
 

 

 

Ελένη Λεφάκη - Στάτη 

Η ανδρεία της γυναικείας φύσης είναι μεγάλη 

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ρόδου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, 

όρισε το μήνα Μάρτιο 2022 ως “Μήνα Γυναίκας”. Φορείς και σύλλογοι, από το νησί 

θα διοργανώσουν εκδηλώσεις, καθ΄όλη τη διάρκεια του μήνα,  σχετικές με θέματα 

ισότητας και την οπτική του φύλου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην 

καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και στην  ανάδειξη των θεμάτων 

ισότητας.  Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Τύπου Δήμου Ρόδου από κοινού με τη 

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ρόδου, δημοσιεύει μια σειρά από συνεντεύξεις με 

Ροδίτισσες, από διαφορετικούς κλάδους, με ένα κοινό παρανομαστή: την 

ανιδιοτελή προσφορά. Η καθεμιά μιλά για τις επιθυμίες, τις σκέψεις, τα 

επιτεύγματα και τα συναισθήματά της, την πολυπλοκότητα των ρόλων που μία 

γυναίκα καλείται να υπηρετήσει στη σύγχρονη κοινωνία.   

Σήμερα, «εγκαινιάζει» τη στήλη η κυρία Ελένη Λεφάκη – Στάτη:  



 

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

«σηματοδοτούν»; 

α.  Ένας απ’ τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής μου είναι η γνωριμία με 

πνευματικό πατέρα, ο οποίος έδωσε απαντήσεις σε πολλές απορίες κι άνοιξε στη 

ζωή μου παράθυρο προς το φως της Εκκλησίας, πέρα απ’ τα τυπικά και τις ψεύτικες 

ευσέβειες. 

β’ σταθμός: Ο γάμος μου κι ο ερχομός τω παιδιών μου. Σηματοδοτούν έναν πιο 

δύσκολο αλλά πολύ ενδιαφέροντα ρόλο της ζωής μου ο οποίος περιλαμβάνει 

ρομαντισμό, θρίλερ, κωμωδίες, δράματα έως και κωμικο-τραγικές καταστάσεις. 

γ’ : Η αναχώρηση της ψυχής του πατέρα μου μπροστά στα μάτια μου, σηκώνοντας 

τα χέρια του ψηλά, σαν κάποιος να τον υποδεχόταν στην αγκαλιά του. 

Σηματοδότησε την εδραίωση της πίστης μου στην αιώνια ζωή. 

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

Δεν θα έλεγα ότι αφορά καθαρά γυναικείο ρόλο, αλλά για μένα υπήρξε ο πιο 

αγχωτικός ρόλος, η προετοιμασία για την έγκαιρη πρωινή άφιξη των παιδιών στο 

σχολείο.  

Ο πιο ευχάριστος υπήρξε, (πάλι δεν αφορά οπωσδήποτε γυναικείο ρόλο), το 

νανούρισμα των μωρών στην αγκαλιά μου. 

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

ικανοποιημένη; 

Λάθη γίνονται καθημερινά, πολλά και διάφορα. Ικανοποίηση με κάποια 

επιτεύγματά μου, δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι. Γύρω μου υπάρχουν παντού 

περισσότερα  και μεγαλύτερα απ’ τα δικά μου. Απλά προσπαθώ κι υπάρχει η χαρά 

της προσπάθειας, έστω και μικρής. 

Κατέθεσε μια αλήθεια και ένα μύθο για την γυναικεία φύση. 

Μια αλήθεια: Η ανδρεία της γυναικείας φύσης είναι μεγάλη κι ο χριστιανισμός ήταν 

εκείνος ο οποίος πρώτος την ανέδειξε και μίλησε ξεκάθαρα για την ισότητα των δύο 

φύλων. Γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την ανάσταση του Χριστού κι 

ονομάστηκαν από την Εκκλησία μας «Ισαπόστολοι», σε εποχές που η γυναίκα 

θεωρούταν πολιτικά «ανύπαρκτο όν», αποκλειόταν από κοινωνικά δρώμενα, ενώ 

ακόμα κι η επιβίωσή της ως νεογνό επαφιόταν στην κρίση του πατέρα της.     

Ένας μύθος: Η εξωτερική της εμφάνιση είναι το σημαντικότερό της προσόν. 

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

κληροδοτήσεις στις γυναίκες; 

Η συμβουλή της μητέρας μου: 

Να βλέπεις το βάθος των πραγμάτων κι όχι την επιφάνεια. 



Η συμβουλή μου για τις γυναίκες: 

Οι γκρίνιες χειροτερεύουν τα πράγματα  ενώ η ελπίδα τα φωτίζει. 

 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Η Ελένη Λεφάκη Στάτη γεννήθηκε στον Βόλο το 1967.  

Τα πρώτα της παιδικά χρόνια τα έζησε στον Βόλο κι αργότερα στη Βέροια και στην Αθήνα 

όπου οι γονείς  της μετακόμισαν  για επαγγελματικούς λόγους.  

Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος.  

Απ’ το 1992 ζει στον Αρχάγγελο της Ρόδου με τον ιερέα σύζυγό της κι είναι μητέρα οκτώ 

παιδιών. 

Απ’ το 2008 εργάζεται στο Κτηματολόγιο. Ασχολείται με τη συγγραφή παιδικών κι εφηβικών 

βιβλίων, θεατρικών έργων και κινηματογραφικών σεναρίων.  Το  πρώτο σενάριο 

«Ζωγραφίζοντας του χορού τα βήματα», διακρίθηκε στο φεστιβάλ ελληνικού 

κινηματογράφου του Λονδίνου.  

 

 

 

 

 

 

 


