
 

 

 

Η Κυρία Στυλιανή Κεφαλά απαντά γύρω από τους μύθους και τις αλήθειες για τη γυναικεία 

φύση σημειώνοντας ότι: 

 

«Οι γυναίκες μπορούμε να φωτίσουμε τον κόσμο με την αγάπη μας και να 

κάνουμε πιο όμορφο το καθετί αρκεί να το θελήσουμε» 

 

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

Ο πρώτος σταθμός της ζωής μου, σε πολύ νεαρή ηλικία,  ήταν η δημιουργία 
οικογένειας. Απόκτησα δύο υπέροχους γιους .  
Ο δεύτερος ήταν η δημιουργία της επιχείρησης μου και η επαγγελματική μου 
αποκατάσταση, ενώ ταυτόχρονα μορφωνόμουν. 
Ο τρίτος σταθμός ήταν να ασχοληθώ επιτέλους με το όνειρο μου που ήταν το 
τραγούδι.  Βλέπετε δεν με άφησαν οι γονείς μου όταν το ζήτησα σαν παιδί. Το 
θεωρούσαν και λίγο ντροπή τότε.  

 



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

Στην σημερινή εποχή οι γυναίκες καλούνται να ενσαρκώνουν πολλούς ρόλους . Ένας 
από αυτούς, αρκετά αγχωτικός, είναι να είναι καλές επαγγελματίες, ενώ ήδη έχουν 
οικογένεια και πολλές υποχρεώσεις . Ο πιο ευχάριστος ρόλος είναι να είσαι γυναίκα και 
να μην το ξεχνάς!  
 

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

ικανοποιημένη; 

Μου χρεώνω ότι παλιότερα δεν σεβόμουν και πολύ τον εαυτό μου με αποτέλεσμα να 
τον ταλαιπωρήσω και με πολλή κούραση σωματική και με καταστάσεις που δεν 
ταίριαζαν στην ψυχοσύνθεση μου. 
Νιώθω ικανοποίηση όταν μου φωνάζουν στο δρόμο γεια σου ρε Μελένια και παίρνω 
τόση αγάπη και εκτίμηση. Και όταν αγγίζω τις ψυχές τους τραγουδώντας τους.  
Επικοινωνώ! 
 

Κατέθεσε μια αλήθεια και ένα μύθο για τη γυναικεία φύση… 

Οι γυναίκες έχουμε τεράστια δύναμη στα χέρια μας. Μπορούμε να φωτίσουμε τον 
κόσμο με την αγάπη μας και να κάνουμε πιο όμορφο το καθετί αρκεί να το θελήσουμε.  
Ο μύθος για τις γυναίκες ε; ότι τα καταφέρνουμε όλα μόνες και δεν έχουμε κανέναν 
ανάγκη... 
 

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

κληροδοτήσεις στις γυναίκες;  

Η μάνα μου... αγωνίστρια μεγάλη.  Και μορφωμένη γυναίκα για την εποχή της. «Να 
πιστεύεις στο Θεό και μη φοβάσαι τίποτα κόρη μου», αυτή ήταν και είναι η συμβουλή 
της. 
Η δική μου συμβουλή είναι να σεβόμαστε και να αγαπάμε τον εαυτό μας και να είμαστε 
συνειδητοποιημένες , ώστε να μπορούμε να αγαπάμε και τους γύρω μας.  Αγάπη και 
προσφορά στους συνανθρώπους μας. Κι ένα χαμόγελο αληθινό που λείπει πολύ και δεν 
κοστίζει τίποτα ...  

 

Βιογραφικό σημείωμα Στυλιανής Κεφαλά  
 
Ονομάζομαι Στυλιανή Κεφάλα. Είχα την τύχη να μεγαλώσω σε ένα μικρό χωριό της Ρόδου 
την Σάλακο. Από παιδί έβλεπα να φτιάχνουν στους γάμους, στις γιορτές και στην 
καθημερινότητα  υπέροχα παραδοσιακά τρόφιμα και γλυκά. Πάντα ρωτούσα και είχα 
ενδιαφέρον κι ας ήμουν πολύ μικρή. Με την παρότρυνση του πατέρα μου το 2000 άνοιξα το 
πρώτο μου εργαστήριο παραδοσιακών γλυκών, το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. 
Ήμουν η πρώτη Ροδίτισσα που άνοιξα εργαστήριο και έφτιαχνε μόνο παραδοσιακά 
πράγματα.  Μέχρι τότε μελεκούνι έβρισκες μόνο στα Κοσκινού. Με σεβασμό και πολλή 
αγάπη υπηρετώ την παράδοση μας από τότε.  
 


