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Το όνομα του Χριστιανού Αποστόλου Παύλου προ του οράματος ήταν Σαούλ. (πβλ. Σαούλ, Σαούλ τι
με διώκεις). Στα εβραϊκά Σαούλ σημαίνει «αυτός που ερωτήθηκε» , ή «αυτός που ζητήθηκε », ο
ζητούμενος και κατ΄ακολουθίαν ο εκλεκτός. Με το όνομα αυτό είναι γνωστός ο πρώτος Βασιλιάς
του Ισραήλ.
Ο Παύλος ήταν Ρωμαίος πολίτης και εκ πεποιθήσεως προσαρμοζόμενος προς τας περιστάσεις.,
όπως ο ίδιος ομολογεί στην Α' Προς Κορινθίους επιστολή του Θ. 19
19 Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω· 20
καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ
νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· 21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ ἀλλ'
ἔννομος Χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους· 22 ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς
ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω.
Μετέτρεψε το Σαούλ σε Παύλος (το ελληνικό σαύλος έχει χυδαία έννοια και δεν ενδείκνυται για
επίσημα πρόσωπα). Υιοθέτησε λοιπόν το όνομα paulus που σημαίνει μικρός και είναι Λατινικό.
paulus (paull- ), a, um, επιθετο εκ του paurulus; Από το Ελληνικό παῦρος; Όπως το misellus από το
miserulus.
Το παύρος αναφέρει ο Ησιοδος στο "Εργα και ημεραι " στ 538

Ο Πινδαρος στα Ολύμπια στ. 97

Που σημαίνει μικρός και ολιγάριθμος.
Το υγρό "ρ" εύκολα μετατρέπεται στο επίσης υγρό "λ": Παύλος αυτί παῦρος.
Το Ελληνικό παῦρος > pauper > pauvre , poor, pobre = πτωχός.

Ηδη προ Χριστου υπήρχαν 4 διάσημοι Ρωμαιοι Παυλοι
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Quo Vadis, Domine?
Που πάς κυριε;
σαῦλος, η, ον, an Adj. descriptive of gait and carriage, defined as τὸ φαῦλον καὶ διερρυηκός by
Sch.Ar.V.1169; σαῦλα ποσὶν βαίνουσα, applied to the gait of the tortoise, straddling, waddling,
h.Merc.28; of the loose, wanton gait of courtesans or Bacchantes, σ. βαίνειν Anacr.168; σαῦλαι
Βασσαρίδες Id.55; also of a prancing horse, σ. βαίνειν, ἵππος ὡς κορωνίης Semon.18.
Το Ελληνικο παῦλα, ἡ, (από το ρ. παύω) σταματώ, pause, S.OC88; οὐκ ἐν παύλῃ ἐφαίνετο there
seemed to be no end of it, Th.6.60. 2. c. gen., παῦλα νόσου cessation or end of disease, S.Ph.1329,
cf. Hp.Mul. 2.124; κακῶν S. Tr.1255, Plu.Thes.15; μόχθων prob. in B.9.8; παροξυσμοῦ Gal.10.604;
παῦλαν ἔχον κινήσεως παῦλαν ἔχει ζωῆς Pl.Phdr.245c; ἡδονὴν . . παῦλαν λύπης εἶναι Id.R.584b; π.
ταῖς γυναιξὶ τοῦ τεκνοῦσθαι Arist. HA585a35; ἡ παῦλα τῆς τεκνοποιίας Id.Pol.1335a31; παῦλάν τιν’
αὐτῶν some means of stopping them, X.An.5.7.32. (Written παῦλλα Puchstein Epigr.Gr.p.7.)

Φρασεις
Δεν γινεται! Τελεία και παυλα!
Δεν το συζητώ παραπέρα. Είναι οριστικο, τελεσιδικο.
Από το σημειο στιξης που εμπαινε παλαιοτερα στο τελος του κειμενου =".-"

Αναπαυλα
Δουλευουμε 16 ωρες χωρις ανάπαυλα.

Φράσεις από το συνώνυμο «φαύλος»
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Φράσεις από το συνώνυμο «φαύλος»
«Εκ γυναικός ερρύη τα φαύλα», - «αλλ’ ως εκ γυναικός πηγάζει τα κρείτω»!..

Η Κασσιανή, όπως όλοι γνωρίζουν, ήταν μια ξακουστή βυζαντινή ποιήτρια η οποία γεννήθηκε το
810 και είναι γνωστή και ως Κασία, Εικασία ή Ικασία. Ίδρυσε ένα μοναστήρι στη Κωνσταντινούπολη
και έγινε μοναχή. Η παράδοση λέει ότι ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, στο διαγωνισμό που διοργάνωσε
η μητριά του για να επιλέξει τη σύζυγο του. Διάλεξε την Κασσιανή. Πλην όμως, μετά την έξυπνη
απάντηση που του έδωσε η Κασσιανή, δυσαρεστήθηκε και επέλεξε τη Θεοδώρα!.
Ο υπαινιγμος του κυρ-Θεοφίλου αφορούσε την Ευα και η απαντηση της Κασσιανής εικαζεται ότι
αφορουσε την Μαρια, μητέρα του Ιησού.

Σχόλια
Ελληνες και Ρωμαίοι πιστευαν ότι το ονομα είναι οιωνός και η ονοματοδοσια συχνα υπεκρυπτε
καποια επιθυμια του γονιού. Το Παυλος ισως δινοταν στο παιδι που επιθυμουσαν να είναι το
τελευταιο επειδη ήδη είχαν πολλά. Αντιστοιχο με το Σταμάτης, Σταμάτα των Νεοελλήνων.
Ετυμολογία σαῦλος = από το αυω και σαυω =ανάβω > σαυλος = θηλυπρεπης, κωλοσούσας,
1077.47
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