
 

Έχοντας κατακτήσει ένα από τα λεγόμενα «ανδρικά κάστρα», η κυρία Παρασκευή, 

Χατζηαντωνίου, επαγγελματίας οδηγός λεωφορείου, απαντά για τους μύθους και τις 

αλήθειες γύρω από τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία και σημειώνει ότι:  

 

«Η γυναίκα είναι το πιο ισχυρό φύλο γιατί ανταποκρίνεται 

αποτελεσματικά σε όλους τους ρόλους της» 

 

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



Σημαντικοί σταθμοί της ζωής μου είναι η οικογένεια τόσο αυτή στην οποία γεννήθηκα 

όσο και αυτή που έφτιαξα, ο σύντροφός μου και  η δουλειά μου.  

Οι γονείς και τα αδέλφια μου αποτελούν για μένα το στήριγμα της ζωής μου, αυτοί που 

στάθηκαν και στέκονται δίπλα μου σε κάθε επιλογή μου, ανεξαρτήτως του τιμήματος. 

Είναι αυτοί που με γνωρίζουν ως το βάθος της ψυχής μου, και πάντα μου στέκονται 

ψυχικά, λέγοντάς μου: «κουράγιο μαζί θα περάσουμε κι αυτή την αναποδιά». Το ίδιο 

ισχύει και για μένα, στηρίζω τους γονείς μου και τα αδέλφια μου με όσες δυνάμεις και 

όσα μέσα  διαθέτω. Σημαντικός σταθμός είναι και η  οικογένεια που έφτιαξα, που 

σήμερα αποτελείται από δυο κόρες και μια υπέροχη εγγονή. Οι κόρες μου, όντας 

μονογονεϊκή οικογένεια, ήταν η δύναμη μου. Αντλούσα από το χαμόγελό τους και τη 

συμπεριφορά τους, δύναμη για να μπορώ όχι μόνο να δουλεύω, αλλά να ξεπερνώ και 

κάθε δυσκολία. Ήταν και είναι η αιτία και αφορμή να στέκομαι στα πόδια μου και να 

είμαι βράχος δίπλα τους. Πρόκειται για μια αμφίδρομη δύναμη γένους θηλυκού.   

Ο σύντροφός μου, η αδελφή ψυχή μου, που μπορεί να μην είμαστε μαζί, αλλά για μένα 

συνεχίζει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής μου. Ένας υπέροχος άνθρωπος που 

φώτισε τη ζωή μου και μου έδωσε δύναμη να γίνω βράχος, που αντέχει τις τρικυμίες. 

Τα συναισθήματα μας είναι υπεράνω της συμβατικής καθημερινότητας και πιστεύω ότι 

και οι δυο τρέφουμε τα ίδια αισθήματα γιατί ο έρωτας μπορεί να περνά αλλά η αγάπη 

μένει χαραγμένη στην ψυχή και στην καρδιά για πάντα.  

Τέλος, αλλά όχι λιγότερη σημαντική, είναι η δουλειά μου. Είμαι επαγγελματίας οδηγός. 

Η οδήγηση είναι το πάθος μου, το χόμπι που κατάφερα να το κάνω επάγγελμά. Από 

μικρή έπαιζα με κάθε λογής αυτοκίνητα, μου άρεσε να τα συναρμολογώ και νοερά να 

τα οδηγώ. Από τα 21 μου άρχισα να παίρνω τις αντίστοιχες άδειες. Σήμερα έχω όλες τις 

επαγγελματικές άδειες, (νταλίκες, τρακτέρ, κα)  εκτός από τα ανυψωτικά μηχανήματα, 

στα οποία είμαι βοηθός, προσπαθώντας να μαζέψω προϋπηρεσία για να βγάλω το 

δίπλωμα χειριστή. Έχω οδηγήσει όλων των ειδών λεωφορείων, όταν εργαζόμουν στο 

ΡΟΔΑ, στα ΚΤΕΛ και στο αεροδρόμιο. Ο κόσμος όταν με έβλεπε στο τιμόνι 

παραξενευόταν, γιατί είναι δουλειά ανδροκρατούμενη, εγώ όμως να ξέρετε 

απολαμβάνω το κάθε δευτερόλεπτο οδήγησης.     

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

Ο πιο αγχωτικός ρόλος είναι αυτός της μητέρας, ιδιαίτερα αν είναι αρχηγός 

μονογονεϊκής οικογένειας. Και αυτό γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια πάνω από τα παιδιά 

σου, να τα φροντίζεις και να τους προσφέρεις τα πάντα για το καλό τους. Ξυπνάς και 

κοιμάσαι με την έννοια και τη σκέψη τους. Ο πιο ευχάριστος ρόλος είναι και πάλι της 

μητέρας γιατί το παιδί σου δίνει δύναμη και στήριξη να συνεχίσεις τον αγώνα σου. Σου 

δίνει στιγμές χαράς και ευτυχίας για το υπόλοιπο της ζωής σου. Και μπορώ να 

συμπληρώσω ότι όταν γίνεσαι δυο φορές μάνα, δηλ γιαγιά, η ευτυχία πλημμυρίζει όλο 

το είναι σου.    

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

ικανοποιημένη; 



Τα λάθη που έχω κάνει στη ζωή μου οφείλονται στην τυφλή εμπιστοσύνη που δείχνω 

στους ανθρώπους. Πιστεύω χωρίς να επεξεργάζομαι τα στοιχεία, γιατί κυριεύομαι από 

την ευαισθησία μου. Επίσης, με χρεώνω ότι δεν έχω περάσει αρκετό χρόνο με 

ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε. Σε αυτό φταίνε οι πολλές ώρες δουλειάς, αλλά 

όφειλα να σταθώ σαν άντρας και γυναίκα στα παιδιά μου.  

Στα θετικά μου συγκαταλέγεται το πείσμα μου και η επιμονή μου σε αυτό που θέλω να 

επιτύχω, αδιαφορώντας για το κόστος και το αποτέλεσμα. Παράδειγμα, το τιμόνι. Στην 

αρχή όλοι μου έλεγαν τι πας να μάθεις, τι πας να κάνεις, δεν είναι δουλειά για γυναίκα 

η οδήγηση. Κι όμως με το τιμόνι μεγάλωσα τις κόρες μου, χωρίς να τους λείψεις κάτι. 

Και τώρα, που άνοιξα τη δική μου επιχείρηση, ένα σνακ μπαρ- μεζεδοπωλείο, το Otto & 

Diesel, που παραπέμπει σε συνεργείο και μπορείς να απολαύσεις το καφέ ή το ουζάκι 

σου, μου λένε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και στην κρίση που πας. Για μένα 

όμως κάθε πρόκληση είναι για να την ξεπερνώ. Δεν θέλω να σταματήσω να κυνηγώ τα 

όνειρά μου.   

Κατέθεσε μια αλήθεια και ένα μύθο για τη γυναικεία φύση  

Μύθος είναι ότι το γυναικείο φύλο είναι το αδύναμο φύλο. Αλήθεια είναι ότι η γυναίκα 

είναι το πιο ισχυρό φύλο γιατί μπορεί και αντέχει τα πάντα. Είναι δυνατή, αντέχει στους 

πόνους, μπορεί να εργάζεται και να συντηρεί το σπίτι της με τις δικές της δυνάμεις και 

εν κατακλείδι να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλους τους ρόλους της.  

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

στις γυναίκες;  

Η συμβουλή της μάνας μου ήταν πάντα να αγαπώ και να προσέχω τους ανθρώπους, να 

τους φροντίζω και να τους υπολογίζω. Η δική μου συμβουλή είναι η ίδια για τις 

γυναίκες με μια προσθήκη. Να αγαπούν και να προσέχουν τον εαυτό τους. Να 

παλεύουν για τα όνειρά τους γιατί ό,τι μπορεί να κάνει ένας άντρας, το κάνει και μια 

γυναίκα. Βέβαια, πάντα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συγκατάβασης, γιατί το ένα 

φύλο χρειάζεται το άλλο σε ισότιμη βάση.  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  

Προέρχομαι από πολύτεκνη οικογένεια, αφού έχω τέσσερις αδελφές και ένα αδελφό. 

Μεγαλώσαμε στο Παραδείσι φτωχικά, αλλά έντιμα και με αρχές. Σπούδασα  μηχανικός 

οχημάτων και μηχανολόγος εγκαταστάσεων. Έχω πάρει και πτυχίο αισθητικού. 

Παντρεύτηκα στα 23 μου και χώρισα στα 34, με αποτέλεσμα να μεγαλώσω τις δυο κόρες 

μου με τις δικές μου δυνάμεις. Σήμερα έχω και μια αξιολάτρευτη εγγονή. Οδυνηρές στιγμές 

στη ζωή μου ήταν ο χαμός της μητέρας μου πριν από  έξι χρόνια και της αδελφής μου πριν 

από ενάμιση χρόνο. Λατρεύω την οδήγηση και την έκανα επάγγελμα. Από το 2000 είμαι 

οδηγός λεωφορείου και τελευταία και βοηθός χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων στο 

αεροδρόμιο στην εταιρεία Swissport. Τους τελευταίους δέκα μήνες δοκιμάζομαι στον τομέα 

της επιχειρηματικότητας, ανοίγοντας το σνακ μπάρ - μεζεδοπωλείο Otto & Diesel. 


