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Τι γίνεται όταν όροι όπως «περικοπές μισθών», «μειώσεις προσωπικού» 
και «ανεργία» παρεισφρέουν στην καθημερινότητα μιας οικογένειας; 

Εννέα γυναίκες μιλούν για τις προκλήσεις της μητρότητας στην εποχή 
της οικονομικής ύφεσης και δίνουν συμβουλές επιβίωσης...
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h Διονα και η καλλιοπη 
αποφάσισαν να κάνουν κάτι διαφορε-
τικό για να γιορτάσουν τα δύο χρόνια 
συνεργασίας τους: να συναντηθούν 
για πρώτη φορά από κοντά. Δεν είναι 
ότι δεν το ήθελαν και δεν το είχαν επι-
διώξει νωρίτερα, αλλά λίγο τα παιδιά, 
λίγο η δουλειά, λίγο η απόσταση, λίγο η 
κούραση είχαν κάνει ένα ραντεβού για 
καφέ στο Θησείο να φαντάζει σαν εκ-
στρατεία. Και να σκεφτεί κανείς ότι η 
Διόνα και η Καλλιόπη έχουν την «πολυ-
τέλεια» να εργάζονται από το σπίτι. Διό-
τι αν η διατήρηση της φυσικής επαφής 
με φίλους –χωρίς τη μεσολάβηση τη-
λεφώνων και ηλεκτρονικών ταχυδρο-
μείων– είναι γι’ αυτές άθλος, για άλλες 
μητέρες, οι οποίες πρέπει να δίνουν κα-
θημερινά το παρών στο γραφείο, είναι 
όνειρο θερινής νυκτός. Ειδικά εν καιρώ 
οικονομικής ύφεσης, οπότε καλούνται 
να επιστρατεύουν υπερφυσικές δυνά-
μεις για να επιβάλλονται στο παιχνίδι 
του επαγγελματικού ανταγωνισμού.

«Αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβά-
σεις στο εργατικό δίκαιο, ραγδαία αύ-
ξηση των απολύσεων, επιμήκυνση του 
ωραρίου εργασίας, μείωση αμοιβών, 
αρνητικό εργασιακό περιβάλλον, κα-

τάργηση θέσεων εργασίας και αναστολή 
προσλήψεων στο δημόσιο είναι μερικές 
από τις αλλαγές που έφερε η οικονομική 
ύφεση, σηματοδοτώντας μια εντελώς 
νέα εργασιακή πραγματικότητα στον 
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα». Ετσι 
περιγράφει το σύγχρονο εργασιακό το-
πίο η Σταματίνα Γιαννακούρου, βοηθός 
Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), στη δεύ-
τερη ειδική έκθεση του φορέα με τίτλο 
«Ιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών 
στην απασχόληση και τις εργασιακές 
σχέσεις», η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 
αρχές Φεβρουαρίου 2011.

Οπως είπε η κ. Γιαννακούρου στη 
ΓΥΝΑΙΚΑ, οι καταγγελίες που υποβλή-
θηκαν στον ΣτΠ για διακρίσεις λόγω 
φύλου στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν 
το 2010 κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες 
(πήγαν από το 17% του συνόλου των 
σχετικών καταγγελιών στο 36%). Κι 
αυτή φαίνεται να είναι μόνο η κορυφή 
του παγόβουνου, δεδομένου ότι πολ-
λοί ακόμη εργαζόμενοι φοβούνται να 
προχωρήσουν σε καταγγελίες. «Από 
τη στιγμή που έχουν καταστρατηγηθεί 
διά νόμου τόσα εργασιακά δικαιώμα-
τα, αν πάω στην επιθεώρηση εργασίας 
και καταγγείλω ότι ο εργοδότης μου 
έκανε αυτό ή εκείνο επειδή του είπα 
ότι είμαι έγκυος, θα με κοιτούν σαν 
εξωτικό φρούτο. Στη δουλειά μου θα 
με βάλουν στην μπούκα και, μόλις ο 
νόμος τούς δώσει το δικαίωμα, θα με 
διώξουν», πιστεύει η Κατερίνα, δημο-
σιογράφος και μητέρα ενός παιδιού 
3½ ετών και ενός παιδιού 2½ μηνών. 
Από την άλλη, υποστηρίζει ότι έχει 
σταθεί τυχερή, διότι η αντιμετώπισή 
της από το εργασιακό περιβάλλον εί-
ναι από κάθε άποψη άψογη. Ωστόσο 
μας διευκρίνισε: «Εφόσον δούλευα 
μέχρι την ημέρα που γέννησα, συνει-
δητοποίησαν ότι δεν υπήρχε περίπτω-
ση να τους κρεμάσω».

Λιγότερο τυχερή έχει σταθεί η Αγγε-
λική, γραφίστρια και μητέρα δύο παι-
διών (2½ ετών και 13 μηνών). Οπως 
μας είπε: «Θεωρητικά έχω μειωμένο 
ωράριο και θα έπρεπε να φεύγω από 
το γραφείο στις πέντε το απόγευμα, 
αλλά μετά τη μείωση προσωπικού ο 
φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί και συ-
χνά αναγκάζομαι να δουλεύω μέχρι 
τις επτά ή και τις οκτώ το βράδυ, δηλα-
δή πολύ πέρα από το πλήρες ωράριο. 
Αν πω “ό,τι και αν γίνει, πέντε η ώρα 
έχω φύγει”, ξέρω ότι θα απολυθώ. Και 
αν μείνεις άνεργη αυτή την περίοδο, 
δεν βρίσκεις με τίποτα δουλειά». Ζω-
ντανό παράδειγμα η Σοφία, η οποία 
πριν από δύο χρόνια έπεσε θύμα πε-
ρικοπών προσωπικού. Μέχρι σήμερα, 
που είναι μητέρα ενός παιδιού 13 μη-
νών, συνεχίζει χωρίς αποτέλεσμα την 
αναζήτηση εργασίας. «Καταλαβαίνω 
και από τους φίλους και γνωστούς 
μου πόσο δύσκολο είναι να βρω δου-
λειά», λέει. «Οι περισσότεροι είτε είναι 
άνεργοι είτε αντιμετωπίζουν μειώσεις 
μισθών και καθυστερήσεις πληρω-
μών». Μάλιστα δεν διαφαίνεται στον 
ορίζοντα προοπτική βελτίωσης της 
κατάστασης. Σύμφωνα με την κ. Γιαν-
νακούρου: «Η οικονομική κρίση έχει 
καταλυτική επίδραση στις εργασιακές 
σχέσεις, γιατί εντείνει τις πάσης φύ-
σεως ανισότητες σε μια ήδη κατακερ-
ματισμένη αγορά εργασίας. Τα επό-
μενα χρόνια θα βαθύνει λοιπόν η δια-
χωριστική γραμμή μεταξύ όσων είναι 
“εντός” και όσων είναι “εκτός” χωρίς 
επαρκές δίκτυ κοινωνικής προστασί-
ας, με τις γυναίκες να κινδυνεύουν να 
τεθούν εκτός αγοράς εργασίας ή να 
κινούνται οριακά μεταξύ ανεργίας και 
υποαπασχόλησης».

«Μας λένε στα μούτρα μας ότι θέλουν 
“φρέσκα πρόσωπα”. Δηλαδή υπαλλή-
λους 24-25 ετών που να μπορούν να τα 

«Θεωρητικά εχω μειωμενο ωράριο κάι Θά επρεπε νά φεύγω 
άπο το γράφειο στισ πεντε το άπογεύμά, άλλά μετά τη 

μειωση προσωπικού σύχνά άνάγκάζομάι νά δούλεύω μεχρι 
τισ οκτω το βράδύ» aγγελική, γραφιστρια και μήτερα δύο παιδιών
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κάνουν όλα και να μην έχουν οικογενει-
ακές υποχρεώσεις», μας ανέφερε με 
αγανάκτηση η Αγγελική. Και βεβαίως 
φρέσκα πρόσωπα γένους αρσενικού... 
Οπως μας είπε και η κ. Γιαννακούρου, 
βασιζόμενη στην πρώτη ειδική έκθε-
ση του Συνήγορου του Πολίτη (Νοέμ-
βριος 2009): «Σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις 
θεωρούν ασύμφορη την πρόσληψη 
γυναικών, λόγω της νομοθετικής προ-
στασίας της θέσης εργασίας κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και 
για έναν χρόνο μετά τον τοκετό. Επί-
σης, λόγω της συνακόλουθης κατο-
χύρωσης μειωμένου ωραρίου για τη 
φροντίδα των παιδιών». Επομένως οι 
παροχές μητρότητας γυρίζουν μπού-
μερανγκ για τη γυναίκα που αναζητά 
δουλειά, καθώς αποθαρρύνουν τον 
υποψήφιο εργοδότη να την προσλάβει. 
«Εχω ακούσει άντρες προϊσταμένους, 
νεαρής μάλιστα ηλικίας, να δηλώνουν 
ευθέως: “Δεν προσλαμβάνω ποτέ γυ-
ναίκα γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή θα 
γίνει μητέρα”», βεβαιώνει η Κατερίνα. 
Κι εμείς, κρίνοντας από τους αριθμούς, 
δεν έχουμε λόγο να την αμφισβητήσου-
με. Στο τρίτο τρίμηνο του 2007 η ανερ-
γία στις γυναίκες έφτανε στο 12,4% και 
μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2010 έφτασε 
στο 16,3%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 
τους άντρες είναι 5% και 9,9% (έρευνα 
εργατικού δυναμικού, Εθνική Στατιστι-
κή Υπηρεσία).

Σαν να μην έφτανε η απειλή της ανερ-
γίας, οι εργαζόμενες μαμάδες έχουν να 
αντιμετωπίσουν και τις αγχογόνες απαι-

τήσεις του μητρικού ρόλου. «Γυρίζεις 
σπίτι πτώμα και πρέπει να παίξεις με τα 
παιδιά σου. Δεν είναι ωραίο να βλέπουν 
μια μαμά με τα μούτρα μέχρι το πάτω-
μα. Προσπαθείς λοιπόν να αφήσεις την 
πίεση της δουλειάς στο γραφείο», λέει 
η Αγγελική. Είναι αυτό που η Διόνα και 
η Καλλιόπη αποκαλούν αστειευόμενες 
«ποιότητα παροχής υπηρεσιών». Η από-
φαση των συγκεκριμένων γυναικών να 
εργαστούν από το σπίτι ελήφθη λοιπόν 
στο πλαίσιο της προσπάθειάς αναβάθμι-
σης αυτής της ποιότητας.

Η Διόνα, μεταφράστρια και μητέρα 
ενός παιδιού 5½ ετών, έχει μεταφέρει 
την επαγγελματική έδρα της στο σπί-
τι εδώ και πολλά χρόνια. Το μοναδικό 
πράγμα που άλλαξε μετά τη γέννηση 
του γιου της ήταν ότι το δωμάτιο γρα-
φείου μετατράπηκε σε παιδικό υπνο-
δωμάτιο και το σαλόνι σε γραφείο. 
«Εδώ υπάρχει ένας συντελεστής δυ-
σκολίας. Διότι, ενώ προσπαθώ να συ-
γκεντρωθώ στη δουλειά, γύρω μου 
συμβαίνουν διάφορα! Ομως έχω συ-
νηθίσει. Εξάλλου, τώρα που ο μικρός 
πηγαίνει σχολείο, προσπαθώ να εργά-
ζομαι τις ώρες που λείπει», μας είπε.

Η Καλλιόπη, μηχανικός υπολογιστών 
και μητέρα δύο παιδιών (5½ ετών και 
4 ετών), εργαζόταν σε εταιρεία τηλε-
πικοινωνιών μέχρι πριν από περίπου 
δύο χρόνια, όταν αποφάσισε να γίνει 
ελεύθερη επαγγελματίας και να αφο-
σιωθεί στον σχεδιασμό ιστοσελίδων. 
Αυτή δε η απόφαση φάνηκε στα μάτια 
των –ως επί το πλείστον νεότερων και 
χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις– 
συναδέλφων της ως απόφαση για κατ’ 
οίκον εγκλεισμό. «Οταν ετοιμαζόμουν 
να φύγω από την τελευταία δουλειά 
μου», μας είπε, «με ρωτούσαν: “Πού θα 
πας;”. “Σπίτι μου”, απαντούσα. “Και με-
τά;”. “Μετά σπίτι μου”». Ποιοι λόγοι την 
οδήγησαν στην ηρωική έξοδο; «Ούτε η 
συνεργασία μου με τους συναδέλφους 

ήταν κακή, ούτε το αντικείμενο δου-
λειάς με απωθούσε. Δεν ήμουν όμως 
ικανοποιημένη από τον τρόπο ανατρο-
φής των παιδιών μου. Ελειπα από το 
σπίτι τουλάχιστον εννιά με δέκα ώρες. 
Είχε τύχει να δουλέψω μέχρι τις έντε-
κα το βράδυ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά 
μια φορά, όταν η κόρη μου ήταν ακόμη 
μωρό, που την έφερε ο άνδρας μου με 
το αυτοκίνητο στη δουλειά για να τη θη-
λάσω. Τέτοιες καταστάσεις δεν ήταν βέ-
βαια συχνές, αλλά τις έχω ζήσει».

Την περίοδο που η ιδέα της παραίτη-
σης στριφογύριζε ήδη στο μυαλό της 
Καλλιόπης, γνώρισε στο Ιντερνετ τη 
Διόνα. Η μία άρχισε να επισκέπτεται το 
προσωπικό ιστολόγιο της άλλης και σύ-
ντομα αποφάσισαν να δημιουργήσουν 
μαζί ένα νέο ιστολόγιο με τίτλο «Μητέ-
ρες και εργασία από το σπίτι». Σ’ αυτή 
την πλατφόρμα, τα δύο τελευταία χρό-
νια μοιράζονται τις εμπειρίες και τους 
προβληματισμούς τους με άλλες μα-
μάδες που επίσης έχουν κάνει το σπίτι 
τους γραφείο. «Αρκετές ασχολούνται με 
τις χειροποίητες κατασκευές ή το ηλε-
κτρονικό εμπόριο», μας εξήγησε η Καλ-
λιόπη. «Εχουμε ακόμη μια διακοσμήτρια 
και μια ζωγράφο», συμπλήρωσε η Διό-
να. Ωστόσο, και οι δύο τόνισαν ότι αυτός 
ο τρόπος εργασίας δεν ταιριάζει σε όλα 
τα επαγγέλματα. Ούτε φυσικά στον χα-
ρακτήρα κάθε γυναίκας. «Δοκίμασα τον 
εαυτό μου στις άδειες τοκετού και είδα 
ότι δεν φρίκαρα. Αλλες μαμάδες μέ-
νουν για δέκα μέρες στο σπίτι και τρε-
λαίνονται», παραδέχεται η Καλλιόπη.

εργαζομενη μητερα

«σε περιοδο οικονομικησ κρισησ πολλεσ ιδιωτικεσ 
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Για τις μαμάδες που η εργασία από το 
σπίτι δεν υφίσταται ως λύση, αργά ή 
γρήγορα προκύπτει το ζήτημα της φύ-
λαξης των παιδιών. Και σε περίπτωση 
που οι παππούδες ζουν μακριά ή δεν 
είναι διαθέσιμοι για μπέιμπι σίτινγκ, τί-
θεται το δίλημμα: παιδαγωγός στο σπίτι 
ή βρεφονηπιακός σταθμός; «Οι περισ-
σότεροι γονείς επιλέγουν να στείλουν 
τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό, για-
τί δεν εμπιστεύονται έναν ξένο άνθρω-
πο στο σπίτι τους», θεωρεί η Κατερίνα. 
Εξάλλου πολλοί γονείς δεν μπορούν να 
αντεπεξέλθουν στο κόστος μιας ντα-
ντάς. Αλλοι, βέβαια, δεν μπορούν να κα-
λύψουν ούτε τα τροφεία του ιδιωτικού 
βρεφονηπιακού σταθμού – «οι παιδικοί 
σταθμοί της περιοχής μου ζητάνε γύρω 
στα 400 με 450 ευρώ», υποστηρίζει η Σο-
φία. Αποτέλεσμα; Ολο και περισσότερα 
ζευγάρια στρέφονται προς τους –οικο-
νομικότερους– δημοτικούς βρεφονηπι-
ακούς σταθμούς. Συχνά βρίσκουν όμως 
την πόρτα κλειστή. Ενδεικτικά, σύμφω-
να με την εφημερίδα Εθνος, οι αιτήσεις 
εγγραφής στους δημοτικούς βρεφονη-
πιακούς σταθμούς του 2ου δημοτικού 
διαμερίσματος Αθηναίων αυξήθηκαν 
από 1.044 για τη σχολική περίοδο 2009-
2010 σε 1.433 για την περίοδο 2010-2011 
(μάλιστα η καταγραφή για την τρέχου-

σα περίοδο δεν είχε ολοκληρωθεί κατά 
τη δημοσίευση του άρθρου). Από την 
άλλη, η χωρητικότητα των συγκεκριμέ-
νων σταθμών παρέμεινε αμετάβλητη: 
886 παιδιά.

Η Αθηνά είναι 34 ετών και δημόσιος 
υπάλληλος. Με τον εδώ και πολλά χρό-
νια σύντροφό της θέλουν πολύ να απο-
κτήσουν παιδί, αλλά, καθώς οι γονείς 
τους ζουν στην επαρχία, το ζήτημα της 
φύλαξης οδηγεί συνεχώς σε αναβολή 
της τεκνοποίησης. «Αναρωτιόμαστε τι 
θα κάνουμε όταν θα εξαντλήσω την 
άδεια μητρότητας και έρθει η ώρα να 
επιστρέψω στη δουλειά», μας είπε η 
Αθηνά. «Αν δεν πάρουν το παιδί σε 
δημοτικό παιδικό σταθμό, θα αναγκα-
στούμε να το πάμε σε ιδιωτικό, οπότε 
τα έξοδα θα αυξηθούν σημαντικά. Τα 
απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα 
δεν θα έχω πού να το αφήσω, οπότε 
θα πρέπει να το παίρνω μαζί μου όπου 
κι αν πηγαίνω! Προς το παρόν, λοιπόν, 
έχω βάλει στόχο να ολοκληρώσω κά-
ποια πράγματα που κάνω για μένα, για 
να μη στερήσω αργότερα χρόνο από 
τα παιδιά μου».

Στην Ελλάδα η τεκνοποίηση κόστιζε πά-
ντοτε ακριβά και οι κοινωνικές παρο-
χές ήταν μηδαμινές. Σήμερα, όπως μας 
ανέφερε η κ. Γιαννακούρου, «στην εξαι-
ρετική δημοσιονομική κατάσταση που 
βιώνουμε, συρρικνώνονται γενικά τα 
κοινωνικά επιδόματα και οι κοινωνικές 
παροχές, γιατί πλήττεται το –ιστορικά 
μη ανεπτυγμένο και άρα ισχνό στη χώ-
ρα μας– κράτος πρόνοιας». Οσο για το 
κόστος τεκνοποίησης, ακόμη κι αν αυτό 
δεν αυξάνεται, σίγουρα γίνεται πιο δυ-

σβάστακτο για το ψαλιδισμένο οικογε-
νειακό εισόδημα. «Τον τελευταίο καιρό, 
κι ενώ είχαμε μπει ήδη σε πάγια έξοδα 
όπως το στεγαστικό δάνειο, έκαναν μεί-
ωση μισθού και σ’ εμένα και στον σύζυ-
γό μου», μας είπε η Βάσω, τραπεζικός 
υπάλληλος και μητέρα δύο παιδιών (6 
ετών και 4 ετών).

Ενα είναι σίγουρο: τα παιδιά της κρί-
σης δε θα μεγαλώσουν στο καθεστώς 
αφθονίας που αντιστοιχούσε στα παι-
διά της προηγούμενης γενιάς. Εφόσον 
όμως δεν απειλούνται –τουλάχιστον 
στο άμεσο μέλλον– να στερηθούν 
στοιχειώδη αγαθά όπως η τροφή και η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εμείς 
καλούμαστε να τα απαλλάξουμε από 
υπερκαταναλωτικές φαντασιώσεις, 
ώστε να προστατεύσουμε τη δική μας 
ψυχική υγεία και να δημιουργήσουμε 
τις προϋποθέσεις που θα τα κάνουν ευ-
τυχισμένους ενήλικες. «Είναι σημαντι-
κό η μητέρα να αποβάλει την ενοχική 
σκέψη ότι δεν μπορεί να προσφέρει 
στο παιδί οτιδήποτε επιβάλει η υπερ-
καταναλωτική λογική», πιστεύει η ψυ-
χολόγος Δήμητρα Σφήκα. «Εξάλλου, με 
ποια κριτήρια είναι καλύτερο ένα πάρτι 
στον παιδότοπο από μια σπιτική γιορ-
τή; Και γιατί ένα ταξίδι στο εξωτερικό 
είναι καλύτερο από το οικογενειακό 
κάμπινγκ σε ένα ελληνικό νησί; Κάνα-
με τη ζωή μας δύσκολη και τώρα κα-
λούμαστε να αναθεωρήσουμε τις ανά-
γκες μας. Ομως, όπως σε κάθε ανατρο-
πή, ας σκεφτούμε θετικά. Ας δώσουμε 
στο παιδί τη χαρά να περιμένει το δώρο 
και όχι να το έχει όποτε θέλει. Ας αλλά-
ξουμε εμείς, ώστε να προσαρμοστεί κι 
αυτό στη νέα τάξη πραγμάτων». •

Περισσότερες πληροφορίες για τη μητρότητα και 
την απασχόληση θα βρείτε στην ιστοσελίδα του
Συνηγόρου του Πολίτη (www.synigoros.gr/
diakriseis) και σ’ εκείνη της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων (www.isotita.gr). Επισκεφτεί-
τε και την ιστοσελίδα «Μητέρες και εργασία από 
το σπίτι» (www.mammasworkathome.gr).

εργαζομενη μητερα

«μιά φορά, οτάν η κορη μού ητάν άκομη μωρο, την εφερε 
ο άνδράσ μού με το άύτοκινητο στη δούλειά γιά νά τη 
Θηλάσω» καλλιοπή, μήχανικοσ ύπολογιστών και μήτερα δύο παιδιών
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