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• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα;

Γιατί από πολύ μικρή ηλικία, από μαθήτρια, μου άρεσε να διδάσκω..

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω
του ότι είστε γυναίκα;

Ομολογώ πως όχι.

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Όταν τ’ αγαπάς και τα δύο, εύκολα.

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  
σας  επάγγελμα;

Να το αγαπάει πολύ, γιατί αλλιώς είναι δύσκολο..

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Carpe diem! (Άδραξε τη μέρα!)

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Νομίζω τα περισσότερα τα έχω πετύχει. Ένα ακόμη, από τη δουλειά μου,
πριν φύγω, είναι να κάνω στην βιβλιοθήκη του σχολείου ένα αναγνωστήριο
το οποίο θα είναι γεμάτο από παιδιά και να μπορέσω να τους πείσω ότι η
αξία του διαβάσματος είναι πολύ μεγαλύτερη από το να ασχολούνται όλη
την ημέρα με το κινητό τους … Κάποια βήματα έχουν γίνει, να δούμε και
παρακάτω.. Σε προσωπικό επίπεδο νομίζω ότι είμαι καλά..

Αγοραστίδου

Άννα

Φιλόλογος –

Διευθύντρια του 

Γυμνασίου 

Ευρωπού



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Γιατί η επιστήμη της νομικής διδάσκει την λογική.

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω
του ότι είστε γυναίκα;

Εγώ προσωπικά δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία ή προκατάληψη από το
γεγονός ότι είμαι γυναίκα.

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι θεωρώ ότι θα έκανα την ίδια επιλογή αλλά με διαφορετικό τρόπο
προσέγγισης.

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Η οικογένεια απαιτεί πολύ χρόνο αλλά και η δουλειά επίσης. Προσπαθώ τις
μεσημεριανές ώρες, αλλά και τα σαββατοκύριακα να δίνω αμέριστα όλο μου
τον χρόνο στην οικογένεια μου και τις καθημερινές προσπαθώ να
ισορροπήσω...

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  
σας  επάγγελμα; 

Μια νέα γυναίκα θα την συμβούλευα αν αγαπά την αρετή, τον άνθρωπο και
την δικαιοσύνη να προχωρήσει στην επιλογή αυτή.

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Ευθύτητα και υπομονή.

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Αν μπορούσα να εξαλείψω... Αυτό που λέει ο Αριστοτέλης... “Τίποτε πιο άνισο
από την ίση μεταχείριση των άνισων.”

Αγοραστίδου

Ματίνα-

Δικηγόρος



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Από πάντα μου άρεσε το επάγγελμα του αστυνομικού, ένα παραπάνω που συνδυάζεις
ως αστυνομικός ποδηλάτης και την άθληση. Και η άθληση μου αρέσει πολύ..

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω του ότι
είστε γυναίκα;

Όχι. Ούτε με τους συναδέλφους μου αλλά ούτε και με τους πολίτες αντιμετωπίζω
κάποιο πρόβλημα.

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Θα το ξαναεπέλεγα γιατί ήταν όνειρο ζωής για εμένα και γιατί συνδυάζω δύο
πράγματα πολύ αγαπητά.

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Δύσκολο κομμάτι. Τρία τα παιδιά.. με οργάνωση η καθημερινότητα βγαίνει.
Αγαπώντας και τη δουλειά και την οικογένεια όλα γίνονται.

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  σας  
επάγγελμα;

Σαν αστυνομικός ποδηλάτης, σίγουρα θα πρέπει να έχει αντοχή, να αγαπάει την
άθληση αλλά και το επάγγελμα του αστυνομικού διότι συνδυάζονται σ’ ένα δύσκολο
ρόλο και καθημερινά πάνω σ’ ένα ποδήλατο δεν είναι κι ότι πιο εύκολο..Παρόλα αυτά
είναι ιδανικά..

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Οτιδήποτε γίνεται σ’ αυτόν τον κόσμο, υπάρχει λόγος.. Ακόμη κι ένα φύλλο που
πέφτει απ’ το δέντρο..

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Θα μου άρεσε, ίσως αργότερα, να παρακολουθήσω κάποιο ανοιχτό πανεπιστήμιο,
ιδιαιτέρα στον κλάδο της ψυχολογίας και ίσως να ασχοληθώ και με την ψυχολογία
για τους αστυνομικούς.

Αραμπατζή

Χριστίνα–

Αστυνομικός 

Ποδηλάτης



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Γιατί είναι ένα ωραίο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα έτσι ώστε
να ευχαριστήσεις τις γυναίκες (και όχι μόνο).. Επίσης είναι ένα επάγγελμα που
ποτέ δεν τελειώνεις το να μαθαίνεις (η Αισθητική εξελίσσεται συνεχώς), δεν
βαριέσαι ποτέ..

• Αντιμετωπίσατε  στην  αρχή ή  αντιμετωπίζετε  τώρα, κάποια  εμπόδια    λόγω  του ότι  
είστε  γυναίκα;

Ως γυναίκα…Όχι.. Είναι το πώς φέρεσαι εσύ στον άλλον, το τι δείχνεις.. Έτσι σ΄
αντιμετωπίζουν κι οι άλλοι το ίδιο…

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Από μια άποψη ναι..γιατί το επάγγελμα αυτό είναι ενδιαφέρον. Από την άποψη
όμως ότι «μεγαλώνουμε», ίσως επέλεγα κάτι άλλο – λιγότερο κουραστικό και πιο
σίγουρο…

• Πως  συνδυάζετε  προσωπική ζωή  και  επάγγελμα;

Δύσκολα!! Έχεις πάρα πολύ λίγο χρόνο, όταν θέλεις να εξελίξεις το επάγγελμά σου
και να κάνεις αυτό που πρέπει. Θα πρέπει να κάνεις προγραμματισμό. Μόνο με
προγραμματισμό!

• Τι θα συμβουλεύατε μια νέα γυναίκα που θα ακολουθούσε τώρα το δικό σας
επάγγελμα;

Αν το αγαπήσει αυτό το επάγγελμα, ναι να το κάνει. Αλλιώς να σκεφτεί κάποιον
άλλον δρόμο, κάτι άλλο να κάνει..Απλά να ξέρει ότι είναι ένα επάγγελμα που θέλει
πάρα πολύ χρόνο, θέλει υπομονή, θέλει και διάβασμα ακόμη (που πολλοί δεν το
βλέπουνε αυτό λένε «εντάξει… Αισθητική… λίγα πραγματάκια», αλλά αυτό θέλει
συνέχεια ενημέρωση, ενημέρωση…)

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Ηρεμία, υπομονή και υπευθυνότητα.

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Δεν έχω κάτι που μπορώ να πω, δεν το έχω πραγματοποιήσει.. Τα μικρά πράγματα
είναι και τα πιο ωραία.. Δεν θέλω κάτι το μεγάλο… Αρκεί να είμαστε καλά, ψυχικά
καλά και λίγο πολύ και λόγω της κατάστασης και οικονομικά λίγο καλύτερα. Αυτά..

Βαντσιούρη

Ανθή -

Αισθητικός

(με εξιδείκευση 

στην Δερματολογία)



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Οι συνθήκες με ανάγκασαν να καταλήξω σ’ αυτό..

• Αντιμετωπίσατε  στην  αρχή ή  αντιμετωπίζετε  τώρα, κάποια  εμπόδια    
λόγω  του ότι  είστε  γυναίκα;

Όχι, ποτέ!

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι, θα το επέλεγα πάλι!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Μια μικρή βοήθεια αν έχεις από τους γονείς σου, νομίζω πως μπορείς
πάρα πολύ άνετα να το καταφέρεις..

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  
δικό  σας  επάγγελμα;

Καταρχάς ν’ αγαπάει το επάγγελμα, να σέβεται και να το κάνει με
φιλότιμο.

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Να αγαπάμε , να σεβόμαστε και με φιλότιμο να κάνουμε αυτό που είναι
να κάνουμε.

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Αυτό που επιθυμώ είναι να περνάω την κάθε μου μέρα ευχάριστα και
δημιουργικά..

Γκαντσίδου

Άννα -

Καθηγήτρια 

Γερμανικής 

Φιλολογίας,

Πρόεδρος της

Σχολικής 

Επιτροπής



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Γιατί μου πρόσφερε επαγγελματική αποκατάσταση κι ανεξαρτησία.

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια
λόγω του ότι είστε γυναίκα;

Ναι, βέβαια! Υπάρχουνε! Αλλά δεν είναι ανυπέρβλητα..

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι, θα το ξαναεπέλεγα!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Με προσπάθεια..Χρειάζεται κατανόηση απ’ όλα τα μέλη της οικογένειας.

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  
δικό  σας  επάγγελμα;

Να προσπαθεί να είναι ανεξάρτητη, αντικειμενική και να μην
παραμελεί την οικογένεια για χάρη της δουλειάς – αλλά όχι και το
ανάποδο..

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό!

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Θα ήθελα να καταφέρω να τελειώσω το Πανεπιστήμιο το οποίο λόγω
οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορώ να το συνδυάσω.. και με την
μητρότητα και με την εργασία..

Γκαντσίδου

Μαρία -

Αστυνομικός



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Γιατί πάντα μ’ άρεσε η επαφή με τα παιδιά. Είναι ζωντανό επάγγελμα, επομένως έχεις
να κάνεις με ένα έμψυχο υλικό.

• Αντιμετωπίσατε στην  αρχή ή  αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια  εμπόδια    λόγω  του ότι  
είστε  γυναίκα;

Όχι.

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι! Γιατί στα τόσα χρόνια που δουλεύω μ’ έχει ανταμείψει ψυχολογικά πάρα
πολύ!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Δεν είναι δύσκολο να τα συνδυάσεις, εάν επιθυμείς κάτι.. Φυσικά εννοείται ότι
έχεις πάντα βοήθεια και κατανόηση κι από την οικογένειά σου, τον άντρα και τα
παιδιά σου. Ύστερα στο δικό μας το επάγγελμα δεν χρειάζεται να λείπεις υπερβολικά
πολλές ώρες από το σπίτι, έχεις και το καλοκαίρι για να είσαι κοντά στο παιδί και τη
οικογένεια… Είναι ένα ιδανικό επάγγελμα..

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  σας  
επάγγελμα;

Εάν αγαπάει τα παιδιά και θέλει να κάνει το επάγγελμα αυτό, τότε να το
ακολουθήσει..Κι αυτό το λέω γενικά σε όλους, αγόρια και κορίτσια, δεν υπάρχει
ανώτερο και κατώτερο επάγγελμα αρκεί να το κάνετε με αξιοπρέπεια και να σας
αρέσει, να το αγαπάτε…

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Πρέπει να προχωράμε με αισιοδοξία και να αντιμετωπίζουμε τα πάντα με
αισιοδοξία στη ζωή μας.. και ειδικά στο επάγγελμα μας ένα πολύ βασικό είναι
ότι χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και με χαμόγελο και με σιωπή,
δηλαδή εννοώ ότι πολλές φορές τα προβλήματα λύνονται μόνο με ένα απλό
χαμόγελο αλλά κι ότι μπορείς να αποφύγεις πολλά προβλήματα μόνο ακούγοντας…

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Τα όνειρα μου είναι συνυφασμένα με την οικογένεια και με το παιδί μου, στο
δρόμο και την σταδιοδρομία του και εμείς να είμαστε γεροί από δίπλα να το
στηρίζουμε..

Γκάρου

Χρυσούλα–

Διευθύντρια του 

2ου Δημοτικού 

Σχολείου 

Κουφαλίων



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Γιατί έχει πολύ ωραία επικοινωνία με τον κόσμο, ασχολείται με τη μόδα
και είναι παραϊατρικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν βοηθάω τον κόσμο
με τον τρόπο μου και μέσα από το επάγγελμα μου να βλέπει καλύτερα
τον κόσμο..

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια
λόγω του ότι είστε γυναίκα;

Όχι. Δεν αντιμετώπισα καμία ιδιαιτερότητα λόγω φύλου.

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Εννοείται. Το αγαπώ πολύ!!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Αχ..Με πολύ λίγες ώρες ύπνου… Δε γίνεται αλλιώς.. Πολύ ξενύχτι!!

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  
δικό  σας  επάγγελμα;

Να το αγαπάει πολύ, να δουλεύει και να είναι ειλικρινής με τον κόσμο και
με αυτό που κάνει.

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Αν προσπαθείς πραγματικά, τότε όλα πηγαίνουν καλά!!

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Να ταξιδέψω στην Αμερική!

Γκιπατίδου

Ράνια-

Πτυχιούχος 

Οικονομικών 

Επιστημών 

(ΠΑΜΑΚ),

Ιδιοκτήτρια 

Καταστήματος 

Οπτικών



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Αυτό το επάγγελμα δεν το επέλεξα, στην πορεία μου βγήκε.. Γεωπόνος
τελείωσα. Βέβαια ήταν κάτι που μου άρεσε απ’ τα μαθητικά μου χρόνια. Όταν
μπαίναμε σ΄ ένα βιβλιοπωλείο μου άρεσε..

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω
του ότι είστε γυναίκα;

Όχι, όχι..κανένα  εμπόδιο. Το  αντίθετο μάλιστα..

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι, θα το θα το επέλεγα γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε και το εξελίξαμε..Δεν
είμαστε μόνο βιβλιοπωλείο..Κάνουμε και μαθήματα ζωγραφικής, αγιογραφίας,
πηλού..Ήταν κάτι που μου άρεσε πάντα..

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Αυτό είναι λίγο δύσκολο για μια γυναίκα..Γιατί οι ώρες μας είναι πάρα
πολλές. Είμαστε σχεδόν 10 ώρες κάθε μέρα - και Δευτέρα και Τετάρτη
απόγευμα είμαστε ανοιχτά, Σάββατο έχουμε ζωγραφική και τελειώνουμε
αργότερα. Είναι δύσκολο αλλά επειδή το αγαπάμε, προσπαθούμε και όλα
καλά, τα συνδυάζουμε μια χαρά..

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  
σας  επάγγελμα;

Γενικά είναι δύσκολη η εποχή μας για να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας..
Αλλά αν θέλει να ανοίξει βιβλιοπωλείο - αν και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο
επάγγελμα – να ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολες οι εποχές για να το
υποστηρίξει..

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Ο επιμένων νικά!

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Πολλά όνειρα είχαμε και έχουμε..Τα περισσότερα μπορώ να πω ότι τα έχω
πραγματοποιήσει στην ηλικία αυτήν.. Τα παιδιά μου θα ήθελα να δω
ευτυχισμένα αλλά και να ευχηθώ στην νέα γενιά, ότι καλύτερο!!

Δανούδη

Δήμητρα –

Γεωπόνος,

Ιδιοκτήτρια

Βιβλιοπωλείου



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Η αλήθεια είναι ότι δεν το επέλεξα αυτό το επάγγελμα, είναι κάτι που προέκυψε όπως κάνουμε τα
μηχανογραφικά στο σχολείο και βάζουμε διάφορες σχολές. Αυτή ήταν η πιο κοντινή στις επιλογές μου.. Παρόλα
αυτά, παρόλο που δεν ήθελα να ασχοληθώ με τα οικονομικά, λογιστικά τόσο πολύ, είναι μια δουλειά που δεν με
απογοήτευσε ποτέ, με την έννοια ότι δεν με άφησε ποτέ να πεινάσω, είναι μια δουλειά που έχει πάντα
επαγγελματική αποκατάσταση ακόμη και τώρα, είναι αρκετά καλά αμειβόμενη και παρέχει και μια ηθική
ικανοποίηση με την έννοια ότι δίνεις ώθηση στον εργασιακό κύκλο , είσαι ένα κρίκος πολύ σημαντικός που
βοηθάει έτσι ώστε να πηγαίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να πηγαίνουν για να υπάρχουν τα κέρδη στις
επιχειρήσεις και άρα η οικονομία να βαίνει καλώς, με τα γνωστά αποτελέσματα και στην τσέπη μας

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω του ότι είστε γυναίκα;

Όχι. Αλλά αυτό ήταν μάλλον τυχαίο στις εταιρείες με τις οποίες εγώ δούλεψα. Έχω ακούσει όμως ότι
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γυναίκες που θέλουν να γίνουν υψηλόβαθμα στελέχη. Μου προτάθηκε
μάλιστα και υψηλόβαθμη θέση την οποία δεν αποδέχτηκα για να έχω περισσότερο χρόνο για την οικογένειά
μου.

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Αν είχα την οικονομική δυνατότητα να στηρίξω κάτι άλλο, όχι.. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα
αλλά με μένα.. Το επάγγελμα αυτό για κάποιον που του αρέσουν τα οικονομικά, οι αριθμοί, η επαφή με τον κόσμο
είναι πάρα πολύ ωραίο. Δίνει ικανοποίηση γιατί είναι φανερό ότι η δουλειά σου αποδίδει, φέρνει κάποιο
αποτέλεσμα άμεσα..

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Συνδυάζεται..Είναι λίγο δύσκολο για τις γυναίκες γιατί επωμίζονται και πολλούς άλλους ρόλος μέσα στο
σπίτι..Όποιες είναι τυχερές και τυγχάνουν βοήθειας, γίνονται τα πράγματα πιο απλά..Οι περισσότερες όμως
αντεπεξέρχονται με πολύ μεγάλη δυσκολία και στα δύο γιατί εμείς οι γυναίκες έχουμε τη τάση να είμαστε
τελειομανείς.. Και στη δουλειά μας για να μην ακούσουμε κάτι και στο σπίτι θέλουμε να τα κάνουμε σωστά..

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  σας  επάγγελμα;

Να καταρτιστεί πάρα πολύ καλά, να εξειδικευτεί πάνω στο αντικείμενο, να έχει το θάρρος της άποψής της και να
διεκδικήσει τα δικαιώματά της όπου και να πάει..Να μην συμβιβαστεί, τουλάχιστον στην αρχή δεν είναι καθόλου
απαραίτητο, ίσα-ίσα που θα πρέπει ν’ ανοίξει δρόμο και να χαράξει δρόμο γιατί οι συμβιβασμοί κάποια στιγμή
αναπόφευκτα έρχονται με την έννοια ότι θα υπάρξουν ανάγκες οικονομικές.

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Προχωράμε μπροστά κι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με αισιοδοξία. Η ζωή είναι ωραία..

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα; 

Ένα όνειρο που τώρα θα κάνω πραγματικότητα είναι ότι θ’ αλλάξω επαγγελματικό προσανατολισμό..
Θα ασχοληθώ με την ρεφλεξολογία, την οποία και έχω σπουδάσει.. Ένας κύκλος της ζωής μου κλείνει πολύ
όμορφα και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη γι αυτά που μου έχει δώσει και προχωρώ στα επόμενα βήματα..

Δουλγκέρη

Μαργαρίτα -

Πτυχιούχος

Διοίκησης

Επιχειρήσεων,

Πτυχιούχος

Ρεφλεξολογίας



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Γιατί είναι ένα επάγγελμα που ασχολείται με τον άνθρωπο κι έχει το κομμάτι της προσφοράς.
Όποτε αυτό ήταν και το κίνητρο για να το επιλέξω.

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω του ότι είστε
γυναίκα;

Όχι, γιατί αυτό το επάγγελμα είναι κατεξοχήν γυναικείο.

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Νομίζω, πως ναι!!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Αρκετά δύσκολα.. Γιατί όταν επιλέγεις το επάγγελμα είσαι μικρός, είσαι νέος και δεν γνωρίζεις
το μετέπειτα κομμάτι της ζωής σου πως θα εξελιχθεί.. Επιπλέον η γυναίκα έχει αρκετούς ρόλους..
Είναι γυναίκα, σύζυγος, μητέρα και επαγγελματίας.. Οπότε για να τα συνδυάσεις όλα αυτά θέλει
πολύ υπομονή, θέλει πολύ χρόνο, θέλει σχεδιασμό, προγραμματισμό, ώστε να μπορείς ν’
ανταποκρίνεσαι στο επάγγελμα σου. Αλλά και όταν επιστρέφεις στους άλλους χώρους να μην
είσαι κουρασμένος, να μην φέρνεις την έντασή σου.. Να έχεις δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά
σου και με την οικογένεια σου γενικότερα.

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  σας  επάγγελμα;

Να έχει πολύ μεγάλη αγάπη γι’ αυτό το επάγγελμα. Να έχει αγάπη στον άνθρωπο. Να
εξελίσσεται μέσα απ’ τη δουλειά της. Να μην συμβιβαστεί μ’ αυτά που θα βρει στην αρχή αλλά
να προσπαθήσει να το πάει ένα βήμα παραπέρα, με λίγα λόγια να δώσει κι αυτή το δικό της
προσωπικό στίγμα..

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Δύο φράσεις θα πω: Το «Όλα θα πάνε καλά» – Γιατί είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος
και γιατί πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται πολύ πάντα δικαιώνεται και
το: «Κάνε το χόμπι σου επάγγελμα» - Γιατί αν το κάνεις αυτό, τότε πιστεύω ότι θα είσαι πολύ
ευτυχισμένος και δημιουργικός.

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Ένα απ’ τα όνειρα μου είναι να κάνω πολλά ταξίδια. Να γνωρίσω χώρες, πολιτισμούς,
ανθρώπους. Κι επίσης θα ήθελα να ασχοληθώ και με τον κλάδο της εκπαίδευσης. Στο
νοσοκομείο που εργάζομαι είμαι κλινική εκπαιδεύτρια και θα ήθελα ασχοληθώ και μ’ αυτόν τον
τομέα.

Ζαμουρίδου

Χριστίνα -

Νοσηλεύτρια,

Κλινική 

Εκπαιδεύτρια



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Γιατί μου αρέσει..

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια
λόγω του ότι είστε γυναίκα;

Αντιμετώπιζα στην αρχή όταν ήμουν παντρεμένη και τα παιδιά μου
ήταν μικρά..

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Με καλό προγραμματισμό στο σπίτι και με λίγη βοήθεια..

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  
δικό  σας  επάγγελμα;

Μπορεί να δουλέψει αν θέλει, απλά να προγραμματίζει τις δουλειές του
σπιτιού της και όλα τα υπόλοιπα με βάση το πρόγραμμά της και τη
δουλειά της.

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Υπομονή!

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Να συνεχίσω να είμαι καλά εγώ, να έχω δουλειά και να μπορώ να
δουλεύω!

Θωμοπούλου 

Ζωή -

Βοηθός Λογιστή



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Επέλεξα το επάγγελμα της Διευθύντριας, που για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι
λειτούργημα, γιατί πιστεύω ότι μπορώ από αυτή τη θέση να βοηθήσω όλα τα παιδιά .. και
τα παιδιά με διάφορες ιδιαιτερότητες, να ενταχθούν μέσα στο σχολείο και να έχουν την
εκπαίδευση που τους αρμόζει.

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω του ότι είστε
γυναίκα;

Δεν θεωρώ ότι αντιμετωπίζω εμπόδια γιατί θεωρώ ότι όταν έχεις στοχοπροσήλωση στο
επάγγελμά σου νομίζω ότι όλα τα εμπόδια τα ξεπερνάς..

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι!! Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά και θέλω μέσ΄από αυτό να δείξω τον κοινωνικό
ρόλο που έχει το σχολείο – όχι μόνο το ρόλο της εκπαίδευσης – αλλά και το ρόλο της
«συμπερίληψης» σε μια κοινωνία όπου «κανένας δεν περισσεύει».. όλοι είμαστε χρήσιμοι!!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Το να είσαι Διευθύντρια είναι δύσκολο. Όταν έχεις μικρά παιδιά και οικογένεια νομίζω
ότι δεν μπορείς να είσαι 100% και να συνεισφέρεις.. Εγώ είμαι σε μια ώριμη ηλικία, είμαι
σε μια ηλικία όπου τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει κι έχω δώσει όλη μου την προσοχή και
την αγάπη στο επάγγελμα μου..

• Τι θα συμβουλεύατε μια νέα γυναίκα που θα ακολουθούσε τώρα το δικό σας
επάγγελμα;

Να έχει μια στοχοπροσήλωση, να ασχολείται με το επάγγελμά της με αγάπη, με ανιδιοτέλεια,
και ότι κι αν την εκνευρίζει, ότι κι αν θεωρεί ότι είναι εμπόδιο με επιμονή και υπομονή θα το
καταφέρει! Αυτό κάνω κι εγώ τόσα χρόνια..

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Επιμονή και στοχοπροσήλωση!!

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Ένα σχολείο ανοιχτό, δημοκρατικό, δημιουργικό, που να μπορεί τα ταλέντα όλων των
παιδιών να τα καλλιεργεί.. Ένα σχολείο όπου εκτός από την εκπαίδευση δηλαδή εκτός
από το να μάθουμε Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία και Γλώσσα θα μπορεί να δίνει κι
άλλους διεξόδους στα παιδιά, να αγκαλιάζει όλα τα ταλέντα, όλες τις κλίσεις τους, να
έχουμε τη «δια βίου άσκηση» - λόγω και του πρώτου μου επαγγέλματος, της Γυμνάστριας
η «δια βίου άσκηση» είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει όλοι να την
κατακτήσουμε..

Καραλιάτου

Δήμητρα -

Γυμνάστρια,

Διευθύντρια του 

3ου Δημοτικού 

Σχολείου 

Κουφαλίων



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Γιατί από πολύ μικρή ηλικία αγαπούσα πολύ αυτό το επάγγελμα.

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια
λόγω του ότι είστε γυναίκα;

Όχι δεν αντιμετώπισα απολύτως κανένα πρόβλημα - αν και πολύτεκνη
μητέρα με 4 παιδιά..

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι. Με χίλια!!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Είναι λίγο δύσκολο.. Εδώ χρειάζεται να βοηθάει κι ο σύζυγος αρκετά..
Ευτυχώς είχαμε τις ίδιες δουλειές, οπότε είχαμε και τον χρόνο να
μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τα 4 παιδιά μας.

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  
δικό  σας  επάγγελμα;

Να το ακολουθήσει. Αν και τα χρόνια σήμερα είναι δύσκολα, αλλά
πάλι υπάρχουν δυνατότητες να το κάνει αυτό το επάγγελμα..

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, αρκεί να υπάρχει θέληση!

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα; 

Να  πάρω  ένα τροχοκινούμενο και να γυρίσω τον κόσμο!

Κεσίση

Πασχαλίνα-

Γυμνάστρια



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Το επέλεξα περισσότερο λόγω ιδεολογίας, γιατί μου αρέσει γενικά η υγιεινή
διατροφή κι ο υγιεινός τρόπος ζωής.

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω
του ότι είστε γυναίκα;

Όχι. Οι δυσκολίες είναι για όλους ίδιες θεωρώ.

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Θα το ξαναεπέλεγα με χίλια… γιατί το λατρεύω!!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Είναι λίγο δύσκολο γιατί πρέπει να κρατάς τις ισσοροπίες.. Να έχεις χρόνο να
είσαι αποτελεσματική και στη δουλειά σου αλλά να είσαι σωστή και στο
σπίτι σου.. Εγώ όμως θεωρώ ότι με έναν καλό προγραμματισμό και με καλή
διάθεση όλα γίνονται..

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  
σας  επάγγελμα;

Να μη φοβάται, να παίρνει ρίσκα.. Να είναι όμως και ρεαλίστρια, να ξέρει
δηλαδή να ακούει τον κόσμο και να ενημερώνεται συνεχώς για τις τάσεις της
εποχής και για τη διατροφή.

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Ναι! Το σύμπαν συνωμοτεί όταν θέλεις κάτι να το πραγματοποιήσεις αλλά
θέλει και προσπάθεια για να γίνει πραγματικότητα!!

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα; 

Θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο και με τις εναλλακτικές θεραπείες.

Νασούφη

Εύα –

Πτυχιούχος

Πληροφορικής

(ΠΑΜΑΚ),

Πτυχιούχος  

Βοτανολογίας,

Πτυχιούχος

Ιριδολογίας,

Ιδιοκτήτρια

Καταστήματος  

Βιολογικών &

Παραδοσιακών 

Προϊόντων



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Είχα μέσον στα κομμωτήρια Ariane οπότε ήταν η εύκολη λύση..

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια
λόγω του ότι είστε γυναίκα;

Ίσα ίσα....με βοήθησε...

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Όχι.....πολύ κούραση...

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Πολύ δύσκολα.... όλη μέρα δούλευα για να πληρώνω τον παιδικό σταθμό
που πρόσεχε τα παιδιά (4 παιδιά)

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  
δικό  σας  επάγγελμα;

Να ξέρει που μπλέκει για να μη μετανιώσει αργότερα..

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Μην είσαι το πρόβλημα, να είσαι η λύση.

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Δεν έχω.... προσπάθησα να κάνω τα όνειρα που μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν οπότε και τα πραγματοποίησα....

Οικονόμου 

Ράνια -

Κομμώτρια



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Το επάγγελμα δεν το επέλεξα..Μου προέκυψε στην πορεία..Ξεκίνησα σπουδάζοντας
μουσική – αυτό με ενδιέφερε περισσότερο-παράλληλα πήγαινα στο ΤΕΙ Τροφίμων, με
εξειδίκευση στα Φυτικά προϊόντα. Έτυχε να γνωριστώ με τον άντρα μου στη σχολή αυτήν,
ο οποίος είχε πατέρα αρτοποιό..Ήρθαν έτσι οι συγκυρίες της ζωής ώστε έπρεπε να
ασχοληθούμε με αυτό το επάγγελμα, παρόλο που τα όνειρα μας ήταν διαφορετικά – άλλα
πράγματα σκεφτόμασταν να κάνουμε. Όταν ήρθαμε στα Κουφάλια ασχολήθηκα με την
μουσική και παράλληλα με τον φούρνο. Έχοντας ήδη 3 παιδιά, κάποια στιγμή έπρεπε να
επιλέξω…. Και επέλεξα τον φούρνο γιατί έτσι θα ήμουν πιο κοντά τους. Για μένα πιο
σημαντικό πράγμα είναι τα παιδιά μου και η οικογενειά μου!

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω του ότι είστε
γυναίκα;

Όχι..Απλά πρέπει κάθε  στιγμή  να αποδεικνύω την αξία  μου 

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Δεν ξέρω αν θα το ξαναεπέλεγα... Γιατί άλλο ήταν αυτό με το οποίο ήθελα να ασχοληθώ..
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το αγάπησα στην πορεία..Είναι ένα πολύ όμορφο
επάγγελμα, δημιουργικό, θα μπορούσα να πω και λειτούργημα όπως είναι και σχεδόν όλα
τα επαγγέλματα..

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Δύσκολα, είναι αλήθεια..αλλά όταν έχεις θέληση τα καταφέρνεις. Βάζεις προτεραιότητες,
τουλάχιστον εγώ έκανα αυτό..Πρώτη προτεραιότητα ήταν τα παιδιά μου κι οικογένειά μου,
δεύτερη προτεραιότητα ήταν η δουλειά κι ύστερα όλα τ’ άλλα – αν περίσσευε χρόνος για τα
υπόλοιπα. Επίσης σημαντικό είναι να επισημάνω ότι για να αποδώσεις σωστά στη
δουλειά αλλά και στην οικογένειά σου θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να είσαι εσύ ο ίδιος καλά
σωματικά, ψυχικά αλλά και πνευματικά..

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  σας  
επάγγελμα;

Να οργανώσει πολύ καλά τη ζωή της, να είναι εφοδιασμένη με γνώσεις, να φροντίζει
συνέχεια να ενημερώνεται, να είναι παρατηρητική, να είναι συνέχεια στην δουλειά της στο
αρτοποιείο, να έχει τον έλεγχο της κατάστασης, από την προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι
την πώληση των προϊόντων – να έχει με λίγα λόγια μια εικόνα για όλα, να μην της ξεφεύγει
κάτι...

• Μια φράση που σας αντιπροσωπεύει;

Να μην δεχόμαστε όταν μας βάζουν κάποιοι «αυτό ή εκείνο». Να κοιτάζουμε να βρίσκουμε
αυτό που είναι καλύτερο για εμάς. Να μην απογοητευόμαστε, να είμαστε αισιόδοξοι πάντα, κι
αυτό που εμένα, προσωπικά με βοηθάει πολλές φορές στις δύσκολές στιγμές είναι η
προσευχή.

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Θα ήθελα να βλέπω όλους τους ανθρώπους γύρω μου ευτυχισμένους. Να μην υπάρχει
δυστυχία , πόλεμος.. Να υπάρχει αγάπη και τα παιδιά να μεγαλώνουν με όμορφες συνθήκες..

Παλάβρατζη

Ελένη –

Τεχνολόγος

Τροφίμων,

Πρόεδρος του 

Συλλόγου 

Αρτοποιών 

Υπαίθρου 

Θεσσαλονίκης,

Απόφοιτος του 

Κρατικού Ωδείου

Βορείου Ελλάδος



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Ως φύση είμαι καλλιτεχνική και από μικρή ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Όμως όταν βρήκα
από μικρή μαθήτρια λυκείου τον άνθρωπο της ζωής μου, ο οποίος έφερε μια κληρονομική
δυσκρασία του αίματος, αποφάσισα να γίνω γιατρός για να αντιμετωπίσω ενεργά ότι
χρειαζόταν στο μέλλον. Στη πορεία επέλεξα την δερματολογία αλλά για την οδοντιατρική
γιατί εκτός από την επιστήμη της ιατρικής συνδυάζουν και την αισθητική, καλύπτοντας την
καλλιτεχνική φύση.

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω του ότι είστε
γυναίκα;

Φυσικά, γιατί όσο προοδευτική κοινωνία και αν είμαστε υπάρχουν χώροι ανδροκρατούμενοι,
όπως είναι ο χώρος την ιατρικής και κυρίως η κατεύθυνση του χειρουργικού τομέα. Επίσης
μεγαλώνοντας η γυναίκα πρέπει να ιεραρχεί τους πολλαπλούς ρόλους της. Για εμένα οι ρόλοι
ήταν διακριτοί απο νωρίς. Μπόρεσα να καταλάβω από τα 30 μου πως πρώτα θέλω να είμαι
ΜΗΤΕΡΑ μετά ΙΑΤΡΟΣ και μετά ΣΥΖΥΓΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΑ και ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ.

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Δύσκολη ερώτηση. Ίσως όχι, γιατί απαιτεί πολλές προσωπικές θυσίες και στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια ζούμε μια κοινωνική απαξίωση, μια κρίση αξιών εκτός από την οικονομική
και πολιτικοκοινωνική κρίση. Είναι δύσκολο να προσπαθείς να κρατάς τον ανθρωπιστικό
ρόλο του ιατρού και να την ασκήσεις ως λειτούργημα απαλλαγμένο από την επαγγελματική
και προσωπική σου εξέλιξη. Θα το επέλεγα ως λειτούργημα που πρέπει να ασκήσω σε μια
κοινωνία χωρίς το άγχος του βιοπορισμού.

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Θέτοντας προτεραιότητες των πολλαπλών ρόλων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε
περιόδου και φυσικά με πολύ βοήθεια από το οικογενειακό και φιλικό μου περιβάλλον.

• Τι θα συμβουλεύατε μια νέα γυναίκα που θα ακολουθούσε τώρα το δικό σας
επάγγελμα;

Υπομονή και επιμονή! Θέλει γερά νεύρα και φυσικά όταν οι κόποι τους αρχίζουν να
καρπίζουν να μην αλλοιωθούν σαν άνθρωποι και χαρακτήρες.

• Μια φράση που σας αντιπροσωπεύει;

GOOD ENOUGH!

ότι κάνεις να το κάνεις Σωστά χωρίς να προσπαθείς να το κάνεις ΤΕΛΕΙΑ!

(το λέω ως τελειομανής που προσπαθεί να απαλλαχτεί από αυτόν τον ψυχαναγκασμό!)

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Η δημιουργία, αρχικά, μιας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ COMMUNITY (Κοινότητας) η οποία θα έχει ως
κοινό όραμα την ποιοτική ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε διάφορους τομείς, των παιδιών και των
εφήβων.

,

Παπαθωμά

Σοφία –

Δερματολόγος

& Οδοντίατρος



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Το επάγγελμα αυτό το επέλεξα με βάση την μεγάλη μου ανάγκη να
βοηθάω τους ανθρώπους και να μπορώ να προσφέρω όσο μπορώ
περισσότερο.

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια
λόγω του ότι είστε γυναίκα;

Όχι, κανένα..Στο δικό μας το επάγγελμα είναι πολύ συνηθισμένο να
είναι γυναίκα φαρμακοποιός.

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι μ’ αρέσει πάρα πολύ...Το αγαπώ πολύ!!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Με πολύ μεγάλη δυσκολία..Αλλά αν έχεις σωστούς συνεργάτες,
γίνονται όλα πιο εύκολα..

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  
δικό  σας  επάγγελμα;

Να είναι πολύ αποφασισμένη, να είναι πολύ συγκεντρωμένη στο στόχο 
της .. κι όλα θα πάνε καλά!

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Να μην το βάζουμε ποτέ κάτω από τις δυσκολίες. Απ’ αυτές γινόμαστε
καλύτεροι άνθρωποι..

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Ένα  όνειρό  μου είναι  να ταξιδεύω. Πολλά ταξίδια!!

Παπαχριστούδη

Κική –

Φαρμακοποιός



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Δεν ξέρω ακριβώς.. Από μικρή αυτό ονειρευόμουν.. Ίσως για να έρχομαι σε
επικοινωνία με τον κόσμο, να τον βοηθάω και ίσως είχα και καλό προαίσθημα
ότι στο μέλλον θα έρθω σ΄ένα καταπληκτικό μέρος, στα Κουφάλια, με πολύ
ωραίους ανθρώπους και οικογένεια.

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω
του ότι είστε γυναίκα;

Ποτέ δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα και θεωρώ μάλιστα ότι είναι ένα
επάγγελμα που πολλοί προτιμάνε γυναίκα..

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο, να βοηθάς
κόσμο, να τον ανακουφίζεις και να τον ευχαριστείς..

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Μέχρι στιγμής πολύ καλά..Θεωρώ πως είμαι πολύ τυχερή σ’ αυτό το κομμάτι,
γιατί είναι κι ο σύζυγος οδοντίατρος οπότε πολλές φορές μ’ αντικαθιστά κι έτσι
επειδή είναι και ιδιωτικό επάγγελμα κανονίζω κι εγώ το πρόγραμμα μου όπως
με βολεύει.. Φυσικά προκύπτουν και τα επείγοντα κι εκεί πάλι προσαρμόζεσαι..

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  
σας  επάγγελμα;

Θα τη συμβούλευα να το ακολουθήσει γιατί μπορεί να μην είναι όλα
ρόδινα, υπάρχει και το άγχος, όμως είναι επάγγελμα που μπορεί να σε
βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις όπως να διαχειριστείς το χρόνο σου
κατάλληλα, να ασχοληθείς με την οικογένεια σου, να έχεις μια καλή και
ποιοτική ζωή. Θεωρώ ναι, ότι είναι ένα ιδανικό επάγγελμα για μια γυναίκα..

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Βάλτε στόχους και τολμήστε! Go for it!

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Νομίζω ότι είμαι απ’ τους πολύ τυχερούς ανθρώπους.. γιατί όλα τα όνειρά μου
έχουν γίνει πραγματικότητα..

Φανουράκη

Πέννη -

Οδοντίατρος



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Γιατί μου άρεσαν τα παιδιά αλλά και οι υπολογιστές.

• Αντιμετωπίσατε στην αρχή ή αντιμετωπίζετε τώρα, κάποια εμπόδια λόγω
του ότι είστε γυναίκα;

Τώρα όχι, φυσικά απέκτησα και την πείρα και την εμπειρία των τόσων
χρόνων.. Στην αρχή όμως αντιμετώπισα κάποια μικρά προβλήματα, όπως για
παράδειγμα με μια διευθύντρια ενός σχολείου, η οποία ήταν αρνητική
απέναντι σε όλες τις γυναίκες συναδέλφους… ευτυχώς όμως δούλεψα για
λίγο στο σχολείο αυτό..

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Ναι!

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Αγαπώ την οικογένεια και τα παιδιά, αγαπώ και το επάγγελμα που έχει να
κάνει με παιδιά οπότε συνδύασα και τα δύο ταυτοχρόνως.

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  
σας  επάγγελμα;

Να έχει αγάπη και υπομονή για αυτό που κάνει.. Νομίζω ότι με την αγάπη
και την υπομονή μπορείς να κερδίσεις τα πάντα!

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Δυναμισμός, πίστη κι αγάπη σ’ αυτό που κάνεις και πάνω από όλα υπομονή.

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Τα όνειρα μου είναι τα ταξίδια.. Θα ‘θελα να πάω στην Αίγυπτο, στην
Αλεξάνδρεια, σε πάρα πολλά μέρη που δεν έχω πάει κι επίσης να ασχοληθώ
και με το θέατρο κάποια στιγμή..

Φουρλάτου

Σοφία -

Καθηγήτρια 

Πληροφορικής



• Γιατί  επιλέξατε  αυτό  το  επάγγελμα; 

Ήθελα να ασχοληθώ με κάτι και μάλιστα να είμαι δίπλα στο σύζυγο μου … Αυτή η
επιχείρηση ήταν οικογενειακή επιχείρηση του συζύγου μου κι έτσι επέλεξα να τον
βοηθήσω.

• Αντιμετωπίσατε  στην  αρχή ή  αντιμετωπίζετε  τώρα, κάποια  εμπόδια    λόγω  του ότι  
είστε  γυναίκα;

Αντιμετώπισα στην αρχή κάποια προβλήματα, η αλήθεια είναι, διότι το επάγγελμα
μας έχει να κάνει το μεγαλύτερο μέρος με άντρες, οπότε οι άντρες εμπιστεύονται
δυσκολότερα την γυναίκα στην αρχή μέχρι να μπορέσεις να τους αποδείξεις ότι
αυτό που κάνεις, το κάνεις σωστά. Με την πάροδο όμως του χρόνου, τους απέδειξα
ότι μπορώ να τους βοηθήσω, να τους εξυπηρετήσω σωστά - άσχετα με το
γεγονός ότι είμαι γυναίκα.. Οπότε το ξεπεράσαμε αυτό το πρόβλημα.

• Θα   ξαναεπιλέγατε αυτό το επάγγελμα;

Σίγουρα! Γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Μ’ αρέσει η επαφή με τον κόσμο,
μ’ αρέσει που καθημερινά μαθαίνω καινούρια πράγματα.

• Πως  συνδυάζετε  οικογένεια  και  επάγγελμα;

Δύσκολα, αλλά αν σου αρέσει το επάγγελμα σου και θέλεις να το κάνεις με αγάπη
και με μεράκι.. Κάνεις βέβαια λίγο και την υπέρβαση, η αλήθεια είναι.. Αφήνεις
λίγο και κάποια πραγματάκια στην άκρη διότι, δεν γίνεται διαφορετικά – και
περισσότερο απ΄το δικό σου χρόνο – γιατί δεν μπορείς να στερείς απ’ τα παιδιά
σου κι απ’ την οικογένειά σου πράγματα.. Αλλά βοηθώντας λίγο στην οικογένεια
κι υπόλοιποι, νομίζω ότι μπορείς να το καταφέρεις όλο αυτό..

• Τι  θα  συμβουλεύατε  μια  νέα  γυναίκα  που  θα  ακολουθούσε  τώρα  το  δικό  σας  
επάγγελμα;

Θα τη συμβούλευα να το ακολουθήσει, να το αγαπήσει να το κάνει πράξη και θα το
πετύχει!!

• Μια  φράση  που  σας αντιπροσωπεύει;

Να αγαπάς αυτό που κάνεις και θα το πετύχεις σίγουρα!! Όταν το κάνεις με αγάπη,
ότι και είναι αυτό!!

• Ένα  όνειρο  που  θα  θέλατε  να  κάνετε  πραγματικότητα;

Πέρα από κάποιο ταξίδι που θα ήθελα να κάνω.. Στην παρούσα φάση, εύχομαι να
έχουμε την υγεία μας, η οικογένεια μου κι όλος ο κόσμος.. Αυτό θα ήθελα..

Χανταβαρίδου

Μαρία –

Συνεργάτιδα 

Καταστήματος

Σιδηρικών & 

Υδραυλικών



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΛΎ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΈΣ ΤΗΣ Α’ ΤΆΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΆΝΩ PROJECT ΚΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΛΕΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΑΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΓΚΟΥΤΣΕ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕΔΕΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΔΕΛΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΟΛΥΜΠΙΑ

ΔΟΜΟΥΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΞΗΝΤΑΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΙΣΠΥΡΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΣΔΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΚΙΑΜΙΛΙ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΟΥΛΕΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΥΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΥΤΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜHTKA ΑΝΤΩΝΙΑ

ΜΠΙΡΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΑΣΟΥΦH ΕΝΤΑ

ΠΑΠΑΓΚΙΝΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΑΧΠΑΖΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΥΜΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΧΑΝΤΑΒΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΟΤΖΑ ΙΜΕΛΝΤΑ


