
Η Γιορτή της Μητέρας (Ιστορικό) 

 

Η Αρχαία Ελλάδα είναι η πρωταρχική πηγή αναφοράς στην "γιορτή της µητέρας". Ήταν γιορτή 
της άνοιξης όπου λατρευόταν η Γαία, η µητέρα Γη, µητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Αργότερα 
την αντικατέστησε η κόρη της η Ρέα η σύζυγος του Κρόνου, µητέρα του ∆ία και θεά της γονιµότητας.  

Μία νεότερη εκδοχή ήταν η αποκαλούµενη "Mothering Sunday", που µας µεταφέρει στην Αγγλία 
του 1600. Αυτή η µέρα γιορταζόταν την 4η Κυριακή της Σαρακοστής προς τιµή όλων των µητέρων της 
Αγγλίας. Κατά την διάρκεια αυτής της µέρας, οι υπηρέτες που έµεναν στα σπίτια των αφεντικών τους 
έπαιρναν µία µέρα άδεια για να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να περάσουν την ηµέρα µε τις µητέρες 
τους.  

Καθώς ο Χριστιανισµός εξαπλώθηκε στην Ευρώπη η γιορτή  µεταβλήθηκε προς τιµή της 
"Μητέρας Εκκλησίας" αλλά µε τον καιρό οι δύο έννοιες συγχωνεύτηκαν. Έτσι ο κόσµος τιµούσε 
ταυτόχρονα την µητέρα και την εκκλησία. Παραδοσιακά δώρα όπως τα λουλούδια, τα φυτά ή οι 
σοκολάτες προσφέρονταν στη Γιορτή της µητέρας. 

Η δεύτερη Κυριακή του Μάη που καθιερώθηκε σαν εθνική γιορτή της µητέρας στις ΗΠΑ 
οφείλεται στην έµπνευση µιας γυναίκας από την Φιλαδέλφεια της Ana Jarvis. Η Ana Jarvis θέλοντας να 
τιµήσει τη µνήµη της µητέρας της ξεκίνησε το 1907 µια εκστρατεία για να καθιερωθεί µια επίσηµη γιορτή 
της µητέρας. Η προσπάθειά της είχε απήχηση και η γιορτή της µητέρας έγινε επίσηµα εθνική γιορτή των 
ΗΠΑ το 1914 µε προεδρικό διάταγµα που όριζε την δεύτερη Κυριακή του Μάη σαν Ηµέρα της Μητέρας. 

Αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους ηµεροµηνίες για τη γιορτή της µητέρας, όπως και δικούς 
τους λόγους για να γιορτάζουν µια τέτοια µέρα, η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει επικρατήσει διεθνώς. 
Έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάµεσά τους και η Ελλάδα γιορτάζει την γιορτή της µητέρας την δεύτερη 
Κυριακή του Μάη. 

Η Γιορτή της µητέρας βέβαια έχει χάσει, όπως και όλες οι γιορτές, τον παραδοσιακό της 
χαρακτήρα. Βλέπετε πρώτοι οι Αµερικάνοι, χωρίς να υστερούµε οι υπόλοιποι, ανακάλυψαν ότι παρ' όλο 
που η γιορτή αυτή καθιερώθηκε για να γιορτάζεται η µητέρα σαν έννοια, ήταν παρόλα αυτά µιας πρώτης 
τάξης ευκαιρία να δείξει κανείς την αγάπη του για την δική του µητέρα. Γρήγορα το εµπόριο και διαφήµιση 
ανακάλυψαν µια νέα πηγή εσόδων και έτσι τα πρώτα συµβολικά λουλούδια της γιορτής έγιναν γρήγορα 
ανθοδέσµες και γλάστρες ώστε σήµερα η γιορτή της µητέρας να είναι η πιο εµπορική γιορτή για 
λουλούδια, γλάστρες και εποχιακά φυτά διεθνώς εκτός από τα Χριστούγεννα. Σύµφωνα µε έρευνες η 
γιορτή της Μητέρας κατέχει τα τελευταία χρόνια µερίδιο 26% στο σύνολο των ετήσιων πωλήσεων 
λουλουδιών και φυτών που γίνονται κατά την διάρκεια των διάφορων γιορτών.  

Πηγή:  https://www.valentine.gr/mothersday_gr.php 

 


