
Συνέντευξη από τον Γιώργο Μαρμάρη, παιδί που έχει μεταναστεύσει. 

 

• Για ποιους λόγους μεταναστεύσατε? (οικονομικούς ,εύρεση εργασίας, προσωπικούς, 

κοινωνικούς)  
Καθαρά για εύρεση εργασίας. Μέχρι να τελειώσω με τις υποχρεώσεις, σπουδές και στρατό, έλεγα 

ότι δεν πρόκειται να φύγω από την Ελλάδα. Μετά από ένα χρόνο ανεργίας, συνειδητοποίησα 

πόσο χάλια είναι η κατάσταση της αγοράς εργασίας (ιδίως για τους νέους). Επίσης αντιλήφθηκα 

ότι για να βρεις δουλειά πρέπει ή να έχεις πτυχίο, μεταπτυχιακό και εμπειρία στη θέση που 

ψάχνεις και να δεχτείς να παίρνεις ψίχουλα ή να έχεις κάποιον γνωστό με ότι αυτό μπορεί να 

συνεπάγεται. Έτσι άλλαξα εντελώς γνώμη για το εξωτερικό. 

 

 • Σε ποια χώρα ,πόλη μεταναστεύσατε και πως δικαιολογείται η επιλογή σας? Πρωτοήρθα στη 

Βόννη της Γερμανίας, γιατί είχα ήδη βρει δουλειά από Ελλάδα. Βέβαια και χωρίς να έχω βρει 

δουλειά αν έφευγα, πάλι στη Γερμανία θα ερχόμουν, γιατί έχει πολλές δουλειές και ήξερα και τη 

γλώσσα. Στη συνέχεια βέβαια αποδείχθηκε πολύ καλό για να είναι αληθινό, τα περισσότερα 

παιδιά να έρχονται εδώ και να ψάχνουν δουλειά και εγώ να έχω βρει πριν φύγω. Δεν πήγαινε 

καλά η δουλειά και έφυγα. Δύο μήνες ήμουν άνεργος και έψαχνα δουλειά και τελικά βρήκα στο 

Μόναχο όπου είμαι τώρα και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μια συμβουλή που μπορώ να δώσω σε 

κάποιον από αυτήν την εμπειρία μου είναι να μην εμπιστεύεστε τους Έλληνες του εξωτερικού! Το 

πρώτο μου αφεντικό ήταν Έλληνας... • Είχατε κάποιο συγγενή, φίλο ή γνωστό στη συγκεκριμένη 

χώρα ,πόλη? Όχι δεν είχα κανένα. Ούτε συγγενή ούτε φίλο.  

 

• Με τι μέσο μεταφερθήκατε?  
Με αεροπλάνο.  

 

• Σας στήριξαν οι γονείς σας ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο στο ξεκίνημα? Φυσικά! Χωρίς 

την οικονομική τους βοήθεια δεν θα μπορούσα να κάνω την αρχή. Τα έξοδα είναι πολλά όταν πας 

σε άλλη χώρα. Δεν έχεις τίποτα παρά μια βαλίτσα πράγματα. 

 

 • Πως νιώσατε όταν φτάσατε στον προορισμό σας?  
Δεν μπορώ να το εκφράσω.. ίσως λίγο καλύτερα από το πως ένοιωθα πριν φύγω, γιατί φτάνοντας 

το πήρα απόφαση ότι πρέπει να αφήσω στην άκρη ότι είχα και να κάνω μια νέα αρχή.  

 

• Σας λείπουν η πατρίδα , το χωριό ,η οικογένειά ,οι συγγενείς και οι φίλοι σας?  
Νομίζω η ερώτηση αυτή είναι περιττή.. εννοείται μου λείπουν όλα αυτά.. 

 

 • Αν σας πρότειναν να εργαστείτε στην Ελλάδα με μικρότερο μισθό, θα δεχόσασταν? Ναι ή 

όχι και γιατί? 

 Όχι! Δεν είναι μόνο ο μισθός που δεν μου αρέσει στην Ελλάδα αλλά και οι συνθήκες εργασίας. 

Είσαι υποχρεωμένος να δουλεύεις 10ωρα και 12ωρα καθημερινώς και σε πολλές περιπτώσεις και 

Σάββατο, ενώ ο μισθός είναι σταθερός, ανεξάρτητος από το πόσες ώρες δούλεψες. Επίσης δεν 

εμπιστεύομαι τις ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν προστατεύουν τους εργαζόμενους και από τη μια 

μέρα στην άλλη μπορεί ο καθένας να μείνει χωρίς δουλειά. Αν άλλαζαν όλα αυτά, ναι θα 

ερχόμουνα.  

 

• Θα θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα εφόσον ολοκληρώνατε την εργασιακή σας θητεία ή 

θα θέλατε να παραμείνετε στο εξωτερικό και γιατί? 

 Προς το παρόν θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα όμως με 

σιγουριά για μετά από το τόσα χρόνια. Φαντάζομαι ότι θα θέλω να επιστρέψω.. 
 

 


