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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η γιορτή της μητέρας 

Η παγκόςμια θμζρα τθσ μθτζρασ ι αλλιϊσ "γιορτι τθσ μθτζρασ" είναι θ 
θμζρα αφιερωμζνθ ςτισ γυναίκεσ, που μασ ζφεραν ςτθ ηωι. 

Η Παγκόςμια Ημζρα τθσ Μθτζρασ είναι μζρα εορταςμοφ τθσ 
μθτρότθτασ. Είναι κινθτι εορτι - όπωσ και θ γιορτι του πατζρα ςτισ 21 Ιουνίου - και 
γιορτάηεται κάκε χρόνο τθν δεφτερθ Κυριακι του Μαΐου. 

Για το 2020 θ γιορτι τθσ μθτζρασ πζφτει τθν Κυριακι 10 Μαΐου. 
Η “Παγκόςμια Ημζρα τθσ Μθτζρασ” είναι μζρα  των ευχαριςτιϊν προσ τθ 

μθτζρα, μια γιορτι με αρχαιοελλθνικζσ αναφορζσ ςτθν λατρεία τθσ κεάσ Κυβζλθσ, 
τθσ μθτζρασ των κεϊν, όπωσ τθν προςφωνεί ο Πίνδαροσ («Κυβζλα, Μάτερ κεϊν»). 

Στθ ςφγχρονθ εποχι, θ αμερικανίδα κοινωνικι ακτιβίςτρια Άννα Μαρία 
Τηάρβισ (1864-1948) ιταν αυτι, που είχε πρϊτθ τθν ιδζα να κακιερωκεί μια 
ιδιαίτερθ θμζρα προσ τιμι τθσ μθτζρασ. 

Οι προςπάκειζσ τθσ ευοδϊκθκαν τελικά ςτισ 9 Μαΐου του 1914, όταν ο τότε 
Αμερικανόσ Πρόεδροσ Γοφντροου Γουίλςον υπζγραψε διακιρυξθ, ςφμφωνα με τθν 
οποία θ Ημζρα τθσ Μθτζρασ κακιερωνόταν ωσ Εκνικι εορτι τθ δεφτερθ Κυριακι 
του Μαΐου. 

Ζκτοτε, πολλζσ χϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Ελλάδασ, γιορτάηουν 
τθν Παγκόςμια Ημζρα τθσ Μθτζρασ τθ δεφτερθ Κυριακι του Μαΐου. 

Η  Τηάρβισ επζλεξε το λευκό γαρφφαλλο ωσ το λουλοφδι - ςφμβολο τθσ 
“Ημζρασ τθσ Μθτζρασ”, επειδι «το λευκό του χρϊμα ςυμβολίηει τθν αλικεια, τθν 
αγνότθτα και τθ φιλευςπλαχνία τθσ μθτρικισ αγάπθσ, το άρωμά του, τθ μνιμθ και 
τισ προςευχζσ τθσ». 

Παξά ηηο αληηδξάζεηο ηεο εκπλεύζηξηάο ηεο, η “Ημέρα της Μητέρας” 

γξήγνξα εκπνξηθνπνηήζεθε από ηε βηνκεραλία ηωλ ινπινπδηώλ, πνπ βξήθε κία 

«ζεόζηαιηε» επθαηξία λα απμήζεη ηνπο ηδίξνπο ηεο. 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέωλ Γρηγόρης Σταμούλης γηα ηε κεγάιε απηή γηνξηή 

δήιωζε: 
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« Μάννα! Η πιο γλυκιά λζξθ. Μασ ζδωςε ηωι, ςτοργι, φροντίδα, αγάπθ, μασ 
μεγαλϊνει, μασ προςζχει, μασ υπεραςπίηεται και μασ ςτθρίηει. 

Είναι το λιμάνι μασ, θ ςυντροφιά μασ, δϊρο Θεοφ. 
Είναι αυτι, που μασ ζδωςε το πρϊτο γάλα τθσ ηωισ, το πρϊτο τρυφερό χάδι, το 
πρϊτο χαμόγελο, τθν κερμι αγκαλιά τθσ, κι είναι ο φφλακασ άγγελόσ μασ. 
Χαρά κι ευλογία ςε όποιον τθν ζχει. 

Σε όλεσ τισ μανάδεσ όχι μόνο ςτισ 10 Μαϊου, αλλά κάκε μζρα τουσ χρωςτάμε 
ςεβαςμό, αγάπθ ,εκτίμθςθ κι ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ, που μασ ζφεραν ςε αυτόν τον 
κόςμο.» 
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