Εφήμερος – για αυτούς που δεν έτυχε να το γνωρίζουν –
σημαίνει αυτός που κρατάει μόνο μια μέρα. Είναι μία
όμορφη δημιουργία μας, γιατί μόνο με μία λέξη
περιγράφουμε μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Όλα περνάνε
γρήγορα. Τα πάντα έχουν μία πολύ μικρή διάρκεια. Λέμε:
Εφήμερη ευτυχία, εφήμερη δόξα, εφήμερη αγάπη, δηλ.
προσωρινή, παροδική, κάτι που δεν είναι μόνιμο και
αιώνιο.
Η λέξη μας έγινε από την πρόθεση επί και την ημέρα. Στην
ένωση των δύο λέξεων το φωνήεν «ι» από το επί έφυγε
γιατί ακολουθεί πάλι φωνήεν «η» στη λέξη ημέρα. Επειδή η
ημέρα λεγόταν στην αρχαία μας γλώσσα με ένα δασύ τρόπο
(πυκνό) του εκπνεόμενου αέρα – για αυτό ονομάστηκε
δασύς, εξ ου και η δασεία , σαν χιμέρα. Το «π» και το «χ»
στην ένωσή τους, μας έδωσαν ένα νέο φθόγγο το «φ» και ο
τόνος ανέβηκε και κατέληξε στη σύνθετή μας λέξη:
εφήμερος. ΄Ετσι ονομάστηκε και ο Εφημέριος (ο
διορισμένος παπάς σε μια ενορία), η Εφημερίδα που είναι
για μια ημέρα, και Εφημερεύω, Εφημερία και άλλες. Θα μου
πείτε, δύσκολα όλα αυτά. Αυτά μαθαίνουμε στο σχολείο και
χωρίς να τα ξέρουμε αυτά τα Ελληνικά δεν δαμάζονται!
Μερικές τέτοιες εφήμερες σκέψεις του εφήμερου λόγου μας
διάλεξα σήμερα για το Σκεπτόγραμμά μου και σας τις
παρουσιάζω για λίγη εφήμερη ενασχόληση και ευελπιστώ
πως όλοι σας θα τις εκτιμήσετε γιατί όντως μάς κάνουν λίγο
να σκεπτόμαστε, ίσως η πιο δύσκολη εργασία από κάθε
άλλη.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
1.) Το μεγαλύτερο μειονέκτημα, είναι ο φόβος.
2.) Το ευκολότερο πράγμα, είναι η εξαπάτηση.
3.) Το μεγαλύτερο λάθος, είναι να τα παρατούμε.
4.) Το μεγαλύτερο ελάττωμα, είναι ο εγωισμός.
5.) Η πιο όμορφη μέρα μας, είναι η σημερινή.
6.) Η μεγαλύτερη διασκέδαση, είναι η δουλειά.

6.) Η απαισιοδοξία είναι θέμα διάθεσης. Η αισιοδοξία είναι
θέμα θέλησης. (Alain, Γάλλος φιλόσοφος, 18681951)
7.) Μακάριοι όσοι δεν περιμένουν τίποτα, γιατί ποτέ δεν θα
απογοητευθούν. (Jonathan Swift)
ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
1.) Υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι σε αυτόν τον
κόσμο που θα πέθαιναν για σένα.
2.) Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι σε αυτόν τον
κόσμο σε αγαπούν με κάποιο τρόπο.
3.) Ο μόνος λόγος που κάποιος μπορεί να σε μισήσει
είναι επειδή θα ήθελε να είναι σαν κι εσένα.
4.) ΄Ενα χαμόγελό σου μπορεί να φέρει ευτυχία ακόμα
και σε κάποιον που δεν σε συμπαθεί.
5.) Κάθε βράδυ τουλάχιστον ένας άνθρωπος σε
σκέφτεται πριν κοιμηθεί.
6.) Είσαι ο κόσμος ολόκληρος για κάποιον.
7.) Είσαι μοναδικός και ξεχωριστός άνθρωπος.
8.) Κάποιος που μπορεί να μην τον ξέρεις καν, σε αγαπάει.
9.) Ακόμα και όταν κάνεις το μεγαλύτερο λάθος, κάτι καλό
βγαίνει από αυτό.
10.)
Όταν σκέφτεσαι πως όλος ο κόσμος είναι εναντίον
σου, ξαναρίξε μια άλλη ματιά γύρω σου!
11.)
Πάντα να θυμάσαι τους επαίνους που δέχεσαι και να
ξεχνάς τις προσβολές. (ανώνυμο)
ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΗ ΣΚΕΨΗ!

7.) Η χειρότερη καταστροφή, είναι να χάσεις το θάρρος
σου.

1.Λένε πως μόνο ο Θεός, σε σφάλματα δεν πέφτει

8.) Ο καλύτερος δάσκαλος, είναι τα παιδιά.

2.Ο παντοδύναμος παράς, τη σημερινήν ημέρα

9.) Η σημαντικότερη έλλειψη, είναι η καλαισθησία.

Είναι σαπούνι μαγικό, και βγάνει κάθε λέρα!

10.)

Το ταπεινότερο αίσθημα, είναι ο φθόνος.

3.Πολλές φορές πικραίνεται , άνθρωπος στη ζωή του,

11.)

Το ωραιότερο δώρο, είναι η συγγνώμη.

Τις πίκρες τις χειρότερες, τού δίνουν οι δικοί του!

12.)
Το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο, είναι η
αγάπη.
ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
1.)

Απαισιόδοξος είναι ένας πολύ καλά ενημερωμένος
αισιόδοξος. (Ανώνυμο)

2.)

Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν από την αυγή.

3.)

Μπορεί οι απαισιόδοξοι να έχουν κάπως δίκιο, οι αισιόδοξοι
όμως περνούν καλύτερα!

Όλοι ζούμε στον υπόνομο, μα κάποιοι από μας κοιτάνε τα
άστρα. ( Oscar Wilde)
4.)

5.) Ο απαισιόδοξος βλέπει δυσκολίες σε κάθε ευκαιρία. Ο
αισιόδοξος βλέπει ευκαιρίες σε κάθε δυσκολία. (Winston
Churchill)

Όμως Αυτός τον έπλασε, τούτο τον κόσμο ψεύτη!

4.Αυτόν τον κόσμο που θωρείς, άλλοι τον είχαν πρώτα
Κι εμείς θα τον αφήσουμε, άσκαφτο και με χόρτα!
5.Απ΄όλα τα μιλούμενα, η γλώσσα έχει τη χάρη,
Μα πρέπει ο νους να της κρατεί, σφικτά το χαλινάρι!
(Με τη συμβολή και του Εφήμερου Λόγου Χανίων)

