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Στις 13 Μαΐου τιμούμε το θεσμό της Μάνας, μια έννοια σύμβολο που περικλείει
τις σπουδαιότερες συνιστώσες της ανθρώπινης υπόστασης, αυτών της δημιουργίας, της αγάπης, της θυσίας, της αυταπάρνησης, της στοργής και της υπομονής.
Η δεύτερη Κυριακή κάθε Μάη, Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, αποτελεί για ολόκληρη την ανθρωπότητα ημέρα τιμής και αναγνώρισης του σημαντικότερου προσώπου της ζωής μας, αυτού της μητέρας. Ένα πρόσωπο μοναδικό και από το Θεό
τιμημένο και ευλογημένο. Ας μη ξεχνάμε ότι αυτό είναι που πριμοδοτήθηκε από τον
Πανάγαθο προκειμένου να διαιωνίσει την ανθρώπινη ύπαρξη στον κόσμο.
Η μητέρα όμως, είναι κάτι περισσότερο από το πρόσωπο που φέρνει στον κόσμο μια καινούρια ζωή. Είναι εκείνη που διαμορφώνει χαρακτήρες, ανατρέφει, φροντίζει, συμπαραστέκεται, συμβουλεύει, προστατεύει, κουράζεται, δακρύζει, αγωνιά
αλλά και χαίρεται. Είναι εκείνη, που πάντα βάζει τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη
μοίρα, προστατεύει σε κάθε κίνδυνο και γίνεται θυσία για την ευτυχία των παιδιών
της. Οφείλουμε, λοιπόν και αποτελεί αυτόδηλη υποχρέωση, σε αυτή τη γυναίκα, να
της καταθέτουμε καθημερινά την αγάπη, το σεβασμό, την ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση που αρμόζει.
Σε μια εποχή που μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, ο ρόλος της μητέρας γίνεται διαρκώς πιο δύσκολος και απαιτητικός. Ο σεβασμός και η τιμή στο πρόσωπό
της, πέρα από την αυτονόητη υποχρέωση του καθενός μας, υπαγορεύεται και από
την ανάγκη της αναγνώρισης της προσφοράς στην οικογενειακή ευρυθμία και την
κοινωνική συνοχή. Η μητέρα διαδραματίζει, νομοτελειακά, κορυφαίο ρόλο τόσο στη
συνοχή της Οικογένειας όσο και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μελών
της, πρωτίστως δε των παιδιών. Ως πυλώνας της οικογένειας, μεταλαμπαδεύει αρχές, αξίες, ιδανικά και ήθος στα παιδιά της, προκειμένου να ενταχθούν στην κοινωνία
ως άξιοι και χρήσιμοι πολίτες.
Στην ανωτέρω βάση, η επέτειος της Ημέρας της Μητέρας, μας υπενθυμίζει, τις
υποχρεώσεις μας και εκφράζουμε τη βαθιά μας εκτίμηση και ευγνωμοσύνη σε όλες
τις μητέρες του κόσμου και ιδιαίτερα, στις μητέρες της σύγχρονης κοινωνίας, που αντιμετωπίζουν με σύνεση και αφοσίωση τα προβλήματα της οικογένειας, τις προκλήσεις της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής μένοντας πιστές στην ιερή αποστολή
τους.
Μητέρες/στελέχη της Εθνικής Φρουράς
Η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας δεν αποτελεί μια απλά συνηθισμένη επέτειο
αλλά μία υπενθύμιση για να σας ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι από την πρώτη

-2ημέρα της ένταξής σας στους κόλπους της στρατιωτικής οικογένειας αναλάβατε και
φέρετε σε πέρας τον δισυπόστατο ρόλο που η στρατιωτική ιδιότητα επιτάσσει. Αυτόν
της σύγχρονης γυναίκας στρατιωτικού και αυτόν της μητέρας. Η ευθύνη μεγάλη. Ο
ρόλος βαρύς. Οι δυσκολίες πολλές. Όμως εσείς ανταπεξέρχεστε με επιτυχία στις απαιτητικές συνθήκες που αυτός ο ρόλος επιβάλει. Για αυτό και μόνο τον λόγο σας αξίζουν και σας εκφράζω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια.
Εν κατακλείδι, εύχομαι ολόψυχα σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά, με υγεία, να
έχουν δύναμη και κουράγιο, ώστε να γίνουν πραγματικότητα οι επιθυμίες και τα όνειρα, τόσο τα δικά τους αλλά κυρίως εκείνων για τους οποίους μάχονται και αγωνιούν
καθημερινά, των παιδιών τους.
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και «χρόνια πολλά» σε όλες τις μητέρες του κόσμου.
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