
 

Η Γιορτή της Μητέρας 

Γιορτή μητέρας 2021 Πότε είναι φέτος – Πώς καθιερώθηκε ο 

παγκόσμιος εορτασμός προς τιμήν της μητέρας και της μητρότητας 

Την Κυριακή, 9/5 γιορτάζουν όλες οι μητέρες. Η «Γιορτή της Μητέρας» ή 

«Ημέρα της μητέρας» είναι γιορτή προς τιμήν της μητέρας και της 

μητρότητας. 

Στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, γιορτάζεται την δεύτερη Κυριακή του 

μήνα Μάη. Για το 2021 η γιορτή της μητέρας πέφτει την Κυριακή 9 Μαΐου. 

Οι πρώτες αναφορές για τη Γιορτή της Μητέρας και της μητρότητας 

έρχονται από την αρχαία Ελλάδα. 

Η μητέρα Γη (Γαία) σύζυγος του Ουρανού είναι η προσωποποίηση της φύσης, 

που γεννά όλο τον κόσμο και λατρεύεται σαν η υπέρτατη θεότητα. Η λατρεία 

περνά στη συνέχεια στην κόρη της, Ρέα, σύζυγο και αδερφή του Κρόνου. Η 

Ρέα λατρεύεται σαν η «Μητέρα των Θεών», καθώς φαίνεται να είναι η πρώτη, 

που γέννησε με τοκετό και ανάθρεψε τα παιδιά της με μητρικό γάλα. Οι 

αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν τιμές στη Ρέα κάθε άνοιξη, καθώς ήταν και θεά της 

γης και της γονιμότητας. 

Στα νεότερα χρόνια ο εορτασμός ξεκίνησε από ένα αμερικανικό κίνημα των 

γυναικών-μητέρων με το όνομα Mothers Friendships Day που ιδρύθηκε το 

1965 υπό την Άνν Τζάρβις (Ann Jarvis) κατά τη διάρκεια του Αμερικάνικου 

εμφύλιου πολέμου (1861-1865). 

Το κίνημα των γυναικών δραστηριοποιήθηκε υπέρ της ειρήνης με διάφορες 

ακτιβιστές δραστηριότητες και συνέχισε τις δράσεις ακόμα και μετά τη λήξη 

του πολέμου όπως ο αγώνας για την επανένωση οικογενειών που είχαν 

χωριστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

Η Ann Jarvis, που είχε οργανώσει στο παρελθόν “Κλαμπ Εργασίας για την 

Ημέρα της Μητέρας” για να βελτιώσει την υγιεινή και την υγεία τόσο για 
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στρατόπεδα Ένωσης όσο και για Ομοσπονδιακούς, που υπέστησαν έκρηξη 

τυφοειδούς, ήθελε να το επεκτείνει σε ετήσιο μνημόσυνο για τις μητέρες, 

αλλά πέθανε το 1905. 

Η κόρη της, Άννα Τζάρβις (Anna Jarvis) θέλοντας να τιμήσει τη μητέρα της 

συνέχισε το έργο που ξεκίνησε για να αφήσει μια μέρα που θα τιμά όλες τις 

μητέρες. Το σύνθημά της ήταν ότι «η μητέρα είναι το πρόσωπο που έχει κάνει 

τα περισσότερα για τον καθένα από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο». 

Η παγκόσμια ημέρα της μητέρας άρχισε να εορτάζεται στη Δυτική Βιρτζίνια 

της Αμερικής – όπου και καταγόταν Άννα Τζάρβις – το 1910. 

Το 1914 στις Ηνωμένες Πολιτείες υπεγράφη εθνική διακήρυξη για την μέρα 

της μητέρας, και καθιερώθηκε η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως εθνική εορτή 

για να τιμήσει τις μητέρες. Σήμερα η γιορτή της μητέρας εορτάζεται σε πάνω 

από 40 χώρες στον κόσμο. 

Στην Ελλάδα η γιορτή της μητέρας συνδέθηκε με την εορτή της Υπαπαντής (2 

Φεβρουαρίου). Τότε η ορθόδοξη εκκλησία γιορτάζει την Παναγία με τον 

Ιωσήφ που πηγαίνουν τον 40ήμερο Ιησού στο Ναό για ευλογία. 

Να “σαραντίσει”, με σύγχρονη ορολογία. Μια κίνηση που ακόμα σήμερα 

κάνουν οι χριστιανές μητέρες (Σαραντισμός). 

Ο παράλληλος εορτασμός της μητέρας ξεκίνησε το 1929 με προφανή τον 

συμβολισμό. Όμως κατά την δεκαετία του 1960, ο εορτασμός ατόνησε και 

ενισχύθηκε η συνήθεια εορτασμού της 2ης Κυριακής του Μαΐου. 

Η εκκλησία όμως επιμένει και στην παλαιά ημέρα εορτασμού και διοργανώνει 

σχετικές εκδηλώσεις. 

Μάνα, μητέρα, μαμά. Όπως και να το πεις, η ουσία της παραμένει ίδια: το 

«μητέρα» είναι ρήμα - είναι κάτι που κάνεις, όχι απλά αυτό που 

είσαι.  



Κι ο Πάολο Κοέλιο, με την παρακάτω ιστορία, το περιγράφει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

Paulo Coelho: Και ο Θεός έπλασε τη Μάνα 

Όταν ο καλός Θεός δημιουργούσε τις μητέρες, βρισκόταν στην έκτη μέρα 

συνεχούς δουλειάς, όταν ο άγγελος εμφανίστηκε και είπε: "Παιδεύεστε πολύ 

με αυτό το δημιούργημα." 

Και είπε ο Θεός: " Έχεις διαβάσει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει αυτό 

εδώ; Πρέπει να είναι εντελώς αδιάβροχο αλλά όχι πλαστικό, να έχει 180 

μετακινούμενα μέρη που να μπορούν να αντικαθίστανται, να κινείται πάνω σε 

χυμένο καφέ και σε άλλα τροφικά κατάλοιπα, να έχει ποδιά που εξαφανίζεται 

όταν σηκώνεται, ένα φιλί που να θεραπεύει οτιδήποτε από ένα σπασμένο πόδι 

μέχρι μια ερωτική απογοήτευση, και να έχει έξι ζευγάρια χέρια." 

Ο άγγελος κούνησε το κεφάλι του αργά και είπε: "Έξι ζευγάρια χέρια...με 

κανέναν τρόπο." 

"Δεν είναι τα χέρια που μου δημιουργούν προβλήματα," είπε ο Θεός. "Είναι τα 

τρία ζευγάρια μάτια που πρέπει να έχουν οι μητέρες." 

"Αυτά θα υπάρχουν στο στάνταρ μοντέλο;" ρώτησε ο άγγελος. 

Ο Θεός έγνεψε καταφατικά. "Το ένα ζευγάρι για να βλέπει μέσα από κλειστές 

πόρτες όταν αυτή ρωτάει, "Τι κάνουν τα παιδιά εκεί;" όταν ήδη αυτή ξέρει. Το 

άλλο ζευγάρι στο πίσω μέρος του κεφαλιού της για να βλέπει όσα δεν 

μπορούσε αλλά πρέπει να ξέρει, και φυσικά ένα τρίτο ζευγάρι εδώ μπροστά 

για να μπορεί να βλέπει πότε ένα παιδί κάνει γκάφες και να λέει, "Καταλαβαίνω 

και σ' αγαπώ," χωρίς να χρειάζεται να βγάλει λέξη. 

"Κύριε," είπε ο άγγελος αγγίζοντας ευγενικά το μανίκι του, "Ξεκουραστείτε 

τώρα. Αύριο είναι άλλη μέρα.". 

"Δεν μπορώ," είπε ο Θεός. "Είμαι πολύ κοντά στο να δημιουργήσω κάτι που 

μοιάζει τόσο πολύ με μένα. Ήδη έχω κάνει μία πού θεραπεύει μόνη της τον 

εαυτό της όταν είναι άρρωστη, που μπορεί να ταΐσει μια οικογένεια έξη 

ατόμων με μια μπουκιά ψωμί και που μπορεί να βάλει ένα εννιάχρονο παιδί να 

σταθεί κάτω από το ντους." 

Ο άγγελος περιτριγύρισε το μοντέλο της μητέρας πολύ αργά. "Είναι πολύ 

απαλή," αναστέναξε." 

"Αλλά και πολύ σκληρή!" είπε ο Θεός με έμφαση. "Δεν μπορείς να φανταστείς 

τι μπορεί να κάνει ή τι μπορεί να αντέξει μια μητέρα." 

"Μπορεί να σκέφτεται;" 

"Όχι μόνο σκέφτεται, αλλά μπορεί να λογικεύει και να συμβιβάζει," είπε ο 

Δημιουργός. 



Τελικά ο άγγελος έσκυψε πάνω της άγγιξε με το δάχτυλο του το μάγουλό της. 

"Εδώ υπάρχει μια διαρροή," είπε. "Σας το είπα, προσπαθήσατε να 

τοποθετήσετε πάρα πολλά σ' αυτό το μοντέλο." 

"Δεν είναι διαρροή," είπε ο Θεός. "Είναι ένα δάκρυ." 

"Και σε τι χρησιμεύει;" 

"Είναι για χαρά, λύπη, απογοήτευση, πόνο, μοναξιά και υπερηφάνεια." 

"Είστε μεγαλοφυΐα," είπε ο άγγελος. 

Ο Θεός κοίταξε μελαγχολικά, "Δεν το έβαλα εγώ εκεί." 

 

                                                                                   “Ο Θεός δεν μπορεί να είναι  

παντού γι’ αυτό έπλασε τις  

Μητέρες!” 

       J. R. Kipling 

 

 

 

 

 

 

 

        



           

 

          


