Εργαζόμενη μητέρα…
συνέντευξη στον Νικόλα Γεωργιακώδη.
Οι εποχζσ που θ γυναίκα κακόταν ςπίτι, μαγείρευε, κακάριηε και πρόςεχε τα παιδιά ζχουν
παρζλκει προ πολλοφ. Η ςθμερινι μθτζρα ζχει ζναν διπλό και αρκετά δφςκολο ρόλο να
υποςτθρίξει, αυτόν τθν εργαηόμενθσ επιτυχθμζνθσ γυναίκασ και εκείνον τθσ… μθτζρασ. Πϊσ
όμωσ μπορεί να ανταποκρικεί ςωςτά ςτισ απαιτιςεισ τθσ δουλειάσ και τθσ οικογζνειάσ τθσ;
Ποια λάκθ κα πρζπει να αποφφγει και πώσ κα καταφζρει να ςυνδυάςει επιτυχώσ τουσ
δφο αυτοφσ ρόλουσ ςτθ ηωι τθσ;
«Οικογζνεια ι καριζρα;» Το δίλθμμα αυτό είναι εξ’ αρχισ λάκοσ τονίηει ο κ. Δθμιτρθσ
Κοφκθσ, Παιδοψυχολόγοσ, επιςθμαίνοντασ πωσ και οι δφο αυτοί ρόλοι μποροφν να
ςυνδυαςτοφν αρμονικά από τθν ςφγχρονθ εργαηόμενθ μθτζρα, αρκεί να μθν διακατζχεται
από ενοχζσ. «Οι ενοχζσ ςαν ςυναίςκθμα δεν χωροφν ςτθ ηωι μασ γενικότερα και πόςο
μάλλον ςτον χϊρο τθσ οικογζνειασ και τθσ ςυηυγικισ ςχζςθσ. Άρα λοιπόν, αφοφ οι
οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ απαιτοφν και τουσ δφο γονείσ να
εργάηονται, είναι ψευτοδίλθμμα για μια μθτζρα να αναρωτιζται αν κα πρζπει να ςτραφεί
ςτθν οικογζνεια ι ςτθν καριζρα τθσ», λζει ο κ. Κοφκθσ. «Ειδικά τα τελευταία χρόνια με τθν
οικονομικι κρίςθ, πολφ ςυχνά ςυναντάμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ, αλλά και ωσ ειδικοί
ψυχικισ υγείασ πολλζσ οικογζνειεσ οι οποίεσ ςτθρίηονται μόνο από τον μιςκό τθσ μθτζρασ.
»Κατά ςυνζπεια είναι λάκοσ θ αφετθρία του ερωτιματοσ ‘οικογζνεια ι καριζρα’. Η
ςφγχρονθ κοινωνία απαιτεί και τουσ δφο να βολεφουν οπότε είναι μια αναγκαία ςυνκικθ
τθσ εποχισ μασ. Τζτοια τα διλιμματα είναι ψευτοδιλιματα και μασ οδθγοφν μονάχα ςε
αρνθτικζσ ςκζψεισ και ενοχζσ», προςκζτει. Ζνα ακόμα λάκοσ που κάνουν οι ςφγχρονεσ
εργαηόμενεσ γυναίκεσ, είναι να νοιϊκουν αμιχανα είτε για τον μθτρικό είτε για τον
εργαςιακό τουσ ρόλο, ςφμφωνα με τον κ. Κοφκθ. «Οι δφο αυτοί ρόλοι δεν γίνονται με
καμάρι. Με λίγα λόγια, αντί μια μθτζρα να καμαρϊςει που είναι καλι μθτζρα και
εργαηόμενθ, κεωρεί τθν επιτυχία τθσ ςτθν εργαςία ςαν ιςοδφναμο τθσ κακιάσ μθτζρασ που
ζχει αποτφχει ςτθν οικογζνεια. Αντιςτρόφωσ, αν ζχει δϊςει βαρφτθτα ςτο ςπίτι τθσ, ςτα
παιδιά τθσ ςτθν οικογζνειά τθσ, κεωρεί ότι ςτθν προςωπικι τθσ εξζλιξθ αυτό αποτελεί
μείον. Συμπεραςματικά λοιπόν, οι ενοχζσ και θ ζλλειψθ υπερθφάνειασ είναι δφο από τα
κυριότερα λάκθ που κάνουν ςιμερα οι εργαηόμενεσ μθτζρεσ», τονίηει ο ίδιοσ.
Σχζςθ «ποιότθτασ» όχι «ποςότθτασ»
Αρκετζσ μθτζρεσ ςιμερα διακατζχονται από τφψεισ γιατί «δεν βλζπουν πολλζσ ϊρεσ το
παιδί» ι «γιατί δεν ζχουν το χρόνο να είναι ςυνζχεια μαηί του». Σφμφωνα με τον κ. Κοφκθ,
αυτό δεν κα πρζπει να προκαλεί τφψεισ ςτθν μθτζρα, γιατί θ ποςότθτα του χρόνου δεν ζχει
ςθμαςία, όςο θ ποιότθτα. Δεν ζχει τόςθ ςθμαςία πόςεσ ϊρεσ βρίςκεται ςτο ςπίτι θ μθτζρα,
αλλά το κατά πόςο δίνει βαρφτθτα ςτθν ανάπτυξθ ποιοτικϊν ςχζςεων με το παιδί ι τα
παιδιά τθσ. Ακόμα και μία ϊρα κουβζντασ πριν κοιμθκοφν το βράδυ ι θ παρουςία τθσ ςε

ςυγκεντρϊςεισ γονζων ι γιορτζσ ι άλλεσ παιδικζσ δραςτθριότθτεσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία
για τα παιδιά. «Είναι αρκετζσ αναγκαίεσ ςυνκικεσ που τα παιδιά νοιϊκουν τθν μθτζρα τουσ
κοντά. Σίγουρα υπάρχει μια δυςκολία ςτα πρϊτα χρόνια του παιδιοφ, που μοιραία υπάρχει
μεγαλφτερθ προςκόλλθςθ των παιδιϊν με τθν μθτζρα. Εκεί πραγματικά θ δυςκολία είναι
μεγαλφτερθ, αλλά και αυτό δεν είναι άλλοκι να περιγράφουμε με τραγικζσ ψυχολογικζσ
ζννοιεσ ι να ενοχοποιιςουμε τθν μθτζρα ότι ιταν αποφςα», επιςθμαίνει ςχετικά ο κ.
Κοφκθσ, προςκζτοντασ ότι οι οικονομικζσ δυςκολίεσ, θ ρουτίνα και θ κακθμερινι κοφραςθ
μπορεί να οδθγιςουν ςε πίεςθ και νεφρα, τα οποία όμωσ δεν κα πρζπει να εκφράηονται με
άςχθμο τρόπο ςτα παιδιά. «Οι γονείσ και ειδικά οι γυναίκεσ, κα πρζπει να το κρατιςουν
λίγο μζςα τουσ. Δεν εννοοφμε να καταπιεςτοφν, αλλά μια μθτζρα που γυρνάει κουραςμζνθ
εκνευριςμζνθ και ξεςπάει εφκολα, δεν φταίει μόνο θ κοφραςθ αλλά και θ δικι τθσ
παρουςία και ςτθ δουλειά τθσ και ςτο ςπίτι τθσ. Μια πιο καλι οριοκζτθςθ του
προγράμματοσ μια καλφτερθ οργάνωςθ, βοθκά ςε κακθμερινι βάςθ ζναν επιμεριςμό των
ευκυνϊν και των χρόνων», τονίηει ο ίδιοσ.
Πρώτα ςφηυγοι μετά γονείσ
Ζνασ άλλοσ τομζασ τθσ ηωισ τθσ, ςτον οποίο κα πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ ςθμαςία θ
εργαηόμενθ μθτζρα είναι θ ςχζςθ τθσ με τον πατζρα – ςφηυγό τθσ. Όπωσ αναφζρει ο κ.
Κοφκθσ, θ μθτζρα που εργάηεται υπερβολικά, και νοιϊκει ότι δεν είναι επαρκισ ςτα παιδιά
τθσ δίνει όλθ τθν βαρφτθτα, το πρωί ςτθ δουλειά και το απόγευμα ι το βράδυ ςτα παιδιά
τθσ. Αποτζλεςμα; Μοιραία υποςκάπτεται θ ςχζςθ των ςυηφγων. «Δεν κα πρζπει μονάχα να
φροντίηουμε τα παιδιά μασ όταν εργαηόμαςτε, κα πρζπει να φροντίηουμε και τθ ςχζςθ μασ.
Αυτό ιςχφει και για τουσ δφο γονείσ. Πρϊτα είμαςτε ςφηυγοι και μετά γινόμαςτε γονείσ.
Συνεπϊσ ςίγουρα μια μθτζρα κα πρζπει να αφιερϊςει χρόνο ςτα παιδιά τουσ, όμωσ το ίδιο
κα πρζπει να κάνει και ςτον άντρα τθσ. Αυτό μάλιςτα, αποτελεί για τθ ςφηυγο και για τον
ςφηυγο πθγι δφναμθσ για να ςυνεχιςτεί αυτι θ δφςκολθ κακθμερινότθτα», λζει ο ίδιοσ,
τονίηοντασ επίςθσ ότι θ μθτζρα κα πρζπει να ζχει τον δικό τθσ προςωπικό χρόνο. Για
παράδειγμα, δεν κα πρζπει να κεωρείται ωσ πολυτζλεια, οφτε να «βαπτίηεται» ενοχικά ζνα
χόμπι, ζνα γυμναςτιριο, μια ζξοδοσ με τθν παρζα. Δεν κα πρζπει να εμποδίηεται θ
προςωπικι ανάπτυξθ τθσ μθτζρασ, γιατί αυτό κα ζχει αντίκτυπο και ςτθν ίδια, και ςτθν
οικογζνεια τθσ γενικότερα. «Δεν κα πρζπει να ςτακοφμε ςε ζνα ποςοτικό διαχωριςμό τθσ
θμζρασ, αλλά ςε μια κετικι διάκεςθ γεμάτθ καμάρι και περθφάνια ότι είμαι και
εργαηόμενθ είμαι και μθτζρα είμαι και ςφηυγοσ, είμαι και ςτθ ςχζςθ μου
ςυντροφικι/ερωτικι είμαι και με τον εαυτό μου κετικά διακείμενθ», λζει χαρακτθριςτικά.
Ο ρόλοσ του πατζρα
Η ςτιριξθ του πατζρα είναι καταλυτικισ ςθμαςίασ για μια υγιι οικογζνεια, ιδιαίτερα όταν θ
μθτζρα αναγκάηεται να λείπει πολλζσ ϊρεσ από το ςπίτι. «Πολφ ςθμαντικό ρόλο
διαδραματίηει το πϊσ ο ςφηυγοσ βλζπει τθν μθτζρα ι τθν ςφηυγό του εντόσ τθσ οικογζνειασ
ι εντόσ του εργαςιακοφ χϊρου. Δθλαδι, τθ μθνφματα που περνάει και ο ίδιοσ ςτθ γυναίκα
του ι ςτα παιδιά του όςον αφορά τθν μθτζρα. Είναι ζνασ ςθμαντικόσ δίαυλοσ επικοινωνίασ
και προβολισ μθνυμάτων», αναφζρει ςχετικά ο κ. Κοφκθσ και προςκζτει: «Αν ο πατζρασ
μιλά κετικά για τθν εργαςία τθσ μθτζρασ και τθν απουςία τθσ από το ςπίτι, και ο ίδιοσ
αναλαμβάνει κάποιουσ ρόλουσ παραδοςιακά γυναικείουσ, όπωσ να πάει τα παιδιά ςτο

φροντιςτιριο ι να κάνει κάποιεσ δουλειζσ του ςπιτιοφ και να μθν τα μεταβολίηει ζτςι ϊςτε
να είναι αρνθτικά, τότε και ο ίδιοσ με τα παιδιά και θ μθτζρα κατά ςυνζπεια είναι
ευχαριςτθμζνοι με τθν πραγματικότθτα». Το ίδιο, φυςικά ιςχφει και για τισ γιαγιάδεσ με
τουσ παπποφδεσ οι οποίεσ πολλζσ φορζσ κρατοφνται να κρατιςουν εκείνοι τα παιδιά όςο οι
γονείσ εργάηονται.
«Που πάει θ μαμά;»
Όςον αφορά ςτο τι μπορεί να πει ο πατζρασ ι και θ ίδια θ μθτζρα ςτα παιδιά, απαντϊντασ
ςε ςχετικι ερϊτθςι τουσ, μερικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω: «Η μαμά είναι ςτθ
δουλειά τθσ, οι απαιτιςεισ τθσ οικογζνειασ απαιτοφν ότι θ μαμά πρζπει να είναι ςτθ
δουλειά για να φζρει κάποια χριματα. Αυτό που κάνει θ μαμά δεν είμαι μόνο μια πθγι
εςόδων, είναι και θ χαρά τθσ, χαίρεται εκεί που πάει, περνάει καλά». «Η μαμά εκεί που
είναι δεν κουράηεται, δεν περνάει άςχθμα, δεν μασ εγκαταλείπει. Δεν κάνει κάτι κακό.
Εργάηεται, χαίρεται, μασ αγαπάει και κα επιςτρζψει ςε λίγεσ ϊρεσ ςτο ςπίτι».
Συμπεραςματικά, αν οι γονείσ ονομάςουν τθν απουςία τθσ μθτζρασ λόγω δουλειάσ με
παράπονο και με αρνθτικοφσ όρουσ, τα παιδιά κα το παραλάβουν και κα το μεταβολίςουν
ςαν κάτι κακό. Αν οι γονείσ το ονοματίςουν κετικά και τα παιδιά δεν κα παραπονεκοφν.
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