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Οι εορτασμοί χρονομετρούνται από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, όταν οι θεότητες της μητέρας Ρέα και 

Κυβέλη τιμήθηκαν με πανηγύρια. Ο σημερινός προδρόμος, ωστόσο, είναι η πρώιμη χριστιανική γιορτή 

γνωστή ως "Μητρική Κυριακή". Την τέταρτη Κυριακή της Σαρας, τηρήθηκε αυτή η ευρωπαϊκή παράδοση. 

Πολλοί πίστευαν ότι εκείνη την ημέρα, οι πιστοί θα επέστρεφαν στη «μητρική εκκλησία» τους, η οποία ήταν η 

κύρια εκκλησία κοντά στο σπίτι τους, για μια ειδική λειτουργία. Η Μητρική Κυριακή εξελίχθηκε σε ένα πιο 

κοσμικό γεγονός στο οποίο τα παιδιά θα έδιναν στις μητέρες τους λουλούδια και άλλα δώρα με την πάροδο 

του χρόνου. Στις δεκαετίες του 1930 και του 1940, αυτό το τελετουργικό θα συγχωνευόταν με την 

Αμερικανική Γιορτή της Μητέρας. 

 

Στην Αρχαία Ελλάδα η γιορτή της μητέρας, ήταν η γιορτής της άνοιξης, όπου λατρεύονταν η Γαία, δηλαδή η 

μητέρα Γη. Αργότερα, αντικαταστάθηκε από τη Ρέα που ήταν σύζυγος του Κρόνου και θεά της Γονιμότητας.  

 

Στη νεότερη εποχή και συγκεκριμένα στην Αγγλία, το 1600 εντοπίζεται η “Mothering Sunday”. Η ημέρα αυτή 

γιορτάζονταν την τέταρτη Κυριακή της Σαρακοστής προς τιμή όλων τν μητέρων στην Αγγλία. Τη μέρα 

εορτασμού, συνηθίζονταν οι υπηρέτες που έμεναν στα σπίτια των αφεντικών τους να παίρνουν μια μέρα 

άδεια, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να περάσουν την ημέρα αυτή με τις μητέρες τους. 

 

Κατά την εξάπλωση του Χριστιανισμού 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. 
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Aναφορές  

 

 Mother's Day (nationaltoday.com) 

https://nationaltoday.com/mothers-day/
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