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Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές

8  του  Μάη -  Ημέρα  που  τιμάται  και  γιορτάζεται  η  Μητέρα.  Μια μέρα,  που  τα
τελευταία  χρόνια  έχει  συνδεθεί  με  τον  άκρατο  καταναλωτισμό  λουλουδιών,  δώρων και
καρτών. Ο εορτασμός όμως αυτός δεν ξεκίνησε ως επίδειξη καταναλωτικής δύναμης, αλλά
ως ημέρα ειλικρινούς εκδήλωσης αγάπης και εκτίμησης προς το μοναδικό πρόσωπο, που
δεν έφερε απλώς καθένα και καθεμία από εμάς στη ζωή, αλλά που συνεχίζει διαρκώς να
παλεύει για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού επιπέδου προσωπικής και κοινωνικής
ζωής. 

Η  ημέρα  της  Μητέρας  είναι  και  αυτή  επίτευξη  ενός  κινήματος,  εκείνου  των
Αμερικανών  γυναικών  του  19ου αιώνα,  που  έχασαν  τα  παιδιά  τους  στον  αμερικανικό
εμφύλιο πόλεμο. Με το σύνθημα  «ειρήνη και μητρότητα», διεκδικούσαν την εξασφάλιση
της  ειρήνης και  συνάμα τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής,  με σκοπό τη μείωση της
παιδικής θνησιμότητας. 

Σήμερα,  ακόμη κι  αν εκείνες,  οι  πρώτες,  διεκδικήσεις  μετρούν ήδη περισσότερα
από 150 χρόνια, τα αιτήματά τους συνεχίζουν να  βρίσκονται στην επικαιρότητα. Έτσι, οι
σύγχρονες  ένοπλες  συγκρούσεις,  οι  προσφυγικές  ροές,  η  μετανάστευση  και  η
ανισοκατανομή  του  πλούτου  ανά  την  υφήλιο,  πλήττουν  κυρίως  παιδιά  και  μητέρες.
Ταυτόχρονα, σε χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου και της Ασίας, ο υποσιτισμός και η βρεφική
θνησιμότητα εξακολουθούν να είναι σε υψηλά επίπεδα. 

Στην  Ελλάδα  των  μνημονίων,  πολλές  μητέρες  χάνουν  την  εργασία  τους,  όταν
περάσει  το  διάστημα  που  προστατεύονται  από  το  νόμο.  Παράλληλα,  δυσκολεύονται
εξαιρετικά  να  εισέλθουν  στην  αγορά  εργασίας  εάν  έχουν  παιδιά  ή  βρίσκονται  σε
«επικίνδυνη» προς τεκνοποίηση, για τους εργοδότες, ηλικία. 

Από την άλλη, ο περιορισμός του Κράτους Πρόνοιας με τις περικοπές στην υγεία και
την παιδεία, δυσκόλεψαν  ακόμα περισσότερο το ρόλο της σύγχρονης ελληνίδας μητέρας, η
οποία  βρίσκει  συνεχώς  εμπόδια  στην  μακροχρόνια  προσπάθειά  της  να  εξασφαλίσει  με
επιτυχία την εναρμόνιση της επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής. 

Η  Γενική  Γραμματεία  Ισότητας  των  Φύλων,  έχοντας  ως  προτεραιότητα  των
πολιτικών της την προαγωγή της μητρότητας ως ελεύθερη επιλογή κάθε γυναίκας, τιμά τη
γυναίκα και μητέρα με δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον πολυσήμαντο ρόλο
τους, προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ισότητας. 



Η  εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή δεν είναι «ζήτημα των
γυναικών» αλλά αντίθετα σημαντική πρόκληση είναι να δοθεί έμφαση σε πολιτικές που θα
ενθαρρύνουν τους άνδρες να αναλαμβάνουν οικογενειακές ευθύνες. Η Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων με αυτή τη θεώρηση, εργάζεται ώστε  να εφαρμοστούν συγκεκριμένες
πολιτικές όπως είναι :

 Η καθιέρωση οικονομικών ή/και  άλλων  κινήτρων  που θα ενθαρρύνουν
τους άνδρες να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο μέσα στην οικογένεια.

 Οι  πρωτοβουλίες  ενημέρωσης,  ευαισθητοποίησης  και  καταπολέμησης
στερεότυπων,  με  στόχο  την  αλλαγή  αντιλήψεων  και  νοοτροπίας,  ιδίως
μεταξύ των εργοδοτών.

 Η προώθηση συστημάτων γονικών αδειών κοινά και για τους δυο γονείς.
 Η προτεραιότητα  στις  υπηρεσίες  φροντίδας  εξαρτώμενων ατόμων πέρα

των  παιδιών  (ηλικιωμένων  κ.λ.π)  με  την  ανάπτυξη  των  υπηρεσιών  του
Κράτους Πρόνοιας.

Άλλωστε,  στις  8  του  Μάη,  οι  μητέρες  δεν  περιμένουν  δώρα  και  κάρτες.  Το
μεγαλύτερο δώρο τους είναι η διασφάλιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, με όρους
ισότητας  και  αξιοπρέπειας  για  τις  ίδιες  και  τις  οικογένειές  τους.  Εξάλλου,  οι  γυναίκες
μητέρες  είναι  σε  θέση  να  αντιλαμβάνονται  καλύτερα  τι  είναι  προς  όφελος  μιας
ευνοούμενης  κοινωνίας,  αφού  είναι  εκείνες  που,  με  τη  γέννηση,  διαιωνίζουν  τη  ζωή,
υποστηρίζοντάς την διαρκώς και ανιδιοτελώς.  

 «Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει. Που
να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου», γράφει ο Νομπελίστας Οδυσσέας Ελύτης,
θέλοντας να εξυμνήσει το μεγαλειώδες της μητέρας, φράση που αναδεικνύει το αστείρευτο
της μητρικής υπόστασης και που είναι αναγκαιότερο από ποτέ να υπενθυμίζεται στις μέρες
μας.
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