Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
H Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας είναι μέρα εορτασμού της μητρότητας και ευχαριστιών προς τη μητέρα,
με αρχαιοελληνική προέλευση. Στη σύγχρονη εποχή καθιερώθηκε περίπου έναν αιώνα πριν, όταν η
αμερικανίδα Anna Jarvis συνέλαβε την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη ημέρα προς τιμή όλων των μητέρων.
Η Anna Jarvis, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της, ξεκίνησε το 1907 μια εκστρατεία, για να
καθιερωθεί μια επίσημη γιορτή της μητέρας και όπως ήταν λογικό προσπάθειά της είχε απήχηση και η γιορτή
της μητέρας έγινε επίσημα εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών και σταδιακά όλου του κόσμου.
Οι αγώνες της ευοδώθηκαν στις 9 Μάιου του 1914, όταν ο αμερικανός πρόεδρος Γούντροου Ουίλσον
υπέγραψε προκήρυξη, σύμφωνα με την οποία η «Ημέρα της Μητέρας» καθιερωνόταν ως εθνική εορτή των
ΗΠΑ τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.
Από τότε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα της
Μητέρας τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, λοιπόν. Γιοι, κόρες αλλά και...
σύζυγοι μπαμπάδες, σπεύσατε για δώρα συμβολικά - ένα λουλούδι και μία μεγάλη αγκαλιά είναι σίγουρα το
καλύτερο!
Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες λοιπόν...

Είπαν του ήλιου “γιορτάζει η μάνα”
κι εκείνος βάλθηκε με φως τη γη να ντύνει.
Είπαν της θάλασσας “γιορτάζει η μάνα”
κι αμέσως έγινε η φουρτούνα γαλήνη.
Το ‘μαθαν τα πουλιά, “γιορτάζει η μάνα”
και το τραγούδι τους ξεχείλισε πλημμύρα.
Το ‘μαθαν τα άνθη, “γιορτάζει η μάνα”
και μοσχοβόλησε η πλάση χίλια μύρα.
Τ’ άκουσε η βροχή, αλλά δεν έκλαψε
δάκρυ δεν κάνει να κυλήσει αυτή τη μέρα.
Τ’ άκουσε ο ουρανός κι άνοιξε διάπλατα
πείτε ευχές, μύριες ευχές για τη μητέρα
Γεώργιος Μαρτινέλλης

Η ΜΑΜΑ!!!
(Το θαύμα της Γέννησης…Η ιστορία ενός παιδιού)!
Ένας …φανταστικός διάλογος ενός νεογέννητου με το θεό…
Οι αγωνίες…οι ανησυχίες…ο φόβος που καταλήγουν στον παντοτινό φύλακα άγγελό
του!!!
Στη ΜΟΝΑΔΙΚΗ…ΜΑΜΑ!!!
http://www.youtube.com/watch?v=g9ql6vj1HjY

