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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ή ΒΟΥΛΑ;  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ή ΤΑΚΗΣ; 
  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ;

Ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήμα-
τα των ανθρώπων είναι και αυτό της 
αχαριστίας. Της αγνωμοσύνης προς 
όλους εκείνους που με τον τρόπο τους 
ή τις ενέργειές τους έχουν βοηθήσει 
στο να ξεπεράσουμε κάποιες δυσκο-
λίες, κάποιους κινδύνους. Ορθώς χα-
ρακτηρίζει ο ιστορικός Πολύβιος την 
“αχαριστία παιδί της ευεργεσίας” και 
συνιστά στους αγνώμονες: “μη ρίχνεις 
πέτρα στο πηγάδι 
που σε δρόσισε”.

Είναι αχαριστία, 
όταν την ευημερία 
μας, την πρόοδό μας 
την αποδίδουμε μόνο στις ικανότητές 
μας, στα τυπικά μας προσόντα, στη δι-
πλωματία μας κι όχι στα ταλέντα που 
μας έδωσε ο Θεός, στους γονείς που 
φρόντισαν να μας μορφώσουν, στην 
κοινωνία που μας έδωσε τα εφόδια, 
στους φίλους και συνεργάτες που μας 
βοήθησαν ποικιλοτρόπως.Είναι αγνω-
μοσύνη να διαγράφουμε όλα όσα οι 
άλλοι έκαναν για μας - πολλές φο-
ρές μάλιστα με μεγάλο κόστος - και 
να στρεφόμαστε εναντίον τους, όταν 
γίνεται κάποιο σφάλμα. Είναι απάν-
θρωπο να θεωρούμε πως όλοι οι άλλοι 
είναι υποχρεωμένοι να μας υπηρετούν, 
να μας υπακούουν και συγχρόνως να 
δέχονται αδιαμαρτύρητα την κακή συ-
μπεριφορά μας. Είναι όλα αυτά ένδειξη 
υπερεγωισμού, ναρκισσισμού, φαυλό-
τητας. Η αχαριστία φανερώνει αρρω-
στημένο ψυχικό κόσμο.Όλες οι ευαι-
σθησίες, τα καλά συναισθήματα, όλα 
εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο να 
ξεχωρίζει από τα ζώα και να πλησιάζει 
στο «κατ’ εἰκόνα καί καθ΄ ὁμοίωσιν» 
έχουν νεκρωθεί, έχουν θαφτεί κάτω 
από τον όγκο της φιλαυτίας, της μι-

Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ
κρότητας, της κενοδοξίας, της φιλοδο-
ξίας. Κι ενώ τα ζώα δείχνουν πάντοτε 
την ευγνωμοσύνη τους σ’ αυτούς που 
τα φροντίζουν, τα ευεργετούν, οι άν-
θρωποι πολλές φορές φέρονται με 
αγνωμοσύνη.

Αρκετοί άνθρωποι, βάζοντας υψη-
λούς στόχους ή επιθυμώντας να απο-
κτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
υλικά αγαθά γρήγορα και άκοπα, πέ-

φτουν στο αμάρτημα 
της αχαριστίας. Εύ-
κολα διακρίνει κα-
νείς τον αχάριστο.  
Η συμπεριφορά του 

στους γύρω του είναι περιφρονητική, 
δεν έχει φίλους, οι συνεργάτες του 
δεν είναι ευτυχισμένοι.

Γιατί ποιος θα παραμείνει δίπλα σ’ 
έναν αχάριστο, που μόνο σκοπό έχει 
να παίρνει ό,τι του δίνουν οι άλλοι, 
χωρίς ποτέ κι αυτός να προσφέρει 
κάτι, έστω κι ένα γλυκό λόγο; Ποιος 
συνεργάτης νιώθει ευτυχισμένος έχο-
ντας δίπλα του έναν άνθρωπο που 
στόχο έχει να εκμεταλλεύεται τα προ-
σόντα των άλλων και να προβάλλει 
σαν δικό του έργο όλα όσα εκείνοι κά-
νουν; Πόσο θ’ αντέξει κάποιος την 
περιφρονητική συμπεριφορά, ακόμα 
και αγαπημένου προσώπου, όταν ποτέ 
δεν νιώθει ζεστασιά, θαλπωρή, αγάπη; 

Μεγάλη η αρρώστια της αχαριστίας. 
Δεν πληγώνει μονάχα όλους όσοι έρ-
χονται σ’ επαφή με εκείνον που νοσεί. 
Βασανίζει αβάστακτα και τον ίδιο τον 
ασθενή, που σε κάθε του βήμα βλέπει 
γύρω του ευτυχισμένους ανθρώπους, 
παρέες που γελούν και διασκεδάζουν, 
φίλους να εμπιστεύονται τα προβλήμα-
τά τους, να συζητούν σαν αδέλφια. Και 
αναρωτιέται γιατί τον αποφεύγουν, γι-

“Η αχαριστία είναι παιδί 
της ευεργεσίας”. 

(Πολύβιος)
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ατί νιώθει άβολα μαζί τους, γιατί δεν 
του σφίγγουν με θέρμη το χέρι. Κι ο 
εγωισμός του, τον εμποδίζει να δει 
την αλήθεια. Διακρίνει γύρω του μόνο 
εχθρούς, ανθρώπους που δεν μπορούν 
να εκτιμήσουν τα μεγάλα προσόντα 
του, άτομα που τον ζηλεύουν, επειδή 
έχει πετύχει στη ζωή του. Μ’ αυτές τις 
σκέψεις, μ’ αυτά τα κριτήρια αντιμε-
τωπίζει ο αχάριστος τα άτομα γύρω 
του. Δεν κάνει ποτέ αυτοκριτική, αλλά 
ψάχνει στους άλλους να βρει λάθη κι 
ελαττώματα. Και μόλις γίνει κάποιο 
σφάλμα, κάποια παράλειψη, γίνεται 
άδικος, προσβλητικός, χωρίς ποτέ να 
σκεφθεί σε ποιον αποδίδει κατηγορίες, 
ύβρεις, απρεπείς χαρακτηρισμούς. Και 
μέσα από αυτή την επίθεση που κάνει 
αισθάνεται την δικαίωση του ισχυρού, 
του δυνατού, του μεγάλου, αλλά μόνο 
για λίγες στιγμές. Τόσες, όσες αρκούν 
για να ξανανιώσει μόνος, παράταιρος, 
άδειος.  

Είναι να λυπάται κανείς τέτοιους 
ανθρώπους. Γιατί η αχαριστία δεν εί-
ναι μια αρρώστια όπως η γρίπη, που 
θεραπεύεται γρήγορα χωρίς να αφήσει 
πίσω της σημάδια. Είναι μια ψυχική 
νόσος, που συνεχώς μεγαλώνει, κυρι-
εύει τον άνθρωπο και του καταστρέφει 
την ύπαρξη. Είναι χειρότερη και από 
την αρρώστια του καρκίνου, μιας και 
αυτός καταστρέφει μόνο την σάρκα, το 
σώμα, αφήνοντας αλώβητη την ψυχή, 
ενώ η αχαριστία φωλιάζει μέσα της και 
την νεκρώνει αφήνοντας το σώμα υγι-
ές.

Κατά την Αγία Γραφή, οι πρωτόπλα-
στοι εξέπεσαν λόγω και της αγνωμοσύ-
νης τους προς τον Θεό. Οι Προφήτες 
του Ισραήλ (Αρ. ια΄ 1-13, Δευτ. λβ΄ 15, 
Κριτ. Β΄ 16-22, Νεεμ. θ΄ 16-18, Ψαλμ. 
Οζ΄ 11-12, ρε΄ 13-22, Ωσ. ζ΄, 13-16, 
Ησ. α΄ 3, Μιχ. στ΄ 3-5, Μαλ. α΄ 2-6) και 
πολλοί Πατέρες της Εκκλησίας μέμ-
φονται τους Ιουδαίους για τη σκληρό-

καρδη αγνωμοσύνη και αχαριστία τους 
(Ιω. Χρυσόστομος, PG 57, 332). Ο 
Ίδιος ο Κύριος αντί του μάννα, με το 
οποίο εξέθρεψε τον Ισραήλ, δεν εισέ-
πραξε χολή και σταυρικό θάνατο; Στην 
Κ. Διαθήκη ο Χριστός εκφράσθηκε με 
πικρία για τους εννέα λεπρούς, που σε 
αντίθεση με τον δέκατο δεν επέστρε-
ψαν να ευχαριστήσουν και δοξάσουν 
τον Θεό για τη θεραπεία τους (Λουκ. 
ιζ΄ 17). 

Για τον πιστό χριστιανό η ευγνωμο-
σύνη είναι έργο δικαιοσύνης, που εκ-
δηλώνεται με λόγια και με έργα, όχι 
μόνο  για εξόφληση της ηθικής υπο-
χρέωσης αλλά και σαν ένδειξη ευγε-
νικής διάθεσης και συμπεριφοράς. Η 
απομάκρυνση από την αχαριστία και 
η εκδήλωση ευγνωμοσύνης είναι ένας 
δεσμός, με τον οποίο οικογένειες ενώ-
νονται και λαοί ομονοούν (Σ. Σειράχ 
γ΄31). Ο Απ. Παύλος συμπεριλαμβάνει 
την αγνωμοσύνη μεταξύ των μεγάλων 
κακών λέγοντας: “Εἰς καιρούς χαλε-
πούς ἔσονται οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φι-
λάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλά-
σφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, 
ἀνόσιοι, ἄστοργοι” (Β΄Τιμ. γ΄2). Ο ιε-
ρός Χρυσόστομος γράφει σχετικά: «Ὁ 
γάρ περί τόν εὐεργέτην ἀχάριστος, τί 
ἄν γένοιτο ποτέ περί τούς ἄλλους;» 
(PG 62, 643). Κατά τόν ίδιο Πατέρα η 
αγνωμοσύνη προς τον Θεό θεωρείται 
αμαρτία χειρότερη από την πορνεία 
(PG 56, 22). 

Η αγνωμοσύνη και η αχαριστία 
μπορούν να εκδηλωθούν όχι μόνο με 
την απουσία από τη ζωή μας της ευχα-
ριστίας προς τον Θεό, αλλά και με την 
καθημερινή μας συμπεριφορά, όταν 
λησμονούμε αυτούς που μας ευεργέτη-
σαν, τους γονείς μας, τους συγγενείς 
και τους φίλους, που μας στάθηκαν 
στις δύσκολες  στιγμές. Τελικά μπο-
ρούν να μας πληγώσουν ακόμη και οι 
πιο κοντινοί μας άνθρωποι.
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 Ο Κύριος τονίζει ότι οι αχάρι-
στοι και οι αγνώμονες δεν έχουν θέση 
στη Βασιλεία των Ουρανών.Είναι γνω-
στή η παραβολή του αχάριστου δού-
λου.Μας λέει λοιπόν ο Κύριος ότι η 
Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με ένα 
βασιλιά, που καλεί τους δούλους του 
να δώσουν λογαριασμό. Ένας του χρω-
στούσε ένα υπέρογκο ποσό, που δεν 
μπορούσε να το ξοφλήσει και  μπρο-
στά στον κίνδυνο να πουληθούν αυτός 
και η οικογένειά του δούλοι άρχισε 
να κλαίει ζητώντας έλεος. Τον λυπή-
θηκε ο κύριός του και του τα χάρισε 
όλα. Μόλις όμως ο δούλος βγήκε έξω 
στο δρόμο συνάντησε ένα σύνδουλό 
του, που του χρωστούσε ένα ασήμαντο 
ποσό. Τον άρπαξε βίαια παρά τα πα-
ρακάλια του για έλεος ζητώντας του 
να του δώσει αμέσως αυτά που του 
χρωστούσε και τον έσυρε στη φυλακή 
ανελέητα και άσπλαχνα. Οι άλλοι δού-
λοι πληροφόρησαν τον βασιλιά για τη 
συμπεριφορά του αχάριστου δούλου 
του και τότε εκείνος τον κάλεσε πάλι 
και του είπε: Δούλε πονηρέ, όταν με 
παρακάλεσες να σου δείξω έλεος και 
κατανόηση για όλο εκείνο το τεράστιο 
χρέος που μου όφειλες, σου το χάρι-
σα. Δεν έπρεπε να κάνεις και συ το 
ίδιο για τον σύνδουλό σου, όταν σου 
ζήτησε για ασήμαντο ποσό να τον βοη-
θήσεις; Και οργισμένος  τον παράδωσε 
στους βασανιστές, ώσπου να του επι-
στρέψει όσα του χρωστούσε. 

Η έννοια της αγνωμοσύνης και της 
αχαριστίας στην περίπτωση της παρα-
βολής αυτής εκφράζεται με το ότι ο 
Θεός μας δίνει όλα τα αγαθά Του και 
εμείς αρνούμαστε να δώσουμε κάτι 
στον συνάνθρωπο που υποφέρει, ενώ 
η μικρή βοήθειά μας μπορεί να απαλύ-
νει τον πόνο του. Μια καλή κουβέντα, 
ένα χαμόγελο, κάτι απλό αλλά ανθρώ-
πινο ως έκφραση της αγάπης μας προς 
όλους τους ανθρώπους, γιατί εἶναι 

αδελφοί μας, είναι καθήκον μας. Γι’ 
αυτό ο Ιησούς Χριστός μας λέει με σα-
φήνεια ότι όταν συναντούμε  κάποιο 
πονεμένο άνθρωπο είναι σαν να συ-
ναντούμε τον Ίδιο και βοηθώντας τον 
εκφράζουμε  την ευγνωμοσύνη μας σ’ 
Εκείνον.

«Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν 
κερδίσῃ τόν κόσμον ὅλον, καί ζημιωθῇ 
τήν ψυχήν αὐτοῦ;». (Μάρκ. κεφ. 8, 
36). (Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρω-
πο, αν κερδίσει όλο τον κόσμο και στο 
τέλος χάσει την ψυχή του;). Τα φθαρ-
τά, τα πρόσκαιρα αγαθά ποτέ δεν μπο-
ρούν να αντισταθμίσουν την αξία της 
ψυχής,  η οποία είναι πνευματική και 
αιώνια. Γι’ αυτό, και πρέπει να αγω-
νιζόμαστε να διατηρήσουμε την ψυχή 
μας καθαρή, χωρίς να την μολύνουμε 
με το μικρόβιο της αχαριστίας. Κι όσοι 
μολύνθηκαν απ’ αυτό ας φροντίσουν 
να καθαριστούν γρήγορα. Ο Μεγάλος 
Ιατρός, ο Πατέρας όλων είναι πάντα 
δίπλα μας προκειμένου να δεχθεί την 
συγγνώμη μας και να συγχωρήσει τα 
σφάλματά μας. 

Ας πολεμήσουμε λοιπόν τον εγω-
ισμό μας, την κενοδοξία μας, τη φι-
λαυτία μας και ας γεμίσουμε την καρ-
διά μας με αγάπη, με τη μεγάλη αυτή 
ασπίδα και όπλο της χριστιανοσύνης,  
που ανοίγει τους δρόμους για τον με-
γάλο προορισμό μας. Η αχαριστία εί-
ναι αρρώστια, που εμείς θελήσαμε να 
μολύνει την ψυχή μας και μόνο εμείς 
μπορούμε μετανοώντας να τη θερα-
πεύσουμε. Αν δεν προσπαθήσουμε, 
θα παραμείνουμε αχάριστοι όχι μόνο 
προς τους συνανθρώπους μας αλλά 
και προς τον Δημιουργό μας, που 
τόσο μας έχει ευεργετήσει, Αυτόν, που 
γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι να 
δούμε μέσα μας τα λάθη και τις αδυνα-
μίες μας, όρθωσε εμπρός μας λαμπρό 
και πεντακάθαρο καθρέφτη τη ζωή, τα 
έργα και τα λόγια Του.
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Στιγμιότυπα από την ελληνική κωμωδία με τίτλο “Υπάρχει και φιλότιμο”, που πα-
ρουσίασε η θεατρική ομάδα πενηλίκων “Άγιος Πορφύριος“ τ, την Τρίτη 14 Ιουνίου.
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Φτάσαμε αισίως και φέτος με τη βοήθεια 
του Θεού στο καλοκαιράκι! Παρόλο όμως που 
η καθημερινότητα μας αλλάζει και χαλαρώ-
νει περισσότερο δεν θα πρέπει να χαλαρώ-
νει και η προσοχή μας σε θέματα ασφάλεια 
της ίδιας μας της ζωής και πιο συγκεκριμένα 
στο θέμα φαγητό και κολύμπι.

Πολλοί πιστεύουν ότι ο πνιγμός αφορά 
αυτούς που δεν γνωρίζουν να κολυμπούν. 
Αυτό δεν είναι σωστό. Κατά κανόνα, αυτός 
που δεν γνωρίζει να κολυμπά δεν εκτίθεται 
στον κίνδυνο της κολύμβησης στα βαθιά 
νερά.  Αλλά για να το δούμε το θέμα πιο ανα-
λυτικά:

Κατ’ αρχάς ο άνθρωπος, όταν κολυμπά, 
δεν βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον. 
Οτιδήποτε του συμβεί στη στεριά που να μπο-
ρεί να αναταχθεί, δεν επαναλαμβάνεται με 
την ίδια επιτυχία στη θάλασσα. Για παρά-
δειγμα:

Μία απλή ζάλη στη στεριά δεν σημαίνει 
απολύτως τίποτα. Αντίθετα, η ίδια ζάλη μέσα 
στη θάλασσα μπορεί να σημαίνει ακόμα και 
απώλεια της ζωής.

Ένας εμετός, που στη στεριά ξεπερνιέται 
εύκολα, στη θάλασσα μπορεί να οδηγήσει σε 
εισρόφηση των εμεσμάτων στους πνεύμονες 
με αποτέλεσμα την ασφυξία και τον θάνατο.

Η κράμπα που συνήθως στη στεριά κανέ-
ναν δεν απασχολεί, στη θάλασσα, κατά τη 
διάρκεια της κολύμβησης, αποτελεί αιτία 
πνιγμού  και το κολύμπι μετά το φαγητό εν-
δέχεται να οδηγήσει σε κράμπες στο στο-
μάχι και στους μύες που μπορεί να αποβούν 
μοιραίες.

Τι συμβαίνει λοιπόν μετά το φαγητό στο 
σώμα μας;

Tο γεμάτο στομάχι καθιστά το κολύμπι 
προβληματικό και επικίνδυνο, γιατί η καρ-
διά σας αναγκάζεται να δουλέψει εντατικά, 
τόσο για να συνεχίσει την πέψη, όσο και για 
να ανταπεξέλθει στους ρυθμούς της κολύμβη-
σης  και συνεπώς κινδυνεύετε να λιποθυμή-
σετε, κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο, αν συμβεί 
στη θάλασσα, αφού ισοδυναμεί με σοβαρό 
ενδεχόμενο πνιγμού. Πιο συγκεκριμένα:

Η πέψη του φαγητού αρχίζει από το στό-

Χορτάτο «αρκούδι» κολυμπάει;
μα με τη βοήθεια της αμυλάσης του σάλιου 
και συνεχίζεται στον πεπτικό σωλήνα (οι-
σοφάγος, στομάχι, δωδεκαδάκτυλος, λεπτό 
και παχύ έντερο). Για τη διαδικασία της πέ-
ψης των τροφών απαιτείται αυξημένη πα-
ροχή αίματος στο γαστρεντερικό σύστημα, 
με αποτέλεσμα να μειώνεται η ροή αίματος 
σε άλλα σημεία του σώματος, όπως οι μύες. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρεται λι-
γότερο οξυγόνο στους μύες, γεγονός που δεν 
ευνοεί την απομάκρυνση τοξικών ουσιών που 
παράγονται κατά την άσκηση (κολύμπι) και 
οδηγεί στην εμφάνιση κραμπών.

Το ερώτημα πολλών γονέων είναι πόσες 
ώρες πρέπει να περάσουν ανάμεσα στο γεύ-
μα και το μπάνιο; Για να απαντηθεί αυτό το 
ερώτημα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποσό-
τητα και κυρίως η ποιότητα των τροφών.

Για παράδειγμα, άλλο χρόνο χρειάζεται 
κανείς να χωνέψει τα σάκχαρα ή τα λίπη 
και άλλο τις πρωτεΐνες. Δηλαδή, ένα μεγάλο 
κομμάτι παστίτσιο ή ένα club sandwich χω-
νεύεται σε 5 ώρες, μια απλή μακαρονάδα σε 
2, ενώ ένα μπουκάλι γάλα σε 1 ώρα.

Ένας γενικότερος κανόνας είναι ότι οι 
υδατάνθρακες (ψωμί, μακαρόνια, ρύζι, πα-
τάτα, φρούτα) πέπτονται και απορροφώνται 
γρηγορότερα σε σχέση με τις πρωτεΐνες (κρέ-
ας, ψάρι, τυρί, αυγό) και το λίπος (τηγανιτά-
λιπαρά τρόφιμα).

Γιαυτό λοιπόν δεν πρέπει να μπείτε στη 
θάλασσα αν δεν έχουν περάσει δυόμισι με 
τρεις ώρες από τη στιγμή που φάγατε για να 
είστε σίγουροι ή αν έχετε καταναλώσει αλ-
κοόλ, καθώς επίσης και σε περίπτωση που 
είστε κουρασμένοι ή αδιάθετοι. Επιπλέον, 
μην μασάτε τσίχλα ή φαγητό όταν κολυμπά-
τε, είναι επικίνδυνο.

Τέλος, αποφύγετε την υπερκατανάλω-
ση αλκοόλ, καθώς αποτελεί την υπ’ αριθμό 
ένα αιτία πνιγμών. Οι υπέρμετρες ποσότητες 
αλκοόλ ενδέχεται να περιορίσουν την κρίση 
σας, με αποτέλεσμα να υποτιμήσετε τους κιν-
δύνους. 

Καλές και ασφαλείς βουτιές!
   Γιαννάτου Ελπινίκη 

            Τεχνολόγος Τροφίμων



«1o Kρουν τα Νταούλια»
Όλη η ενορία μία παρέα
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ΕΝοΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Ιούνιος - Ιούλιος  2016

Αυτό το δίμηνο η ενορία μας βάδισε τα 
πρώτα δειλά βήματα σε ένα καινούργιο 
πεδίο δράσης, που το ονόμασε “Καλλιτε-
χνικό Ιούνιο” και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε 
καταξιωμένο θεσμό όχι μόνο στην ενορία 
αλλά  και στην πόλη. Πρόκειται γιά ένα 
πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
στην αρχή του καλοκαιριού με συμμετο-
χή καλλιτεχνικών τμημάτων της ενορίας 
αλλά και άλλων ενοριών της Θεσσαλονί-
κης, καθώς και διαφόρων Μορφωτικών και 
Πολιτιστικών Συλλόγων της χώρας. Η 
έμπνευση αυτής της ιδέας ήταν εκπληκτι-
κή και η πρώτη φετινή πραγμάτωσή της 
πρόσφερε σε όλους ώρες ψυχαγωγίας και 
ξεγνοιασιάς, μακριά από τον ασφυκτικό 
κλοιό της εθνικής και οικονομικής κακοτυ-
χίας, που μας περισφίγγει τα τελευταία 
χρόνια  ολοένα και περισσότερο. Ο φετινός 
“Καλλιτεχνικός Ιούνιος” στην εναρκτήρια 
παρουσίασή του περιελάμβανε δημοτι-
κούς χορούς από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας, πρόγραμμα παιδικών χορωδιών 
και δύο θεατρικές παραστάσεις. 

Πιο αναλυτικά κατά το διήμερο 5 και 
6 Ιουνίου η αυλή του Ιερού μας Ναού με-
τατράπηκε  για το πρώτο Φεστιβάλ πα-
ραδοσιακών χορών και μουσικής “Κρουν 
τα νταούλια” σε μικρό θέατρο με τις το-
ποθετημένες στη σειρά  καρέκλες  και 
έχοντας για σκηνή το υπερυψωμένο επί-
πεδο, όπου τελούνται οι Ακολουθίες του 
Μεγάλου Αγιασμού τα Θεοφάνεια και της 
Ανάστασης το Πάσχα,  Την πρώτη ημέρα 
απολαύσαμε χορευτικά σχήματα της Μα-
κεδονίας και τη δεύτερη ημέρα χορευτικά 
σχήματα  παιδιών και ενηλίκων  της ενορί-
ας μας. Οι ελληνικές παραδοσιακές φορε-
σιές τους με τα απαραίτητα και ανάλογα 
εξαρτήματα (ζώνη, ποδιά, κάλυμμα του 
κεφαλιού κ.λπ.) άσκησαν γοητεία  και 
έδωσαν χαρούμενο και φολκλορικό χρώμα  
στην εκδήλωση.

Στις 7 Ιουνίου μια συναρπαστική θε-
ατρική περιπέτεια για μικρούς και μεγά-
λους ταξιδιώτες «Ο γύρος του κόσμου σε 
80 ημέρες», το θρυλικό έργο του Ιουλίου 
Βέρν παρουσιάστηκε από την θεατρική 
ομάδα παίδων  ¨Άγιος Γελάσιος¨ του Ιε-
ρού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 7 Ιουνίου, στο 
Δημοτικό  Θέατρο Άνετον. Ένα περιπετει-
ώδες ταξίδι με δράση και χιούμορ.

Στις 12 Ιουνίου στην αίθουσα τελετών 
του Ιερού μας Ναού απολαύσαμε τέσσε-
ρις παιδικές χορωδίες  στο πρώτο Φεστι-
βάλ παιδικών χορωδιών “Τραγουδώντας 
υμνούμε”. Συμμετείχαν εκτός από την 
παιδική χορωδία του Ναού μας και  τρεις 
χορωδίες της Θεσσαλονίκης. Η  πολυπλη-
θής χορωδία του Ιερού Ναού Προφήτη 
Ηλία Πυλαίας εντυπωσίασε ιδιαίτερα με 
τη σκηνική της παρουσία. Θερμά συγχα-
ρητήρια οφείλονται στους διευθυντές των 
χορωδιών, Ουρανία Τσουλκανάκη, Ελεο-
νώρα Καλαϊτσίδου, Βασιλική Κωνσταντί-
νου και  Βίκτωρα Γλυκίδη.

Την Τρίτη 14 Ιουνίου στο θέατρο Άνε-
τον, η Θεατρική ομάδα ενηλίκων “Άγιος 
Πορφύριος “ του Ιερού Ναού Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος, παρουσίασε την 
ελληνική κωμωδία με τίτλο “Υπάρχει και 
φιλότιμο” του Αλέκου  Σακελλάριου, με 
ελευθερη είσοδο. Η κινηματογραφική δια-
σκευή βασίστηκε στο θεατρικό έργο των 
Χρήστου Γιαννακόπουλου/Αλέκου Σα-
κελλάριου με τίτλο “Ανώμαλη Προσγεί-
ωση”, μια διαχρονική κωμωδία που έχει 
παιχτεί πολλές φορές και παραμένει τόσο 
επίκαιρη και δημοφιλής. 

Παρουσία πλήθους πιστών, εργαζομέ-
νων, ασθενών και συνοδών, τελέστηκε το 
διήμερο 26 και 27 Ιουλίου 2016 ο εόρτιος 
Εσπερινός, η ιερά Λιτανεία της εικόνος 
του αγίου Παντελεήμονος και του ιερού 
Λειψάνου πέριξ του Γενικού Ιπποκρατεί-
ου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Την κυρι-
ώνυμο ημέρα με την ευλογία του Παναγι-
ωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. 
Ανθίμου, τελέσθηκε ο Όρθρος της εορτής 
και η Πανηγυρική πολυιερατική Θεία Λει-
τουργία προεξάρχοντος του Γενικού Αρ-
χιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Θεσσαλονίκης Αρχιμανδρίτου 
Ιακώβου Αθανασίου, ο οποίος μίλησε για 
τον Μεγαλομάρτυρα και Ιαματικό άγιο 
Παντελεήμονα με μεστό και πλήρη θεολο-
γικό λόγο. 

Στις 31 Ιουλίου η Θεία Λειτουργία της 
Κυριακής ήταν Αρχιερατική. Προεξήρχε ο 
Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλο-
νίκης κ.κ. Άνθιμος, ο οποίος με την παρου-
σία του έδωσε λαμπρό και πανηγυρικό 
χαρακτήρα στη λατρευτική μας σύναξη.

Επιμέλεια:
Λουκία Ασλανίδου



11

Τεύχος 46 Θαβώριος Λόγος

Η ανάγνωση είναι μία σύνθετη δεξιότητα, 
που απαιτεί πρακτική και εξάσκηση προκειμένου 
να συντονιστούν και να συνεργαστούν λειτουργι-
κά πολλές επιμέρους δεξιότητες. 

Τα περισσότερα παιδιά αντιλαμβάνονται την 
ανάγνωση ως σχολική δραστηριότητα, την οποία 
και εγκαταλείπουν μετά το πέρας της σχολικής 
χρονιάς, οπότε και κλείνουν τα βιβλία. Προκει-
μένου λοιπόν να πείσετε το παιδί σας να ασκηθεί 
στην ανάγνωση και στην περίοδο των διακοπών, 
πρέπει να καταφέρετε να αποσυνδέσετε την ανά-
γνωση από το σχολείο και να τη συσχετίσετε με 
την καθημερινή ζωή του παιδιού (που βρίσκεται 
σε διακοπές!). Κανένα παιδί δεν είναι διατεθει-
μένο να “θυσιάσει” τις διακοπές του κάνοντας 
οικειοθελώς επαναλήψεις, αντίδραση καθ’ όλα 
υγιής, αν σκεφτούμε ότι κατά τον ίδιο τρόπο, 
κανένας ενήλικας δεν θα επέλεγε να τις περά-
σει καθισμένος στο γραφείο του ή φορώντας τη 
φόρμα εργασίας του.

Τα παιδιά, όλα τα παιδιά, δουλεύουν σκλη-
ρά στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι καιροί 
απαιτούν πέραν των σχολικών και πλήθος εξω-
σχολικών δραστηριοτήτων, με υποχρεώσεις ανά-
λογες, συχνά και περισσότερες από τις σχολικές. 
Αν κάνετε ένα πλάνο των υποχρεώσεων στις 
οποίες καθημερινά οφείλει να ανταποκρίνεται – 
και μάλιστα επιτυχώς– ένα δεκάχρονο παιδί, θα 
διαπιστώσετε έκπληκτοι ότι είναι σημαντικά πιο 
φορτωμένο από το δικό σας.

Αυτό το παιδί, το κάθε δηλαδή παιδί, δικαι-
ούται να ξεκουραστεί. Και τα Χριστούγεννα, και 
το Πάσχα, και το καλοκαίρι, και τα Σαββατοκύ-
ριακα.

Οι διακοπές σημαίνουν το ίδιο για όλους, μι-
κρούς και μεγάλους: ελεύθερος χρόνος. Χρόνος 
που διατίθεται κατά βούληση. Χρόνος ξεκούρα-
σης και διασκέδασης. Ύπνου, χαράς και παιχνι-
διού και ξεγνοιασιάς.

Εάν εσείς ωστόσο, παρόλ’ αυτά, εκτιμάτε ότι 
το παιδί πρέπει με κάποιον τρόπο να ασκηθεί 
στην ανάγνωση , επινοήστε τουλάχιστον δραστη-
ριότητες που μπορούν να κεντρίσουν το ενδια-
φέρον του για διάβασμα, εφόσον θα επιτρέψει 
στο παιδί να μη χάσει την επαφή του με το γρα-
πτό λόγο, έως ότου έρθει η ώρα να χρησιμοποι-
ήσει και πάλι το βιβλίο ως εργαλείο δουλειάς, με 
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τα περισσότερα παιδιά λατρεύουν το ποδή-
λατο, τα πατίνια, το κάμπινγκ, το κολύμπι και 
άλλες υπαίθριες δραστηριότητες. Ανάλογα με τα 
χόμπι που το δικό σας παιδί επιλέγει, αγοράστε 
του σχετικά βιβλία ή περιοδικά που θα το βοη-
θήσουν να γίνει “ειδήμονας” στο θέμα. Να είστε 
σίγουροι, ότι το παιδί θα είναι αυτό που θα σας 
τραβήξει στο πλησιέστερο βιβλιοπωλείο, ζητώ-
ντας σας επίμονα να αγοράσετε το επόμενο βι-
βλίο.

Πολλά παιδιά διαθέτουν στις διακοπές χρό-
νο αλλά και διάθεση για να ασχοληθούν με τα 
ζωάκια του παππού και της γιαγιάς στο χωριό. 
Ένα βιβλίο λοιπόν που θα εξηγεί πώς εκπαιδεύ-
ονται τα σκυλάκια, πώς φροντίζονται τα γατάκια, 
πώς είναι οργανωμένη η ζωή στην κυψέλη ή ό,τι 
άλλο ενδιαφέρει το μικρό σας φιλόζωο, εκτός 
του ότι θα ασκήσει το παιδί στην ανάγνωση, θα 
του παράσχει και πολύτιμη γνώση και εμπειρία. 

Στη διάρκεια των διακοπών, οι οικογενεια-
κές έξοδοι είναι πολύ συχνότερες: ταξίδια, εκ-
δρομές, βόλτες κ.τ.λ.. Επιτρέψτε στο παιδί σας 
να λάβει ενεργό μέρος στο σχεδιασμό αλλά και 
στην εκτέλεση τέτοιων οικογενειακών εξορμή-
σεων. Μελετήστε μαζί το χάρτη, ζητήστε του να 
σχεδιάσει τη διαδρομή και να σας διαβάσει τις 
πόλεις και τα χωριά που θα περάσετε, αγοράστε 
ταξιδιωτικούς οδηγούς με πληροφορίες για τα 
μέρη που επισκέπτεστε και διαβάστε τους μαζί 
στην παραλία, ζητήστε του να σας διαβάζει τις 
επιγραφές που συναντάτε στο δρόμο σας, το με-
νού στο εστιατόριο και την ταβέρνα, τον τιμοκα-
τάλογο στην καφετέρια.

Παρακολουθήστε μαζί ορισμένα προσεκτι-
κά επιλεγμένα ξένα τηλεοπτικά προγράμματα 
με υπότιτλους, τους οποίους θα διαβάζετε εναλ-
λάξ. Φροντίστε ωστόσο η ταχύτητα με την οποία 
αλλάζουν οι υπότιτλοι να είναι στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων του παιδιού σας.

 Με δυο λόγια: εκμεταλλευτείτε το χρόνο που 
οι περισσότεροι από εσάς διαθέτετε σε πλεόνα-
σμα στη διάρκεια των διακοπών και επικοινω-
νήστε ποικιλοτρόπως με το παιδί σας. Το δίχως 
άλλο, θα ανακαλύψετε από μόνοι σας πολλές 
ευκαιρίες για να ασκήσετε και την ανάγνωση.

Παιδί και Ανάγνωση το καλοκαίρι!!

Έλενα Παπαθανασίου
Εκπαιδευτικός
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« Είπε γέρων ...»

Επιμέλεια 
Στέλλα Τάσκα

Ο αββάς Ιωάννης είπε: «Εγώ προ-
τιμώ να μετέχει ο άνθρωπος από λίγο 
σε όλες τις αρετές. Κάθε μέρα λοιπόν, 
μόλις σηκωθείς το πρωί, βάζε αρχή σε 
κάθε αρετή και εντολή του Θεού με 
πολύ μεγάλη υπομονή, με φόβο και 
μακροθυμία, με αγάπη στον Θεό, με 
κάθε προθυμία ψυχής και σώματος και 
με πολλή ταπείνωση, υπομένοντας τη 
θλίψη της καρδιάς και την επαγρύπνη-
ση, με πολλή προσευχή και ικεσίες, με 
στεναγμούς, με αγνότητα γλώσσας και  
φρούρηση των ματιών. Όταν σε προ-
σβάλλουν να μην οργίζεσαι, να έχεις ει-
ρήνη και να μην ανταποδίδεις το κακό 
με το κακό, να μην προσέχεις τα σφάλ-
ματα των άλλων, να μην υπολογίζεις 
τον εαυτό σου, αλλά να τον έχεις πιο 
κάτω από όλη την κτίση. Να ζεις με 
απάρνηση των υλικών και των σχετι-
κών με τη σάρκα, με σταυρό, με αγώνα, 
με ταπεινό φρόνημα, με προαίρεση και 
άσκηση πνευματική, με νηστεία, με με-
τάνοια και κλάμα, μέσα στον αγώνα του 
πολέμου, με διάκριση, με αγνότητα ψυ-
χής, με ασκητική διατροφή, με ησυχία 
κατά το εργόχειρο, με τις νυκτερινές 
αγρυπνίες, με πείνα και δίψα, με γύμνια 
στον χειμώνα, με κόπους, σκεπάζοντας 
τον τάφο σου σαν να έχεις κιόλας πε-
θάνει, ώστε να νομίζεις ότι ο θάνατος 
είναι κοντά σου όλη την ώρα».

Ένας αδελφός τον ρώτησε: «Πώς η 
ψυχή μου, ενώ έχει τραύματα, δεν ντρέ-
πεται να κακολογεί τον συνάνθρωπο;» 

Αββά ς  Ιωάννης  ο  Κολοβό ς
Ο γέροντας του είπε τότε μια παραβο-
λή για την καταλαλιά: «Ήταν ένας άν-
θρωπος φτωχός που είχε γυναίκα, είδε 
όμως και μιαν άλλη ωραία και πήρε και 
αυτήν, και ήταν και οι δύο γυμνές. Σε 
κάποιον τόπο γινόταν πανηγύρι, και 
αυτές τον παρακάλεσαν ‘‘Πάρε μας μαζί 
σου’’. Πήρε λοιπόν τις δυο, τις έβαλε 
σε ένα πιθάρι, ανέβηκε σε ένα καράβι 
και πήγε στον τόπο εκείνο».

«Την ώρα της μεγάλης ζέστης, που 
οι άνθρωποι ησύχασαν, η μία κοίταξε 
έξω και μη βλέποντας κανέναν πήδησε 
στην κοπριά. Εκεί μάζεψε παλιά κου-
ρέλια, έκανε κάτι να φορέσει, και πλέ-
ον περπατούσε με θάρρος. Η άλλη που 
καθόταν μέσα στο πιθάρι γυμνή, έλεγε 
‘‘Για κοίτα, αυτή η πόρνη δεν ντρέπε-
ται να περπατά γυμνή’’. Αγανακτισμέ-
νος ο άντρας της είπε ‘‘Απορώ με σένα! 
Αυτή τουλάχιστον σκεπάζει την ασχη-
μοσύνη της. Εσύ είσαι ολόγυμνη, και 
δεν ντρέπεσαι να τα λες αυτά;’’ Έτσι 
συμβαίνει με την καταλαλιά».

«Δεν είναι δυνατό», έλεγε ο γέρο-
ντας, «να κτίσει κανείς το σπίτι από 
επάνω προς τα κάτω, αλλά από το θε-
μέλιο προς τα επάνω». «Τι εννοείς με 
αυτό;», τον ρώτησαν οι αδελφοί, και 
αυτός τους αποκρίθηκε: «Το θεμέλιο 
είναι ο συνάνθρωπος, τον οποίο πρέπει 
να κερδίσεις. Αυτό είναι το πρώτο που 
πρέπει να γίνει, γιατί από αυτόν κρέμο-
νται όλες οι εντολές του Χριστού».
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Φωτεινή Γιαννοπούλου 
Εκπαιδευτικός

Η ορθή γραφή (ορθογραφία), το να 
γράφεις δηλαδή σωστά τη γλώσσα σου, 
είναι επιθυμία και υποχρέωση αλλά και 
προστασία από ποικίλα μειωτικά σχόλια 
που προκαλούν  τα ορθογραφικά λάθη 
στο γραπτό μας. Η ελληνική γλώσσα, 
όπως οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσ-
σες, διατηρεί την ιστορική ορθογραφία: 
οι λέξεις γράφονται δηλαδή όχι σύμφω-
να με το πώς προφέρονται σήμερα, αλλά 
σύμφωνα με το πώς προφέρονταν σε πα-
λαιότερες περιόδους.

Αυτή η διάσταση ανάμεσα στον προ-
φορικό και γραπτό λόγο κάνει πάρα πολύ 
δύσκολο, σε γενικές γραμμές, να γράψει 
κανείς σωστά στη Νέα Ελληνική κάποια 
λέξη που ακούει ή προφέρει, καθώς οι 
πολλοί και περίπλοκοι κανόνες δεν αρ-
κούν για την αντιστοίχιση προφοράς – 
γραφής. Έτσι, συχνά διατυπώνονται προ-
τάσεις μεταρρύθμισης της ορθογραφίας. 
Προτάσεις που συνήθως κινούνται στην 
κατεύθυνση της απλοποίησης, αλλά σκο-
ντάφτουν στην εμμονή διατήρησης της 
ιστορικής ορθογραφίας, αφού κάθε ορ-
θογραφική αλλαγή βιώνεται από μεγάλη 
μερίδα του πληθυσμού σαν απώλεια.

Σαν να μην έφταναν λοιπόν οι «σκο-
τούρες» που γεννά η ιστορική ορθογρα-
φία των ελληνικών λέξεων , ήρθαν να 
προστεθούν και οι δυσκολίες που δημι-
ουργεί η μεταγραφή των ξένων λέξεων 
στην ελληνική γλώσσα.  Για να περιορι-
στούν αυτά τα προβλήματα, από τον πε-
ρασμένο αιώνα αλλά κυρίως από τότε που 
άρχισε νε εδραιώνεται η ευρύτερη χρήση 
της δημοτικής και συστηματικά από τότε 
που συντάχθηκε η πρώτη Γραμματική 
της Νεοελληνικής (Δημοτικής) του Μ. 

Η μεταγραφή των ξένων ονομάτων στη Νέα Ελληνική
Τριανταφυλλίδη (1941), προτάθηκε οι 
ξένες λέξεις να μεταγράφονται φωνητικά 
με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, δηλα-
δή να αποδίδουμε την προφορά τους με-
τατρέποντας όλα τα /i/ ως ι, τα /e/ ως ε 
και τα /ο/ ως ο, να απλοποιούμε τα διπλά 
σύμφωνα σε ένα κ.ο.κ. π.χ . καρό (γαλλ. 
carreau ), γκολ (αγγλ. goal ),ρεστοράν 
(γαλλ. restaurant ) κ.α.

Η απλογράφηση έχει φυσικά τους πο-
λέμιούς της, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι 
ξένες λέξεις θα έπρεπε να μεταγράφονται 
με την ιστορική τους ορθογραφία, όπως 
γινόταν παλιότερα π.χ  καρρώ, γκωλ, ρε-
στωράν κ.α.

Κάτι τέτοιο όμως όχι μόνο θα πολλα-
πλασίαζε τις ήδη υπάρχουσες δυσκολί-
ες της ελληνικής ορθογραφίας, αλλά θα 
απαιτούσε και εξαιρετική γνώση των ξέ-
νων λέξεων για να γράψουμε σωστά την 
ελληνική.

Διαφορετικό είναι το θέμα της ορθο-
γραφίας των ξένων κύριων ονομάτων 
που αναφέρονται σε πρόσωπα και γεω-
γραφικά κύρια ονόματα.

Κατ’  αρχάς, δεν ακολουθείται  ενιαίο 
σύστημα, γιατί δεν περιλαμβάνεται ρύθ-
μιση στη σχολική γραμματική. Αποτέλε-
σμα; Ο αναγνώστης να μην καταλαβαίνει 
σε ποιον άνθρωπο ή σε ποιον τόπο ανα-
φέρεται το κείμενο.

Το θέμα παραμένει ανοικτό και δη-
μιουργεί πραγματικά «πονοκέφαλο» σε 
όσους ασχολούνται με τη γλώσσα. Κά-
ποιοι επιλέγουν να διατηρήσουν τη ξενο-
γράμματη γραφή, η οποία όμως δίνει μια 
κάπως απωθητική όψη στο κείμενο.
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Στιγμιότυπα από την θετρική περιπέτεια «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», που 
παρουσίασε η θεατρική ομάδα παίδων «Άγιος Γελάσιος», την Τρίτη 7 Ιουνίου
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Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

Επιμέλεια:
Εύα Βαθρακίδου

Θεατροπαιδαγωγός

«Αγρόν ηγόρασε»
  Είναι φράση από μια παραβολή του 
Ιησού Χριστού , όπου ένας από τους κα-
λεσμένους στο δείπνο δεν ήρθε, με τη 
δικαιολογία πως: « αγρόν ηγόρασα και 
έχω ανάγκην εξελθείν  και ιδείν αυτόν». 
(Λουκ. 14.18). Λέγεται για κάποιον που 
δεν προσέχει τις συμβουλές, που δεν δίνει 
σημασία σε όσα του λένε ή που δεν κατα-
λαβαίνει όσα γίνονται γύρω του. Σχετική 
είναι και η φράση: « Πέρα βρέχει».
«Πυρ, γυνή και θάλασσα»
Ο διάσημος κωμωδιογράφος της αρχαιό-
τητας Μένανδρος έλεγε συχνά το περί-
φημο: « πυρ , γυνή και θάλασσα» είναι 
τα τρία μεγαλύτερα κακά της ανθρωπό-
τητας.
Τώρα γιατί έβλεπε και τη γυναίκα σαν ένα 
τόσο μεγάλο κακό, όπως η φωτιά και η θά-
λασσα η φουρτουνιασμένη, δεν ξέρουμε .
«Έγινε γλέντι τρικούβερτο»
   Δηλαδή, έγινε γλέντι εξαίσιο , υπέροχο. 
Αυτή η φράση προέρχεται από τα μεγά-
λα καράβια, είχαν αυτά μόνο τρεις κου-
βέρτες. Έτσι στη φράση μας «ξεχάσαμε 
τα καράβια» και για να δηλώσουμε ότι 
το γλέντι μας ήταν μεγάλο, το παρομοιά-
σαμε με το μεγάλο καράβι που έχει τρεις 
κουβέρτες. Άρα θα ήταν πολύ μεγάλο.
«Ακόμα δεν τον είδαμε και Γιάννη 
τον εβγάλαμε»
  Υπάρχουν δυο εκδοχές για τη γνωστή  
αυτή σε όλους μας φράση, σύμφωνα με 
μια από αυτές λοιπόν  ο μύθος λέει: « 
Ήταν  κάποιος που είχε δυο κορίτσια 
της παντρειάς , μια μέρα που ήρθε ένας 
προξενητής και του πήγε γαμπρό για την 
μεγαλύτερή του κόρη , την έστειλε αυτή 
να βγάλει κρασί από το βαρέλι , για να 
κεράσει. Εκείνη, αφού έβαλε την κανάτα 
κάτω από την κάνουλα να γεμίσει, συλ-
λογιζόταν  το γάμο της κι έλεγε πως θα 
παντρευτώ και πως θα κάμω παιδί και 
θα το βγάλω Γιάννη, μα έπειτα της ήρθε 
στο νου πως μπορεί να της πεθάνει και 
άρχισε αυτή τα μοιρολόγια και το κρασί 
έτρεχε. Αφού πέρασε πολύ ώρα, πηγαίνει 
η μικρότερη να δει τι γίνεται , όταν όμως 
άκουσε τι έλεγε η αδελφή της, άρχισε κι 
αυτή να μοιρολογά το ανιψάκι της, και 
το κρασί έτρεχε . Πηγαίνει ύστερα και ο 
πατέρας και όταν έμαθε γιατί άργησαν , 
κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Κόμα 

δεν τον είδαμε, Γιάννη τον εκράξαμε και 
το κρασί τρέχει!»
«Έγινε Λούης»
Το «έγινε Λούης» το λέμε, όταν θυμόμα-
στε τον πρώτο Ολυμπιονίκη στο μαραθώ-
νιο δρόμο, το Μαρουσιώτη Σπύρο Λούης, 
που έτρεξε τόσο γρήγορα στο αγώνισμα 
αυτό, στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώ-
νες που έγιναν στην Αθήνα το 1896, ώστε 
όχι μόνο ήρθε πρώτος, αλλά έφερε και για 
την εποχή του, έναν περίφημο χρόνο.
«Ιώβειος υπομονή»
Για να χαρακτηρίσουμε τον άνθρωπο που 
έχει μεγάλη υπομονή . Προήλθε από τον 
βιβλικό Ιώβ, που υπέμεινε όλες τις δοκι-
μασίες του Θεού. Κατά την Αγία Γραφή , 
ο Ιώβ ήταν θεοσεβούμενος , άμεμπτος κι 
ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους 
της Ανατολής. Είχε εφτά γιούς, τρεις θυ-
γατέρες, εφτά χιλιάδες πρόβατα, τρεις 
χιλιάδες καμήλες, πεντακόσια ζευγάρια 
βόδια, πεντακόσια Γαϊδούρια και πλήθος 
υπηρέτες. Όλα όμως τα αγαθά του, κάπο-
τε τα έχασε . Τα
παιδιά του πέθαναν και ο ίδιος αρρώστη-
σε βαριά. Παρόλ’αυτά, ο Ιώβ δεν αγα-
νάκτησε κατά του Θεού και ο Θεός σαν 
ανταμοιβή για την πίστη του, του πολλα-
πλασίασε τα αγαθά του. ( Ιώβ κεφ. Α-Β ).
«Να μένει το βύσσινο»
Ο μύθος λέει πως , κάποτε , κάποιος ψη-
φοφόρος ενός βουλευτή παράγγειλε στο 
σερβιτόρο του καφενείου που συναντήθη-
καν ένα βύσσινο, για να τον φιλέψει κι έτσι 
να πετύχει το ρουσφέτι του. Ο βουλευτής, 
όμως, σκληρό καρύδι, δε φαινότανε να 
θέλει να τον βοηθήσει. Αγανακτισμένος 
τότε ο ψηφοφόρος, που έβλεπε πως δε 
θα γινότανε τίποτα, φώναξε δυνατά στο 
σερβιτόρο: «Να μένει το βύσσινο». Έτσι 
γεννήθηκε μια καινούρια λαϊκή έκφραση 
κάπου στα 1905-1908.
«Τις πταίει – Δυστυχώς επτωχεύσαμεν 
–  Η Ελλάς θέλει (προώριστε ) να ζή-
σει και θα ζήσει»
Και οι τρεις αυτές φράσεις , που έμειναν 
παροιμιώδεις , ειπώθηκαν από τον τότε 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Χαρίλαο 
Τρικούπη ( 1882 και 1886). Και δυστυχώς 
μας ακολουθούν μέχρι σήμερα…
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