
68 Ε.\ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ 

Θεέ μου τι σου έκαμα όταν ήμουνα βρέφος 
και σκέπασες το μάτια μου με νέφος ... 

... 
Και αν εixa μάτια ζηλευτά 
θα τα έδινα, για να έχω μάνα, κι αυτά. 

·Ε τ σι σκέφτηκα να aρχίσω τον ύμνο προς τη 
μητέρα. Γιατί σ' αυτά τα λίγα λόγια του · Ελλη~ 
να ποιητή που τα έβαλε στα χείλη του ορφαvε

μένου και τυφλού παιδιού βρίσκεται το πραγ
ματικό νόημα της μάνας. · Ομως εγώ θέλω να 
προσθέσω και τούτα. Αν η μάνα έίχε χίλιες 
καρδιές θα τις έδινε όλες για την αγάπη των 
παιδιών της. Και αν είχε χίλια μάτια ζηλευτά θα 
τα θυσίαζε για τα παιδιά της και αυτά. 

Το μεγαλείο τι1ς μάνας είναι μεσούρονο, εί

ναι απερίγραmο. Το μεγαλείο της είναι πιο 
ψηλό οπό τον Όλυμπο, από τα Ιμαλάϊα από 
όλα τα βουνά της γης μαζί. 

·Ανη-ελ-ευθερiα1<αt η πατ-ρίδα-είναι το νόημα 

της ζωής, η μητέρα είναι το νόημα και η χαρά 
της ψυχής και της ζωής μαζί. Γιατί από τη μητέ~ 

ρο δεν ξεκινά μόνο το φως της ζωής αλλά και 
το φως της αγάπης. 

·Ο λα τα αληθινά κάλλη κατοικούν στην ψυ

χή της μάνας. Η μάνα μοιάζει πιο πολύ με τον 
ήλιο που μας δίδει τη ζωή και μας πλουτίζει 
με τη λάμψη του και το φως του. 
Οι προσφορές και οι θυσίες της μάνας δεν 

μπορούν να ειπωθούν με λόγια. Ο κόσμος της 

μάνας είναι η τελειότης. Μέσα στην τελειότη~ 
τα αυτή βρίσκεις τόσα κάλλη, τόσες ομορφιές, 

τόσες καρδιές και τόσες ψυχές που περι~ 
κλείουν όλο τον παράδεισο του κόσμου. 
Όταν γεννά η μάνα χάνει την αίσθηση του 
πόνου, όταν περιποιάται τα παιδιά της χάνει 
την αίσθηση του κόπου, όταν πρόκειται να τα 

προστατεύσει από ορατούς και aόρατους κι ν~ 
δυνούς, όπως είναι οι πολέμοι, οι καταιγίδες, 
χάνει την αίσθηση του φόβου. 'Οταν πονά το 
παιδί της, αυτή πονά πιο πολύ, όταν διψά σκο~ 
τώνεται και όταν πεινά θανατώνεται 
Η μάνα ξέρει να φανερώνει την καρδιά της 

και ξέρει μόνο να δίδει. Κόβει από το στόμα 

της για να τα δώσει όλα στα παιδιά της. Ακόμη 

και αυτός ο στοχασμός των ματιών της μάνας 

προσφέρει γαλήνη, χαρά και ευτυχία. 
Τα ίδια και ακόμα πιο πολλά προσφέρουν οι 

μανάδες που μένουν μόνες~εκείνες που η 

σκληρή μοίρα τους στερεί τους αντρόδες 
τους και τις αναγκάζει να γίνουν και πατερό~ 

δες και μανάδες. Και για όλα αυτό που κάμνει 
η μητέρα δεν ζητά ούτε περιμένει καμιά αντι~ 
μισθία. Τα κάμνει χωρίς φιλοδοξ[α, χωρlς αλα~ 

ζονεία, χωρίς επίδειξη, χωρίς ανταλλάγματα. 

Όπως μια σεμνή αγνοεί την ωραιότητα της 

έτσι και η μάνα αγνοεί τη φλόγα της αγάπης 

που δίδει στα παιδιά της, αγνοεί την ομορφιά 
και τα κάλλη που προσφέρει στη ζωή μας. 

Κάποτε κατηγορούνται μανάδες πως αντί να 

γεννήσουν τέκνα γεννούν τέρατα. Και προχω
ρούν να πουν πως τα λιοντάρια δεν γεννούν 

λαγούς, ούτε οι αετοί περιστέρια. 'Ομως εγώ 

σ' αυτό δεν συμφωνώ καθόλου. Γιατί όπως όλα 
τα θαλασσινά κογχύλια δεν είναι δυνατό να 

γεννήσουν μαργαριτάρια έτσι και η μάνα δεν 
... μπορεί-να-γ-εννά πάντα.καλά παιδ1ά. 

Η ανατροφή της μάνας είναι πάντα η ίδια και 

η aποστολή της είναι μια, να διδάξει την αγάπη 
και να φέρει στον κόσμο την ειρήνη. Αν αποτύ~ 
χει το παιδί την αιτία πρέπει να τη βρούμε 

αλλού. Στη φθορά της φύσης και των ηθών της 
κοινωνίας και σε άλλα πολλά κακά που μας 

τριγυρίζουν και όχι στην αμέλεια της μάνας. Η 
μάνα είναι πάντα αθώα, αγαθή και γενναιόδω~ 

ρησεόλα. 
Ούτε ακόμη το παράδειγμα της παραατρα~ 

τημένης και άφρονης μητέρας που aρνιέται τα 

παιδιά της μπορεί να αλλοιώσει το μεγαλείο 

της. Γιατί εδώ μιλάμε για κανόνες και όχι για 
σημειώσεις ή εξαιρέσεις. Και αυτοί οι κανόνες 

προστάζουν σέβος, έπαινο και αγάπη προς τη 

μητέρα. Και αυτό όχι όταν τη χάσουμε από τη 
δική μας τη ζωή που είναι και δική της ζωή 
αφού αυτή μας τη χάρισε. Είναι γι' αυτό που 

λέει ο σοφός πως όποιος δεν αγαπά τη μητέρα 
του είναι άφρων, αχάριστος και ανάξιος να ζει. 
Η μητέρα πρέπει να τιμάται, να λατρεύεται, να 

προσκυνάται. 
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