
Συνέντευξη Από Ένα Μετανάστη Στην Ελλάδα 

 

1)   Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για τον εαυτό σας , όπως το 

όνομά σας , την ηλικία και τη χώρα καταγωγής σας καθώς και το πότε ήρθατε 

στην Ελλάδα ; 

Ευχαρίστως . Λοιπόν ονόμαζομαι Α Μ , είμαι 41 ετών και κατάγομαι από την Αλβανία. 

Στην Ελλάδα ήρθα το 1998 δηαλδή όταν ήμουν ακόμη 15 ετών . 

2)   Για ποιους λόγους φύγατε από την πατρίδα σας ; (πολιτικοί , οικονομικοί , 

θρησκευτικοί , οικογενειακοί κ.τ.λ.) 

Οι λόγοι που έφυγα από την πατρίδα μου ήταν κυρίως οικονομικοί . Ήμασταν εφτά 

αδέρφια στην οικογένειά μου και οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με σπουδάσουν . 

Έτσι μπήκα παράνομα στην Ελλάδα για να βρω δουλειά . 

3)   Γιατί επιλέξατε να έρθετε στην Ελλάδα ; 

Όπως σας είπα και πιο πριν μπήκα παράνομα στην Ελλάδα γιατί ήταν πιο κοντά και η 

πρόσβαση σε αυτήν ήταν πολύ εύκολη σε σχέση με τις άλλες χώρες και μπορούσα να  

μπω παράνομα . 

 

4)   Στη διάρκεια της παρανομής σας στην Ελλάδα έχετε αλλάξεια πολλές 

δουλειές και ποιες ήταν αυτές ; Τώρα τι απασχόληση έχετε ; 

Στην Ελλάδα θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έχω αλλάξει  και του κόσμου τις 

δουλειές . Όταν πρωτοήρθα λοιπόν στην Ελλάδα έπιασα δουλειά ως βοσκός . Ύστερα 

έγινα αγρότης και μετά από καιρό ήμουν βοηθός σε οικοδομή . Τώρα δουλεύω ως 

οικοδόμος . 

5)   Ποιες κατά τη γνώμη σας ήταν οι πιο δύσκολες αλλαγές που χρειάστηκε να 

κάνετε για να προσαρμοστείτε στις απαιτήσεις της ζωής στην καινούρια χώρα ; 

(π.χ η μάθηση της καινούριας γλώσσας , η απόκτηση της καινούριας 

υπηκοότητας , οι καινούριες συνήθειες , ήθη και έθιμα , νοοτροπίες , η 

διαφορετική νομοθεσία , καινούρια φαγητά κ.τ.λ.) 

Μια από τις πιο δύσκολες αλλαγές που χρειάστηκα να κάνω για να προσαρμοστώ 

ήταν σαφώς η μάθηση της καινούριας γλώσσας αλλά και το γεγονός ότι δεν είχα 

κανέναν δίπλα μου , κανέναν δικό μου για να με στηρίξει , να με βοηθήσει και να με 

συμβουλεύσει σε κάτι που χρειαζόμουν . 

6)   Ποια είνα τα πράγματα που ξέρατε και ακόμα πιστεύετε πως δεν θα αλλάξετε 

ποτέ αλλά θα τα κρατήσετε όπως στην χώρα σας ; (π.χ. θρησκεία , όνομα , 



αλλαγή υπηκοότητας , γάμος με άτομο που δεν είναι από την χώρα σας κ.τ.λ.) 

Τρία είναι τα πράγματα που ήξερα και ακόμα πιστεύω πως δεν θα αλλάξω ποτέ αλλά 

θα τα κρατήσω όπως στην χώρα μου . Είναι πρώτη η θρησκεία , δεύτερη η αλλαγή 

υπηκοότητας και τρίτη σαφώς η δουλειά . 

7)   Πόσο συχνά νοσταλγείτε τη χώρα σας και σε ποιες περιστάσεις κυρίως ; 

(π.χ. σε γιορτές , όταν μιλάτε στο τηλέφωνο , σε δύσκολες καταστάσεις κ.τ.λ) 

Νοσταλγώ την χώρα μου πάρα πολύ συχνά και κυρίως σε γιορτές όταν μαζευόμαστε 

να γιορτάσουμε με την γυναίκα μου και τα παιδιά μου αλλά και όταν μιλάω μαζί με 

τους συγγενείς μου στο τηλέφωνο . 

8)   Ποια είναι η καλύτερη και ποια είναι η χειρότερη εμπειρία που είχατε ποτέ 

στη χώρα αυτή ως μετανάστης ; (ένα γεγονός , μια συνάντηση , μια συζήτηση , 

ένα σχόλιο , βλέμμα κ.τ.λ.) 

Καλύτερη δεν υπάρχει γιατί ήμουν εδώ μόνος μου σε μια ξένη χώρα χωρίς την 

οικογένειά μου χωρίς να ξέρω κανέναν . Η χειρότερη τώρα ήταν όταν γιορτάσαμε τα 

πρώτα Χριστούγεννα στην Ελλάδα όταν είχε έρθει η γυναίκα μου με τα 2 παιδιά μου 

το 2007 . Θυμάμαι η κόρη μου ήταν 7 περίπου ετών και ο γιος μου ήταν 5 ετών . 

Κάτσαμε στο τραπέζι λοιπόν να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και σηκώθηκε ο γιος 

μου και μας λέει ''Περιμένετε ! Μην αρχίσετε ακόμα γιατί σε λίγο θα έρθουν και οι 

άλλοι ''. Σηκώνομαι λοιπόν και του λέω "Ποιοι άλλοι αγόρι μου ; Ποιους να 

περιμένουμε ". Και γυρνάει και μου λέει τον παππού ντε και την γιαγιά μαζί με 

ξαδέρφια μας και τους άλλους συγγενείς μας " . Όταν του εξήγησα ότι δεν θα 

μπορέσουν να έρθουν γιατί  είναι μακριά στενοχωρήθηκε πάρα πολύ . Δεν το ήξερε 

. Είχε συνηθήσει να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα με τους συγγενείς μου και τους 

συγγενείς της γυναίκας μου . 

9)   Από την δική σας εμπειρία , πιστεύετε ότι οι μετανάστες είναι θύματα 

ρατσιστικής αντιμετώπισης στην Ελλάδα ; Μιλήστε μας για αυτό . 

Έχω δει πάρα πολλές φορές οι μετανάστες να πέφτουν θύματα ρατσιστικής 

αντιμετώπισης . Εγώ βέβαια προσωπικά δεν είχα τέτοια εμπειρία και πάλι καλά να 

λέμε , γιατί πρόσεχα τις παρέες μου και γενικά πρόσεχα με τι είδους ανθρώπους 

συναναστρεφόμουνα . Πιστεύω πως παντού όχι μόνο στην Ελλάδα υπάρχει γενικά ο 

ρατσισμός απλώς αλλού επιδυκνύεται πιο πολύ , αλλού πιο λίγο και αλλού καθόλου 

. Στην Ελλάδα όπως είπα και πριν , έχω δει κάποιες τέτοιες περιπτώσεις . 

10)   Αν πρέπει να περιγράψετε την εμπειρία σας ως μετανάστης με μία ή με δύο 

, ποια λέξη θα σας ερχόταν πρώτα στο μυαλό ; 

Η εμπειρία μου στην αρχή που ήρθα θα μπορούσε να χαρακτηριστέι ως μοναχική . 

Τώρα όμως που έχω και την γυναίκα και τα δύο παιδιά μου μαζί θα έλεγα ότι είναι 

πολύ ευχάριστη . 



11)   Που και πώς βλέπετε τον εαυτό σας σε 10 χρόνια από τώρα ; 

Το λογικό είναι να με έχουν βρει τα γεράματα . Και πάλι όμως αυτό και γενικά το 

μέλλον δεν μπορώ να το προβλέψω . Το που θέλω να τον δω είναι άλλο θέμα . Δεν 

ξέρω που θα ήθελα να είμαι στην Ελλάδα ή στην Αλβανία γιατί και η Ελλάδα έχει γίνει 

η δεύτερη πατρίδα μου τώρα και δεν μπορώ να την αποχωριστώ και για πάντα . 


