
 
 

 
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, απαντά στο ερωτηματολόγιο, η συγγραφέας Τίτσα Πιπίνου και 
τονίζει:  
 

 «Μύθος ότι η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο. Όλοι το 
έχουμε καταλάβει πια» 

 
 



Ποιοι είναι οι τρεις σημαντικότεροι «σταθμοί» στη ζωή σου και τι 
«σηματοδοτούν»;  
 
Σταθμός δεν είναι όταν τελειώνεις το Δημοτικό και τρομαγμένη πηγαίνεις σε 
έναν αχανή χώρο ανάμεσα σε μεγαλύτερα άγνωστα παιδιά και σου λένε 
αυτό είναι το Γυμνάσιο; Κι αυτή τη φορά δεν κρατάς το χέρι κάποιου δικού 
σου, είσαι εντελώς μόνη. Παρένθεση- την πρώτη κιόλας μέρα, θυμάμαι, ότι 
λιποθύμησα από τη ζέστη ή τον τρόμο, δεν ξέρω. 
Σταθμός είναι επίσης όταν ξεμπερδεύεις στον τόπο σου από σχολεία και 
φεύγεις για να συνεχίσεις κάπου αλλού, σε μια μεγάλη άγνωστη πόλη. 
Σταθμός είναι όταν παύεις να μην έχεις μόνο την ευθύνη του εαυτού σου, 
καλά καλά δεν την έχεις ούτε αυτήν- γιατί υπάρχουν ακόμη γονείς από πίσω 
να φροντίζουν τα πάντα-, και κάνεις σπίτι και φορτώνεσαι ένα κάρο ευθύνες 
και βλέπεις ένα απροσπέλαστο βουνό μπροστά σου. 
Ήδη είπα τρεις σταθμούς, και θα μπορούσα να πω ακόμη περισσότερους.  
Σηματοδοτούν τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή μου. 
 
Ποιος γυναικείος ρόλος είναι ο πιο αγχωτικός και ποιος πιο ευχάριστος; 
 
Νομίζω ότι για τις περισσότερες γυναίκες ο πιο αγχωτικός ρόλος είναι της 
μητέρας, ακριβώς γιατί είναι ο πιο υπεύθυνος, αλλά σίγουρα και ο πιο 
ευχάριστος.  
Γενικά όμως η σημερινή γυναίκα έχει εγκλωβιστεί μέσα στην επανάσταση 
της. Δηλαδή να κρατά δύο ρόλους. Τον παραδοσιακό που ήταν να είναι 
μάνα, σύζυγος, νοικοκυρά και τον τωρινό εργαζόμενη σκληρά. Όλα αυτά 
βέβαια της δημιουργούν μεγαλύτερο άγχος από ότι έχουν οι άνδρες. 
 
Ποια λάθη χρεώνεις στον εαυτό σου και με ποια επιτεύγματα σου 
αισθάνεσαι ικανοποιημένη;  
 
Πάντα έλεγα ότι δεν μετανιώνω για τα λάθη μου, που είναι αρκετά, όχι για 
κάποιο άλλο λόγο, αλλά γιατί ίσως θα μπορούσα να είχα κάνει χειρότερα. Τα 
τελευταία χρόνια έχω αρχίσει να αναθεωρώ αυτή την άποψη. Θα ήθελα 
λοιπόν να ήμουν πιο  τολμηρή σε όσα ήθελα και να τα διεκδικώ με σθένος. 
Αν και έδειχνα ατρόμητη στο βάθος ήμουν δειλή. Να λέω πιο σθεναρά τα όχι 
μου.  
 



Όσο για επιτεύγματα, αν μπορεί κάποιος να τα πει έτσι, έχω καταφέρει να 
κρατήσω, με όποιο κόστος, κάποιες αρχές. Να έχω φίλους που με στηρίζουν 
και στηρίζω. Όπως επίσης ότι κατάφερα να κάνω πραγματικότητα, αυτό που 
ονειρευόμουν από παιδί, να γράφω βιβλία. Είναι αυτό που μου δίνει τη 
μεγαλύτερη ευχαρίστηση απ’ όλα. 
 
Κατέθεσε μια αλήθεια και ένα μύθο για τη γυναικεία φύση  
 
Μύθος ότι η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, 
όλοι το έχουμε καταλάβει πια.  
Η αλήθεια είναι ότι τόσων αιώνων καταπίεσης, απαξίωσης και δύσκολης 
ζωής έχουν σκληραγωγήσει τη γυναίκα για να αντέχει τα πάντα. Στα μέρη 
μας που κυριαρχεί η μητριαρχία αυτό γίνεται φανερό. Οι γυναίκες ακόμη και 
σήμερα, είναι αν όχι πάντα επίσημα, ακόμη και υπόγεια, οι αρχηγοί της 
οικογένειας. Οι σημαντικές αποφάσεις παίρνονται πάντα από αυτές. 
 
Ποια συμβουλή κληρονόμησες από τη μητέρα σου και ποια θα ήθελες να 
κληροδοτήσεις στις γυναίκες; 
 
Δεν  θυμάμαι μία συγκεκριμένη, ή ίσως ήταν τόσες πολλές οι παραινέσεις 
της που δεν μου έχει μείνει μία. Ωστόσο περισσότερο από συμβουλή ήταν η 
στάση της ίδιας στη ζωή που δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω. Στωικότητα, 
καλοσύνη, ταπεινότητα. 
Νομίζω ποιο ισχυρό μπορεί να γίνει το παράδειγμα μας, από τα όποια λόγια 
μας.  
Τι νόημα έχει αλήθεια να δίνουμε συμβουλές για πράγματα που εμείς οι 
ίδιοι δεν τηρούμε; 
 
Βιογραφικό Σημείωμα Τίτσας Πιπίνου 

Γεννήθηκα στις 14 Φεβρουαρίου, δεν σας λέω πότε ακριβώς, μόνο ότι τότε η 

γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν γιορταζόταν στην Ελλάδα ακόμη. Έμαθα 

ότι γεννήθηκα αυτή την σημαδιακή μέρα όταν ήμουν φοιτήτρια στην Αγγλία 

και μου έκαναν δώρα που έγραφαν: Saint Valentine’s day today… 

Αγαπώ τα βιβλία, πάντα μου άρεσε από παιδί να διαβάζω ότι έπεφτε στα 

χέρια μου. Μυθιστορήματα, κόμικς, περιοδικά, τα πάντα.  



Μου αρέσει να γράφω βιβλία, περνάω καλά την περίοδο που είμαι στη 

διαδικασία της συγγραφής. Δεν είμαι απ’ αυτούς που χάνω την επαφή μου 

με τον έξω κόσμο όταν γράφω, μπορώ να απαντώ στο τηλέφωνο, να βγαίνω 

για καφέ, να ταξιδεύω, αλλά στο μυαλό μου στριφογυρίζω τις ιστορίες των 

ηρώων μου. Είναι σαν να ζω δυο ζωές κάθε φορά.  

Μου αρέσει πολύ και η μουσική και οι ταινίες.  

 


