
 

 

Η κυρία Ειρήνη Θεοδωροπούλου, αναφερόμενη στο πολυδιάστατο ρόλο της γυναίκας 
στη σύγχρονη κοινωνία συμβουλεύει τις γυναίκες:  

«Ποτέ να μην σκύβετε το κεφάλι, ποτέ να μην τα παρατάτε  

και πάντα να προσπαθείτε» 

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

Ο πρώτος και ίσως ο πιο καθοριστικός σταθμός στην ζωή μου ήταν όταν πέρασα στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο στο τμήμα Κοινωνιολογίας. Τότε συνειδητοποίησα πως σε εμένα δεν θα ισχύσει 

η αυτοεκπληρούμενη προφητεία όπως ήθελαν να μου ορίσουν κάποιοι εξαιτίας της καταγωγής 

μου. Θα σπουδάσω και θα εργαστώ και εγώ όπως όλοι οι πολίτες. Ο δεύτερος σημαντικότερος 

σταθμός ήταν όταν γνώρισα τον άντρα μου(Ρομά και αυτός), όντας φοιτήτρια. Εκεί όρισα τις 

προτεραιότητες μου όπου ήταν να αποφοιτήσω και μετά να γίνω μητέρα. Η οριοθέτηση ήταν 

απαραίτητη λόγω καταγωγής. Στην κοινότητα μας τότε, ο γάμος συνοδευόταν με άμεσο στόχο 



την τεκνοποίηση και σε καμία περίπτωση την ολοκλήρωση των σπουδών μιας γυναίκας. Τέλος ο 

τρίτος σημαντικότερος σταθμός είναι η εργασία μου ως Διαμεσολαβήτρια Ρομά στο 

Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ρόδου. Μέσω αυτής της εργασίας δίνω το 

παράδειγμα και στις άλλες γυναίκες Ρομά να ολοκληρώσουν την φοίτησή τους και να 

εργαστούν για να είναι οικονομικά ανεξάρτητες και ενεργοί πολίτες. Συνοψίζοντας λοιπόν οι 

τρεις αυτοί σταθμοί σηματοδοτούν το όνειρο(εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο),την 

ελπίδα(ολοκλήρωση σπουδών) και την πραγμάτωση(εργασία).  

Ποιος γυναικείος ρόλος είναι ο πιο αγχωτικός και ποιος ο πιο ευχάριστος; Γυναίκα-
σύζυγος, γυναίκα-μητέρα, γυναίκα-εργαζόμενη, γυναίκα-νοικοκυρά, γυναίκα-
κοινωνικές υποχρεώσεις, γυναίκα εαυτός. 

Η γυναίκα σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καλείται να υπηρετήσει μερικούς ή/και όλους τους 
πιο πάνω ρόλους και αναμένεται από τον περίγυρό της (ακόμα και από τις άλλες γυναίκες) να 
τους υπηρετήσει επάξια και να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα: έναν ικανοποιημένο 
σύζυγο, καλοαναθρεμμένα παιδιά, εξαιρετικά εργασιακά αποτελέσματα, ένα καθαρό και 
νοικοκυρεμένο σπιτικό, ένα ζεστό πιάτο φαΐ, μία αξιοπρεπέστατη εμφάνιση καθώς και 
ανταπόκριση σε όλες τις κοινωνικές υποχρεώσεις της οικογένειας. Όλοι αυτοί οι ρόλοι έχουν 
αγχωτικά και συνάμα ευχάριστα σημεία. Προσωπικά ο πιο αγχωτικός ρόλος είναι αυτός της 
γυναίκας-νοικοκυράς γιατί νιώθω ότι δεν μου αρκεί το 24ώρο και δεν ικανοποιούμαι με τα 
αποτελέσματα. Αντιθέτως ο πιο ευχάριστος είναι αυτός της γυναίκας-μητέρας γιατί έχω 3 
παιδιά(6,3 και 2)που είναι όλη μου η ζωή. Μια αγκαλιά τους και σβήνονται όλα. 

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

ικανοποιημένη;  

Τα λάθη που χρεώνω στον εαυτό μου είναι που σε κάποιες αποτυχίες μου έβαλα το κεφάλι 

κάτω και δεν ξανά προσπάθησα. Τώρα όμως είμαι σε θέση αυτές τις αποτυχίες να τις κάνω 

επιτυχίες γιατί κατάλαβα ότι ποτέ και για κανέναν δεν πρέπει να βάζεις φρένο στα όνειρά σου. 

Είμαι περήφανη που ως γυναίκα Ρομά κατάφερα να κάνω τα αυτονόητα αν και για κάποιους 

ήταν αδιανόητα λόγω καταγωγής, όπως να σπουδάσω και να εργαστώ. Έριξα τοίχους και 

πάλεψα για τα δικαιώματα μου. Αρωγός στην προσπάθεια μου ήταν η οικογένεια μου που ήταν 

πάντα δίπλα μου. 

      Κατέθεσε μια αλήθεια και ένα μύθο για τη γυναικεία φύση  

Η γυναικεία φύση είναι κυρίως συνυφασμένη με την τρυφερότητα, την ευαισθησία, τη 
γονιμότητα, τη μητρότητα, την καρτερικότητα, την υπομονή, την αντοχή, την κατανόηση. Ένας  
μύθος για την γυναικεία φύση είναι ότι οι γυναίκες έχουν δημιουργηθεί για να κάνουν 
οικογένεια και να φροντίζουν τους άλλους. Η αλήθεια όμως είναι ότι στην πλειονότητά τους, οι 
γυναίκες έχουν και οικογένεια και εργάζονται παράλληλα. Δύο ρόλοι που δυστυχώς έρχονται 
αντιμέτωποι λόγω του ότι δεν έχουν διασφαλιστεί σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους τα 
εργασιακά δικαιώματα. Πολλές φορές μια γυναίκα θυσιάζει ώρες από την ζωή της σαν μητέρα 
για να καλύψει επαγγελματικές ανάγκες επειδή ο νόμος δεν την καλύπτει. 

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

Η μητέρα μου στα μάτια μου ως παιδί ήταν ήρωας. Πάντα την θυμάμαι να απογοητεύεται από 
πρόσωπα και καταστάσεις αλλά πάντα μαχόταν. Ποτέ δεν το έβαζε κάτω. Η συμβουλή της ήταν 



να είμαι πάντα οικονομικά ανεξάρτητη και ποτέ να μην τα παρατάω όσο και να πληγώνομαι. 
Αυτή είναι και η δική μου συμβουλή στις γυναίκες. Ποτέ να μην σκύβετε το κεφάλι, ποτέ να μην 
τα παρατάτε και πάντα να προσπαθείτε. Η ζωή σου φέρνει εμπόδια αλλά μέσα σου κρύβεις μια 
δύναμη που αν την ανακαλύψεις και πιστέψεις σε αυτήν θα τα καταφέρεις αργά ή γρήγορα. 
Μπορείς, γιατί στέκεσαι στα δικά σου πόδια, είσαι δυνατή και θα τα καταφέρεις. 

Βιογραφικό σημείωμα 

Ονομάζομαι Θεοδωροπούλου Ειρήνη, είμαι 30 ετών και έχω σπουδάσει Κοινωνιολογία στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είμαι μανούλα 3 παιδιών με τσιγγάνικη καταγωγή. 

Εδώ και 5 σχεδόν χρόνια εργάζομαι ως Διαμεσολαβήτρια Ρομά στο Κέντρο Κοινότητας με 

Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ρόδου. Λόγω της καταγωγής μου πολλές φορές δέχτηκα 

ρατσιστικές συμπεριφορές αλλά και από τις 2 πλευρές. Οι Αναφερόμενες πλευρές είναι από 

την μία η κοινότητα μου και από την άλλη η κοινωνία υπό τον ευρύ όρο. Η κοινότητα μου 

επειδή γυναίκα δεν γινόταν να σπουδάσει, να φύγει από την οικογένεια της χωρίς να 

παντρευτεί και άρα δεν ήταν ηθική. Από την άλλη η δεύτερη και τρίτη ματιά κάποιων μελών 

της κοινωνίας όταν μάθαιναν ότι είμαι τσιγγάνα και η μετέπειτα συμπεριφορά τους. 

Ευτυχώς έχω την οικογένεια μου και κάποιους «σημαντικούς άλλους» πάντα δίπλα μου που 

με εμπιστεύονται και με στηρίζουν όσο τίποτα άλλο. Σε αυτούς χρωστώ ένα μεγάλο 

ευχαριστώ γιατί είναι πάντα δίπλα μου και όταν κουράζομαι από πρόσωπα και καταστάσεις 

είναι πάντα εκεί. 

Καταλαβαίνω συμπεριφορές και καταστάσεις και από τις δύο πλευρές. Αν όμως θέλουμε να 

αλλάξουν κάποιες καταστάσεις μόνο με συμμαχικό τρόπο θα τα καταφέρουμε. Όλοι μαζί 

πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά που είναι το μέλλον μας. Κανένα παιδί δεν 

είναι κατώτερο από τα άλλα και κανένας δεν πρέπει να είναι ρατσιστής για κάτι που τυχαία 

δεν είναι. 


