πλάτωνα, την Καινή Διαθήκη ή  το 
έπος του Διγενή Ακρίτα.» R. Browning

•	 «Μολονότι η Ελληνική Γλώσσα άλλαζε αδιά-
κοπα, καθώς άλλωστε καθετί ζωντανό, διατή-
ρησε ανέπαφη την ιστορική της συνέπεια και 
ενότητα, παρέχοντας έτσι αδιαμφισβήτητες 
μαρτυρίες για την ιστορική συνέχεια και ενό-
τητα του ελληνικού  πολιτισμού.» G. Thomson

•	 «Η Ελληνική των περασμένων ιστορικών φάσε-
ων – αρχαϊκή, αρχαία ή μεσαιωνική- με όλες 
της τις διαφορές, είναι σήμερα αισθητή ως Ελ-
ληνική.» A. Mirambel  

Φωτεινή Γιαννοπούλου 
Εκπαιδευτικός
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 Οκτωβρίου 2018

Στο χώρο του Ιερού μας Ναού
                απο τις 8:30 έως την 13:00 

Δώσε ζωή...

 γίνε κι εσύ ένας μικρός ήρωας...
Πληροφορίες:
6972056408


