
Η Γιοπηή ηηρ Μηηέπαρ (Ιζηοπικό) 

 

Η Αξραία Ειιάδα είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή αλαθνξάο ζηελ "γηνξηή ηεο κεηέξαο". Ήηαλ γηνξηή 
ηεο άλνημεο όπνπ ιαηξεπόηαλ ε Γαία, ε κεηέξα Γε, κεηέξα όισλ ησλ ζεώλ θαη ησλ 

αλζξώπσλ. Αξγόηεξα ηελ αληηθαηέζηεζε ε θόξε ηεο ε Ρέα ε ζύδπγνο ηνπ Κξόλνπ, κεηέξα 
ηνπ Δία θαη ζεά ηεο γνληκόηεηαο.  

Μία λεόηεξε εθδνρή ήηαλ ε απνθαινύκελε "Mothering Sunday", πνπ καο κεηαθέξεη ζηελ 
Αγγιία ηνπ 1600. Απηή ε κέξα γηνξηαδόηαλ ηελ 4ε Κπξηαθή ηεο αξαθνζηήο πξνο ηηκή όισλ 

ησλ κεηέξσλ ηεο Αγγιίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο κέξαο, νη ππεξέηεο πνπ έκελαλ ζηα 
ζπίηηα ησλ αθεληηθώλ ηνπο έπαηξλαλ κία κέξα άδεηα γηα λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη 

λα πεξάζνπλ ηελ εκέξα κε ηηο κεηέξεο ηνπο.  

Καζώο ν Χξηζηηαληζκόο εμαπιώζεθε ζηελ Επξώπε ε γηνξηή  κεηαβιήζεθε πξνο ηηκή ηεο 

"Μεηέξαο Εθθιεζίαο" αιιά κε ηνλ θαηξό νη δύν έλλνηεο ζπγρσλεύηεθαλ. Έηζη ν θόζκνο 
ηηκνύζε ηαπηόρξνλα ηελ κεηέξα θαη ηελ εθθιεζία. Παξαδνζηαθά δώξα όπσο ηα ινπινύδηα, ηα 

θπηά ή νη ζνθνιάηεο πξνζθέξνληαλ ζηε Γηνξηή ηεο κεηέξαο. 

Η δεύηεξε Κπξηαθή ηνπ Μάε πνπ θαζηεξώζεθε ζαλ εζληθή γηνξηή ηεο κεηέξαο ζηηο ΗΠΑ 

νθείιεηαη ζηελ έκπλεπζε κηαο γπλαίθαο από ηελ Φηιαδέιθεηα ηεο Ana Jarvis. Η Ana Jarvis 
ζέινληαο λα ηηκήζεη ηε κλήκε ηεο κεηέξαο ηεο μεθίλεζε ην 1907 κηα εθζηξαηεία γηα λα 

θαζηεξσζεί κηα επίζεκε γηνξηή ηεο κεηέξαο. Η πξνζπάζεηά ηεο είρε απήρεζε θαη ε γηνξηή ηεο 

κεηέξαο έγηλε επίζεκα εζληθή γηνξηή ησλ ΗΠΑ ην 1914 κε πξνεδξηθό δηάηαγκα πνπ όξηδε ηελ 
δεύηεξε Κπξηαθή ηνπ Μάε ζαλ Ηκέξα ηεο Μεηέξαο. 

Αλ θαη πνιιέο ρώξεο έρνπλ δηθέο ηνπο εκεξνκελίεο γηα ηε γηνξηή ηεο κεηέξαο, όπσο θαη 

δηθνύο ηνπο ιόγνπο γηα λα γηνξηάδνπλ κηα ηέηνηα κέξα, ε δεύηεξε Κπξηαθή ηνπ Μάε έρεη 

επηθξαηήζεη δηεζλώο. Έηζη πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε Ειιάδα γηνξηάδεη 
ηελ γηνξηή ηεο κεηέξαο ηελ δεύηεξε Κπξηαθή ηνπ Μάε. 

 



Όηαν ο Θεόρ έθηιαξε ηιρ μαμάδερ 

ηαλ ν θαιόο Θεόο δεκηνπξγνύζε ηηο κεηέξεο, 

βξηζθόηαλ ζηελ έθηε κέξα ζπλερνύο δνπιεηάο, 
όηαλ ν άγγεινο εκθαλίζηεθε θαη είπε: "Παηδεύεζηε 

πνιύ κε απηό ην δεκηνύξγεκα." 

Καη είπε ν Θεόο: " Έρεηο δηαβάζεη ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ πξέπεη λα έρεη απηό εδώ; Πξέπεη λα είλαη 
εληειώο αδηάβξνρν αιιά όρη πιαζηηθό, λα έρεη 180 

κεηαθηλνύκελα κέξε πνπ λα κπνξνύλ λα 

αληηθαζίζηαληαη, λα θηλείηαη πάλσ ζε ρπκέλν θαθέ 
θαη ζε άιια ηξνθηθά θαηάινηπα, λα έρεη πνδηά πνπ 

εμαθαλίδεηαη όηαλ ζεθώλεηαη, έλα θηιί πνπ λα 
ζεξαπεύεη νηηδήπνηε από έλα ζπαζκέλν πόδη κέρξη 

κηα εξσηηθή απνγνήηεπζε, θαη λα έρεη έμη δεπγάξηα 

ρέξηα." 
 

Ο άγγεινο θνύλεζε ην θεθάιη ηνπ αξγά θαη είπε: 
"Έμη δεπγάξηα ρέξηα...κε θαλέλαλ ηξόπν." 

"Δελ είλαη ηα ρέξηα πνπ κνπ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα," είπε ν Θεόο. "Είλαη ηα ηξία δεπγάξηα 
κάηηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη κεηέξεο." 

"Απηά ζα ππάξρνπλ ζην ζηάληαξ κνληέιν;" ξώηεζε ν άγγεινο.  

Ο Θεόο έγλεςε θαηαθαηηθά. "Σν έλα δεπγάξη γηα λα βιέπεη κέζα από θιεηζηέο πόξηεο όηαλ 
απηή ξσηάεη, "Ση θάλνπλ ηα παηδηά εθεί;" όηαλ ήδε απηή μέξεη. Σν άιιν δεπγάξη ζην πίζσ 

κέξνο ηνπ θεθαιηνύ ηεο γηα λα βιέπεη όζα δελ κπνξνύζε αιιά πξέπεη λα μέξεη, θαη θπζηθά 
έλα ηξίην δεπγάξη εδώ κπξνζηά γηα λα κπνξεί λα βιέπεη πόηε έλα παηδί θάλεη γθάθεο θαη λα 

ιέεη, "Καηαιαβαίλσ θαη ζ' αγαπώ," ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα βγάιεη ιέμε. 

"Κύξηε," είπε ν άγγεινο αγγίδνληαο επγεληθά ην καλίθη ηνπ, "Ξεθνπξαζηείηε ηώξα. Αύξην είλαη 

άιιε κέξα.". 

"Δελ κπνξώ," είπε ν Θεόο. "Είκαη πνιύ θνληά ζην λα δεκηνπξγήζσ θάηη πνπ κνηάδεη ηόζν πνιύ 

κε κέλα. Ήδε έρσ θάλεη κία πνύ ζεξαπεύεη κόλε ηεο ηνλ εαπηό ηεο όηαλ είλαη άξξσζηε, πνπ 
κπνξεί λα ηαΐζεη κηα νηθνγέλεηα έμε αηόκσλ κε κηα κπνπθηά ςσκί θαη πνπ κπνξεί λα βάιεη έλα 

ελληάρξνλν παηδί λα ζηαζεί θάησ από ην ληνπο."  

Ο άγγεινο πεξηηξηγύξηζε ην κνληέιν ηεο κεηέξαο πνιύ αξγά. "Είλαη πνιύ απαιή," 

αλαζηέλαμε." 

"Αιιά θαη πνιύ ζθιεξή!" είπε ν Θεόο κε έκθαζε. "Δελ κπνξείο λα θαληαζηείο ηη κπνξεί λα 

θάλεη ή ηη κπνξεί λα αληέμεη κηα κεηέξα." 

"Μπνξεί λα ζθέθηεηαη;" 

"ρη κόλν ζθέθηεηαη, αιιά κπνξεί λα ινγηθεύεη θαη λα ζπκβηβάδεη," είπε ν Δεκηνπξγόο.  

 
Σειηθά ν άγγεινο έζθπςε πάλσ ηεο  άγγημε κε ην δάρηπιν ηνπ ην κάγνπιό ηεο. "Εδώ ππάξρεη 

κηα δηαξξνή," είπε. "αο ην είπα, πξνζπαζήζαηε λα ηνπνζεηήζεηε πάξα πνιιά ζ' απηό ην 
κνληέιν." 

"Δελ είλαη δηαξξνή," είπε ν Θεόο. "Είλαη έλα δάθξπ." 



"Καη ζε ηη ρξεζηκεύεη;" 

"Είλαη γηα ραξά, ιύπε, απνγνήηεπζε, πόλν, κνλαμηά θαη ππεξεθάλεηα." 

"Είζηε κεγαινθπΐα," είπε ν άγγεινο. 

Ο Θεόο θνίηαμε κειαγρνιηθά, "Δελ ην έβαια εγώ εθεί." 

 

Η γιοπηή ηηρ μηηέπαρ ζηην Ελληνική 

Μςθολογία 

Η πξσηαξρηθή αλαθνξά γηα γηνξηή ηεο κεηέξαο θαη 

ηεο κεηξόηεηαο έξρεηαη από ηελ αξραία Ειιάδα. Η 
κεηέξα Γε (Γαία) ζύδπγνο ηνπ Οπξαλνύ είλαη ε 

πξνζσπνπνίεζε ηεο θύζεο πνπ γελλά όιν ηνλ 
θόζκν θαη ιαηξεύεηαη ζαλ ε ππέξηαηε ζεόηεηα. Η 

ιαηξεία πεξλά θαηόπη ζηελ θόξε ηεο Ρέα ζύδπγν 

θαη αδεξθή ηνπ Κξόλνπ. Η Ρέα ιαηξεύεηαη ζαλ ε 
"Μεηέξα ησλ Θεώλ" θαη ζαλ ε πξώηε κεηέξα 

θαζώο θαίλεηαη λα είλαη ε πξώηε πνπ γέλλεζε κε 
ηνθεηό θαη αλάζξεςε ηα παηδηά ηεο κε κεηξηθό 

γάια. Η αξραίνη Έιιελεο απέδηδαλ ηηκέο ζηε Ρέα 

θάζε άλνημε θαζώο ήηαλ θαη ζεά ηεο γεο θαη ηεο 
γνληκόηεηαο. 

 
Η γέννηζη ηος Δία. 

Ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε γέλλεζε ηνπ Δία από 
ηελ Ρέα όπσο παξνπζηάδεηαη από ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο. 

Ο Κξόλνο άθνπζε από ηνπο γνλείο ηνπ ηνλ Οπξαλό θαη ηελ Γαία λα πξνθεηεύνπλ όηη ζα ηνλ 
εθζξόληδε ν ίδηνο ηνπ ν γηνο όπσο έθαλε απηόο ηνλ δηθό ηνπ παηέξα. Θνξπβεκέλνο ν Κξόλνο 

αλαγθάδεη ηελ Ρέα λα ηνπ παξαδίλεη ηα λενγέλλεηα παηδηά ηνπο θη απηόο ρσξίο δηζηαγκό ηα 
θαηαπίλεη ώζηε λα κε γελλεζνύλ θαη λα κελ θηλδπλεύζεη ν ζξόλνο ηνπ. Έηζη ν Πνζεηδώλαο, ν 

Πινύησλαο, ε Εζηία, ε Δήκεηξα θαη ε Ήξα θαηαιήγνπλ 
ζην ζηνκάρη ηνπ παηέξα ηνπο.  

Γεκάηε απόγλσζε ε Ρέα θαη θνπξαζκέλε από ηηο 
ζπρλέο εγθπκνζύλεο θαη ρσξίο λα έρεη γίλεη αθόκα 

κεηέξα απνθαζίδεη λα μεγειάζεη ηνλ άζπιαρλν Κξόλν. 

Έηζη όηαλ έξρεηαη ε ώξα λα γελλήζεη ηνλ Δία δεηά 
βνήζεηα από ηνπο γνλείο ηεο. Εθείλνη ηελ ζηέιλνπλ λα 

γελλήζεη ην Δία ζηελ Κξήηε. Εθεί ζην όξνο Ίδε θαη ζηε 
ζπειηά ηεο Δίθηεο ε Ρέα γελλά ηνλ Δία.  

 

Σελ αλαηξνθή ηνπ κσξνύ αλαιακβάλνπλ νη λύκθεο θαη 
νη ηεξείο Κνπξήηεο. Οη Κνπξήηεο, όπνηε έθιαηγε ν Δίαο, 

γηα λα κελ αθνύεη ν Κξόλνο ηα θιάκαηα ηνπ παηδηνύ 
ρηύπαγαλ ηα δόξαηά ηνπο επάλσ ζηηο αζπίδεο ηνπο θαη 

ρόξεπαλ γηα λα θάλνπλ ζόξπβν. Οη λύκθεο ηάηδαλ ην 

κσξό κε ην γάια ηεο θαηζίθαο ηεο Ακαιζείαο πνπ θαηά θάπνηα άιιε εθδνρή ήηαλ λύκθε. 
 

Η Ρέα επέζηξεςε ζηνλ άληξα ηεο θαη όηαλ ν Κξόλνο ηεο δήηεζε ην λενγέλλεην απηή ηύιημε κε 
πάλεο κηα πέηξα θαη ηνπ ηελ έδσζε λα ηελ θαηαπηεί. Μηα άιιε εθδνρή ιέεη πσο ν δύζπηζηνο 

 
Η Ρέα δίνει ηην πέηρα ζηον Κρόνο 

Δίαο  



Κξόλνο ηεο δήηεζε λα ζειάζεη ην κσξό θαη θαζώο εθείλε παξίζηαλε πσο ζειάδεη έπεζε γάια 

από ην ζηήζνο ηεο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ νη γαιαμίεο. 

 

 

 
 


