
 

 

ΦΛΩΡΑ ΚΑΤΙΝΑΚΗ 

«Να μην σιωπούν οι γυναίκες, να μην συνθηκολογούν, να μη το βάζουν κάτω, 

αλλά να μάχονται για τα δικαιώματα τους γιατί όλοι μας πρέπει να είμαστε ίσοι» 

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 παρονομαστή: 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, η κυρία Φλώρα Κατινάκη προτρέπει τις γυναίκες να μην σιωπούν, να μην 

συνθηκολογούν, να μη το βάζουν κάτω, αλλά να μάχονται για τα δικαιώματα τους γιατί 

όλοι μας πρέπει να είμαστε ίσοι! 

Διαβάστε παρακάτω τη συνέντευξη αναλυτικά:  

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

Αναμφίβολα, σημαντικότερος σταθμός στη ζωή μου είναι τα παλικάρια μου. Τους έχω 

μεγάλη αδυναμία και έχω αφιερώσει πολύ χρόνο από τη ζωή μου, ως μονογονεϊκή 

οικογένεια, για να τους αναθρέψω σωστά, να γίνουν άνθρωποι που θα προσφέρουν στην 

κοινωνία. Ήθελα, και νομίζω το πέτυχα, να έχουν πρότυπα σωστά για τη γυναίκα, να τη 



σέβονται και να την θεωρούν ίση. Είχαν παράδειγμα  εμένα, που αν άτομο με αναπηρία και 

διαζευγμένη, δούλεψα σαν άντρας και γυναίκα μαζί, για να μην τους λείψει τίποτα. 

 Δεύτερος σταθμός είναι η δουλειά μου, την οποία αγαπώ πολύ. Όπου μου ζητήθηκε να 

εργαστώ στο Δήμο Ρόδου, πάντα πήγαινα. Καθαρίζω σαν να είμαι σπίτι μου. Θέλω τα 

πάντα καθαρά και σε τάξη. Και πάντα προσπαθώ να βάλω την προσωπική μου πινελιά, γιατί 

καμία δουλειά δεν είναι ντροπή αν είναι έντιμη. Με τη δουλειά ξέφευγα από τα προσωπικά 

μου προβλήματα και ευχαριστώ το Θεό, που ποτέ δεν μας άφησε να πεινάσουμε. 

Περάσαμε δύσκολα, αλλά πάντα με το χαμόγελο, είχαμε να περάσουμε.  

Και τέλος, ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη, χωρίς τα οποία δεν μπορώ να ζήσω. Τα θεωρώ 

τόσα σημαντικά όσο ο αέρας που αναπνέουμε. Με όποιες δυνατότητες διαθέτω προσφέρω 

και βοηθώ συλλόγους και ευάλωτες συμπολίτες μας. Μου αρέσει να κάνω χειροτεχνίες τις 

οποίες προσφέρω δωρεάν σε διάφορα παζάρια κοινωνικών φορέων. Προϋπόθεση βέβαια 

όλων αυτών είναι η υγεία, η οποία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και η πίστη στο Θεό ότι 

κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή.   

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

Επειδή στη ζωή μου είμαι και άντρας και γυναίκα δεν υπάρχει κάτι που με αγχώνει. Πάντα 

είχα δύναμη και αισιοδοξία που πήγαζε από τη βαθιά μου πίστη ότι ο Θεός έχει για όλους. 

Τα πάντα τα αντιμετωπίζω με χαμόγελο. Αυτό που με άγχωνε πραγματικά στη ζωή μου 

είναι όταν τα παιδιά μου αρρώσταιναν. Δεν μπορώ να ανεχτώ την κακοποίηση, τη βία και 

γενικότερα τα σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο πιο ευχάριστος ρόλος είναι αυτός της 

εθελόντριας. Όταν μπορώ και προσφέρω με τη ψυχή μου, εκεί που υπάρχει πραγματική 

ανάγκη.     

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

ικανοποιημένη; 

Λάθος μου ήταν ο γάμος μου στην ηλικία των 17 ετών. Δεν έζησα όπως έπρεπε την κάθε 

ηλικία. Στα 21 μου είχα και τους δύο γιούς μου και στα 27 χώρισα. Δεν είχα καμία στήριξη, 

άλλα χρόνια βλέπετε. Δεν υπήρχαν δομές, δεν υπήρχε από πουθενά υποστήριξη και κυρίως 

καθοδήγηση των δικαιωμάτων σου. Για τα δικαιώματα ως ατόμου με αναπηρία ούτε λόγος. 

Μάζεψα τις δυνάμεις μου, και πήρα την απόφαση, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν 

από την αναπηρία μου. Το πείσμα μου με βοήθησε τελικά στη ζωή μου. Με αυτό κατάφερα 

με τα πολλά να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Το ότι ανάθρεψα σωστούς άντρες με 

αξιοπρέπεια είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου.    

Κατέθεσε μια αλήθεια και ένα μύθο για τη γυναικεία φύση  

Αποτελεί μύθο ότι η γυναικεία φύση είναι συνυφασμένη με την ψευτιά, την υπουλότητα 

και την μικροπρέπεια. Υπάρχουν γυναίκες που είναι ψεύτρες, όπως και άντρες ψεύτες. Και 

είναι αλήθεια πως υπάρχουν γυναίκες με μεγάλη δύναμη, καθαρή ψυχή και καρδιά που 

έχουν καταφέρει πολλά τόσο στη ζωή τους όσο και ως προς την προσφορά τους στην 

κοινωνία και την ιστορία.  



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

στις γυναίκες;  

Η συμβουλή που πάντα μου έδινε η μάνα μου ήταν να είναι πάντα καθαρό το σπίτι μου. 

Προσωπικά συμβουλεύω τις γυναίκες να έχουν καθαρή τη συνείδηση τους. Να παλεύουν 

για τα θέλω τους. Να μην σιωπούν, να μην συνθηκολογούν και το βάζουν κάτω, αλλά να 

μάχονται για τα δικαιώματα τους γιατί όλοι μας πρέπει να είμαστε ίσοι. Εξάλλου εμείς οι 

γυναίκες αξίζουμε πολλά. Είμαστε άξιες και έχουμε αξίες, που δεν πρέπει να τις θυσιάζουμε 

σε κανένα βωμό. Η ζωή είναι πολύ μικρή και πρέπει να την αδράξουμε, πάντα με καθαρή 

ψυχή και συνείδηση.  

Βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Φλώρας Κατινάκη  

Είμαι η Φλώρα Κατινάκη. Είμαι άτομο με αναπηρία, αφού έχω κωφαλαλία από την ηλικία 

των 3 ετών. Είμαι μητέρα δυο υπέροχων αγοριών. Στη ζωή μου δεν βρήκα τίποτα έτοιμο. 

Παντρεύτηκα στα 17. Στα 27, παρά την αναπηρία μου, πήρα τους γιούς μου και τους 

μεγάλωσα μόνη μου με αξιοπρέπεια. Στη συνέχεια ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο 

νυχτερινό Λύκειο. Τα τελευταία 15 χρόνια εργάζομαι στην ΑΜΚΕ του Δήμου Ρόδου. Ότι έχω 

πετύχει στη ζωή μου οφείλεται στην πίστη μου και στο πείσμα μου ότι δικαιούμαι να ζω 

ισότιμα με εντιμότητα και αξιοπρέπεια.    


