
 
 
 
 
 
Τις δικές της αλήθειες για τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία καταθέτει η 
εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα, Ισότητας & Φύλων, κυρία 
Ευδοκία Αποστολίδη Πάττα και τονίζει ότι:  

 

«Η γυναίκα  είναι ισότιμο μέλος της κοινωνίας μας» 

 

Οι τρεις σημαντικοί σταθμοί στην ζωή μου και τι σηματοδοτούν ?  

 

Οι σημαντικοί σταθμοί στην ζωή μου είναι η απόκτηση των παιδιών μου.  

Η νέα ζωή που ήρθε στον κόσμο και ένιωθα πως πρέπει να τους βοηθήσω να 

προχωρήσουν, και χαίρομαι που τα καταφέραμε και τώρα τους καμαρώνω.  



Η άλλη στιγμή είναι η δικαίωση μου εδώ και χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση με 

την εκλογή μου ως Δημοτική Σύμβουλος στον πρώην Δήμο Ιαλυσού και σαν Δημοτική 

Σύμβουλος στον ενιαίο πλέον Δήμο Ρόδου.  

Όπου οι άνθρωποι δίπλα μου έκριναν πως μπορώ να φτάσω, και τους ευχαριστώ για 

την μεγάλη αγάπη που πήρα !!!  

Μα από όλα αυτά με κάνει ακόμα πιο ευτυχισμένη η νέα ζωή που ήρθε στον κόσμο 

από την πλευρά του μεγάλου γυιού μου...  

Όλα σηματοδοτούν την ομορφιά της ζωής που ανταμείβει πάντα. Έστω και αν 

νομίζουμε ότι αργεί. 

 

Ποιος είναι ο πιο αγχωτικός ρόλος της γυναίκας και ο πιο ευχάριστος ?  

 

Ο ρόλος της γυναίκας είναι από μόνος του φορτωμένος.  

Όπως και ο ρόλος στο καθένα μας που έχει παρουσία στον κόσμο αυτό.  

Ο ρόλος λοιπόν της ευθύνης για την ζωή που φέρνει η γυναίκα στον κόσμο είναι από 

τους καλύτερους και ο πιο αγχωτικός ρόλος. Πολλές φορές ξενύχτησα να σκέφτομαι 

αν ήμουν σωστή και καλή μαμά στα παιδιά μου. Βλέπεις η ζωή μου έδωσε δύο 

ρόλους του μπαμπά και της μαμάς 

... ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΟΜΩΣ ... 

 

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

ικανοποιημένη ?  

 

Αισθάνομαι πραγματικά ικανοποιημένη για τα παιδιά μου.  

Μεγάλωσα σε πολύτεκνη οικογένεια και για μένα δεν ήταν εύκολο να σπουδάσω. Τα 

χρόνια εκείνα οι γονείς δεν άφηναν εύκολα το κορίτσι να φύγει μακριά από το σπίτι 

για σπουδές. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια και ήθελα να προχωρήσω παραπάνω σε 

σπουδές. Όμως ήταν κάτι που δεν έγινε δυστυχώς.  

Μετά από εμένα όμως τα αδέρφια μου όλα σπούδασαν. Με δική μου προτροπή οι 

γονείς μου άλλαξαν και το είδαν αλλιώς.  

Όταν απέκτησα τα δικά μου παιδιά παρ' όλες τις δυσκολίες που είχα στην ζωή μου, 

δεν τους άφησα χωρίς να τους δώσω τα παραπάνω εφόδια που πρέπει να έχουν  για 

μια καλύτερη ζωή.  

Η γνώση κάνει τον άνθρωπο να βλέπει την ζωή πολύ διαφορετικά. 

 

Κατέθεσε μια αλήθεια  και ένα μύθο για την γυναικεία φύση.  

 

Η γυναίκα  είναι ισότιμο μέλος της κοινωνίας μας. Έχει το χάρισμα να φέρνει τη ζωή, 

να δίνει ζωή και αυτό την κάνει να έχει μια ομορφιά διαφορετική.  

Μύθος ότι η γυναίκα δεν έχει δύναμη και δεν μπορεί να τα καταφέρει να πορευτεί 

στην ζωή της, και μπορεί και ξέρει πως θα τα καταφέρει. 

 

Ποια συμβουλή κληρονομησες από την μητέρα σου και ποια θα ήθελες να 

κληροδοτήσει στις γυναίκες ?   

 



Η συμβουλή που έχω πάρει από την μητέρα μου είναι η '' Υπομονή '',  

και ότι '' Έχει ο Θεός ''...  

Μαζί με την συμβουλή του πατέρα μου. '' Να μην φοβάσαι κόρη μου '' ...  

Άρα να έχουμε υπομονή στην ζωή μας να πιστεύουμε στην ομορφιά της ζωής και να 

μην φοβόμαστε να αλλάξουμε την ζωή μας για το καλύτερο που μας αξίζει. 

 

 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

  
Ονομάζομαι Ευδοκία Αποστολίδη Πάττα.  

Έχω τρεις υπέροχους γυιούς.  

Γεννήθηκα στην Ιαλυσό της Ρόδου. Αγαπούσα και αγαπώ το νησί μου.  

Είναι πανέμορφο και νοιώθω τυχερή που γεννήθηκα εδώ.  

Επί πολλά χρόνια ασχολούμαι σε όλα αυτά που θα έπρεπε όλοι να βλέπουμε και να 

βοηθάμε. Οι σύλλογοι γονέων ήταν πάντα η μεγάλη μου αγάπη και η προσπάθεια στο να 

βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σωστά με την αμέριστη συμπαράσταση όλων. 

Σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου. Σημαντικός ο ρόλος του δασκάλου.  

Στην τοπική αυτοδιοίκηση βρέθηκα γιατί πίστευα πως σε πολλές σημαντικές αποφάσεις, 

Έπρεπε και πρέπει να δίνουμε το παρών για να  μπορούμε να διαμορφώσουμε αποφάσεις.  

Σιγά σιγά μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και η καθημερινότητα μας, βάζοντας ο 

καθένας μας ένα μικρό λιθαράκι. 

Είχα πάντα την υποστήριξη του κόσμου και αυτό μου έδινε και μου δίνει δύναμη. Όσο 

δύσκολα και αν έρθει η ζωή δεν πρέπει να τα παρατάμε.  

Η ομορφιά κρύβεται στο ταξίδι ανεξάρτητα από το τέρμα. 


