
 

 

Τις δικές της αλήθειες για τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, καταθέτει η 

γνωστή δημοσιογράφος και πρώην δημοτική σύμβουλος Ροδίων, κυρία Ελένη Γλεντή, 

τονίζοντας ότι: 

 

«Οι γυναίκες κάνουν τα πάντα εξίσου καλά με τους άντρες. Έγιναν πιλότοι, 

Καπετάνοι, στρατιώτες, αστυνομικοί, αξιωματικοί, βουλευτές, υπουργοί, 

αρχηγοί κρατών και ακόμη αστροναύτες» 

 

Ποιοι είναι οι τρεις σημαντικότεροι «σταθμοί» στη ζωή σου και τι «σηματοδοτούν»; 

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη ζωή μου, είναι η ημέρα που έγινα μάνα. Είναι η στιγμή που 

έβαλαν στην αγκαλιά μου το μωρό μου. Ήθελα τόσο πολύ να γίνω μάνα που ένιωθα ότι 

άνοιξαν οι ουρανοί κι εγώ πετούσα στα σύννεφα ευτυχισμένη και αμήχανη καθώς δεν 

μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι το μικρό αυτό πλασματάκι ήταν δικό μου. Δίπλα μου 

ήταν και οι δικοί μου άνθρωποι, αλλά εγώ ούτε τους έβλεπα, ούτε τους άκουγα. Εκείνη την 

ώρα ήμουν εγώ και το παιδί μου, καμία άλλη εικόνα, κανένας ήχος. 

Ο δεύτερος σημαντικότερος σταθμός στη ζωή μου ήταν όταν κράτησα στην αγκαλιά μου το 

πρωτο μου εγγόνι, λίγα λεπτά μετά τη γέννησή του. Ένιωσα ευτυχισμένη και 

ολοκληρωμένη. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Την ίδια ευτυχία έζησα όταν πήρα 

στην αγκαλιά και τα άλλα μου εγγονάκια. Κ¨αθε παιδί που έρεται στον κόσμο, φέρνει εκτός 

από τη χαρά και την ελπίδα για το αύριο. 

Τρίτος σημαντικός σταθμός στη ζωή μου, ήταν όταν εκλέχθηκα για πρώτη φορά δημοτική 

σύμβουλος. Ένιωσα ότι κάποιοι άνθρωποι με εμπιστεύθηκαν και πίστεψαν σε μένα. Και 

τότε κατάλαβα πώς πρέπει να τους δικαιώσω και να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης τους. 

Νιώθω μέχρι σήμερα απέραντη ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που με 

τίμησαν με την ψήφο τους. Νιώθω χαρά για την «καλημέρα» που μου λένε όταν 

συναντηθούμε. Είναι η δύναμή μου, τους ευχαριστώ. 

Ποιος γυναικείος ρόλος είναι ο πιο αγχωτικός και ποιος ο πιο ευχάριστος; 



Ο πιο αγχωτικός ρόλος για μία γυναίκα-μάνα, είναι το μεγάλωμα των παιδιών της και η 

ευθύνη που έχει γι’ αυτά τα ερωτήματα στην σκέψη της κάθε ημέρα.  

Που είναι, τι κάνουν γιατί άργησαν και πώς είναι στο σχολείο, τι τα απασχολεί και αυτό δεν 

τελειώνει, έστω και αν τα παιδιά μεγάλωσαν, δημιούργησαν οικογένεια και δεν είναι πια 

κοντά της. 

Έπειτα από έγνοια των παιδιών, έρχεται να προστεθεί και το καθημερινό άγχος της 

εργασίας. Θέλεις να πετύχεις, να μην απογοητεύσεις αυτούς που σε εμπιστεύθηκαν, να 

είσαι αντικειμενική, να μπορείς να αντέχεις, να ξεπερνάς τις δυσκολίες και ταυτόχρονα να 

χαμογελάς, έστω και αν μέσα σου πονάς. 

Ποια λάθη χρεώνεις στον εαυτό σου και με ποια επιτεύγματα σου αισθάνεσαι 

ικανοποιημένη; 

Τα λάθη στο διάβα της ζωής μου είναι πολλά, άλλα μικρά και άλλα μεγάλα. Όμως είμαι της 

θεωρίας ότι τελικά μαθαίνεις από τα λάθη σου γιατί η βιωμένη εμπειρία – καλή ή κακή – 

είναι δική σου γνώση για τη ζωή. Σημαντικό όμως είναι το λάθος που έκανες να μπορείς να 

το αναγνωρίσεις και να το διορθώσεις.  

Σ’ ότι αφορά τα επιτεύγματά μου που με κάνουν να αισθάνομαι ικανοποιημένη είναι 

αρχικά ότι μπόρεσα να μεγαλώσω τα παιδιά μου δίνοντάς τους τα εφόδια εκείνα, ώστε να 

μπορούν να κτίσουν τη δική τους ζωή, Αισθάνομαι επίσης ικανοποιημένη γιατί τόλμησα, 

δούλεψα σκληρά και μάλλον τα κατάφερα. Έζησα τη χαρά της δημιουργίας, κουράστηκα, 

αλλά αυτό που με βοήθησε να καταλάβω τη ζωή και τους ανθρώπους. 

Κατέθεσε μια αλήθεια και ένα μύθο για τη γυναικεία φύση… 

Ξεκινώ με το μύθο που λέει ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν όσα οι άντρες μπορούν. 

Για πολλά χρόνια όντως υπήρχαν επαγγελματικοί χώροι που ήταν μόνο για άντρες. Σήμερα 

αυτό δεν ισχύει. Οι γυναίκες κάνουν τα πάντα εξίσου καλά με τους άντρες. Έγιναν πιλότοι, 

Καπετάνοι, στρατιώτες, αστυνομικοί, αξιωματικοί, βουλευτές, υπουργοί, αρχηγοί κρατών 

και ακόμη αστροναύτες. Άρα,  ο μύθος έχει καταρριφθεί και οι γυναίκες κάνουν ότι 

παλαιότερα ήταν προνόμιο των αντρών.  

Η αλήθεια για τις γυναίκες, είναι ότι προσπαθούν περισσότερο και είναι πιο μεθοδικές και 

πιο αποτελεσματικές σε αυτό που κάνουν και αντέχουν, τα βγάζουν πέρα με τους 

πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να φέρουν σε πέρας.  

Ποια συμβουλή κληρονόμησες από τη μητέρα σου και ποια θα ήθελες να κληροδοτήσεις 

στις γυναίκες; 

Η μάνα μου-που ευτυχώς την έχω ακόμη κοντά μου-μου έλεγε πάντα, κάνε το σταυρό σου 

και προχώρα, μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις, μη σκύβεις το κεφάλι. Μην αδικήσεις 

κανένα και μην αδικηθείς. 

Εγώ θα έλεγα σήμερα στις νέες γυναίκες… Βάλε στόχους στη ζωή σου, κυνήγησέ τους. Όταν 

πράγματι θέλεις κάτι, το μπορείς. Μην αφήνεις για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις 

σήμερα. Αγάπησε τον εαυτό σου και τους ανθρώπους και θυμήσου ότι η ζωή δεν κινείται 

σε ευθεία γραμμή. Έχει και σκαμπανεβάσματα.  

 



Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  

Γεννήθηκα στη Χίο. Μεγάλωσα και σπούδασα στην Αθήνα. Είμαι παντρεμένη με τον Ιατρό, 

Ηλία Γλεντή και είμαι μητέρα τριών αγοριών και τριών εγγονιών. Ζω στη Ρόδο από τον 

Ιανουάριο του 1974. Εργάστηκα ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες, ραδιόφωνα και 

τηλεοράσεις. Εκλέχθηκα τρεις φορές πρόεδρος στο Συνοικιακό Συμβούλιο «Μητρόπολη-Αγ. 

Αναστασία» ως τρεις φορές δημοτική σύμβουλος στο δήμο Ροδίων και ανέλαβα σημαντικά 

καθήκοντα. Υπήρξα μέλος σε διοικήσεις γυναικείων οργανώσεων, κοινωνικών φορέων και 

σχολικών επιτροπών. Σήμερα δραστηριοποιούμαι σε δράσεις για το περιβάλλον. Μου 

αρέσει να ταξιδεύω σε χώρες του κόσμου και να γνωρίζω τον πολιτισμό τους. 

 


