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Μάνα, µητέρα, µαµά, είναι 
το επίσηµο όνοµα της γυ-
ναίκας, που το πρωτά-

κουσε επίσηµα απο αθώα χείλη, 
κι αµέσως η ψυχή της, και µαζί 
της ολόκληρος ο κόσµος γέµισαν           
χαρµόσυνα ηχοχρώµατα.

Είναι το µουσικώτερο όνοµα που 
νανουρίζει, και συγχρόνως κρατά 
άγρυπνη τη γυναίκα, πάντα έτοιµη, 
αιώνιο στρατιώτη χωρίς παράση-
µα, στο στήθος εκείνης καρφιτσω-
µένο, µόνο το σπάνιο λουλούδι της 
Αγάπης που ευωδιάζει.

Γι’ αυτό και δεν σκέπτοµαι να τι-
µήσω τα πολλά µαλάµατα της πα-
γκόσµιας τέχνης πάνω στην σεµνή 
εικόνα της, αφου το ξέρουµε σχε-
δόν όλοι, ότι δεν έλειψε καθόλου 
από την θεµατολογία της.

Αλλά κι ούτε θ’αναφερθώ στις 
ατέλειωτες εκείνες σωµατικές και 
συναισθηµατικές φροντίδες, και 
προβλέψεις της, τις εξαντλητικές 
και πάντα απλήρωτες δουλειές 
της,γιατί και αυτό το ξέρουµε, 
αφού όλοι µας έχουµε µια µάνα, 
ζωντανή ή νεκρή. Άλλωστε, αυτή 
που είναι τόσο σύµφωνη µε τον 
εαυτό της, και µε το αυτονόητο για 
την ίδια έργο της, πολύ ντροπαλά, 
πολύ αδέξια, θα δεχόταν υµνολογί-
ες, για αυτό που όλοι ονοµάζουµε           
«περίσσευµα καρδιάς».

Και αν δεν σταµατώ στον Όµη-
ρο, στα κλασσικά επιτύµβια της 
∆ήµητρας και της Περσεφόνης, 
στη Βρεφοκοµούσα Παναγιά και 
τον Ακάθιστο ύµνο, την λαϊκή και 
έντεχνη ποίηση, µουσική λογοτε-
χνία, στον Μιχαήλ Άγγελο, και στη 
µητρότητα του Henry Moor,στον 
κινηµατογράφο «Μάνα Κουράγιο» 
καθώς και στις εγκυµοσύνες, τους 
θηλασµούς, τη σκληρή επιβίωση 
και ανατροφή, είναι για τους παρά 
πάνω λόγους.

Θα σταθώ όµως στην υπέρτα-
τη «υπαρξιακή» ολοκλήρωση της 
γυναίκας, µέσα από τη µητρότητα. 
Στην έµµεση συµβολή της στον 
Πολιτισµό και την σιωπηλή της 
δικαίωση, καθώς και στις ανα-
ζητήσεις της µέσα στη σύγχρονη 
πραγµατικότητα, για επισηµότερη 
κοινωνική δικαίωση της γυναίκας 
µάνας. Η µητρότητα δεν είναι θε-
σµός, είναι µυστήριο, γι’ αυτό θα 
απευθυνθώ όχι ειδικά στις γυναί-
κες, στις µητέρες, που αυτές γνω-
ρίζουν την αποστολή τους, αλλά 
στους άλλους. Στους πατέρες, στα 
παιδιά, στην Πολιτεία, προσεγγί-
ζοντας µε ευαισθησία, αυτή τη µο-
ναδική εµπειρία της δηµιουργίας                                 
του ανθρώπου.

Η προσέγγιση αυτή δεν θα ‘χει 
να κάνει µε έντονες φεµινιστικές 
θέσεις, παρά µόνο, στα πλαίσια 
στήρηξης της µητρότητας, µέσα 
απο την αναγνώριση της γυναίκας, 
και ως πνευµατικής οντότητας.

Όµως κι αν ακόµη παραδε-
χθούµε ότι Φύση και κοινωνία, 
την παγίδευσαν ώστε να αναλάβει 
αυτόβουλα το σοβαρό έργο της 

διατήρησης της ζωής, οφείλουµε 
να προσθέσουµε, ότι κάτι τέτοιο, 
ειναι η σοφώτερη και σαγινευτι-
κώτερη παγίδα, αφου η γυναίκα 
µάνα, πληµµυρισµένη απο το εξαί-
σιο άρωµα  της άνευ όρου αγάπης 
της, ποτέ δεν προβληµατίστηκε. 
Γιατί η µητρότητα είναι µια σχέση 
έντασης, ανάµεσα στη γυναίκα και 
σε ένα πλάσµα, που πριν το είχε 
στο σώµα της, και µετά το κρατάει 
στην αγκαλιά της, και το ταΐζει απο 
το στήθος της, συνδεόµενη µε τους 
πιο πρακτικούς, και αόρατους δε-
σµούς µαζί του, όπως δεν µπορεί 
να συνδεθεί µε κανένα άλλον.

Σε αυτή την σχέση, του ενός 
προς ένα, το παιδί αποκτώντας την 
πρώτη αίσθηση της ύπαρξής του 
απο τις εκφράσεις και τις χειρονο-
µίες  της διαβάζει στα µάτια της, στο 
χαµογελό της, στο χαϊδευτικό της 
άγγισµα, το «µήνυµα» ότι είναι, και 
θα είναι  πάντα πλάι του!     

Πηγή ζωής λοιπόν που αναβλύ-
ζει τρυφερότητα η µάνα, δυνατή 
αλλά και ευάλωτη. Κατορθώνει 
όµως µε την λεπτή αντιληπτική της 
ικανότητα, να προφυλασσει τη ζωή 
που φέρνει  στον κόσµο

Το συναισθηµατικό και ψυχο-
λογικό κύρος που έχει αποκτήσει 
µε την µητρότητα, ακτινοβολεί ως 
προς τα έξω, δηµιουργώντας της, 
έστω και µια έµµεση θετική κοινω-
νική εικόνα του εαυτού της.

∆εν είναι δύσκολο κανείς να 
αναγνωρίσει την αθόρυβη πολυ-
σήµαντη παρουσία της µάνας, που 
στο πρώτο αντίκρυσµα του νεο-
γέννητου παιδιού της, νοιώθει τον 
εαυτόν της ζωοδότη κρίκο, µέσα σε 
µια ασύλληπτη συνέχεια που χά-
νεται στη γη η στον ουρανό, χωρίς 
να σβήνει, και έχει την αίσθηση ότι 
µεταλαµβάνει και εκείνη  η ίδια ένα 
κόκκο αθανασίας, καθώς βιώνει µε 
το σώµα και την ψυχή της το µυ-
στήριο της δηµιουργίας.

Ας την ακούσωµε καθώς κοιτά-
ζει για πρώτη φορά το µωρό της: 
«Σήµερα άγγιξα την ζεστή ελπίδα 

της αθανασίας. Σήµερα ερεύνησα 
το απύθµενο βάθος της αιωνιότη-
τας µέσα απο τα µάτια σου! Παιδί 
µου που άραγε ήλθες; Παιδί µου, 
από όπου κι αν ήλθες, νίκησες τον 
θάνατο µέσα στην ψυχή µου» (µια 
µυστικιστική υπέρβαση του θανά-
του, µέσα από τη µητρότητα).

Η µητέρα δεν γεννά µόνο την 
τρυφερή ύπαρξη, δηµιουργεί και 
συνθήκες κατάλληλες για την 
επιβίωση της. Γι’ αυτό σε όλη 
την ιστορική διαδροµή, τη συνα-
ντάµε στους αγρούς µε το µωρό 
πλάι της, η στον αργαλειό, και σε 
όλες τις τέχνες του λαϊκού πολι-
τισµού, αφού πάντα µέσα στη γυ-
ναίκα, δούλευαν τα στοιχεία της                             
ανώνυµης δηµιουργίας.

Την βλέπουµε στα αρχαιότερα 
τεχνουργήµατα τη µητέρα Θεά, 
ως µια πρωταρχική δύναµη µε 
ογκώδες σώµα, µε την επιγραφή 
«Πότνια θηρών» κι άλλοτε να κρα-
τάει ένα παιδί στο στήθος ή στην 
αγκαλιά, και να δείχνει αυθύπαρ-
κτη, χωρίς ηληκία, καλωσυνάτη, 
αλλά και απειλητική! Πάντα όµως 
σεβαστή, ως το επίκεντρο κάποιας 
αναγκαιότητας για µια ιερή «∆υά-
δα» που να υπονοεί, ότι η δύναµη, 
η ενεργητικότητα, η διάνοια και και 
η φιλοδοξία του µαχητικού αρσενι-
κού, δεν φτάνουν από µόνα τους, 
να οικοδοµήσουν µια ζωή.

Συχνά σήµερα η γυναίκα περνάει 
µια κρίση ταυτότητας και κατεχόµε-
νη πολλές φορές απο το αίσθηµα 
της αδικίας, βιώνει έξω από τον 
γάµο τη µητρότητα που όµως σοβα-
ρά την τραυµατίζει, και την στιγµα-
τίζει, διαταράσσοντας το κοινωνικό 
κατεστηµένο.

Άλλοτε πάλι κακοποιηµένη από 
την ανδρική συµπεριφορά, µε δι-
άφορες µορφές βίας, χάνει την 
πίστη της στο θεσµό του γάµου, 
και προτιµά να οδοιπορεί µε το                
παιδί της µόνη.

Η µητρότητα όµως δεν µπορεί 
να ανθίσει µέσα σε εξουσιαστικές 
σχέσεις. Η σύγχρονη µάνα µέσα 

σε θεσµούς που µετασχηµατίζονται 
και δεσµούς που χαλαρώνουν, νοι-
ώθει ανίσχυρη, αν δεν επανεκτιµη-
θεί ο ρόλος πρώτα ως γυναίκας, ως 
ανθρώπου σύγχρονου.

Μπορεί η µητρότητα να παρα-
µένει γι’ αυτή αδιαφιλονίκητη 
προτεραιότητα, ανακαλύπτο-
ντας όµως τις ισχυρές ενεργητι-
κές πλευρές του εαυτού της και 
την συµβολή της στην πρόοδο 
του πολιτισµού, δεν πιστεύει ότι 
γεννά το παιδί του άνδρα, όπως 
παλιά για να υλοποιήσει τον έρω-
τά της προς αυτόν, ούτε για την 
απόκτηση απογόνου του ονόµα-
τός του, γνωρίζει καλά ότι η καλή 
µητέρα, δει είναι µόνο δώρο αγα-
θού Θεού, αλλά κι έργο χειρών 
αγαθού συζύγου, που είναι φίλος, 
σύντροφος, και ειλικρινής συ-
µπορευτής της, µέσα σε µια ισό-
τιµη σχέση. Αναζητά λοιπόν τη 
νέα της ταυτότητα σύµφωνα µε τις 
επιταγές των νέων καιρών, έστω 
κι αν αναγκάζεται συχνά να παίρ-
νει θλιβερές αποφάσεις.

Σήµερα θέλει νέους τρόπους να 
‘ναι η γυναίκα «µάνα». Νέους τρό-
πους αγάπης από τον άντρα, νέα 
αντιµετώπιση από τον κοινωνικό 
της περίγυρο κι από την Πολιτεία, 
γιατί έχει πια «κριτική άποψη» 
των όσων κάνει!

Αισθάνεται πολυδιάστατη την 
παρουσία της, µέσα στο σύγχρο-
νο  κόσµο, έναν κόσµο όµως ακό-
µα ανδροκρατούµενο, κι ακόµα 
επιθετικό, που τη γρήγορη αντι-
ληψή της, τη βλέπει κακόβουλη, 
και απειλητική στην εξουσιαστική 
αποκλειστικά κυριαρχία του.

Η γυναίκα σήµερα µέσα στην 
πάλη της για την ανάγνωριση 
της γυναικείας οντότητας, µπορεί 
να διαταράσσει µεν την θεσµική 
ισσοροπία, όπως άλλωστε και τη 
δική της, αλλά δεν προδίδει τον 
βαθύτερο  εαυτό της, που είναι    η 
µητρότητα.

Η µάνα η ίδια ξέρει πόσο ανάγκη 
έχει η ίδια και το παιδί της, από τη 

θετική παρουσία του άνδρα-πατέρα 
δίπλα του, και πόσο καλύτερα θα 
µπορούσε να αποδώσει στο ρόλο 
της µάνας.

Γι’ αυτό και συχνά τη βλέπου-
µε να λυγίζει µέσα σε ένα κόσµο 
σκληρό κι απάνθρωπο, κι όσο 
καταξιωµένη να είναι πνευµατικά 
ή οικονοµικά. Η ίδια η µητρότητα 
τη διδάσκει ότι η νέα ζωή που η 
ίδια έφερε, έχει περισσότερη αξία 
απο τη δική της, κι έχει ακούσει 
ότι το µεγαλύτερο αριστούργηµα 
του δηµιουργού είναι η «καρδιά              
της µάνας».        

Στην σηµερινή εποχή όµως πρέ-
πει να παραδεχτούµε ότι τα νέα 
παιδιά, οι νέοι  πατέρες, έχουν 
συνειδητοποιήσει τον σηµαντι-
κό ρόλο της σηµερινής µητέρας, 
κι έχουν µάθει να την αγαπούν, 
όχι µόνο από τα παιδιά τους, 
αλλά και σαν αυθύπαρκτη και                               
ισότιµη  προσωπικότητα.

Η γυναίκα-µητέρα η ευχαριστη-
µένη, η ικανοποιηµένη απο τον 
εαυτό της, στον άµµεσο και ευρύτε-
ρο χώρο της, προσπαθεί να βοιώ-
νει µια ποιοτική οικογενειακή σχέ-
ση, µεταδίδοντας στα παιδιά της 
τον σεβασµό και την αγάπη τους σε 
κάθε ανθρώπινη ύπαρξη! 

Η µάνα η σηµερινή πολύ σκέ-
πτεται, πολύ νοιάζεται, όχι µόνο 
πάνω απο την κούνια του δικού 
της µωρού, σκύβει πάνω από όλα 
τα παιδιά του κόσµου, γιατί η σύγ-
χρονη, η συνειδητοποιηµένη γυ-
ναίκα -µάνα, θέλει να χαίρεται την 
µητρότητα, όχι µόνο σαν δική της 
υπαρξιακή ολοκλήρωση, αλλά και 
σαν παγκόσµια κοινωνική ευλογία.

Απαιτώντας περισσότερα στην 
ανθρώπινη ύπαρξη, περισσότερη 
περίσκεψη από όσους αποφασί-
ζουν ερήµην της για κάτι που είναι 
τόσο λίγο δικό τους.  

Είναι αφόρητος ο πόνος της µά-
νας, όταν  σου αφαιρούν τα σπλά-
χνα σου για να τα θυσιάσουν προς 
το συµφέρον εκείνων που ζητούν 
τον πόλεµο. Φοβάται η σύγχρονη 
µάνα για το απροµάντευτο µέλ-
λον των παιδιών της,και απω-
θεί από την ιστορική µνήµη τις 
«γοερές κραυγές της» που ακόµα 
ακούγονται, και ακόµα σµίγουν µε                          
καινούργιες κραυγές.

Εκείνος ο πανάρχαιος µύθος της 
Νιόβης που έγινε πέτρα, κι ακόµα 
στάζει δάκρυα για τον χαµό των 
παιδιών της,όλο και περισσότερο 
την αναστατώνει, όλο και περισ-
σότερο  της θυµίζει τον ατελεύτητο  
δεσµό της µάνας µε το παιδί της. Η 
µάνα ποτέ δεν θα πει ότι έχει ευτυ-
χήσει σε οτιδήποτε κι αν έχει επιτύ-
χει, εαν  πρώτα δεν έχει παίξει τον 
προσωπικό της ρόλο, έστω κι αν 
κάποτε αυτός ο ρόλος την µατώσει. 
Όσο ψηλά κι αν ανέβει, όσο κι αν 
δοξασθεί, θα ακούει πάντα εκείνο 
το αηδόνι µέσα από τα παραµύθια  
του Άντερσεν  να της λέγει «πιο 
πολύ από το στέµµα σου αγαπώ την 
καρδιά σου».

«Πιο πολύ από το στέµµα σου, αγαπώ την καρδιά σου»
Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΣΑΚΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η
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