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Έξι 'Ελληνες (νεο-μετανάστες) μας δίνουν οδηγίες
(ρεπορτάζ)

Ρεπορτάζ: Doc TV
Έξι 'Ελληνες (νεο-μετανάστες) μας δίνουν οδηγίες
(αποσπάσματα – δύο από τις έξι συνεντεύξεις)

Μετακόμισαν σε άλλη χώρα για σπουδές και εργασία. Μοιράζονται μαζί μας την
εμπειρία τους και δίνουν οδηγίες προς ναυτιλλομένους
DOC TV, 06.03.2014
[...]
Όνομα: Μπάμπης. Ηλικία: 30. Ειδικότητα: Φιλόλογος. Επάγγελμα που εξασκείς
τώρα: Εκπαιδευτικός. Χώρα διαμονής: Μεγάλη Βρετανία
Για ποιο λόγο αποφάσισες να φύγεις από την Ελλάδα; Αποφάσισα να φύγω
επειδή ήθελα να σπουδάσω Αγγλική Φιλολογία και επειδή δεν με ενδιέφερε η σχολή
στην οποία είχα μπει στην Ελλάδα.
Τι πρέπει να προσέξει κάποιος πριν αποφασίσει τη «Μεγάλη Έξοδο»,
σύμφωνα με τη δική σου εμπειρία; Να ξέρει ότι θα πρέπει: να μην είναι Ελληνάρας,
να μην περιμένει να του τα φέρουν όλα έτοιμα, να μπορεί να πάρει αποφάσεις χωρίς
καθοδήγηση, να πάρει ρίσκα, να αντιμετωπίσει πολλών ειδών γραφειοκρατίες και
χαρτούρα, να είναι ανοιχτός/ή σε πολλές προτάσεις, να μην είναι ψωνισμένος/η, να
μπορεί να κάνει οτιδήποτε μέχρι να βρει κάτι στο πεδίο του/της.
Πόσος καιρός χρειάστηκε να περάσει μέχρι να βρεις την εργασία της επιλογής
σου; Πέρασαν τρία χρόνια. Στο μεταξύ έβρισκα διάφορες δουλειές μέσω γραφείου και
μέσω γνωστών.
Ποια είναι η πιο συνηθισμένη εργασία που κάνουν οι φοιτητές στη χώρα που
βρίσκεσαι;Δουλεύουν σε μπαρ ή σε καταστήματα.
Πώς είναι οι συνθήκες εργασίας σε γενικές γραμμές και τι έχεις εκτιμήσει
ιδιαίτερα; Οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες και δουλεύεις πολύ. Έχω εκτιμήσει
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όμως το γεγονός ότι ο εργοδότης μου δεν κοιτάζει μόνο την πάρτη του αλλά και το
προσωπικό, και προσπαθεί να βοηθήσει στην εκπαίδευσή του.
Ένα χρήσιμο tip για κάποιον που ενδιαφέρεται να έρθει στη Μεγάλη Βρετανία
και δεν θα το βρει γραμμένο σε κανέναν οδηγό; Απλά ξεκίνα σε γραφεία temping
και σιγά-σιγά κάτι θα βρεις. Μάθε καλά την αργκό του χώρου στον οποίο θέλεις να
δουλέψεις και τις αγγλικές λέξεις για τα προσόντα που ψάχνουν οι εταιρείες. Παίξε το
παιχνίδι κι ας μη σ’ αρέσει.
Υπάρχει ρατσισμός από τους ντόπιους συνεργάτες; Ελάχιστος. Σαρκασμός
υπάρχει, αλλά άμα σ’ ενοχλεί αυτό δεν πρέπει να έρθεις καθόλου στη Βρετανία.
Θα επέστρεφες στην Ελλάδα για εργασία; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις;
Μόνο μετά τα 55, με την προϋπόθεση να έχω το δικό μου σπίτι στην επαρχία.
Σκοπεύεις να αξιοποιήσεις την εργασιακή σου εμπειρία από το εξωτερικό στην
Ελλάδα; Και με ποιον τρόπο;Ναι, ως καθηγητής Αγγλικών.
Όνομα: Ιωάννα. Ηλικία: 31. Ειδικότητα: Επόπτρια Δημόσιας Υγείας. Επάγγελμα
που εξασκείς τώρα: Άνεργη. Χώρα διαμονής: Γερμανία
Για ποιο λόγο αποφάσισες να φύγεις από την Ελλάδα; Τελείωσε η σύμβασή μου
στην Ελλάδα, κοίταξα για λίγο πάνω στον τομέα μου να βρω κάτι καλό, αλλά δεν τα
κατάφερα. Μόλις σταμάτησε το επίδομα που έπαιρνα από το ταμείο ανεργίας,
αποφάσισα να ακολουθήσω το έτερόν μου ήμισυ για ένα καλύτερο μέλλον.
Τι πρέπει να προσέξει κάποιος πριν αποφασίσει τη «Μεγάλη Έξοδο»,
σύμφωνα με τη δική σου εμπειρία; Εάν τα χαρτιά του πάνω σε αυτό που έχει
σπουδάσει αναγνωρίζονται και τι έχει να αντιμετωπίσει για την ισοτιμία του πτυχίου,
πού πρέπει να μεταφράσει τα χαρτιά του, να ψάξει να βρει δουλειά πριν πάει, να
μελετήσει πόσα χρήματα μπορεί να ξοδεύει για τα βασικά (ενοίκιο, ρεύμα, νερό,
φαγητό), να έχει σίγουρα κάποιον γνωστό του εκεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκη, να
έχει κάποια ιατρική ασφάλιση έστω στην Ελλάδα και ίσως να κάνει την ταξιδιωτική
ασφάλιση στο ΙΚΑ του πριν φύγει για έξτρα ασφάλεια.
Πόσος καιρός χρειάστηκε να περάσει μέχρι να βρεις την εργασία της επιλογής
σου; Εγώ που κοιτάζω για δουλειά μόνο πάνω στον τομέα μου, στο διάστημα ενός
χρόνου έχω περάσει μόνο από μία συνέντευξη. Ακόμη δεν έχω κοιτάξει για κάτι άλλο.
Υπάρχουν άτομα που έχουν κάνει άλλες δουλειές για αρχή μέχρι να βρουν κάτι κοντά
στον τομέα τους και κάποια που δεν βρίσκουν ή ξεκινούν από το μηδέν άλλη
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ειδικότητα (εννοείται με λιγότερα χρήματα), κάνοντας ταυτόχρονα και σχολείο για αυτή
την ειδικότητα και υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας (ausbildung).
Ποια είναι η πιο συνηθισμένη εργασία που κάνουν οι φοιτητές στη χώρα που
βρίσκεσαι; Φοιτητές; Εδώ οι περισσότεροι ως φοιτητές κάνουν το ausbildung τους,
δηλαδή εργασία, πρακτική και μαθήματα πάνω στον τομέα που θέλουν να συνεχίσουν
να εργάζονται.
Από πού ξεκινάει κάποιος να ψάχνει τη δική του «έξοδο»; Τι πρέπει να
προσέξει; Γλώσσα, γνωστός, ποσοστά ανεργίας, μισθοί και πόσα χρειάζονται για να
ζήσεις στη χώρα που σκέφτεσαι να πας, αν χρειάζεται βίζα, πόσα χρήματα έχεις στην
άκρη για αρχή, αν υπάρχουν ανάγκες και κενές θέσεις πάνω σε αυτό που έχεις
σπουδάσει, να έχεις διαβάσει καλά τα θέματα της κάθε χώρας σε σχέση με το
επαγγελματικό επίπεδο και τι θέσεις ανοίγονται, με ποια προσόντα παίρνουν
προσωπικό…
Πώς είναι οι συνθήκες εργασίας σε γενικές γραμμές και τι έχεις εκτιμήσει
ιδιαίτερα;Αυτό δεν το ξέρω, καθώς ακόμη άνεργη είμαι.
Ένα χρήσιμο tip για κάποιον που ενδιαφέρεται να έρθει στη Γερμανία και δεν
θα το βρει γραμμένο σε κανέναν οδηγό; Να ξέρει πολύ καλά τη γλώσσα και να
είναι έτοιμος να αλλάξει και επαγγελματικό τομέα προκειμένου να έχει καλύτερο
μισθό. Αν όμως ξεκινήσει με ausbildung, καλό είναι να το ψάξει από την Ελλάδα πριν
έρθει, ώστε να μπορέσει να έχει περισσότερα προνόμια με τα γραφεία που βοηθούν
να μπεις σε νέο τομέα – προσφέρουν μαθήματα γλώσσας, καλύπτουν κάποια έξοδα
για ενοίκιο κ.λπ.
Με τη γλώσσα τι γίνεται; Αν δεν ξέρεις τη γλώσσα, μην έρθεις! Έχει εδώ διάφορα
σχολεία, φροντιστήρια, ενώ σε κάποιες εταιρείες δέχονται να σου πληρώσουν τα
έξτρα μαθήματα, αλλά πρέπει να μπορείς να συνεννοηθείς.
Θα επέστρεφες στην Ελλάδα για εργασία; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις; Ναι, αν
έφευγε ο συντροφός μου, ή αν ήμουν υποχρεωμένη λόγω οικονομικών.
Σκοπεύεις να αξιοποιήσεις την εργασιακή σου εμπειρία από το εξωτερικό στην
Ελλάδα; Και με ποιον τρόπο; Όχι. [...]
www.doctv.gr
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Ασκήσεις
1. Τι νομίζετε ότι σημαίνει η λέξη «νεο-μετανάστες»;
2. Να εστιάσετε τις απαντήσεις που δίνουν οι νέοι στην (κοινή) ερώτηση που

δέχονται:
«Τι πρέπει να προσέξει κάποιος πριν αποφασίσει τη «Μεγάλη Έξοδο»,
σύμφωνα με τη δική σου εμπειρία;»
● Ποια κοινά σημεία μπορείτε να επισημάνετε;
3. Διευρύνοντας το θέμα, να συζητήσετε πόσο σημαντικό είναι να οργανώνει
κάποιος πολύ προσεχτικά οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή που θέλει να κάνει
στη ζωή του, και γιατί. Να αναφέρετε, εφόσον είναι δυνατόν, συγκεκριμένα
παραδείγματα από το στενό ή άμεσο περιβάλλον σας.
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