Μ

α ήλθε και έπιασε δουλειά στη Λέσχη για να µε
βοηθάει..Δεν µπορούσε να πάει κάπου αλλού;» έλεγε ο
νεαρός.Αργότερα παντρεύτηκε. Αγόρασε δικό του σπίτι.
Έκανε δικά του παιδιά και ήταν ευχαριστηµένος µε τη ζωή του, τα
παιδιά του, την γυναίκα του και τη δουλειά του.Μια µέρα χρόνια
µετά, η µητέρα του πήγε να τον επισκεφθεί. Δεν είχε δει ποτέ τα
εγγόνια της. Μόλις εµφανίσθηκε στην πόρτα, τα παιδιά του
άρχισαν να γελάνε. Εκείνος θύµωσε επειδή είχε πάει χωρίς να του
το ζητήσει χωρίς να τον προειδοποιήσει. Τότε της φώναξε:« Πως τολµάς να έρχεσαι
ξαφνικά στο σπίτι µου και να τροµάζεις τα παιδιά µου; Βγές έξω! φύγε!».Η Μητέρα το
του
απάντησε γαλήνια: «Ααα! Πόσο λυπάµαι Κύριε! Μάλλον µου έδωσαν λάθος διεύθυνση»
κι εξαφανίσθηκε χωρίς να καταλάβουν τα παιδιά του πως είναι η γιαγιά τους
τους…
έρασαν χρόνια και µια µέρα βρήκε στο γραµµατοκιβώτιο του σπιτιού του µια
επιστολή για την σχολική συγκέντρωση της τάξης του από το Δηµ.Σχολείο
που θα γινόταν στην πόλη που γεννήθηκε. Είπε ψέµατα στην γυναίκα του ότι
θα έκανε ένα επαγγελµατικό ταξίδι και πήγε. Όταν τελείωσε η συγκέντρωση των
µαθητών πήγε στο σπίτι που µεγάλωσε από περιέργεια και µόνο…Οι γείτονες του
είπαν ότι η Μητέρα του είχε πεθάνει πρόσφατα. Δεν έβγαλε ούτε ένα δάκρυ. Του
έδωσαν ένα γράµµα που είχε αφήσει γι αυτόν!

Π

γαπηµένο µου παιδί σε σκέφτοµαι συνέχεια. Λυπάµαι που ήρθα στο σπίτι
σου και φόβισα τα παιδιά σου! Έµαθα ότι έρχεσαι για την σχολική
«
συγκέντρωση και ένοιωσα πολύ
χαρούµενη! Αλλά φοβάµαι ότι µπορεί να µην
είµαι σε θέση να σηκωθώ από το κρεβάτι µου
και να έρθω να σε δώ. Έγραψα αυτό το
γράµµα για να σου το δώσουν αν δεν µε
προφτάσεις! Στεναχωριέµαι που σε έφερα σε
δύσκολη θέση και ντεπόσουν για µένα! Όταν
ήσουν µικρός είχες ένα σοβαρό ατύχηµα κι
έχασες το µάτι σου! Δεν θα µπορούσα να σε βλέπω να µεγαλώνεις µε ένα µάτι.
Έτσι σου έδωσα το δικό µου. Ήµουν τόσο περίφανη που ο γιός µου θα έβλεπε µε
τη δική µου βοήθεια, µε το δικό µου µάτι.

Α

Έχεις πάντα όλη µου την αγάπη.
Η Μητέρα σου!»!!
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Με την ευκαιρία της Εορτής
της Υπαπαντής.
Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
άποτε ζούσε ένας νεαρός σε µια πόλη µε την
Μητέρα του!H Mητέρα του είχε µόνο ένα
µάτι…Ντρεπόταν γι αυτήν κι ώρεςώρες ώρες την
µισούσε. Η δουλειά της ήταν µαγείρισσα στην
φοιτητική Λέσχη. Μαγείρευε για τους Φοιτητές και
τους Καθηγητές για να βγάζει τα έξοδα τους…Δεν ήθελε να της µιλάει για να µην
µαθαίνουν ότι είναι παιδί µιας µητέρας µε ένα µάτι. Οι φοιτήτριες
φο
έφευγαν γρήγορα,
οπότε την έβλεπαν να βγαίνει για λίγο από την κουζίνα κι έλεγαν πως δεν αντέχουν το
θέαµα και πως τους προκαλούσε ανατριχίλα…Μα από µικρός είχε πρόβληµα µε την
εικόνα της Μητέρας του. Μια ηµέρα όταν ακόµα πήγαινε στο Δηµοτικό πέρασε
πέρα η
µητέρα του στο διάλειµµα να του πεί ένα γειά. Ένοιωσε πολύ στενοχωρηµένος !Πως
µπόρεσε να το κάνει αυτό αναρωτιόταν..Την αγνόησε, τις έριξε µόνο ένα µισητό
βλέµµα.

Κ

ην επόµενη ηµέρα ένας από τους συµµαθητές του φώναξε :«Εεε,
:«Εεε η Μητέρα σου
έχει µόνο ένα µάτι»! Ήθελε να πεθάνει! Ήθελε να εξαφανισθεί! Όταν γύρισε
σπίτι της είπε:« Αν είναι όλοι να γελάνε εξ αιτίας σου τότε καλύτερα να
πεθάνεις». Αυτή δεν απάντησε. «Δεν µε ενοχλεί τι είπε η τι αισθάνθηκε γιατί ήµουν
πολύ νευριασµένος
νος » είπε αργότερα σ ένα φίλο του. «Ήθελα να φύγω από εκείνο το
σπίτι και να µην έχω καµιά σχέση µαζί της. Έτσι διάβασα πολύ σκληρά µε σκοπό να
φύγω µια µέρα µακριά για σπουδές και τα κατάφερα.
Η συνέχεια στην πίσω σελίδα

Τ

Άγιοι Προστάτες Επαγγελµάτων
Οι Άγιοι της Εκκλησίας µας προβάλλονται ως αληθινά υποδείγµατα ζωής και ως θαυµαστοί πνευµατικοί
οδηγοί των χριστιανών σε κάθε εποχή. Γι' αυτό στον καθηµερινό µας αγώνα για πνευµατική πρόοδο,

Άγιος Λουκάς Ευαγγελιστής προστάτης των ζωγράφων
(18 Οκτωβρίου )

οφείλουµε να εντρυφήσουµε και να ωφεληθούµε από τις εµπειρίες, τα βιώµατα και ττις παρακαταθήκες
των Αγίων µας. Η παράδοση όµως της Αγίας Μητέρας µας Ορθόδοξης Εκκλησίας αναφέρει ως
προστάτες επαγγελµάτων διαφόρους Αγίους, τους οποίους αναφέρουµε εν
ενδεικτικά.
Άγιος Ματθαίος ο Ευαγγελιστής προστάτης των τελωνειακών (16 Νοεµβρίου )
Άγιοι Ανάργυροι προστάτες των ιατρών (1η Νοεµβρίου)
Άγιος Νικόλαος προστάτης των ναυτικών (6 ∆εκεµβρίου )
Άγιος Αρτέµιος προστάτης των αστυνοµικών
(20 Οκτωβρίου)

Άγιος Ονήσιµος προστάτης των φυλακισµένων (15 Φεβρουαρίου)
Άγιοι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ προστάτες των αεροπόρων (8 Νοεµβρίου)

Άγιος Αντύπας προστάτης των οδοντιάτρων
(11 Απριλίου)

Αγία Παρασκευή προστάτις των τυφλών (26 Ιουλίου)

Αγία Βαρβάρα προστάτις του πυροβολικού (4 ∆εκεµβρίου)
Άγιος Σαµψών προστάτης των ξενοδόχων (27 Ιουνίου)
Άγιος Γεώργιος προστάτης του πεζικού (23 Απριλίου)
Άγιοι Τρεις Ιεράρχες προστάτες των διδασκάλων και των Μαθητών
Άγιος ∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης προστάτης των δικαστικών (3 Οκτωβρίου)

Άγιος Ευφρόσυνος προστάτης των µαγείρων (11 Σεπτεµβρίου)

(30 Ιανουαρίου)

Άγιος Χριστοφόρος προστάτης των οδηγών (9 Μαϊου)

(Από το περιοδικό "ΒΗΘΕΣ∆Α")

Άγιος Ζήνων προστάτης των ταχυδροµικών (10 Φεβρουαρίου )

