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Σημείωμα Συντάξεως.
Τό τεῦχος αὐτό, τοῦ 2ου 3μήνου (Ἀπριλίου-Μαΐου-Ἰουνίου), ἐδῶ
καί μερικά χρόνια, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, δέν κυκλοφορεῖται σέ μεγάλη ποσότητα, οὔτε ἀποστέλλεται ταχυδρομικά. Ὅμως εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἔκδοσή του προκειμένου νά διατηρηθῆ ἡ
λεγομένη περιοδικότητα (4 τεύχη τό ἔτος) καί νά δικαιούμαστε κάποια μικρή ἔκπτωση στά ταχυδρομικά, πού, ὅπως εἶναι γνωστό, εἶναι ἤδη ἐδῶ καί μερικά χρόνια δυσβάστακτα.
Ἀποφασίσαμε, λοιπόν, τό παρόν τεῦχος νά τό ἀφιερώσουμε στήν
« Ἑορτ ή τ ῆ ς Μ η τ έ ρ α ς », πού διεθνῶς ἔχει καθιερωθεῖ νά ἑορτάζεται τή 2η Κυριακή τοῦ Μαΐου. Ἐφέτος ἑορτάσθηκε στίς 11 Μαΐου.
Στό ἐξώφυλλο δημοσιεύουμε μία σπάνια εἰκόνα τῆς Παναγίας μας
μέ τό μικρό Ἰησοῦ Χριστό νά κάνει τά πρῶτα Του βήματα. ∆είχνει
τή στοργή τῆς Μάνας, πού χαίρεται γιά τά πρῶτα βηματάκια τοῦ
Υἱοῦ της, ἀλλά καί τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ μικροῦ Χριστοῦ πρός τήν
Μητέρα Του, στήν ὁποία τείνει τά χεράκια Του.
Στίς ἑπόμενες σελίδες δημοσιεύουμε ἕνα ὡραῖο κείμενο, τό ὁποῖο
ἁλιεύσαμε στό διαδίκτυο, καί ἀφορᾶ τή θυσία μιᾶς μάνας γιά τό
παιδί της. ∆έν γνωρίζουμε ἐάν πρόκειται γιά ἀληθινό περιστατικό
ἤ γιά μυθοπλασία-διήγημα. Σημασία ἔχει πώς παρουσιάζει τή θυσιαστική καί ἀπροϋπόθετη ἀγάπη τῆς μάνας μέ γλαφυρό, διδακτικό καί συγκινητικό τρόπο.
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Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ!
Ἡ μητέρα τοῦ Γιάννη εἶχε μόνο ἕνα μάτι, ἦταν μία γυναίκα ἡλικιωμένη καί καταπονημένη ἀπό τή ζωή. Ὁ Γιάννης ντρεπόταν γι’
αὐτήν κι ὧρες-ὧρες τή μισοῦσε. Ἡ δουλειά της ἦταν μαγείρισσα στή
Φοιτητική Λέσχη. Μαγείρευε για τους φοιτητές καί τούς καθηγητές
γιά νά βγάζει τά ἔξοδά τους.
∆έν ἤθελε νά τοῦ μιλάει, γιά νά μήν μαθαίνουν ὅτι εἶναι παιδί
μιᾶς μητέρας καθαρίστριας μέ ἕνα μάτι. Οἱ φοιτήτριες ἔφευγαν γρήγορα ὅποτε τήν ἔβλεπαν νά βγαίνει γιά λίγο ἀπό τήν κουζίνα κι ἔλεγαν πώς δέν ἄντεχαν τό θέαμα καί πώς τούς προκαλοῦσε μία ἀνυπόφορη ἀνατριχίλα.
Ἀπό μικρός εἶχε μεγάλο πρόβλημα μέ τήν εἰκόνα τῆς μητέρας του.
Μία μέρα, ὅταν ἀκόμη πήγαινε στό δημοτικό, πέρασε ἡ μητέρα
του στό διάλειμμα νά τοῦ πεῖ ἕνα γειά.
Ἔνοιωσε πολύ στενοχωρημένος. «Πῶς μπόρεσε νά μοῦ τό κάνει
αὐτό»;… ἀναρωτιόταν… Τήν ἀγνόησε, τῆς ἔριξε μόνο ἕνα μισητό
βλέμμα κι ἔτρεμε. Τήν ἑπόμενη μέρα ἕνας ἀπό τούς συμμαθητές του φώναξε: «Ἔεεε, ἡ μητέρα σου εἶναι σάν κύκλωπας ἔχει μόνο ἕνα μάτι!».
Ἤθελε νά πεθάνει, ἤθελε νά ἐξαφανιστεῖ. Ὅταν γύρισε σπίτι,
τῆς εἶπε: «Ἄν εἶναι ὅλοι νά γελᾶνε μαζί μου ἐξαιτίας σου τότε καλύτερα νά πεθάνεις!». Ἡ μάνα του, ὅμως, δέν τοῦ ἀπάντησε.
«Ἤθελα νά φύγω ἀπό ἐκεῖνο τό σπίτι καί νά μήν ἔχω καμία σχέση μαζί της. Ἔτσι, διάβαζα πάρα πολύ σκληρά μέ σκοπό νά φύγω
μιά μέρα μακριά γιά σπουδές καί τά κατάφερα. Μά ἦλθε κι ἔπιασε
αὐτή τή δουλειά στή φοιτητική Λέσχη γιά νά μέ βοηθάει. ∆έν μποροῦσε νά πάει κάπου ἀλλοῦ;», ἔλεγε ἀργότερα σ’ ἕνα φίλο του.
Ὅταν τελείωσε τό Πανεπιστήμιο ἔφυγε μακριά, σέ ἄλλη πόλη.
Βρῆκε μία καλή δουλειά, ἀγόρασε ἕνα δικό του σπίτι, παντρεύτηκε κι
ἔκανε δικά του παιδιά. Ἦταν εὐχαριστημένος μέ τή ζωή του, τά παιδιά, τή γυναίκα του καί τή δουλειά του!
Μία μέρα μετά ἀπό χρόνια ἀπουσίας, ἡ μητέρα του πῆγε νά τόν
ἐπισκεφτεῖ.
∆έν εἶχε δεῖ ποτέ ἀπό κοντά τά ἐγγόνια της. Μόλις ἐμφανίστηκε
στήν πόρτα, τά παιδιά ἄρχισαν νά γελᾶνε. Θύμωσε μαζί της, ἐπειδή
εἶχε πάει χωρίς νά τοῦ τό ζητήσει καί χωρίς νά τόν προειδοποιήσει.
Τότε τῆς φώναξε: «Πῶς τολμᾶς νά ἔρχεσαι ξαφνικά στό σπίτι
μου καί νά τρομάζεις τά παιδιά μου; Βγές ἔξω... Φύγε!».
Ἡ μητέρα του ἀπάντησε γαλήνια: «Ἄα, πόσο λυπᾶμαι, κύριε!
Μᾶλλον μοῦ ἔδωσαν λάθος διεύθυνση», κι ἐξαφανίστηκε, χωρίς νά
καταλάβουν τά μικρά πώς εἶναι ἡ γιαγιά τους.
Πέρασαν χρόνια... καί μιά μέρα βρῆκε στό γραμματοκιβώτιο τοῦ
σπιτιοῦ του μία ἐπιστολή γιά τή σχολική συγκέντρωση τῆς τάξης
του, ἀπό τό ∆ημοτικό Σχολεῖο, πού θά γινόταν στήν πόλη πού γεν-
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νήθηκε,... καί πῆγε. Ὅταν τελείωσε ἡ συγκέντρωση τῶν συμμαθητῶν, πῆγε στό σπίτι πού μεγάλωσε, μόνο ἀπό περιέργεια. Οἱ γείτονες τοῦ εἶπαν ὅτι ἡ μητέρα του εἶχε πεθάνει πρόσφατα. ∆έν ἔβγαλε οὔτε ἕνα δάκρυ. Τοῦ ἔδωσαν ἕνα γράμμα πού εἶχε ἀφήσει γι’
αὐτόν. Τό ἄνοιξε ἀδιάφορα καί διάβασε:
«Ἀγαπημένε μου γιέ, σέ σκέφτομαι συνέχεια. Λυπᾶμαι πού ἦρθα
στό σπίτι σου καί φόβισα τά παιδιά σου. Ἔμαθα ὅτι ἔρχεσαι γιά τή
σχολική συγκέντρωση κι ἔνοιωσα πολύ χαρούμενη. Ἀλλά φοβᾶμαι
ὅτι μπορεῖ νά μήν εἶμαι σέ θέση νά σηκωθῶ ἀπό τό κρεβάτι γιά νά
ἔρθω νά σέ δῶ. Ἔγραψα αὐτό τό γράμμα νά στό δώσουν ἄν δέν μέ
προφτάσεις. Στεναχωριέμαι πού σέ ἔφερνα σέ δύσκολη θέση καί ντρεπόσουν γιά μένα. Βλέπεις, ὅταν ἤσουν μωρό, εἶχες ἕνα σοβαρό ἀτύχημα κι ἔχασες τό μάτι σου. ∆έν μποροῦσα νά σέ βλέπω νά μεγαλώνεις μέ ἕνα μάτι. Ἔτσι σοῦ ἔδωσα τό δικό μου. Ἤμουν τόσο
ὑπερήφανη πού ὁ γιός μου θά ἔβλεπε τόν κόσμο μέ τή δική μου
βοήθεια, μέ τό δικό μου μάτι. Ἀκόμη ἕνα πράγμα, εἶχα κάνει καί
μία μικρή ἀσφάλεια ζωῆς, σέ περίπτωση πού μοῦ συνέβαινε κάτι νά
μπορέσεις νά μεγαλώσεις μέ ἀξιοπρέπεια, καί εὐτυχῶς δέν μοῦ συνέβηκε κάτι. Στήν ἀσφάλιση αὐτή ἔχουν μαζευτεῖ κάποια λεφτά καί
σέ παρακαλῶ πάρτα γιά νά σπουδάσουν τά ἐγγονάκια μου, πού ἀγαπῶ ὅσο κι ἐσένα...
Θά σέ ἀγαπῶ γιά πάντα.
Ἡ μάνα σου».
Μόλις τό διάβασε, ἡ πέτρινη καρδιά του ράγισε καί δάκρυα μούσκεψαν τό σκληρό του πρόσωπο. Μιά κουβέντα μόνο ἄκουσαν οἱ
ἔκπληκτοι γείτονες νά βγαίνει μέσα ἀπό τά ἀναφιλητά του: «Μάνα,
συγγνώμη,... μάνα μου...!».

Ὁ Ἰησοῦς εὐλογῶν τά παιδία.

«Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε
αὐτὰ ἐλ
πρός Με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». (Ματθ. 19, 14).

